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Inserţtunlle sunt a se plăti 
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Scrisori nerraneate nu le prlm.ao 

~ Il Eată ce spune d-sa in ~ Vremeac : 1 cest de al douilea face parte din par- tare şi mar ... " • T. R, c pe vremea Activitatea ~omânt or, ,,- De la inceput trebue s~1 declar I tidui guvernamental 'fnayltilu', din mitropoiituluI Miron, - cât şi ale 1. 
,,- J cii nu se poate numi o nouă fază rein- care mal fac parte şi Ciocan, omul P. S. Sale actualuluI Mitropolit "Me-

Intreaga presă din 1110narehic, ba trarea ,111 luptă <~ activiştilo,r, pentru-Că Îllcd luI B{lI1ffy, Petru Mihalyi, P. Vuia, Avra- tianu, 
chiar si ziarele marI europene au în- dela 1M8 ~u eXistat Nomalll, Ca/'t pll!dau mescu 1. Pop G. Serb si Dr. SombatÎ' Atâta sperăm însă că stie şi dl 

, t' pl!lllrll act/J'llale. , >, ' , ,'~ '" y , , 

registrat drept eveniment vor "llrea ,ce Or. Aurel \'lad, nu e primul depu-' aleşI toţI 111. cercurI romaneştl . . de, a~t- Ionaş: nici unul dintre aceştia n'a putut 
'. 'O' d'}'> d'll)<,sta naUo' f I ă 1 tă 1 fi" ,fi ţ t d dl St d a DI'n contrX 

' a tlllut 1tl lda 10 )ll • "",,' tat fOJl1cln căcT, a mar fost şi deputatul, e, C' c prima urmare a paslvl ţI III lnJ'uen a e ur { . <l • 

naiistul român Dr. AW'el Vlad. ~ a co- .~e,.ball de şi accsta a fost ales, ÎIl parle cu : Ungaria asta a fost: necandidând Ro, si metropolitul Miron si di Cosma ~i 
mentat, fie-care in felul seu. ?l.lp;1-cun~ concursul L'llgllrz/a/', ~l! se poate ~,igcîdui i mânI 1laţionaliştl, poporul sedus a ales ~ctualul mitropolit fost~a luat de con
rrÎ-c prieten orI dU-;lllCln. A1111Cll n:)stn cnergla, d-rulu! Allrcl \ Jad, cred lIISJ ~'(t: unelte d'ale cruvernuluz unguresc. servatorT nu odată ca topor cu care 
s'au hucurat tO{l, C~1Cl de ClI1d- aicl/JI/Şllf (ţHl !<1(/'U,1 0, 't'Wre /-.I"~t·~şealâ cobo/'el/- i Il mal pblace d,luI Iona~ să fie in au lovit în guvernele liberale oresidiate 

.' . ci' '. ,> L Il-se pl! erellu lip e nI' po / ICI! acum. :., " , r 
sprezece anI ou s a mal n h..at voce I (> ' I - 1 ă ['l'! Dieta magh1ară deputatI românI 1'elle-. de dl Sturdza, 
, " ;1rarea noastr'd ... Cll1trarca or In upt, COIIS I ilie o, •. . r'· ") , ~ D \!l d f J' 
111 parlament Intru ap < . ( , . adl!1'2ralâ COIlL'csi/lIle j:fCU!d ClIgllri/(J1' care ga{l orI Iwţzonadştl. • r. v a ace apoI parte m 
.1.]ng~riI alI s.':ris .~oţl, aJev~:at, nccă-, nu aştq~tau ŞI llU cer;a~ de':,;'lt un .singur i C<.\t despre afirmarea că UnguriI; gruparea dela )L.ibertatea~ und~ s~ 
JlţT ctl p5n~1 ~l un :mgu:- Roman le t~oa~e lucru: lnt~area Romal1lI~)r 111 aCţlune" 1 au primit toţi eLI plăcere intrarea în I găseşte nu unul. Cl mulţI dlf1tre tmenl 
face 1[,1 DIetă a.tata sangc reLl, d~r l~ o' " Ro,m;:I~lL~ tre~ulau ~a .aşt~,~~e c;~ .. [ 1/- : Dietă a d-luI Vlad, şi că peste tot, s'ar, care crezuseră pe vr:mur! l1l .amcste
JcfÎnillV aU sens cu respect despre d(.:~ ,..,1/1 Il să 1I~(ta}â pllll af..l.tC UI/lLts/wll ŞL apoI b _ , d" ':- 1 \ cuI d-IuI D. Sturdza 111 alacerde noa-

'.. " :1 S·'I \'111;; SI p'l "u conceslunT Ucurd acă am 1I1tra cat! mal mu tI, , .. 
I 1) \ 1· d ' Jl10SeC11l lI·l ta-:" ",,"" ,.' -' ~ t " 'Ati d·1 (' xJ,' ~ "'. putatl.l r, a, reu. , lntr'lre'l l{OIl1'llltlor 111 actl\'lt"lte 111- i asta dovedeste eclatant că dllonas nu stre. rmarea uT )ra I~teanu 1I1Sd. 

· ,.,. il S' ,,\ 1ul n a I <, '. ',! • ' ',' d l D b ' 
lent. curaglu ŞI Hllm, . .'ll l1Ic 1lI " ' . seamnă rec/lIwaşll!n:a dm parieLl [I)/, a slttrd e de loc 11l curent cu cele-ce se pe-. că ŞI pentru alegerea e a o ra Vl-
aSlitH1S temerea că sc1:1I11bărI man, ja- '. aclllal~.dl! lucrlll'r. ,trec În Ungaria. : novat este dl Sturdza, - va lua velul 
1'~)raNle R01ni.!nilor, sar produL:c cal1~', . ~L ~e ,~~tm:lltre,lc~, cel~-cc su:ţln "~_ Dovede~te, la tot cazul. totală lipsă ~e pe ochit vână şi a celor mal credull 
SI alle cerc. un electorale romam! al e\.pll!..a ŞI P,llIl Insu~f ,ltltud~ne,1 dl:ptlt~lţl J ... ,' > "d~' f. l' \ sl·l va convlnl.Te cO\ll1)lect că toate 
. ,1 _,' i Inr ungurT laţă dc dl Dr, \ Iad cu prtle- e l~cr~plcaCitate~ c~n llLll aptu C~', "o , tI, '_ 

w ma pe.' obI( '~l. , ' . giul Jiscursuluf ce l'a ţinut in ziua de . .!~ c. l'reslJclltul a sărit llltru apărarea 11-, acuzele dt,;; fel~l acesta la ~dresa m 
" _ l;r;1\II. nostri Jm. rega,t, ,~as.clllc~1I" .. De unde t:nguril, 111, orbul lor ~()_: l~crt,lţil CUVCI1Wluf, dc.du~e că. UnguriI \ cerc.~tuluT, s,f~tI1lC ,al regeluI .(~arol SU,nt 

/w/<1 ()st'/)u'': de parl,d FOliliL, ,HI 111-. V1111stn nll lolerau dep\llaţdor "Itnr naţlo- ! sau ar<1t3t toleranţI ŞI hll1evOltorl fa\ă I - lcrte-l1l-se CUVintul - mşte apuca, 
registrat L;' silllpat.ie dehutul dt'puta,. nalitLi,ţI s1 d~~chiz~~ ,.~ur~1 î~" t~arh~1~1en,tt~1 ! de Dr. Vlad ... VezI Doamne, ca să ',' turI p~f\:ersc. A, • , 

tulul roman Dr. \ Iad. : ungal, D~. '.~'ld~ ~Llla, d,: ml!..l 1~.trelll~len, \ ne adimenească să Întrăm câtI mal E ŞI mal grav, c~nd al:u7.~rea se 
, '.' " ., a I,)st bs.,t S,l 'vOI be:lSc<l, ba chL,lr pl eşe-l " '1 formul~ază pe chestta aiegeni oda 
Lată, Je ptlJ:l ce sene dllar • LOll- dintele adlln,îrcT a cerut CamereI respec-. mulţi III par ament, "d' A. 

si.:J'JJalllrlll. (in n-rul dela 2/ '5 Iulie):; tare? cllv~ntulur şi tQ~r 1'~lU ascu!t~t,. Î/lCU-j ~e ved~ cât de co!o~ C.ă d. Ion aş Dobra. p-t lonaş ,(:,ră lştean~ H1 con-
. "..',.", '1, 'l'ajalld prl1l aceasla a/l/udll1ea acltJ'g/zlnr nu sue ce s a petrecut 111 Dietă unde damnablla sa neştIInţă comIte un lu-

\1 ICI' "UI'Ţ S'lpt'llll'lna tI ccuta n.I1 <1- • \ A' , '1' ,A d' d . e.'"" , f, ,1 Am yis, c.l e o grcseaJă că RomaniI , :' • t I'I _ b - I cru a care nu sa gan It: ă preseI 
melltLll maghiar a ri!sunat de un JISLl.lrS I ',' ,', , 1 ..... ' "Y - ,. '. atat guvcrnamen a I a mal a es 1 . '.' . 

· "1' . i" If llUl11.ltT aCtiVistI, ~,aLl dS.lt atrasI tn această l'a nu al c'" n'a s'''rit să 1 10 maghLare pnleJ să la drept dOVe~ll1Iste 
r011l~ll1eSC, rosti.t cu 1II(1! t.'p'-'IWW, Cit JUL t~a, "uI'sa" . lIrJl'urc';scl ' si în 'lceastă chestiune ca aceş 1 - m <l U a - f . \ :' , "'. i i ~, r> <, <" .', 'D VI d' A-I 1 mo turl Si să ne acuze că cată 01'1 ce 

.;)}' cu 1II111ILl cah ă... , şi în altele, ,~inr,'U''',l vino'vat e.'4fe tot :reaseă A pe . r. . a , mco 0. aruncatu- . ,T". , ~'. y 

D~ Dr: 'Aurel \' ~ad, ale" deputat de- dl Stltr(/;;(l, care O/'d()//ă ŞI' co/idllcl! dt.' aci H1U cate invective toate ŞI de multe mlşcal e l1~llOnald "a . n~~str~ este pl~sa 
.'\L'" " ill urcld r(),lll:l!1C~C ;\1 !)ol'fl'I.;1 d~ .. , /IIi.~L',lr<·d '1dr'J'i,~ld()/', I'oiud să racJ <isl)i:l pc \ DrÎ minute intrcLSl au făcut sgomot la cale dIrZ ROma111(Y.:.·~ sa Jetermme 

'~l1l~"'I1'«~k '"'1''' adu",,,'''' uilde It<>n1.t- }'I.IClIi {'J/~·'II'z'l(//'. " 1 ro t'r.[ ,1 fi' r b' I I r. ,y 
lU .... "au mal nicI un prlL:lL:ll ' . mi.erna . aS'Je guvel1lU a f' ma 1 u a Ja a 

...... S' d <1 dă tiI NoI credem că intreaga expunere 1 Să revenim însă la acuzarea, de Români! 

l
. . 'd,ll IUF\):\-cde . < u.n ~c"uma a vor-'

I 
a d-IuI Ionas Gradisteanu nid n'a avut! a'Jul1să stereotipă, că ~singurul vinovat Asta a vrut-o dl Grădistcanu;' 

)lni - U' a Termll1cl: " " ' 
, A' i alt scop, decut să acuze pe actualul este d. Slurdza •... 

. ,.110~bu~ul ~icputatulLll romanJ a jost. prim-ministru al RomânieI. CăcI incolo Asta arată orI că d. Grădisteanu 
lertClt, t raţiI sef de peste munţl aşteapta dl 1 '1 b " d 1 b I l' n· 1 1 t 
uela el să [ac{t lumin<l dese\'lrsÎttl III mintea ' ona~ la ar n al e e ce e ce V01'- nu cunoaşte a so ut ce e ce se petrec ~"u~o ma'l'ea pa'#" an'lcnu-
:\la"hiarilor arâdndu-le că ni'~1 lin duşman i beşte. Ia noI, orI că invinueşte fără să aibă ha în ex-lex. ~ Alkotmany c de erI 
nu le-a f~lCut attlta reu cât reu le face 1110-1 Ast-fel, la noI până si eleviI din 1Îe cel mal slab temeiu ... OrI poate ocupându-se de chestiunea disolvărir 
.lui lor greşit de il inţelege posiţia in Stat I scolile elementare stiu că 'am fost acti- că si una si alta! DieteJ închee argumentaţiile sale în 

H a na~ionalitălior I ~iştI până la d{8Î, 'car. nu 18CiS, cum 'Dar ~norabile domn: aCtlVltatea următorul chip: 
S'a găsit, totuşI, în România un zice dl lona~. Ia no1 a fost propagată neÎtztre1'upt de .Remânerea în stare de ex-Iex e 

fost ministru român, dl [orwş GraJiş': Şi mal gravă eroare când com- ~ 7 elegraful Roman c. Aceasta con- I un reu, Alegerile în stare de ex-Iex, 
tcanu, căreI nu-I place deloc că Ro-; pară pe dl Dr. Vlad cu dl Şerban (fe- form testamentuluI politic al mareluI I şi aceasta este un reu. Acest din urmă 
111 [,lliT arJdenl s'au pornit spre aeti- i ci~rui pop~I din, Voila). C.=l dintâiu ,:ste I a~..:hir~u Şa~'una, şi în virt~tea con-l este ~~lll mal mi~. Persisla~ea în ex-I~x 
vltate. adIcă llaţlOnalzst ro/nun pe cand vwgenlor atat ale d,luI Parleme Cosma, ameninţă cu pencol ţeara Şl monarchla . 

. zarea, că în şedinţa întâI a dovedit că nu pentru moment, Nicr nu-I place de majo-
Din parlamentul ţerii. . ştie citi ungureşte şi în a doua că nu ştie, rÎtatea sa, dar totuşI ţine la ea. 

vorbi ~mgll,reşte, in a treia că nu. cu- i _ ~le atlll fată de maloritatea libe-
- 'fipur\ şi imprf'siL - noaşte Istona ungurească, ! rală în situaţia, în care s'a aflat nevasta 

III. In j~lrul lu! ,urlă marea opoziţionaLl, I c~lre s'a măritat după un ~ bărbat de toate 
· i dar valunle se Irang neputll1ClOaSe de sta- zilele! - a spus odată mtr'un moment 

A treia săptămână de când noul mini- ! tura sa de marmoră, rar de espansiune sulietească. - 13ârbatul 
strL1-prc~edînte conte Car 01 K 11 u c n ,H e- i N T d',' .' d meu nu e frumos nu e tiner nu-I bonat, 
der\'~irv şi-a rostit vorbirea dc})rour' 1; t ~tna In \rcme m vrem,e, Can n -"101 de f t' _ 'pu '., t"atlta 
., ,_ .. '" eli \, luarea tace prea ITlarl v·durT dev1l1e ncr-. LI 11 run e,. s nea ne\as el S • 

"'1 I\1ca tot sta loculuf, De treI <lpum.'lnl·' -. < , ' 1- d' r are lIn luel'lt luare' lu'a lu' t de 
..... " " ' " '.~ ,< I VOS. CU degetele Jela mana dreaptă bate ci " .' a 
ţin del<l desbcltertle asupra acestuI program, . '" d . I 1 " ," nevasta. De aceea ţlO la ea. 
şi cine stie etit vor mal dura, daca nOl:ll ~e Illdsa" '\ er e t<l~te c" unu ll1uSlcl t~IlHCe, ,." . ., 
sef de c'abinet nu va disolva dicta.. I Sa.u, cauta, ceva. Cauta, poate, nastunI e\cc- . CuI l-a facut. pnrn-nlllllstrui d,ecla-
~ ". , 1 l' I 11 ' d . I trlCI dll1 Zagrab; parca-l lipsesc uneorl. ratia asta nu se ştie, căcI cu gazetartI nu 

,'1 ulllte" \.. 111 en - "\ e erv 'lf \' ' 
, , c ',",. L, _ ~ • , " ' , ~ nrca stă de vorba. Nu-I place sO'omotul 

p~\rl' ;l \1 Ulll d\'c>tll\ de cnerglc sa trllUlta lll- J e masa presldlala dm Zagrab se ter- ,t I f C' I l' h Hr> , d , ~. \ . . '.. l' , ' .,' \ ce· ace presa. ...onte e \.. ti e n- c e r-
_IIIIM*' tI' . un,l l \mlill'.Hel Jeputattl acasa ... Dar l11111au treI hre electrtce dll1tre carT una 1, . d' '1 I 
~»*.r;:8: <l:6! e 111C~\ l1lini~t'llpre,,~dintc constitu.! conducea la politie a doua la militie il I Via r y e ~nsbtocrat dlO c~eştet ~ană a tă pl, 

. ,1 ' " J, \. ',' - .', '. .,'. l' .. " . ' , - , ' , ., e e"ant lin răcat upa moua cea maT 
ţlOI1,l ŞI şellc 11l1~tll \Il \olollul roŞll iara I ttela a PuşC,lrte ... Aceste lIre susIll1useră ' "'.' ' " ,.:- b h' 
S ·:il J)esc J c v cj ,.'\ .. (ll'liI11"'1 dlll d],t" . "lnUl1.1, - aZI, m,lne e urg ez cum pon 
'''-, ,: LI o I el an \' 1l1'''/I\il'I, .•. sau' ~< e <1 croata, aceste fIre Insu- r' ,', " " .. ,,~ 

Prelăccndu se cel putin c jhseră deput'ltdor cr tI . \edea cu sUtlle, SImplu, nelllgrlJlt unbra-
-, ,a nu-\ pasa. <', < , oa, respect ŞI supu- '. (' '-1' l'· " ., 1 I 1 ,:; d' N I d' ., '. . ~ nere tat.i de ban (,It, .lI se 11111 ,alea asta .1 cu u seU 111 

,ull:a 1l1~ ,[cm~ !n ,re111c c;c p\,~aca '_ . afară e In stare sol te scoată din mintI. 
spre .. "e~Ln:.~1 ~eu, InLn~strLlI de }il\:\\l\e , Dar ll1zădar ~C(1~It~t degetele luT na- ,. 
L li 1, <l C s, ~~-l lI1trcbe cate un cu\'el\~, '>tunI ~ ~u ,rcmas ~n ţagrah, pe masa pre- lJn sf'l1x adeverat! VecInic serios, 

"lesagtmanalllunrrarls~hi"llkda 1l131lltea Careia azT scde _ altul vecInic ca de marmoră. O singură dută 
- I,"erfassung(j~ tl' I De multe-orI va li regretfind' masa aceca' l'am vb.ut zimbind: se sculase să-I COIH-

-Alkotm'i 1 ~", . mai ales cânll e silit sit rcspunJă, Si ~ bata - Gab,inyil 
:- d " .: I1Y ~ II ;;opt.cşte aC,esta, silit s'o faca prea des.' ,.. 

pe can Oposlţla Isbucneste In stf!0;lte ' . ,. 
sgomotoase. '1'>. Dacă e,l nu s'a familiarizat Înc;l pe \iIla dll1tre figurIle ,maT. hazl.il ale 

__ Nu Învcta :II'c1,' N"I'I' depltn cu 11mba maghiară, s'a familiari- I par!amentuiui ungar eba ba 11 Y I NI i-
--- '" avut destulCl ~ J' d' I k 1 ci t l ci 1 1)' d . vreme in Zagreb'? zat 111 e-a)UIlS lt!ld cu limba lul ma- os, epu atu c a Ioşa. 

M' . 't' I .:r ghiar:1, Yorbeste cllm poate, S:lU cum ~ F ne'llll de secuI d'lr secuI cum 
(l'e

ll1,I.; 'fU -rrc}clLnte n~-şT iasă din vre a, C;lcT e ~liplomat descvirsit, Cum o să-I st zic.' SecuI' c'lre' m~maY 'ltU;;C'{ 111.1-
tire. J S.l <lC" uaca nu sUc un , .~ - .. ' l .' L , < < < 

],l'lre '1 '\""'1 1 IJ ,'1' . g,llr~ştc, 111\'lrte cllm nu, pe urma urme 01' lot el n~Înc~l carnc de ouT C,'lllli .. bolna,' I~ol-, " • ,-, l re p ta I c... 1 o \. 1, .. . , . .,. r ,< " ,. .• L: 
care dupa a treia 'cd' ;,' ,,'. ~ 1 . I \ t n., I ese J~lrUlt()r. UPO,7.IP~ kossmh\Sta a Irant-o, nav el sau puiul A spus,o insuşl G a-

Ş Hlta 11 la(;use caracter!- 'partidul liberal 1 a ll1chlegat - cel pu\in b â n y i, intre aplausele liberalilor. 

Deputatul dela Dioşad a făcut carieriL 
A fost "ş t r a j am e Ş t e r" la honvezime, 
~ de aceea il numia pe fostul ministru 
de honvezime Fei e r var y "colegă" ~ 
apoI a ajuns jude comunal. Dar n'a dllS-O 
multă vreme. 

A făcut câte-va boacăne. 
- N e m bir 6 n a k val 6, k e n d ! 

1'1 e mei ego k o sah h o Zi ma j d a d LI 11 li;, 
k e n d - n e k m e g fel e 1 ij Il i v a tai t I ~
i-au zis sătenir şi l'au făcut - deputat, 

E unul dintre vorbitoriI l')chilomc
trieI" al parlamentuluI. De câte-orI vor
beşte el, toţ] ascultă cu atenţie - În co
ridoare glumile vre-unul coleg. 

De obiccT nu-I În sală dedt prese
dintele, el şi stenogralîL Vorbeşte cu pat~)s, 
privind cu un ochI la vrarurile de h,Îrtil 
de pe pultul seu, cu celablt la ciasornicul 
de pe părete. Din vreme în vreme îşI 
scoate batista şi-I face semn soţieI, ce şede 
in galeria din rangul ÎntâI. 

Ciasornicul arată 2 fără un sfcrt. 
G a ban y i se opreşte 'in mijlocul (razcI. 

- AşI mal putea spune multe, dar 
nu-I de lipsă I-şi se aşează. După doue 
şi treI sferturI nu mal vorbeşte nimeni. 

DeputaţiI se felicită reciproc col a 
sflrşit, ear G a b â n y i se lIitil triumfător 
în galeriI: -

- Szervusz feleseg! 
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Din Dietă. 
Şedinţa dela, 17 lulie. 

Alegerile în ex-Iex pot da un nou te
meiu mal sănătos şi serios pentru sa· 
narea nevoilor de fată. Nu simpatia 
fată de politica Ban~luI ne dictează. Tipul parlamentuluI s'a mal schim
co;wingerea (in contra acesteI bănuel1 i bat. Obstrucţia continuă, dar obstruc· 
am protesta) ci iubirea de patrie c. I ţioniştir se împuţinează. Cel mai mulţI 

Va să zică disolvarea DicteI în II sunt pe la vetrele lor. NumaI cel carT 
ex-lex totusI nu·! lovitură de consti· au să vorbiască sunt de faţJ. Gale
tuţie nicl ~ălcarea jurămentulul ~-(ege-l riile î~Să. sunt ticsite ?e public: . , 
luI după,cum trag carbonanI lui 1 \Jcdll1ţa de azI n a avut I1ImlC lJl' 

Barab[ls în dungă clopotul acuma când 1 tere sant. A vorbit mal intir kossuth
simt că Hedervary e hotărit să nu! istul JMe'{iJssy, declarând guvernuluI 
mal glumească. resbol de esterminare. ApoI au vorbit 

• Gajd,y şi Rânay pentru guvern. Cel 
Acti'vitatca" inaugurata la Dobra din urmă vorbitor a fost baronul Kaas 

cu atâta barbaţie eal' în Dieta CUJlti- Ivo,., din partidul poporal. Spune că 
Huata de D/'. Vlad cu atâta demnitate, orI-ce guvern care e În stare să între 
cucereşte tere11 prin toate părţile. De în ex-Iex, trebuie combătut. Nu arc 
pretutindml prhnim ştiri ca RomâJlii, încredere în Khllen,lNJenJary. 
la ca, daca se l'a disolva Dieta, vor Şedinţa se încheie la 2 ore. 
lupta pe toata linia. h'ri am aVlit pla-
cere sa vorbim cu di Alecsiu Poca!, 
mare proprietar bz Bala-Jlare, barbat 
din tinera generaţie, cu stare buna şi 
legaturi în părţile salmarene şi pe la 
Solnoc-Dobâca. D-sa a declarat ca 
va candida într 'unul din cercurile sus
amiutite!or comitate,probabi! la Ileallda
J.VIare, {anume cu programul naţional 
deJjaşurat de Dr. Vlad. 

* 
"L'indl'peJulence ROlunaine" ma

rele ziar bucureştean, vorbind de alegerea 
dlur Aurel Vlad ca deputat al cerculuI 
Dobra din Transilvania, manifestă speranţa, 
că In curend un grup compact de deputaţi 
rom,Înf vor străbate în parlamentul ma
ghiar. 

După ce dă un resumat al VOf

hirir lUI Dr. Vlad, cată cum termină 
, Secolul c dela 4/17 c. un articol 
al seu: 

")SalutiÎnd pe deputatul [(J!ll;În care 
deschide era activitâţef plJI iticc a elemen
tuluI românesc din regatul sfintuluI Stefan 
pe terenul legal, să aşteptăm evenimentele. 

»Nu, pasivitatea nu putea, nu trebuia 
s,t mar (ie. ea e moarte, ear viaţa este în 
lupta, ill lupta mal ales pe tel ellu[ legal, 
în lupta pe car/Y'll" deschide eal' şi începe ear 
astăzI deputatul' vlad. 

• 
1,.[ aflhi,(tri.~a·l'ea numelm· ,le co

nutn,e. "Col/gre,t.(afia comila/ulllf ,v()grad 
Î/l adul/area sa din w'mă a IwldrÎt sJ esc
mie /wlărÎrea adus,'! mal de mult Î11 ll/tere
SIli maghz'arisJl'Il numelor de cumulle cu 
/wme stl'ăl'ne fi l-a Îndrumat pe z'/lspeclorlll 
de fcolf D1. Svetz Vilmos să compz/1/ă lis/a 
acestor cOn/wle". - ,Vot puţhle aJ'cm de 
ad,lugat. Cu şovlllismul 1Jl<1khiar În,ădar al 
încerca să star de 1Jorbă. Ciudată ne pare 
1ll/mal împrejurarea. că tocmai Dr. Svetl. 
a jlJsl pus În fi-itI/lea maghiarisi'frit, Dr, Svctz. 
careîllc<'! are l1ume "ce sună str,lÎn u. Acelaşi 
drept d'a purta 1Iumele moştcl/it credem ('(t·l 
au şi cOl1l1mete, (ocmal ca şi Dr. Svetz. 

Informatiuni electorale. , 
1. Comitatul Aradului. 

Situaţia lui Hedervary. 
~ ~ cue Freue Presse ( saie urmă· 

torul remarcabil articol cu priuire la si
tuatia politică din Ungaria. 

"Contele Khuen std în faţa unei grele 
crise politice. Stîlpii pe eari s'au spriginit ,~i 
după o guvernare de abea doud sl'plchniini 
se impune deja întrebarea: oare nu seamănă 
activitatea lui cu o îmblătire de paie goale? 
Calea contelui Khuen, dela curte a condus 
deadreptul la salonul şefului partidului in
dependist: Kossuth Fererz. A fost isbitoare 
impresia, când representantul pătimaş al 
uniunei personale a trebuit să decidă asupra 
compunerei şi programul~~i noul1li minister. 
Dacă basele morale ale constitutiunei darîmă 
~i resfoarna r:eea-ce un îndel/mgat trerut a 
zid;t, atwu,;i aceasta se poate numai prin un 
lllcm justifica: succesul. Din spera II (ele lui 
îh realitate nid una nu se împlineşte. 
Asta este o dovarld. ea n'a I;unosl;ut l~ir;i 
oamenii nici terenul şi că s'a mişcat între 
amăgiri şi erM-i. 

Membri pa1'lamentului maghiar- s'a,· 
rer;ori de mult pe undet:a, dacă :"ztiU nu se 
despdrtia ateit de rapid de fuwţiune. Cu o 
lovitură s'a creat o situaţie r;are a făcut pe 
kossuthiştf, stdpâni peste soarta Monarchiei. 
Toate acele concepţii politice '--"gri .etI$ 

considerate de un şir înf1'eg de generaţit de 
r;olltlitiuni fundamentale de existinţă ale 
_\ionarchiei, şi-au pe1 dut valoarea. Şi resul
tatul acestei risipe patriotice este isburnirea 
din nou a obstrucţiei. 

Acum ar t1'ebui doar căutat un al 
doilea ministru, care să alerge după Bar-aMs 
Ori contele Khuen va primi asupra sa şi 
aceasta însărcina"e ? Penil'u-r;ă BaraMs ade
verat ca a învins, dar Kossuth este generalul 
păt'ăsit de cea mai mare parte a trupeloi 
sale. Barabâs în şedinţa parlamentului, 
i-au pus înaintea peptului lui Khuen rev'·l
verul concesiilor naţionale şi ministrul pre
şedinte ştie ce urmari are amenintarea 
aceasta. Nu va j. budget, nu. vor fi "ecruti 
şi nu va fi Dietă capabtlă de munră. Con
tele Klwen abea are cale de ieşit din impas. 
Toată socoteala şi-a spriginit·o pe Kossuth, 
pe a cărui injluinţa a pus prea mult preţ. 
Fată de curentnl wncesiilor nationale şi 
Kossuth s'a VI;ZUt neputincios. Barabas'ul 
OrăZtl mari arest Demostene al casinelor , .. . 
din provinte, trânteşte acum pe »umstni. 

Ministrul preşedinte maghiar a comis o 
1. Cer('ul Arad are 36ii4 alegdori. 

îl represintă Salacz Gyula. 
Acum ma1'e greşală. Nu numai relaţiane de amor 

li. 

111. 

IV. 

v. 

llT. 

V[J. 

VllI. 

Cercul Boroş-Ineu are 2;N6 alegetori. 
Acum îl represinta bar. Svlymossy L. 

Cerr;ullosăşcl are 3969 alegetori Acum 
îl represintd. Dr. George L~ombati 

Cercul Chişineu are JJ.li 1 alpg,Jturi. 
Âcum il represintă bân; Brlnhtdy A. 

Cercul redea are :2(J71 aleyetori. Af;um 
îl represinta V âsri rhe1y Ldszlo 

Cercul Rarlna are ::3.95 alegi.dori. A cum 
îl rep,-esintă Vancso Gyula. 

Cercul Şiria are 2320 alegetori. Ac/tm 
îl rept-esintă conte Zselenszky. 

Cercul 6tÎntana are 2978 aleq~tori. 
Acum îl represintâ lVittmann Janos. 

lJintre aceste I'erf;uri majoritatea co
vir:;;itoarc e romune-ască în Boroş-lneu, 
ChiijÎneu, Iosaşel, Radua şi Şiria in Pedca 
sunt jum~tate Români; în S«ntana luptâwl 
doi Unguri, învitlge cel Care are voturile 
Românilor pe lângă a Şvabilor. A"adul e 
cac unguresc 

dar rlead,'eplul cdsătorie a cutezat să lege C~l 
partidul kfJssuthist Vef;hea m~j~1'itate, fără 
pic de regret faţă de soartea mtrmtrulni p~'e
şedinte, a dat conducerea parlamentului şt a 
ţ(lrii în mânile lui Barabâs Attlt de pă
r,lsit ca şi wntelc Khuen Încă n'a fost 
nicJ un ministru preşedinte maghiar In 
parlament. Bauul Croaţiei, care. doue~e~i 
ani a trăit in Zagrab deodată demne mm~
stru preşedinte. N-are legaturi nici cu per 
soane nicl cu partidele. li lipseşte cunoaş
terea interna a disposiţiilor, acel instict par 
lamentar, care numai dupa pra,l:a de ani 
îndelungaţi se poate însuşi. Contele 1": huen 
abea se va putea susţine. In stanga îl 
ameninţă obstrueţia, de-a dreapta n'are apc
rare şi indiferenţa aceasta reservata a fost 
semnul că majoritatea DieteI maghiare re
spinge cabinetul. 

Cine cunoaşte tainele parlamentului 
maghiar uşor poate observa în aceasta la 
aparenţă întîmplare, - intentiunile conştii. 
Nu este întîmplare, că marea majoritate ia 
atidunie rl2servata faţă. de f;ontele lihucn şi 

in fiecare cerc Românii 
candidat. 

vor pune niCi aceea nu e întîmplare, r:a F. Kossuth cade 
ş'i Baretblis 'invinge. Ceea-ce se întîmplă 
aci totul este dup.! plan al'a'lt(Jcat fi 
duce ciUrit un ţel bine hotărît. 

Barabâs este ?/wnai instrmnentul unor 
mânt ~teţe, cari, vor să împiedeee ca con
telui A Inum ~d 1-se lJ.olcze ~ecrUli şi budget. 
Aşa stau az: ~ucrunle. ~ti ce va /i peste 
patru septc>mam, dacă renume fneă politica 
aceasta f:are jertfeşte institutiile cumune pen
tru ca să scape o persoană şi face concesii 
pentru ca să susţină un ministru nepopular, 
se poate prezir:e deja De astă dată numai 
atât este sigur că contele Khuen nU-fi poate 
validita prngramul, reeruţi şi budget nu va 
Căpăta. Este prin urmare aproape perdut. 
Mâne se va pomi lupta în contra lui şi cu 
aceasta se face o nouă crisă parlamentară. 
Monarchia CU greu va veni în online în 
vara a(;easta. 

rile mai înalte au ajuns la convingerea 
asta. Şi tocmai de aceea trebue sa stăm 
acum treji, şi sit ne dăm bine seama de 
toate aceste »glasuri nuoi il • 

DIN ROMINIA. 
anI. L~O~~~~ţi~inll~~~nie! in timp de 25 <l~ 
de sta;i ~ti·i& s' 1 u,.o~rlle ofiCiale romani 

Il c.. a moCmlt un 'b' d ' 
c!\rea pl}pu[aţtp.I Iu OI . II OU ~ mll'~ 

. ~ tenta, MuntenI'\ 111 
MOldoya" la. timp de 20 anr, dela 1873-
1897 H1ClUSlV il In Dobrog'3!l tn \. d 18 
aur, dela. 1879-1898 inclusiv. Hnp tl 

După d!:$tel.e acelUI tab~ou tu 10\~~8g" -;7,,~ _ 
R)mânt<l, In perIOadele de timp citate 10\1 1- -i;l 
foat 4896 693 naştel'l ,i 3,669 250 deces .... 
ResultA decI un spor de popula$l8 de 1,227.448 
8l!fli;lte. 

Saşii şi Dr. Vlad. 
Organul Saşilor verzi ~ K ronstiidtcr 

Zeitung" publir:d in num(:rul ii;v un frumos 
articol desp1'e însemnătatea paşirii băI'băteşti 
a dlui Dr. "Iad. ,,~eue T6nc u, (nglasurf 
nOUl u

), e întitulat acest articol, di1~ care 
e:J.:tragem următoarele: 

l)eputatul Ci reulul Dobra, Dr. A. 

Dupl\ religiunT, mî,carea por ula$ieT se 

pr~flil1t& 8stft>1 ; 1,. 
Na~to1'l Decese Excodont --- --O todox~. 4,511 463 3,39550S 1 116~!::! 

MOZ,ucl. 230087 1136 'lUa !Jd ti.a 
C~tohcl. 102.502 91417 11 155 

Plad n'a spart numai jhtsipitatea româ
nilor prin alt'gerea sa de ([('pulat, ci chiar 
şi In parlament a început o activita ~e Jza. 
tărîtă, la cnre numal gratula i·se poate. 
1:.' de prevezut eă la proxl'mde alegeri 
generale, poate chiar Şl~ alegeri parţiale, 
pilda, lui va fi urmată şi de alţl:l şi 
anunţarea că în dieta {erit vor întra 
18-20 romant, - pe cât cunoaştem noi 
raporturile politice - nu e o ameninţare 
seacă. Dar de n'ar fi dccat l()-l:J, 
şi acest număr ar schimba fizionomia 
dietel, metl ales cit - precum sun
tem in(unnali - ~i Slovacil vor po· 
tw(a activitatea lor, Rar Serbit vor trece 
la activitaip, îndată-ce se vor conving'~ 
că Românii au abzis serios de tactica 
hr veche; căci S(;rbit şi la all'gl'rile din 
urmă numat de aceea n'au fost pentru 
activitate, pentru-că le era teamă că vor 
sla în parlament isolaţl. 

Dar dfja aparitia unicului deputat 

AH~ relig,I 52577 45868 6703 

Total. 4896693 a,oti9250 1,227448 
Co; fi !ientul MIIstor ţ'fre e 1 8 pllQLru. 

ortodoxf, 1. 7 ponttU mOUIC!, 1. 1 pentru 
ClitO!illl IIi 1. 1 pentrll celelalte religiuDr. 

Dm aC<lS' codl.!ient 8" nde ca pa; u 
ld$iunea d6 reJlgi6 moz!lic~ e cea mlAE pro· 
l.d şi mal re:l1~telJta. 11 ai doilea r~ad V1M 
pop:Jlaţiunca ortodcxll, (!I.Are (ormelu'l mll
lorltatea iGrU $; 1n al treilea re.ld VlOe P:)' 
pl1la~lUnea catolicA $i cea do alte religiur~r. 
De alt lel e cunOB:~U' ca Bolul ,i dim'\ R,)
mânie', precum şi miji.oacele de eXl~nţl, 
nu conVlD popuh,.iel catolice, proteB~an~", ~i 
mfibi)m~dBni>. 

A\!6IU!tA statisticii mal e importanUl fi 
prin raptul c~ eu b'a l"CHit la date asupra 
mlşelire! populaţie", cari S'IlU cales In pr,· 
mdtJ treI d!3Ceml \\Ie e.xistellţ~1 RomânieI 
ca stat iudepfludent ,i pornit spre o cl1lLurA 
Serioasa. 

Regicidiul din Belgrad. 
- :-'lărturisirlle unul fost mInistru. -

1, 

român, numai Dr. V ia.d poate trece de 1 • .-I!!fIIII,. ...... 
.11 no~pte& s~lJgeroa8ă.~lU. __ carl 

~~'r~~ c~ci cei .§...-ffi'.!!C:li()~n~a:gl~L~l:!!ib~e;r:;a.~lt~_~î~~4".&l~~.""""'_IM.~~~P&~t 
activitatea---roF'" par ameniă~'d, tntfu car viaţ», Il fost rănit greu şi ministrul de atuntl 
peste tot poate fi vorba de o astfel de ac- Todorovict. G oanţele Lie revolver insA nu 
tivitale, nict-odată nu s'au mamlestat ca l'au omo. it. Dus in spital a fost supus 
individualitaţl naţionale, -- deja apariţia !lueI opt>raţif, clire a succes aşa de bine 

'. 

1!-. • 

aeestut singuratic deputat a adus schim- încât 81.1 e In cale spre o baia din Fianţa. 
bare în iegislaţiunpa noastri!. Cu mlÎn· Intervit wat de un zi",rJst, a spus multe am6~ 
drie îndreptăţită şi motivata prin păfirea nUlita interesante. 
sa bărb· teascct s'a provocat la faptul ca "Da, am ştiut de eonspiraţit>. Pri. :; 
e nprescntantul unui partid însemnat, mele semne s'au manifestat in demon5tlll,';~·~';·~"' 
şi di,_ta a luat o numai decât la cuno- ţiile de t:ltradă, ce-au avut loc înainte d~ 
ştin:a. Mat ales s'a expus însă pentru lovitura de stat. In urma aC8stllr demonbtra. 
primul representant al unu! grup, ce pe ţiulJi "m şi ptdepsit miii mulţI oficen; câţI.v& 
viitor la trage greu În cumpenă. partidul inşI au fo)t chiar d~ţinuţf, dar miii apoi 
poporal, care totdeauna ştie din cătrău t.liberaţi in contra voinle1 regeluI. R gJe 
SUflă ventul. d. j 1 atuncI ne ceruse, să deţinem mal mulţI 

Dr. Vlad e un orator foarte 1101'0- onţ rI ~i bărbaţi polititJ, dar ministrul· pre
CO'l, st"pâneşte perfect materia şi limba, şed:flta şi eu ni am 0PU~7 cu to&ie el şti'lD1 
e un tiner curagios şi agil şi aru toata LltJ plauurile primejdioase ce le ulZlau oame
elasticitatea unui popor pe calea progre mi aceştia. N'am voit sA ne folosim d6 
sulul. 1 Iar afară de aceste ca ităfi pre- ma_mIi aşa. voInice şi inainte de toate n' ain ,... /' 
ţloai;e ale oralorulut român, Ş1: alte motive voit ~ă ne facem armata de ruşinea lumiI.· '"' ,. 
au contribuit ca partidul poporal să se· NicI do altwmterlea n'am dd demoDstraţi.·, 
cundeze din vreme în vreme spusele lut importar.ţă. Noi eram de credinţa că tvţI 
Dr. vlad. Glasurile. cari s'au auzit ofiţenI mal inalţi, cu escApţl1 colonelulul 
Mercurea trecutl în pm'lament, au fost Missict, pe care d~ja p' atunci il bluniam .. ~_', 
giasnrt nuoi. Când Saşit erau a!ăcct[i că comploteaz!\, ţm la reof'. Gândiam fă. /' 
în parlament, partidul poporal ce·i drept d;.1c~ Ciţl-Va. QfitE'll ma.I tineri ar ~ .-
nu era agresiv, dar de o încurajare fă- chiar in Cona~, garda care . DU~~ 100 . \ 
ţi;;e a Vie unui orator Sas, uwi ales când sOld:.iţl ar fi fObt in .. bre sA .. r n ţlDik pAoA .,.,.,... '" 
nu vorbea despre nobilitarea persecilor ci ar fi sosit ajutor. Oi]& complot ,sunt pâr-
despre chedia naţionalit, o singură dată taşi şi vfiţerii mIIi lDaJ~r, b~fh;ar ŞI etil dlU 
nu s' a auzit din jJartea asta. Ce i drept. 't regelui tire~te D o Ş lam. 

SUI a, d . l' 
Ro 'miniI pn'n nzmuJrul lor mai însemnat R .. gele insă, . se ~e e Că~ preSHnrta 
trag mai qreu la cumpena, dar noi sun va elt.i zi de ZI devmea Illal nervos ŞI 
ton germanI, şi simpatia imperiulu.i ~:t ~aI h.)tărit ne cerea, să dqiuem Ofi~tlil 
qennan manifestata în repe{ite rîndun, şi b~rb!i\il poHtid cowlHomişl, cu atât m",~ 
face ca şi noi să numerăm mai mult virtos el zilo e il gO~iall scrborl anUlllWt', 

decât 2()O.()()() de suflete. În carI Il făceau atent /jă S6 p~zia8ci de 
Care: i dara caUBa acestui nou fe- ofiţeri. ŞI noI ministri zilnic aveam 413-

nomen? Noi suntem aplicati .a cred.e că eu ţII vah, mentd CU reg61e şi rt'gina, pentru ·c!L,_· ~' 
se apropie vreme~, ~n~ chestIa natwn:1. nu foiam să ne invoim la 4~ţiDeriie ceMt6. 
lit ;ţilor va fi pn?zta dm partea maghla· Nt;I am e;ibertl.t chIar şi pe cei deţmuţl 
rilor cu alţi ocht. .. Aşa, cum au mers dupl demonstraţiile de stradă. Patru 001·\1 
trebile până acum, nu mai poate merge d'arn.ndul după aceste demonstraţiI, a.m dllr-
şi nu e eschis că în urma şi în cercu- mit În Cun~!j CI Iti-l hDi~te8Q pe relele, 
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Cronică bibliografică. 
. t riY ('flrf dor<,se ea. opurile lor ~ă tie 

Totl ali o "lor nostri sJlt1eialX 8p"e rE'censJUlle, 
(ll~t(\ COlflb?ratol~1 trill~it(\ 1n eMo dOll~ oxemp!llr<,. 
sunt rug-aţL II nL. o Iar IIro Sr\ so păstroze pe sama 
(j,'-Ol\fo.eO un (lX(llJlP 
blhliotecol redacţionale. 

" convorbiri litera:'r~"" cea . n~ar 
I . la· I valoroasă revIsta IIterară-ls-vec le ŞI n . 

torică românească, În Nr. 7 ~111 anul cu-

( -) are următorul cuprtns: rent ~ I . , p A.: Lordul cel mititel (roman ~e .. 

1) . tt trad. din englezeşte). - Sexul lUlnc , ." V 
Pus~ariu: Studir şi notiţe hlologlce, .. -
AI.' l,.ăpedatu: Vlad-Vod.l CăIllgăru~, (mo-

,. ~ogralie istorică). ~ N. Iorga: "laI1l1est,~1 
nouc ale uneI şcoale vechI, II. ._ 
Hodos. Colo sus la răsărit (cântec căta
nesc),' Doine - Anghel Dell1etrescu : Do-

. I (' ,r j,. d' A D Xcnopol ml1la ul.llza-· oua, c· , ' 

d ") Il ]l·II1·tll't<J i · 1,~t1rno-(dare e sama. - , , '1'>.', ' 

'1 . ~ BlbllO"raltc. 
l()l',i~1 cunntu uI "crăcllln . -' n 

• 
A l .·o'll(" ('o}1uwdrtle .~upe-n·uaru .'1(, • .~. j 

1 lt'll Br((."iO" F)e anul şcolar r oa·re 'rO'1n. (.. .. 'I'l . 
, ]) 111ic1t Je Arselllil ,110{ 

l<)O;!--H)O'{. Ll " ' ci . 
J'n-\:ctor: j}anca ItltlJ cuprtn c, un IIlI~ 

d~-· i luh'/"t!w' slnl).J/e ŞI compl/se stu IU {cspre ,,' o 
Je prof. .\/ihm'l lV,u'rea In partea a oua 
se publica dalel,c ~co!are: In a~l~l, 1~)O~-:, 
au (ost inll1alrlCulaţl ~l() de elc\ l, dintre 
carî I'o! r()Jll~IL11 şi 4 germanI. La exame
nele de maturitate s'au prezentat 35 ~1,evT, 
dintre carI au fost declaraţI maturI ZI) \llŞr. 

• 
"pojJorul Romll,n ~. (Bud~lpest<l '-1, 

\"i\v::.ulllrthy u. ('0 3. Preţul pe u!"' i\1 4 
CO'r. NU1l1er~d 4 Iii.). Cea mal bună foaTe 
r0n1:1nc;lsc;1 scrisCl pentru popor. Nu numaI 
preţul el neînsemnat o bce accesibil,) pen
tru românul cel mal serac, ci ~i limba po
porală În care e scrisă. N'ar trebui să 
existe sut locuit de românT, unde foaia 
asta să nu fie răspândită în cel putin vre-o 
40 - 50 de exemplare. .Mal ales preoţir şi 
il1vctătoriI nostri ar trebui să se adreseze 
aJm1nistratiel să li-se trimită numere de 

~,.pn5bă, ca ~stfel convingându-se de spiritul 
~C\\l"'''", în care e SCrisa, s'o poata reco
mtf\1a~~i'.lror })oporcnilor lor. 
, Âr fi de dorit ca foaia asta să dştige 
--" 1- d 1·' -~llereu la teren, mal a es 111 ve erea ăţlrlI 

primejdioase a socialismuluI falş printre 

'omâniI nostri. 

"TRIHUSA POPORULUI" 

Feluri~l. 
A vieţii ta.ină. 

lJe la .f'en:astr.t a pn'/'it 
1"11 stol de corbI pe S1lS. 

jc' iarJla care a l'l!/lit 

I 
de francI. De atuncI s'a micşorat foarte oficial din înţelepciune ci a pus-o In pa
mult, de oare-ce administratorul avereI ragra[e la disposiţia omeniriI. Dacă vrel 

! papale, Folchi, a făcut speculaţiunT neno- să lir milionar, zice regele dolarilor, -
'rocite de bursă. . Înseamnă-tI bine următoarele: 1.;\iU li vi~a-

EI a avansat cu. împrumut banr din, tor. Visarea este o perdere de vreme, car 
aYerea papilor, primind în locul lor hârtiI· vremea o avem pentru acecJ. ca s'o pe
fără valoare, americane de sud şi braziliene. trecem muncind 2. Nu aştepta momentul 

(;OIzi1l<iu l spre apns. * ,favorabil, ci fă 1. 3. Invaţă a scrie, a ceti, 
Colegul. Cn ziar din Paris reamin- ,socoti şi a fl resolut în toate lucrările talc. 

I teşte următoarea interesantă anecdotă In. 4· Fir sigur că trebue să facI carieră şi 
anul IX3z domnitorul de pe atuncI a Ser- : c~1 dintâiu gr:lnd să-tI fie totdeauna să o 
bieI Miloş, avea lipsă de secretar şi a an- : ŞI facI. s· lma să yre~!, dar apoi aC,eas:<l 
gagiat pe un Francez cu numele Nessl)'. cu t?atâ p;tterea.. h. f IÎ,. maT blOe, mda
Noul secretar fiind chemat la palat a grăbit .:ătIllC deca_t şov.ăltod7' ~tns~eşte-te Sltlgu r• 
a se presenta domnitorulur. Domnitorul mcrede-te 111 ~lne, nou slm~1 numaI ,tu ce 

r~ iarllă: tÎnerul poet 
l,a piept şi- 'l1chee Iwilla. 
- Mlr duc şi las, ÎşI :jice 
Xedes/egată laina. 

'lIerl, 

Din stol Ull corb s'a deslipit l-a primit foarte afabil, dar fiind in mo- plăteştI, dar fa s'o Simtă ŞI altul. X. I.u-
.~i ca,te la o parie, mentul acela ocupat de-o afacere urgentă, crea{d 0'1. fflOli; asta este legea naturi!. 
j)c atâta drum a obosit l'a poftit la dinsul peste 1 vră. Dacă al mcetat a lucra, al incetat, a truL 

Cel-l'a/fI sbor maT departe - Priveşte până atuncI parcul 9· Dacă ,~n lucr~ I-aI făcut pe deplt,ll! 111.11 

1011 Horllll. zise domnitorul cu un aer foarte afabil. mult al facut decal douezecJ ce le-al Il Ispra-
• DI Nessly însoţit de un funCţionar vit pe ;um~tate. 10. Viea~a t~ este a.ce~',l 

.Line-ren Pape"i. In urma sustinereT i de curte, s'a coborît in frumosul parc unde cde al mudnclt .. Lumea. nu ram~n~ cu nllnllC 
'P L XIII Il 't I pc "ub umbra ue arborI seculari se Întindeau atoare, ar nIcI nu cinsteste nimiC. II. n-

CI um. _ca apa I CI~ll '. ,va <s'dl ne!)o u- cele ImI frumoase straturI de florT Sec're- vată a trage folos şi di~ pagubele tale. 
uI seu, conte e eCCI, o avere e 1,,-20 • < .. TII· 1· ' 1 
T'. r, , d·n 'svo biilc in- tanti era Încilntat că va locui In aţ;a fru- I 7 a e!ltu 'pC~,)lstăt~r se erlce~te ma 

l.n l IOdne .11 e, se spune I L r I . blRe decat gel1lulllllpaclent. 13. Ingrtgeste-p 
lormat ca averea personală a Papef nu mos oC, _ . ,.., ' 

, 'd· ., f 1·~ La o mtorsătură a parculUI, zări un sănetd~ea. . . , . 
este maT \1l.1re e l(Ja,oo.? raI CI. "' , .'. , . il Eată sfaturile 1l1l1lOnaruluT amertcan. 

Această sumă a stfll1S-0 papa 111 tll11- 0111 sp.mzur.lt ue o cre<lllI'>ă. .," ,- ci . ')' 
I ',' I T ~ " - OO'l1nne strigă secretarul fra- Le-dm trad us SI nOI pentru-c.l (h\r se \ ( 1 

pul ce or 2~ anI ~IT pontlllcatu u seU, ŞI , d· .1:' 1'. ,,' . . . ' alia si Români cari vor voi s,l fie mi-
anume din propflele sale vClllturL P<lt lt,l ca ~ a al ă. r " 

Papa are cJte-va proprietăţT şi gră- .. , 1- uncţlonarul de curte a grăbit să-I IOnarf. 
uin! de m~islinl Ling,! ~lael1za, pe care le-a! Ill!ormeze. 1-------------------
moştenit ·in coproprietate Cll surorile sale i - Acest~ a fost secretarul ue până \ K AL MA' R J O· Z SEF 
si o rentă anuala de ')000 lire, încă oc pe I acum a dO\11ll1torlllllT. Ţ 
c,lnu era episcop. Ac'east,l sumă n'a atin~'o Peste 1 o,ră dl i'lessly • nu s'a \ . 
astfel că economiile impreuna cu doblll- present<lt doml1ltoruluT. Recomalldll 

mechanie. 

zile au ajuns cu timpul la suma de 100 mi~ * 
francI. In fie-care an ap;'irea contele Pecci Un patl colo.<utl. După cele ce ne Bie ieI e tel e 
la unchiul sau şi-I remitea cele 3000 lire. spune ziarul "Prack,ticher ~las~hinen Con-

Pecci a' găsit In anul iubiliar pe structeur", compal1la drumufllor de fer 1 sale 
papa ocupat să-şI aşeze pach~tel~ d~ banc- Southern Pacitîc din Statele-Unite, vrea 
note ce-I sosiseră cu oCasta lubtleulul. si! construiască un pod gigantic pe :\lissi
Contele sperase un moment că papa ~"a ssipi, care va I,ba cu totul în urmă toate 
refuza cele treI modeste bancnote oe cate podurile de metal construite pană acum. 

de cea mal bune. oalitate. 
Are In deposit gum4 interioară Ş1.: 

esterioară de prima calitate, şi tot felul 
de pArţi constitutive d'ale biciclete lor. 

o mic de francT, in faţa sumelor enorme Acest pod va avea doue rîndu~I d,e 
pe carI le avea Întinse Înaintea sa. şinl şi va fi lung de 3,100 de metri. ,1--1 

Aceasta ar ti fost foarte plăcut CO\1- va cântări 2.,000 de miI de tone, adică 
telul, de oare-ce palatul lor nata~ din Car- n'ar putea II încârcat de cât pe minimum 
pinetto, avea nevoI de IInbunătăprT. A z500 de vagoane şi va costa 2S de mili

Insă papa bi'igă cele treI bancnote 111 oane de francI. Acest pod va uşura cu 
buzunar cu multa. linişte. mult comunicaţia Intre statele de nord şi 

Papa a făcut tot-d'a-una o distinctie cele de sud şi va asigura oraşuluI New
mare Între venituri!e papeI şi acelea a'le Orleans, Ungă care se construeşte, o mare 
proprieI sale persoane, ,actiyitate în ce priveşte mal ales comerţul 

Afar;\ de averea de lOC),OOO lrand, cu bU1l1bac, 
papa l11<\I poseJa glu\'aericalc in valoare * 
tot de vre·o 100,000 [r. Cum poate deveni eineva miUQ-

Şi acestea vor trece În mâna conteiui ,nar? II n ziar din Ne\\"-York a rugat pe 
Pecei, i un milionar american să-I scrie cum tre-

Averea curieI papale, adică din ale! bue să trăiască acela, care vrea să ajungă 
oboiuiui sf. Petru, a fost la Începutul! mii ion a r. Milionarul trebuie să li (ost 
pontificatuiul de treizecI mii i o a n e I om de cinste pentru-că n'a făcut secret 

Eftina ,1 pa lângi ga.ranţia 
efeptnieşte 975 31-

Repapatupj de biciolete, 
instaJlrr de 

sonărll electrice şi telefolluri. 
Toate pe lângă garantie. 

Strada. Salaez nr. 2. Telefon llr. 242. 

U rm. lUI Papp Kălrnăn, 
atelier de aurAril, arginterii şi giuvaericalet 

Arad, strada Fabian 12 (Casa Bonte). 
Primeşie lucriiri In aur, argint ei 

giuvaericale, apoi aranjarea de altare, B~rA
formarea Bau aurirea for din DOU. Pre$uri 
amne. serviciu. prompt 956 17-50 

NANTAS Dar ea nu voia s'audă nimic, până ochI il şoptea că foarte curînd are să-I 
• nu i-se expune afacerea Într'o formă con- poată spune ceva positiv • 

• ,.J' .. . _'.. ""u'-elA de EMILE lOI \ venabilă. După părerea el nicI un lucru De fapt, ea nu ştia absolut nimic În-
--.' • , ". 8 nu era nicI urît nicI reu, ci totul depinde )ositor pentru stăp,lnă-sa. lncă Înainte de 

emoţionată de mila lUI, dar şi de mustriirl 
de conştii nţă, s'a învoit1 în fine, ca pentru 
·suma de zece miI de francI să-I ascund:. 
În dormitorul stăpâner sale. 

(Urmare). dela modul, dela forma În care se presintă. a primi ofer-tul stăpânuluI seu, ea incercase 
Gelozia era ceea-ce îl rodea; şi fiind-că _ VezI domnisoară zice el e vorba spionagiu din propria el curiositate; dar 

·1~ a putut cuceri dragostea Fluviei, o În- ue un lucru bun,.. ~:u a~n teamă, că ne- FI:lvia, încă dela întâia s~ greşa.Iă, de care 
ura şi furiI Îl veneau când se gclnuea v~s~a mea are o sl!părar~ de ordinul CăS-! at,~t ~~ puţm fusese v.mov~ta,. a!"ea , a 
:,1 p..oatc cedează altula. ?\1ar ales îl era nlclel, pe care mi-o tămueşte; o găsesc nelllll?ucata ură ~ontra bărbaţd.o~ ~ l~ dlS
'rica mare, că dînsa, pentru a-l contraria tristă de câtă-va vreme _ şi aşa m'am I preţuia pe to~l~ ş~ era de Q, ld~ndrIe de 
·şI face de lucru cu dl de Fondettes şi g<lndit la d-ta, dragă domnişoar~, că d-ta 1 n.eapropl~t Be~rana ~:=-o~omă ştl~ a~easta 
.;uferea torturI infernale, in vremea ce dinsa de sigur al să-mT poţI da desluşlrf. JI tare ~I-a peldut nddeJdea, de a ajunge 
ins ca de-acasă. Pentru a nu o irita, "'i-a ()', 1:- d ! u d 111 posesmnea celor zece miI dt) frand. 
r T - zice ea U<lI1 u-s n aer e .. l' I ' f l - " :Jropus să nu-! pese de ca, dind aşa de • ' - { , 'F . . De a tte şI-a ăcut socotea a, ca zece mII 

:)ucuros ar II urmărit-o pas de pas _ mama, poţ! .coma a ;ntne. I:~ SUI~t t C~I nu-I ajung, II trebue5.c negresit 20 de miI. 
jacă nu i-ar fi fost team,! că devine ridicol. t<;tul dev_otata doamn~,. ŞI vo ace,. o"U, CăcI casa ..ţin comuna sa e;a tocmaI de 

,. d l' ~" , .. xcelenta pentru păZirea onoareI el SI a A • d- • . _ A 
-~ Dar fJln -că ge oZia 11 năcâJlu reu a deCIS ." " n' ~ - I h' veqzare, ŞI lI1sa voIa sa IQace pe stapana 

d ~ ',voastre e lnane I11CO o am sa veg ez, ca d ~ 'fi IA' ia p"n~l o persodnă e lI1credere care so j . - 1· l ·1 1 1 - . C casă 111 patne ar cum să-s ca~tlge 
~,măreasc:1. ,.' o man?a _ a capu, COpl li li ~eu, aşa de Ingrabă baniI de lipsă? ' Un 'mo 

Bine'nţeleş numaI decât s'a gândit la , ţJ I! P':Ol:1IS~ o bună resplată pen~ru ment s'a g.îndit s.i tradeze flav~er, pentn~ 
d-~oarLi Chuin, econoilllla. O ţinuscră Iă s~r~IClr. Ea Insa din n?u lace pe modesta, banT, secretul bărbatuluI. Dar Iute părăSI 
ca~iJ, pe Qe-o parte tiind-eri baron~J1 (!rH ca Il ~erveşte ~um.aI dll1" de\'otarnent. Dar ioea; cunoştea prea bine pe st/lpână-sa şi 
obiclnuit Cll dl'n~;l, pe dC,altil part~ fiind-c,ă I:u o ulbace Hlto~sa~ura 3?UC~ vor~a la ştia că la cea dintâr vorbă ar lua-o la 

w\ clI"oştea prea din temelie trchmle faml- sum~ c~ ar avea să I-se dea, ~antas,II de- goană. . 
lieT, a:;-;\ <':~l n'au putut s'o concediczc aşa :lar<~, ca-} va nUl~cra zece nllI de tran,cT. Intumplareu ÎI vem Intru aj utor: 111-

l' , Je-uJatâ Si ~\in:;a avea illlentiunea ca cu ! 1tl ziua In care II va prese11ta o nel1l- tr'o zi îndlncşte pc dl de Fondettes şi 
~. eCIllloll1ii.1'; Cl~e[ 1\ ClI. celc' zo !nil ,de il ~~T?,aSăd,ova~ă a culpabilităţiI sau nevino din vioiciunea cu care el întrebă despre 
-'·~~llCI# can I-Ie a pL\tIt N~ll1tas 111 ziua \ apeI soţle: sale. . stăpâna el, ea pricepu c;:i dînsul e Înca tor 

. . căs~torleT sale, s~ se retragă 111 oraşul seu Indata ce aceas~ii ches~le, a. fost re- grozav de îndragostit, şi nu putea uIta 
. ptin~tesc, dar IŞt Zicea, ca n'ar li lucru '1 solvată, Nantas devel1l mal liniştit. Putea clipa în care a avut-o in hraţe. 

cumInte Sel păr,lseasc,:i cu ti!];) CIl. doue o să se, concentreze car,~şT la lucru; şi avea Planul el la moment a fost gata 
casă aşa de bunu, şi limle se 11l:1I po,lle nevoie de toată energia sa, căcI era vorba Va sll1ji şi pe bărbat şi pe amant. 
pescui mult în tulbure. Ş'apOi îl mal I să pregilteascel budgetul. DluI de Fondettes nu i-a fost mal 
Jips~a.u ~20 miT d,e fra~cT, ca sâ-~l Cl1.Il,lper~ \ ., In Înţ,elcger,e cu ÎI11r.cratu!, el a. m?- puţin dorită aceas~ă lntâtnir~. Incen:ările 
0, casă 111 .IO~lll seu natal. l-ar Il pla~ut ~a. ,\;Ileat radical slstell1U~ hnallcta~; ŞI ştia luT de a se apropia de t laVla au tost re-
31 11 .ngă st,~p,~na celeI llH:T marl case din cj pCl~trLl aceastu va ,II atăcat VIOlent In J spinse cu indignare~ ~i el ştia că nu maT 
ml,locuIAPlepT, pe care atat de mult o au- camera, a~a că trebUia sit-şI pregătească poate sper~ nilnic dela dînsa; dar tocmaI 
mll'ase. 111 tinereţe. un numer de importante documente. Ade-! c\1'1 <\~e<.ll\tă causă pasiunea milT viu i-s'a 
, N,Llntas putea si'! :orbC:1scă cu ea făr~l seorI petrecea nopţT intregI la l11as.~ ele aprins, încât şi-ar ii dat averea toată, numaI 
~-nCll~lg\l~r, mutra el. hlpoc~ită nu l-a dus scris. Munca II zabune.a, Ind\! avea răb~ sol mal poată avea odată pe această {ru
l!) ratăclre. Jntr~o. ZI o Chlemă la sine ŞI Llare ~ă a~tepte H\poftul d-şoarcI Chuin moasă şi mCtndră femee. EI sondă pe 

.' ~ _UL.J.Cl;ttlC vorbe II desluş~şte să·I raporteze Aceasta ţinea registru despre tot ce făcea d-şoara Cbuin şi înţelese în grabă că 
~xact despre tot ce .v~ tace soţia sa. Ea :o.trlpană-sa; dar de eate-orI a interogat-o are a face cu o hipocrită pe care uşor ţi-o 
face pe desarmata, ŞI lntreabă că drept cine :-.lantas, n'a putut să-T raporteze nimic im- poţi angaja. El făcu pe sentimentalul şi 
o socote~t:? .'. portant şi îl tot am~lna pe mâne. In fond jur:l că se va sinucide, dac<ţ dinsa îl va 

- 1 e rog d01l1l11şOar,ă, zice el, titn- luT II p,lrea bine că gelozia îl este f~lră rdusa spriginul. 
pul meu e măsurat, nu iace dar vorbă temeT, dar betrâna mereu îl in!lltra În- Cu opt :?ile în urmă, după-ce şi dînsa 
multă. doiala în suflet, de câte-orI c1ifin~ din ~i-a jucat rolul de comedie, prefăcendu se 

In ziua următoare se duce des-de 
Jimineată )a Nantas. 

- . Ce este? întreabă el, pălind. 
La inceput ea nu vrea să iese Cll 

vorba; ba că nu ştie nimic sigm, dar 
crede că doamna are relatiunI cu cîne-va 
şi il dă întâlnirI. ' 

- Vreau să ştiu positiv 1 - strigâ e! 
selbatec şi ncrilbdător. Pe lucru, pe lucru! 

AtuncI ea spuse numele d-lur de 
Fondettes şÎ-I şopti că acela va fi deseară 
In odaie la doamna. 

- Bine, mulţumesc - zIse el şi o 
concediă cu un gest, căcI o vorbă nu mal 
era în stare să zică; şi il era tearTiă, ca 
nu cumva să cadă sdrobit In f,Ha el, dcI 
nu era permis ca dInsa să-I ob~erve du
rerea şi desnăd.ljduirca. Ea fu surprinsă 
de această grabn ică concediare, dar se şi 
bucura, de~i chibzui:o>e mult pentru a-şI 
preg{lti respunsurile, spre a se peizi de 
contradicţiI. Dar scăpase! Cu atât mal 
bine t Făcu un compliment ~i o mină de 
tristeţă şi se tndepărtă lin. 

Nantas sare in sus, 
- De seară.,. în odaia el .•. 
Hosti cu glas la re aceste vorbe, ca şi 

câ\1(~ ar 1\ vrut să le mal audă odata, ca 
s.ă le poată crede. ApoI işI luă capul in 
miinI; ptl.rea că vrea să-I crape deJurere. 

Un ren de z-v ou s sub acoperemen
tul căsnicier, iT părea ceva ne mal auzit, o 
neruşinare fără seamăn. Nu, aşa ceva nu 
putea fi tolerat I 

PumniI i-se încleştează, ochiT ser a
runcă schi ntcI şi singurul seu g;lnd era: 
omor! 

Dar tocmaI acama n'avea vreme sii 
se g.lndească la ale sale: trebuia s:l se for
ţeze să termll1e lucrarea, pe care Împeratu! 
o aştepta Încă astăzL (Va urma). 
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Cea mal nouă carte de 
limba maghiară pentru 

şcoalele poporale române 
a apărut tn editura lui W. Kratrt In Sibliu: 

Carte de cetire şi gramatică 
maglliară pentru şooalele poporale 
cu limba de propunere romAna.' De 
Dr. A. SohulleruB şi 1. Popovici. . 
Partea prime.. 8° mediu. 88 pag. Preţul 

legat cor.-.50. 

Partea a doua. 8° madiu. 285 pag. 
Preţul legat oor. 1.70. 

In legătur4 cu aceste carI' sta: 
Manual pentru propunerea Um

bei maghiare In şcoalele poporale 
cu limba de propunere romAnA. (lndi
getArI metodice şi schiţe de lecţiuni). 
De Dr. A. Schulleru8 şi 1. Popovici. 
8° mediu. 47 paginI. Preţul broşat 

oor. -.60. 998 4-5 

PărerI despre aceste clrţl: 
• Cărţile de cetire ale dlor Schnllerus şi Po

povlc1, tntrebulnţate oonform indigetărilor metodloe 
cuprinse tn manualul lUllintit, vor scoate din şcoale 
formalismul seo. Ele dau vteaţă Invi\ţămGnmluI. Il 
fac Interesant şi oonduo pe elevX aşa zloGnd ju
c9.ndu·se la lnv\lţarea limbeX maghiare. Metodul 
urmat de domnU autori 1n adevi\r e cel mal: natu
ral şi uşor atât pentru tnv\lţătot1, cât şi pentru elevI. 
Pentru tnvliţătorl e de mare preţ manualul, care·'1 
conduce pas de pas, dând preparaţiunl Intregi şi 
indigitări metodice amOnunţite şi uşurănd ln mod 
Insemnat greaua lucrare a InvOţa.torllor. - Aceste 
ci!.rţl ni-se pare cele mal: bune Intre câte avem noi 
pentru propunerea limbel maghial'o". 

"Tribun" Nr. 133, 1902. 
Comisiunea şeolarti refereazti ln .e

dinţII. Sinodulul archldiecesan, ţlnutti la 19 Aprilie 
l~O;J, asupra .Manualulul şi Olu'lll de oetire" de 
Dr. A. Schullerus şi 1. Popovlci ... propun~nd sti 
lie admise, după-ce din punotul de vedere pedagojj;ic 
sunt aeja censurate prin consistoriu". 

"Telegraful Român" Nr. H, U103. 

In conferenla lnv4:lţti&or easce 
din cercul SiHj~te, ţinută In Gurartulul la 25 AprUiti 
190:3, .dl Petru Giura !şI oete~te elaboratul despre 
studlul asupra manualelor din limba maghiară pen
tru şcoalele poporale ~l propunerI &Supra celor mal 
bune ~i prlMltice de folosit. 

Prin o IUllbunţl.t6 şi instrucUvt. expunere 
aratii metoadele, cari le folosesc la lnvOţarea uneI 
Hmbl strll.iDl', metoade pe br.sa drora sunt apoI 
compuse diferitele manuale didactice. Critică rlnd pe 
rind manualele din limba maghiarA, carI se folosesc 
tn ~coalele noastre, şi ln fine recomandă a se folosi 
manualele din limba maghiara. edate de lDr. A. 
Schullerus şi 1. Popovlcl, pe am le 0.116 mal core· 
Bpunzătoare, mal practice. 

Conferenţa reoomandA Introducerea manuale
lor lui Dr. A. Schullerus şi 1. Popovtcl ln şaoalele 
din acest cerc·. 

"Telegrafnl Romb" Nr. 62, 1908. 

Cel mal eftin isvol' de cump~rare 
din Arad. 

Juvaericale, 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 
bilete de am.anet 

cump~ri pe banI gata cu preţurile 
cele mal scumpe, iau le schimbA cu 
alte obiecte. tOO5 15-

Deutsch Izidor, 
claaornÎcar şi juvaergiu 

Arad, Strada. TeD1.plom. 
-- Telefon n-rol .38. -

31W-1908. tkv1 SZ. 

Ârveresi hirdetmenyi-kivona t. 
A maria-radna! Idr. jbir6sAg mint telekk:!lnyvl 

hat6sag kozbirre tel!zl, hogy a .Mureşanul" tIIokarek
es hitelintozet vegrehajtatonak Anti Petrune szul. 
Ardelean Szaveta, szabBdhelyl lakos vegrenajtaat 
szenved6 ellent 430 kerona t6kekontelas es ja.r. 
trânti vegrehajtasi iigyeben a m.-radnal kir. jblrosăg 
teriiletlln lev6 a szabadhelyl 126 sz tjkvbon A. 1. 
2 as 9 rsz. (1164-1165) es (243-244/bl hrjszi fn
gatlanokra a.z arveroat 10')' koronil.ban ezennel 
megăllapltott kiklalt~l arba.n elrendel-W. es bogy a 
fenneab megjelolt ingatlanok az 11108 evi auguszt. 
IS napjăn delelll" 10 orakor Szabadhely kozseg
ha.zimal megtartand6 nyllva.n08 arveraseu a megi\!
lapitott klkialtA.ai aron alul ls eladatni fognak. 

Ărverezni szandekoz6k tartoznak az lngattanok 
lOOfo-At, vagyis 109 korona 40 filler keszpenzben, 
vagy az 1881. evi LX. i.-cz. 42-ik §-aban jelzett 
ârfolyammal szAmitott es az 1881. evi november h6 
l-{m 3333. sz. a. kelt igazsagiigyminlszterl rendelet 
8. §-ăbLW kljelOlt 6vadekkepes en6kpapirban a 
kikilldijtt kezehez letenni. avagy a.z 1881. evi LX. 
ţ..cz. 170. ~'II erielmeben a bAnat penznek a bir6-
.Bă.gnă.l el6leges elhelyezeser61 kiălIltott slabi\lyszerti 
ellsmerv6nyt atszolgăltAtni. 

Kelt M.·Radna, 1903. evi juDiua 6-ik napjll.n. 
A kir. jărlt.sbir6aăg mint tkvi hatosil.g. 

Polgâr, 
1031 1-1 klr •• lb1r6. 

"TRIBUNA POPORmm" 

... _ .t.~.,.7.t.7 .. t.~. 
-,._.~ ........... ~ 

Saci 
pentru inşirat tutunul 

(pentru uscat grâul.) 

(duhan.) 

~ .. ~~ ... ~~~~ ... ~~.~.~~~.~~~~~ 
Trăsuri gata la dis'Posiţie. 

Lucru de gust, preţuri moderate. 

Comande din provinţâ se 
efeptuiesc prompt şi grabnic. 

Tary Bela 
==fabrică de trăsurl-= şi atelier de Iustruire. 

Arad, 1301'011 Beni-ter nr. 10. 

Nr. 123 

In atenţia publicului ziditor! 
Am onoare a aduce la cuno,tin,a m. 

ono public, cA tn strada Kapa, norul 12 
(casa propriE') am deschis 

O cancelarie de zidire. 
ID.trepr~nd zidiri de case noue, restau

rarea '1 8.chullbarea de case vechi, CII un 
cQvGet orI-ce 80iu de lucrare ce 8e $ine de 
rawul Ista, pe ltllg~ preţuri dUne ei garflDţie 
absoluţl. 954 23.-30 

Cu stiml: 
Teuc.zlinger I:Ci'"roly 

mMestru de zidar diplomat. ' f 

Sâvârşesc tot felul de lucrări -ce \ntri 
În specialitatea mlisarulul de edificii ,i Ile 
mobile, şi tot felul de reparaturI in modul 
eel mai solid şi pe lângl preţurI peste 
măsuri moderate. 1019 4-10 . 

Cu deostbill stimă 

Iosif Weszeli, 
rnăsar. ---

Arad, strada Szent-Pal Nr. 1. 
In atenţIa ono proprietari de ('ase. 

Am onoare a atrsge atenţia m . 
ono public asupra -' 

Strămutare de.... birou. 
Aduc la cuooştio,a mult onorat public d 

Biuroul de zidire 
ce a sustat pân~ acum tn A RAD. strada 
K(ipolna, norul 4 Tam slrămuta& In atu da 

Csiky-Ge1'galy n-rul 13.,-
RugGad mult on.pubiic ali binevoiaB~& 8 mij' 

plirtini ti pe mai departe semnez 
~j7G 12-25 cu deoseb; I&imll 

Mihalyi 1118&, 
architect· in 'repriDz ~tor. 

Primeşte fabricarea de trasuri, calese şi caruţe corespunz~toare 
tuturor recerinţelor moderne, pe lâ[Jga ezecuţie de gust. Primeşte d'ssemenI Haine pentru domni 
to' felul de reparaturJ, şi toate lucrarile ce se ţin de lustruire, pe lângă cu p~'eţ excepţional de ieftin după cea mai 
preţurI moderate. - Se recomanda. mal ales atenţie. şi partiniril prea st. modernă croiturtl 

domnI proprietarI de pAm~nt. 9!IO 9-25 Arad, str. Cserlloylts-Pcter Nr. 1. 

................................ Din stofe indig~na şi engl~~""--______ ~ ________ ~~~~ .. ~"~L~'--~~~--~~ .. ~ .. --.. ~ ____ ~~~~~~~~~~~~~e~f~c 
ori~ce repara uri cu preţ BvtmttlgIOa. 1" , II PlanurI şi prelinlinare de spese servesc gr~~~~~~_~_ 

:1-- AvlBesou -to~-:BPeotul PUbli:Ul ~;:=-Şi jur, 0& II~ 
Rog spriginul onoratulul public. 

Cu distinsA stimA: --r 

~ I Atelierul meu de mă-sar j ~ 
~ ! pentru edificil, mo bile ~i p ortaJ ~ cf9 
'~ l-am mutat din str. Boros-Beni Nr. 23, unde a fost pAnA 
..e.. aci In strada Deak Ferencz Nr. 32 (casa Sarlot) 
~ şi ~9.rindu-l l-am arangeat conform exigenţelor moderne. 

Primes~ orl-ce lucrare de mi\.sar: mobile, portal, lUl!rărl 
de mAsar la edificii, etc. precum şi arangeamente de ~isericY, 
şco ale, prAvAliI, cancelariI, mobile artistice, . precum ŞI lucr~rl 
de edifioil atM In loc cAt şi In provinţa, prImesc cu preţurIle 
oele mal moderate. 

Cer sprijinul onoratulul public la tntreprinderea miiritA. 

Cu deosebita stima: ,. 
Ii:.RE1\.IEI~ JANOS, 

10037-14 mAsar. 
- --~-- --- -~ 

II Plan~rI si preIiIninare de spese--;ervesc gratuit II 

~~~B.""E 
TER~NYI JENă, 1 

- Prăvălie cu diferite mărfuri la "Steaua albă" == 
Arad, Piaţa. 1301'08 :Beni N1'. 22. (tn colţ.) 

RecomandA m3ga.zinul s~u de coloniale, tot felul de 
fain_, precum şi alte lucrurI. 

Deosebit recomandă & e m i n ţel e a tot felul de 
legum.e. 

Preţuri moderate. 
La comandl din provinltl împachetarea nu se socoteşte Cump~-

t 945 14-26 rarea eu bani: gata 2°/0 8cazamen. 

Serviciu prompt. 

937 25-50 Wolster Izs6, 
croitor bărbătesc. 

Am onoarea aducea la cunoştinţa 
m. ono public, cQ l009J,;:~O_~_ 

am deschis 
Un atelier de tapiserie ~i lnfrnmseţare. 

AnI indelungati am lucrat In ste
liere de rangul intil din DuJ,apesta, 
Vien8, Berlin, Brllssela şi Paris, aşa 
Incât sunt In posiţia plaoutA de-a putea 
coreepunde tuturor esigenvelor mo
derne. 

Primesc tot felul de luerAr. de 
branş80 asta dela cele mal simple 
pâna. la cele mal elegante, pe-'lAnga 
preţurI moderate. 

Primesc eftin tn,obilarea de locuinţe 
1n loc şi provinţlt La mutArI p~imf8c 
transportul mobilelor, prec~m ş~ repa
farea şi renovarea de moblle~~se 
de biliard, pe lllnga. prejurl ~tine. 

Co stimli. ~ 

RelDe. 1. Gyula, 
taplsier şi tmpodobitor. 

TokOly-ter 6. (Casa Prolich). 

LEDERER jjIPOT 
Str. Deak-Ferencz Nr. 30 (Ca.sa Bonci). 

Aduce la cunoştinţa ono pub1ie 
că In maga:,;;inul seu se aflI), 

TOT FELUL DE MASINI DE CUSUT--,: 

, ,. 

! 
1 , 
i 
! l ' 
I 

I 

[ 
j' 

,,: -", 

, • u· _ ." 

d 1 .. ~~' f1. ~.- '-e a ~- 'CC~. - _C 

t~ rate septbaânale şi lunare. IO~8 9-

Tot In atelierul sus numit se 
primeso reparatud de maşini de cusut 
şi Be g~l::1esc tot telul de aparate. 
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Cind in presara aaa.sin~riIor 
r~mlls bun, mi-a zis: " 

mi-am luat In atenţia alegetorilor români sigur ca vine - primiţi 1 aşa cum 
se cade - daca. tn chipul acesta V~ 
mulţumeşte pentru greştlla ce aţI fl\. 
cut· o atunCI când l-aţI făcut pe ne. 
trebnicul aCPBta - domn. 

rlnit tn noaptea atentatuhlf ,i astA z: fo 
afarA de or[ ce primpj Jie, va urllll1ri pentru 
t!'ntati \ A de omor pe oficerit esrl au nA· 
... lfH In locllinţa 88. 

_ Welia, să grJJl.'ştI ca mAna (And 
voi merge cu re::,ina 1& blsa jc!1 nu cum.va 
ordinea s& fie conturbati. Si ia! masurIle 
eele mal severe. , . 

După deplrtarea mea, regele l a prI-
mit în audienţA. pe ministrul-prtlf'dmte 
7'inţar Marcovicî, ~are pAnl atunci ~~sP,Be 
in apartamentele regmeI. 0.13 a vorba re
gele cu ministrul s~u nu ŞtiU, numai ~ela 
,Muva ministruluI am adat următoarele,' 

Begele i- a arMat mal multe scnso~l 
InoDime şi atAt el, cât şi regina cpreau, f'Derglc 
ceţinerea. tuturor ofiţerilor şi M baţllor p~. 
litiel blnuiţI. Marcovic1. incercase s~-l l~ 
Diştiascl. pe regele şi aă-l conviDg~ că SCrI

sorile n'au nitl o importanţă. Da~ re1ele 
n' a vOt't să cedeze. Intre regd ŞI pnm
ministrul E~ll avuri loc. scene vf'hemente, 
In urmă. căron Marcovicl 11 declară ~f,-

-geluI, ci Intre Istfel de ÎDlP:l'jurărI e 81!lt 
sA-şI dea dilJlÎsia, apoI a pără~It, agitat ,odaIa. 
Rt'gtle a grAbit in urma luI ŞI 1 a r chlt'mat. 

Preşedintele i-a reipun ~: . . " 
-"" __ Remân pe lângă denusza data 

, -şi declar M. Tale, cit n' am sit mat pă~ese 
în Conac. 

Marcovicl a grăbit acasl, undt3 soţia 
s'a ]-a dojenit d vine aşa târziu. A li
niştit-o şi j & declarat eli azi pentru ,u!tima., 
dati I lnt&rziat, ell.cl şI-a da~ dBmls18, ŞI 
mâne vor p4răsi cu toţi! Serbia. Se 
temea ei regele ti va prigoni. O oră mal 

-.: .. -.-tArzlu, un pluton s'a oprit tnajnt~a casti 
Jul. U Il olicer i-a strigat: 

- Domnule general! In numele re
gelut te provoc s4 te împuşlf., căc! a 't· 
minten eu trebute să te împu~c. 

Mareo,icI la a3te • r~SpUTl8: 
- N'am motive si m~ lmpuşc, dar 

de Trei sii m~ impll,'e, aici mI-e pieptul. 
In momentul lsta s'ao descărcat mal 

multe PI1~tJ şi ministrul prpşedinte cAZi! 

' __ ~~, mort. A murit în convingerea c4 regele 
Alexandru a dat ordin s4 l împu.şte. ear 

~ .. , rege'!;;, ·,lin partea. sa a murit în credinta 

1· , 

-ca ministrul-preşedinte a pus la cale asa-
""area lut. 

Faţli de Ma.rcovieI lumea a fost ne
dreaptA. A f\Jst UD bârb:lt dl'l cinste, cel 
dint&iu şef şi tactician al armat~J, şi pe 
lingi aste un b~rbat politie cuminte şi 
temeinic. 

Eu In aeaea zi, am Rht io Conac 
p&nl eitre 10 ore, apol m'am dus acasli. 

.,~ ., Nl·am culeat eu toţii către mIezul nopţiI 
Eu ,i fiul meu d,lrmiam lutr'o odaIe de 
cAtre curte. La 11/ 2 zânginit de albiI il tr8-
ti8şte pe fiul meu. Se uItă prin f rea.stă 
şi vede cII. locuinţa 01-8 ţncunj uati de 
militie. Abia avu vreme sll. m~ trez~aseă .i d~j, şi intri un căpitan. 

- Din momentul ăsta nu mat e~tt 
ministru! - furi vorbele lui dintâiu. 
Oredeam la început că regele sta despărţit 
de Draga şi mI-a trimis pe cap mBiţia, 
ţinendu-mA de omul regineI. Oipihnul 
se dep!'t.rtl şi in locul luI veni un locote
nent. L'am imbiat sl ocupe loe, apoi in
trind soţia. şi dca mea i-am oferit cafea 
~ ţigarete. Vam intrebat de cele tntem
plate; mI·a raspuns rizend ci nu ştie nimic. 
Mal târziu s'a. depărtat şi el. p .. tru o'lta~· 
de 11n41 \-8.\1 ocupat loeuI. In cur"nd m'am 
convins c ... ee~\\a tn realiht~ no ~tiu nimic 

_ din cele ce S6 \nlelllpll. D'odatl nnmal 
'I>~, ~A'l]eşte in oda.Ie un lo(',otflnent Ai far& 
-e ..... f 'i 

orI-ce vorbă împuşcă asupra mea nime-
rindu- m~ tn pi~pt. ' 

-- M.' a rănit t M\Jr I - alU strigat 
,i fugind tn cu lină m'am aruncat în ca. 
verna iftuluJ, adAnel de doI metri. Loco. 

,t telumtul I mal împuşeat de 1) ori, d,tT 

erez~ndu·m~ mort nu s'a mal interesat de ~ , 
.. mine, ei s a dliS. Până au stat ostaşii in 
, odaI€', familia mea n'a eutl'zat să mi vinfl 
} .,." t~tr'ajutor. D~I1A or~ ,mal in urm~ mi1iţia 

-,..! .. qeplrtat ~1 famlha seoţAn4!J-m~ din 
cavernl, m'a dus In odaia de durmit şi 
astfel am scăpat cu Tiaţa·. 

din cercul Zelaului. 
Sub titlul "Pactul valahilor cu ele

ricalit" ziarul "Alkotmany" scrie un en
trefilet pe oare'I reproducem textual. 

It TreI prelaţI greco-catolicJ, Metropo
Mul Victor Miha!y, episcopul OrăzÎl-mari 
Demetriu Radu şi episcopul VJgnjl1lul VaEliie 
Hossu zilei" trecute au facut o visită e,'is
copuluI roma.no-catolic contele C"rol Gustav 
Mailath, care a prImit pe colegiI sM epi,
copl foarte cordial. Actul acesta de cur
tuasie a fOl')t insoţit de toate ziarele ro
mine din Ardeal cu acel comentar slperfiu 
că • cercurile politice- atribesc acestei vi
aite o deosebită Inportanţă. Ştirea ace aste. 
cu comentar cu tot a publicat-o, cu un alt 
coment&r de bănue;l, "Magyar Sz6", pe care 
nimellea n'o comlld~rlL de autoritate poli
tidi, şi de sorginte de fncrt'dere şi de bună 
credinţi. NumaI ZIarul "lfuggetlen Ma
gyarorszag" organul ofioios al partidului 
BUabă l care de vre-o câteva zile po Il tă 
timbrul caraghos al redac'ăril daput,tuluI 
Lengyel Z )ltall, o consideri d6 ahre. Or· 
ganul dlul LelJgYt'1 ZO:la'l a ţinut d.., bine 
IL face urmUorul comentar visitd din A'ba
Iulia: 

"Partidul poporal a fâcut de multe 
01'1 Incercărl, ea B~ g1l3eascli. pundelf' 
de întâlnire cu românll, dar pân 'aci n' a 
SllCCfS. Pa!:lul aCe8ta a fost primul In
ceput de Bue ~eg. Solidarlhtea Româ.
nilor şi susţin 'rl'a programului din 1881 
a stat in calea apl oprierii. Solidaritat~a 
s'a "part, revisiune& programuluI din 
ch'lstiune e~tG lua1 il io plan şi aşa nimic 
DU mal Impedecl unirea valahilor cu ele
ricahl" . 

ApoI si şi-o Indemne "Fugget/eu Ma
gyarorszag- eA comentarul acesia este pe cAt 
de relltocios,atl\t de nebasat. E ,r dl Lengyel 
Zo tiin ineil aibă grijă să nu ahibue parti1u
luI poporal de pecat ar.6!l ce dinsul pro do mo 
exer.-itl. de virtlltf', fiind o ma.le pa.rte, 
ba chi.1[ grosul alegători\or săi; sunt românI, 
carI a030lut nu se poate zice că sunt kOS3Ut
hişll. Domnul • Lengyel Zoltâ.o- inainte 
de & acusa prelaţI patrioti el carI se bucură 
de ireproşabilă consideraţie, eu pacturI po
Iiticp, şi inainte de al coaae per smokk 
In gulerul partidului poporal I pactar~a cu 
naţlonalităţile- el-şI cRştige întâia infor
maţii demne de incredere, eă oare eu po
litica s'au o~upat prelaţil În Alba-Iulia 
ori eu aJt~eva. ~'apol dacă dinsul aşa pure 
grige poartă partiduluI poporal şi naţiona

lităţilor, In special Românilor al ne-o spunil: 
cAnă a făcut partidul poporal incer,~' rJ 
pentru o colaborare politici ~u RomAnii? 
COhsiderând el dl Lengyel Zo!ta'l d'ase
mAnl Românilor are (1,.' şi mulţumi man 
datul; eonsiderâ'ld că faptul pacUril CI 

RomâniI nu-'l reproşeuză nici partiduluI 
KI)~Buthist, nnmaI pr<llaţiJor catolici şi par
tiduluI popnral 11 ia in num'} ds r~u; de 
aci în chip logic resultă cA., dinsul rec·u
noaşte partidul poporal eu mult mal aproape 
de ideI. statului maghiar decât partidul 
kossuthist ~i din acest pU8Ct de vedere 
n'am avea dt'cAt sl ne bu\~urim de atacul 
ziaruluI .FOgg. M. - Dar noI nu buna 
credinţA. o vedem în atacul acrsta, ei M
nuirea peelaţilor şi a pa.rtiduluI poporal 
precum şi a RomAilor şi din motivul acesta 
resping~m eu toatl energia insinuaţia foiI 
dlul Lengyel Zoltao. In fine nici prelaţiI 
!~lltolitI Ilicl partidul POPOla,] şi nici Ro
mânii nu datoreac dluI Lengyel Z')Jtan cu 
nici UD fel de resronsabilitate şi ntare dl 
Lengyel nicI un drept ca să·'1 eOlltroleze K • 

NOUTĂTI. 
A.RAD, 18 Iulie O. 1903. 

Fişpanii la ministrul - preşe
dinte. Da eâte-va zile se vorbeşte ci 
prim-ministrul Khuen-H(:dervary ar fi • ha 
mat la sine toţI fişpaDli din ţeară, ca Lă 
8e inţeleagA eu el in privinţa. eventualelor 
alegc;rl. F!şpanul comitatuluI Arad de f ... pt 
a. fost la wiuistrul-preşedinte in Budapesta1 

de unde s'a reintors azf. 
• 

Partidă "Banffy" în Oradea-Mare, Unul 
dintr" frunhiSl1 llh1rah!or dm O\adea-M~l'e 
Dr. Kurli'inder Ei/e, a adreSllt alf'g~torllor 
din O:sdea·Mue un sp 1 In care n pl'ovorcll, 
8~ se grapez~ In jaral buonalu f Bânffr. 
8e crede cA liP! lul va I:Iflli rasunet Intre -
Ovrei! din Orade. 

• 
Gazetăriti, nu glumă. ArguBil naţional1 

dela Brasov despre conferenţ'l ~!nuti DBlDte 

cu dOt;~ 8~pl ~ Dănl la rl'imişoara (In caU88 
h&nţ\rit epi8copi l:l) dau notlţ\ lu numGCLll 
lor de - eri! 

R~r deBpre deputatul 8&S Csrol Flu
ger, care 8 fost înmormentat eri seriu cii-! 
- g-av bolnav I 

Publil.!A apoI Dou$atea l?) ci eri 8 80-
~it In Blldape:-ita o depula$ie de aleg~torl 
hberalt din Tlmi~oaI'at pe cAnd la realiCate 
In aceea zi la Timieoara se fi flcea ale
gerea luI Khuen-He Jerva y ..• 

Dar, In sftrşi'. astea ar fi 8ddert -
terbnice, cum 8'ar sice... Merge greu CII 
tipogr!illJ 1 . 

Vorb 1 e ci fraţiI de Bub T~mpa uiti 
ali ia ooti$1 deRpre raptul cA In acea d~
~ utB$iuDe 18 Khoen erau şi protopopii Dr. 
Putici şi Traild I 

Nu cum-va uit~ intenţionati 
• 

Simplu de tot RatA ta ee \ermint 
,i hrl':!. m~ h liI~ aounlQ, "R6 \1a,u1" d-lul Dr. 
R. DMlnu risipirea avern nationale: 

,,- Tipogrbtla • TrIbunei" din Sibiu, 
dimpreunA cu .Foaia Poporohl" ,i .C~lin
d8rul Poporulu! a, a cump~rat-o dl Iosif 
Marchilal, UD harnic Sas, care mul,1 aOl 8 

f08l condu~iUor 'e( haic al vestitei tipogratll. Il 
Şi n'aI oimic de zis, reverendissimE', 

când anunţl ci .averea naţionali· (al C~l'e! 
.director a al fosţ ,i d b) IIjuoge In mAnl 
sU~inl". 

• 
Contesa LuisB Ilontignoso. Mo,teni

toarea de tron Luisa de Saxonia DII m ~I 
HistA. DllpA-ce 'nbuililul din Drudll a 
del!lăcut cAsAtoria din vina e1. ei 8 perdut 
dreptul la titlul Ista. M. Ba Francisc Iosif 
8 despoiat-o apOI ei de tiUul de ducesP. 
R ·gele Sa.c8oniel i-a conferit acum un nou 
tltlu, cel al unei contesB de Montignoso, Şi 
cu aceasta pare CA S'8 stlr,it '1 actul din 
urmA al 'rug~diel saxone. CorUna poate 
sI cazi. 

• 
Mare nenorocire. Din Cristiania ae de

pcşeezr. tA In Digermulen unde petrece de 
plF z ·nt reg~le BvedieJ, 8'a surpa' podul din 
port Vre-o 100 persoane ,i au perdut vieaia 
lne, a. ldu St'. Mali! au fost rAnill. 

II< 

Explosie In Tlmieo!lra. a produs erI 
P8uica mare explo@itl a treI obuze dt" tup, 
In curtf'll canoniculut Nemet J6ZS6(. La 10· 
ceput"8ţ;' vorbia de atent8l, dar 111 cu!~nd 
1;'4 conRtatst cii obuzele oarbe, numaI din 
(n~~mplare au sjllos In curte. Au cAzut aict 
cu prilegiul deprillderilor de 'ir. 

• 
Moştenitoare de tron ~taeătă. Mo"te

nitoatea de tron dlO Grecia. a avut erI o 
aventurA ce putea sA se sflr,e88cl. tragic. 
Şedea In o lojs 8 teatruluI de varl, cAnd 
n,a 88 deBch'se pe nea,tepiate ,i UD bAr
bi\t Be aruncA Bsucra efo Mo,tenitoarea de 

• 
A.vis eondllc~torilor de corurI t S.,J 

cautA un inflivid. apt de a [ndinla un cor 
vocal bi~eri, e8(", de ţăran', !n comuna Do
lova comitstul TurOlltaJ. R' 1hctan$il !!lA s~ 
adres ze cMrl dl Rlmulus Roman [nv~ţa.:ur 
In Dolova. 

• 
Ultimul ecou din clUAtoria d-Iu.l Loube' 

la L'lndra, dupA Paris· NouveUes: 
Preeedintde Loubet, la balul curtet, 

fusese 81e8 C8 .partener- d regineI In ~II-. 
ririlul regal, dar, dupA ce a condus pe Ma
jestat"B 81l la loc ei duplio-ce danRA primele 
mA~url ale cadriiulul, 1,( mAdariei ineom
petE'Dţa ,i IleA local prinlulul de GaUes. 

• 
Cea mai nestricăcioasă cremă uelltru 

tntrnmseţarea 'eoului e crema de Hori de 
Hliae, un borcan coslA 1 coroanA. 

Pudrlio de flori de liliac 1 euti~ 1 cor. 
Rlip'Jn de Hori de liliac bucata 70 fii. 
PdBta luno 2 cor. 
Pudra [uno 2 eor. 
- Mij 'oc 8' gur eooka durerilor de 

stomac, a 8g~rciurilor ,i a eahmuilor de 
sLomllC. cOlma boalelor lnvecbHe 1e stomac 
şi contra hpllei poftei de mâncare, pe urml 
un mijloc sigur ptlrgativ fArli dureri: "ceaiul 
lnUritor de stomac al tarmCl.cistuini K08SU:b. 
O cutie de probA 1 cor. 20 fU. ; o cll'ie ori
gina\! 2 cor. 

- Contra gatura~ului, tUF.l.'i, I!ig(]ş~lejt 
fl~gmei ,i II afecţ;uoHor Iatir gilol lire ua 
6tec~ miraculos palliilele d6 pept SeD~ga. 
f:h pot gl\si In (8; mBcÎa • V .... rg M~ti1i ~ al U1 

K 1Siutb, 'n Ara.d Pla~s 80r08s, B"oi ] 50 
(casa Dengl)' 

Bibliografie. 
A aparut: 

It. .Il Iti (IJ) :w .n 
NBAPOLI. - POMPEL - CAPRI. - FLORE~'rA, -

VENETIA, - LlDO. - LONDRA. - PARIS. -

smll'fE ŞI IMPRESII 

R U 8 S UŞI B I!. NU. 

Se află de veti zare la Administraţia 
"Tribunei POporUlU1'" t Arad. Volumul 
de 268 pagini, costă 2 cor., plus 1U jil. 
porto postal. 

ULTIME Ş'rIRI. 
Agonia papei. 

Starea papei continut! a fi critică; 
cu toate aste catastrofa nu e îne/l imi
nent4. Depeşele din urmă ne relateazt! 
urmatoarele : 

Roma, 17 Iulie. Buletinul medical 
dat despre starea papei spune cit papa 
a durmit câte va ore. Din vreme în 
vreme e foarte nervos. Schimbare esel'J.
fia14 n'a avut loc. Pulsul 88, respiratia; 
3U, temperatura 36,5. 

Roma, r 7 Iulie. Voce delia Ye
rit a spune că Mozzoni şi Lapponi au 
hott1rît să Tacd o nouă operaţie, dacă 
vor permite-o împrejuritrile, căet papa e 
foarte slab. Nu mânâncă decât mân
cărt lt'chide. M.edicit·, sunt de părerea că 
agonia papel va mat dura e(îte va zile. 

Red. reapons. Ioan Russu Şjrianu .. 
Editor Anre) PODovicl .. Barciann. 

In~erţiuni şi rec]aUle. 

Se cautA 

un birta~ ori comerciant roman 
A\eai\.torl RomAnI dl'n cercul Ze irOD, O femelerobusll, Il prinse Insi ,i-I 

I 1, ·I!}t~. t t' b t' '1- dlidq De n,e afara. S'a constatat cA-I cbiamA care ar voi BI iee 10 Br~ndl C8SI nou ziditA 
au U el lyl cu a enylUne a JocurI e Oavallaris ,i e calfA de faur. Nu.,1 aduc:e 8 d lui Atanasiu Popi din Lipova. C~SI nu 

deputatulul ales de voI, la adresa aminte de cele fACU te. La dorinţs morşţeDi- departe de piaţ este l?ol~al cel mai frecuer
prelaţilor Români şi a Romanilor, toarel & fos' elibBrat, CODB'atAndu-se eI-1 tat ,i cu mai mare circulaţie ,i dela 1859 
batjocurI de carI se scandaliseaza, nebun. lnaoaci are licen$1\ de beuSuri. 
pana, şi Ungul'il de cinste şi de omenie. . , * In vedt>re,a m~oevrelor mari la cari 
InBemnaţi·v~ bine batjocurile acestea :. Hme face I Dm Belgrad S9 annnţi1 an VI lua parte '1 Majestatea S~, rttlectanţu 
. .._' proces .~are va avea un oau-esre r~8uDet'18e recearcl a !le pune cAţ mal In graM In 

ŞI când va m~l vaDI Intre voI J~danul Dl Velimir Teodorovicf, fogt mini8tru de Inţelegere cu Atana8Îu Popi, proprietBl' In 
acesta obrasnlo - elot de venit este in\erne tu cabinetul Zinllr MarcovioJ, grav Lippa. 103i 1-2 
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KOHNJOZSEF 
ffnicllfgJu de lux şi chhlirJ, aranjează canaHza~ şi apadlwt. 

Arad, AndrassY·Ur 13. - Telef'nn Nr, 333. 
La ş8se exposiţiI li luat premiul 1. Li Paris, î!l 1883 distins cu sthpndiu 
------~---~----~~--~- ~-- 1 
~~------~-~------ -- al statuluI. - ------- __ _ 

e» 
~ 
tii' -~ 
~ ~ ~ ~ 

~ i P. T. Public! 1021 6-10 ~ au 
:· .. l PrAvalia mea de tinichele mi-am arangial·o In palatul nou al bisericii Minoriţilor unde om mag.zioe <u .. ma.in şi .<ulaa",.; ~ oi i 

- c; III ~ aranjament nou, modern, avend ori oe obieot aparţinMor branşet aoesteia; cualitate escelentă, invenţii nO'l. == ~ ii1~ 

I 
~ ~ ;-g, Atelierul In Batthyany-uteza 32, 08sa proprie. Telefon /321 (Primesc aicI şi elevI.) Dulapuri pentru ghiaţă, la casă ~ ',;; rm 
!l. ;O S. 8 i .. QJ)C-: I = Ci 1& II pentru cârcIUmarl ŞI maoelarl; moderne şi invenţiile oele mal recente; Ct~ ghiaţă putină receşte ecelent. Primesc aranJ'sre" ~ ~ . 

rCl~'~tII 1'.. , ~ .... de apaducte şi băI la casA, atAt In lOc, cAt şi In promncie. = :::= 

'- ~ I ~ a Primeso şi eXl:'cut tot felul de ornamente şi lucrărI de tinichea, acoperişurI, mansurde ornamentate, forestre pe ~ ~ 
~ ~ I ~ : acoperişurI şi acoperişuri de turnuri. ~ @ 

11Iit~1IiBf)g1iill1ii1l1iill1iill1li8l8.1iiIIU@l886B 12@11@181ii1161ii111l!'lll~~~!©I~~~; 
614 es 645/1903 vegrh. pzam. 

Arveresi hirdetmeny. . 
Alulirt bir6săgi vegrehajt6 az 1881. evi LX. t.-cz. 102. §-a ertel

meben ezennel kozhirre teszi, hogy a lippai ea m.-radnai kir. jărăsbir6-
8l1goak 190aevi 314/2 8S V. 366/3. 8ZamU vegzese k6vetkezteben Dr. Dob08 
Ignacz ea Dr Morariu Valer Ugyvedek IUtal kepviselt Kraszl Hendrik ea 
neje, ugy ifj Bartok Lăszl6 javara Cs'IOl~zky Sandor 6r6kosei ellen 2000 
k. 16 kor. 11 fiI. s jar. erejeigkttH>nb6z0 id<5kben foganatositott kiele
gitesi vegrehajtas utjân le es felttl oglalt es 3&91 kor. 70 fiUre beesQlt 
kovetkezo ing6sagok, U.' m.: a Paulisi 5a SI. teJken epUlt malom ea 
annak Osszes felElzerelesei nyilvănoa al'veresen eladatnak. 

Mely arveresnek a m.-radnai kir. jarasbir 6sag 1903-ik evi V. 
314/3 es V. 366/2 Bzamu vegzeae folytan 2000 K. 16 kor. 11 fiJ. t6kek5-, 
veteles, ennek kttWmbozl) idokt61 jaro 5% kamatai, 1/30/0 vaIt6dij ea eddig 
6sszesen 266 kor 54 fillerben bir6ilag mar megallapitott koltsegek 
erejeig 8 paulisi, 53 ElZ. telken epUlt malom teleken. 2 leend6 eszkozle
Bere 1903. evI Jullus ho Sl-ik napjanak delelOttt 11 6raja hatăr
iduU.1 kitUzetik esahh~ I a venni 8zandekoz6k ezennel oly megjegyzeasel 
hivatnsk meg,·· hogy 811 6l:ntett ihg6sagok ezen arver6sen' 8Z 1881. "evi 
LX. t.-CI. 107. ~8 108. i-ai ertelmeben keezpeuz6zetes mellett, a lf'gtObbet 
igeronek BzUkfeg eseten becearon alul ia el fognak adatni. 

Amennyiben az ărverezend6 ing6E'agokat ma~ok ia le ee felUl
foglaltattak ee azokra kielegitesi jogot nyertek volna, ezen a.rveres az 
1881. evi LX. t.-CI. 102. §-a ertelmeben ezek javăra ia elrendeltetik. 

Kelt M.-Radnan, 1903. evi jUliUB h6 12. napjan. 

10;,m 1-1 Snlikâl J, 
kir. jbhlsgi vegnhllj'o, 

FRIED SAM UEL 
curăţItor de haine. 

Strada Weitler JanoB Nr. 19 A RAD, Strada Weitzer Janos Nr. 19. 

·~I~~=~~~~~~Î 
Cruce sau stea duplă electro-magnetică !.,i 

!!!ent Nr. 66967 ~" J".,-l 
N'lt e Cl"Ucea VoUa. 'P"UI ...... Nu e l13<lC secret. , 

vindecă şi inviorează sub garanţie." 
Aparatul acesta. vindeci ti1ln(fegnlatllaF!ângeluf şi eon-,~' 

ei foloseşte contra durerilor de ~W' tra multor ~Hor boale, cari la ... 
e LP, urechi şi dinţI, migrene l .:~._ f.r~ '!' tractare r.ormalA a mediculuI . _ .. 
neuralgie, lmpedecarea circu- ',~~'t?~?·! se Vi~. decli p r i ~ electricita'e. R'" 
laţiilDei sângeluJ, anemi~, ame- v Ii,~ In~u$Het\ aCf'i!ltuJ 8P.ar~t e~t.6. _ .. 
.e17, ţiuitllII de ureche, Mtliie ~- -- c~ vindec!l DU DumSl dm t1mp 
de inimii. sgârciurl de inimii, in timp, ci lntroduce COIlHtant -
astma" aU1SU1 greu, sgârciurl de sto- fn corpul omenesc bim'f!ic~tor~Il cu· ~:j 
mac, lipsa pofteI de mâncare, rl:!ceall\ rent, când pe deopartt~ "V 1 n a e cii. W;--,. 
la mânt fi picioare, slAbirl's peste tot, cu aUCl~NI boalele aiU.toare, earl 1# 
reuma, podagrA iachiss, udului fo pat, pe de aEii parte e cd mai bun ') 
inftuenza, insomnia, epilepsia, circula- I fir· ut f?(,nfra Imbnln~virilor.,: , 

Deosebita atentiune e a se da împrtjurarei, c(J acest aparat 
vindeca boale vechI de 20 ant 

In caDcelaria mea se aflA atestste incurse din toate p!\r~ile lumel, 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiuu~a mea fi orl-ciue ,pa,·....i ' .. "", 
.,eata~_ Pac.ieDhIl,oaza, ba el .' , " II' 
ratul meu, prime,te banii Inapoi.· r .. 

Unde orI-ce tncercn;e s's, conJlatat zMarni~li. rog 8 proba aparatul . 
mell. Atrag atenliunea P. T. publIc asupra faptulUI, r.~ aparaţu1 meu nu U 
poate 11 confundat cu aparatul • VoIta" care atât In Germania, c:~t lJi 1n " 
Aq8~ro*UDgaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când apantul meu t..: 
electro'magnetic prin deosebita·'1 putHe vindecat6re, e in genere cunoscut, .. ' 
apreciat şi r~Bpân.d~t. . , " t:' 

Chiar '1 leftmMatea cBtraordmsrli Il crucel mele el€ctro-magne- . 
'ice o recomandli cu Inteţire. 824 7-16 

Preţul aparatului BlRre e Cor. 6. 
foloBibil la morbull Invechite. 

Preţul aparatului mic e Cor. 4. U 
~~~~-~-~--~---~----~-- folesibil DUlU&l la ccpit şi 18 femei de COD sti- n 

- - - IUlie foarte slaM. - - .--- \. 

"""~{ 
, ,"~ 

Orl-oo haine pentru domnI, dame Bau baieţf, de ooloare cât de gin
gaşe sau cu decorarl oAt de bogate, perdele de dantele, haine pentru 
teatru şi uniforme 8~ curăţesc "i ooloreaz~ p~ lAngt\ g:uanţ' cu preţ 
ieftin şi prompt. 951 16-25 

M'i Btll:'Yilinll~·r~:CA:~I·~ ~r' rt8 1 BP~lli~;a'l;:' ~6tna'U' ~:. :::'d:::~::::',: ( 
~~;~;;B·,'· 
~~~i 

'Neubauer _. I _ . Am mal mul~e însărcinărY p?nt~u zid,irea pivni~:31or d~ ,v!,n cu 

l' a· rJ·.~~·'" '1 beton de· fer, r rin ';1rmare tm~ p~rmlt li: a~rBge atI: 1)ţll~neDi l1UIJ! atul , .-... ·.v 
- -..:..... asupra acestut -nou stStem de pwmţe fOlirte corespunz0wr. . .. ===== antreprenor de zidirI, ===== 

ARAD. 
strada Kossuth (vis-a-vis de casarma honvezilor.) 

--- Telefon pentru oraş şi comitat Nr. 411. --

:= 

Primesc spre efectuire 

Pivniţe şi buţi de vIn, 
d· b . 1 trucţil din cempnt-beton, 

In cement- eton SIstem ce mal nou, cons IA. w· ţă' 
ficArl turbina şi jilip pe lângă preţurI favorabile, pe l1ga garan Şl 
diţiunI de plata uşoare. 

La dopinţă escurg la faţa loculUI. 

edi
con-

PlanurI şi preliminare de apese fac gratuit. 101G 6-111 

Cu distinsa. stimă: , 

NEUBAUER MANO. 

. \ 

Tipolfatla .Trib ... ro,ora1I11M~ .lurel Popovluiu..BarciauQ, 

.at 

'. 

/ 

I 
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