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I,--:#irumpend gre1tă 
f generală intre tipo: 
I grafil din Arad nume 
I rut de eri nu a putut 

- se ap"ară. AI11 a~ga: 
jat Însă lucrăt~~1 ~Ol ,i a!ia ·peste d~-:ae z~l-: 
fciâia noastre Iare,. 
va apare regulat. 

tat despre acest succes. Khuen-Heder- PAPA PlUS ,X.' I RUter Imre, pe a. cll.rt.! QUH18 enu) r.', , ... : ... .lI 

văry a r~spun8 Ja asta nemţeşte: făcute, ~ele dou~ libele de 1

'

,LBCâ, cu 

- Nu Pap Zoltan tml trebuIe, ci Alegerea de papă, Deja e a patra carI s'a făcut incercarea :-',l-l mltuid""l 
Nessi. El trebue cump~rat. Coute que zi de când cel 62 de cardinalI din Con- pe Pap ZOIta,n" descrie It:;'!"l chipul iit 

coute (orI cât ar costa.) clavă s~ incearcă să aleagă pe capul bi- care al1 ajuns in circulaţ!' ,;b~~ll+ S;t!I' : 

,. Szapary s'a rentors la Sin ger şi i-a sericel catolice, pe papa ~i pănă acuma Presentându-se ln Ma~ia lrUll Li i,) 

spus, să-I cumpere pe Nessi orI cât ar rot fără resultat. Pănă a~u~ n'a primit contel~ Szapary, ca să-I l'p.fel·p.z;,' 'f[ (1_ 

costa. Dienes i-a mal spus luI Seress adecă nici unul dintre cei ce au .căpă- faceri economice" după-ce a spus ce a
că. părăseşte Ungaria şi poate anI intregI tat voturI receruta majoritate de dou~ tre-' vea de spus~ il zice contele: 
nu se va mal intoarce, căcI i-se-vor da imI. PoporaţIunea RomeI e in continuă:. r- Aş avea grabnică trebuinţă. de banI. 
200,000 coroane, ca să poată trăi în agitaţie si zi de zi e aşteapt : cu mare in- ~u cum-va aI la d-ta câte-va miI? 
străinatate, 

teres istoricul fum alb sal1 negru, care are - BanI gata n'am, r~spunse Ritter~ 
4 August. să vestească resutatul, că biserica are dar am valorl. TocmaI am la mine dou~ 

Comisiunea parlamentară esmisă pen- deja capul ales sau,. nu. , . libele, cu 13,000 coroane. 
tru descoperirea incercărilor de corup~, Altcum afar! de fumul ce se vede din, - Deocamdată, e bine ~i ata.ta. 
ţie, erI a ajuns la punctul de culmina-'hornul capelel Sixtin~ nimic nu e sigur" Cum a ajuns ace!?tl banI la Dienes 

CORU PERILE PARLAMENTARE. tie a misiuniI sale. Contele Khuen-He- din cele ce s~ înttmpl! in Conclav!. !şi apoI la Pap Zoltăn, Ritter spune că 
dervary s'a presintat inaintea comisieI. In ziua intie-1August-se zice, CăI nu !}tie. 

ca să mărturisească. voturile s'ar fi impărţit intre opt cardi-: Contele Szapâry nu se mal intoarce 
Comisia parlamentară aleasă ca sa Esenţa fasiunilor sale a fost, că n'are dna,lI, intre.carj ,cel~ Jllal.mul~e 'le-ar fi la Fiume, ci a însărcinat pe Ritter s! 

cer.celcz('. incercările rU"linoase de co- , , t nI'cl un amestec în a- . mute tot avutul ]a castelul s~u din 
'( şi mcI n a avu , intrunit Rampolla .şi Vanutelli.. Dup~.,. rumpere, Sâmbătă, a continuat @u as- f upţiel contelul Szan6 ry Intre Perkata. 

acerea cor yu.. cum vestesc ştiril~ din Roma~ pOPQruţ , " ... " ' 
cultarea martorilor. Cu cât mal ~nuItă mijloacele sale de guvernare nu esistă italian ar dori să fie ales Gotti, . .dela care, Afllool,'ea 4e onoar~ Ugron Depu 

3 August. 

lumină se f.ce In afacerea asia OdIOasă, de acelea cari să se lovească In cinste.· aşteaptă maI multă milă, guvernul itali"'J' talul. UgTDD Ş .... trimis' ~cundanţil 1. 
cu atât mal multe momente par a con~' Politica, sa nu cunoaşte, arma. imorale.,. ar dori să fie ales OregIi~, căcI dela dIn.. colegul sau .Ivanka. Oszkar, pentru-că 
firma credinţa generală că ministrul-pre- S~ provoacă la !recatul fi~U ~ politic In sul.'~tcapf4 1nQllIlăta.iire~ relaliupiJo! l-a of.n~al strigându.J in parlament: 

t şedinte Khuen-HederV3.r1 a ştiut de toaLe care ~i-a câştigat duşmanI destui dar dintre Vatican şi regat~ ear despre pU:, cd-ta mmţh. 
l. den,.rsurile h~ Szapari. S'~ constatat niCi cănd n'a fost acusat de corupţie'terile din tripla ali.nţ,ă se. zice că nu Ivanka n'a vru! sA de. lui Ugron i -'1âI_ d'obIt amestecate ŞI maI multe Ear dacI!. s'ar fi folosit vre-odatA de a· le pasă Orl-cine sI!. fie numai Rampoll~ ,a!islaclie, spunend, cA numai în acel 
; : ""- pe.l'~a~:d~s.â.l. se. credea, la început, ceasUi culpabill1. arml1., du!,?manil lui ar nUt căcI stiu, că e Vliljma~ul alianţeI.; cas 'P'. primi duelul, dacă un juriu de 

I . -tD~~ ŞI gmerele lut Khuen-Heder- fi inviat şi s'ar găsi şi acuma ca să d U ~ d 
1 T I k' Alegerile decurg, altcum ln ce~, ma tI on~~r~ l~ari .eclar~ ~e" gron m rep-vări, c.ont.e e e el., mărturisască tncontra sa. Dar nicI când ă f t. ~ ă d 6 

1 It ţI 1 il mare ordine Qj fără orI-ce ,în., r .. i.u,.n, ·n.ţ.ă ... s. tr.A- t tit a.c.~r.e s~Hs ac~et.:m, caus , e on re. 1 ~Fas!Umle martori or ascu a az ~ n'a recurs la mijloace de acestea şi s'ar "( , " ,"1 1 k 
1 , V' 't 1 la inA, pentru care scop s'au şi postat In jU,- ,~, Ate~teI. dec~",ra~l~nI ... i' li lUI, . v~n, a ' 'produs senz, aţle. eSZl, proprIe aru z, - pute oare presupune că acuma tn Bcau- dUd 1 d 1 1'" 

t ţ ,ruI VaticanuIuI .... 700, de,osta
c 

'lI" ... ca nicI r4spux: ,e. ,gr~~.l,; e,c aran, u- p aflUltor ruluI Bud. Nap16 aduce la cunoş m a nul de ministru-pre~edinte, să vie să se ., 'ţ, 1 d ' 
' C ât ă un străin, să, nu străbată în Conclavă e, asasmat socu~l. I 1 i ' 

comisiuntl un noO caz. u ce-va S p. nege deodată pe sine, Irecnlul s611; . P. S. "' .... D"" ,Demet. r'u .. "R, adu, e-Utm~nl tnainte, ginerele IUl Khuen-He- , t sa ? spre a infiuinţa alegerea. ,~'";, ,. , 
' , "1' cms ea . ' " ' : '1 " al l' piscopul gr.-cat. de Or,a.d. ea-mare~ Du-dervari vOIa să cumpere, prm mlJ oClrea Frasa aceasta a fost aplaudată de pub~, . Până ficum ,8 ao. li.Qut\ icm~,~ i eger",1 , 

~' mineca. l.Q 2 August n .. .Ia oarele 91/ 2 -, ~UllUl, I'abin eyret1 HartsteiI,l, foaia .,IUl j'lcul present cea-ce l-a indemnat pe Po- poate ,s'au inCÎleiş,t fărl).,~esAl~t din.,pri-/.: 11 " ' 1," <. " 
I d - , pentru ~tima Qară Il servit sânta Li Veszl, evenlua să-} in uplice pe asta 10· nyi să protesteze in contra manifes- sma că vatur~le. s'au împărţit l,nire prea . .:,,'i .: l • 

turgie pontificaJa .In biserica catedrală să nu mal alace guve~nul. I·a oferit taliel publiculuI. mulll cardinalI. gr:ccat, dU!. Lu~oiJ.~. episcop al Lugo-
In ~s.<:Iulllb 60-100 Ulii fI. ŞI 1000 a- Au unnatdupă aceea aşa numitel,c . ~ __ ~ • jului. In aceeaşi qi la orele 1 p. m. a 

...bonamente.- întrebări incrucişate, la carI ministrul r, Roma. 4: Âugust. Conclay. a 81~8 dat'~ re'l, edinţa' ~pi~c~peascil un prân4 Mal serizaţională a fost Insă fasiunea b" 't '-1 ." \ "(. . 

preşedinte a respuns cu o lcmwa sa de napă pe, eardln3,lul Sar.topa,t,n,,-., fJ~stivd. e,] r~m."as,b,'un,.",.In 13 'sau ,14 Au~ lul Seress G yuJa, redactor la .M.-Szo, fi t t td il" .. , 
pe'care Dienes în noaptea în care a linişte, egma lC ca ŞI cum e ° ea n .. ar('hţtl VeDet,f~i. N~utpap~,.şI~a .": gu~ţ, ~a pl~ca defini,ţi~<din Lugo), spre 

Cea mal interesantă şi cea mal impof~ }'e8 numele de Piu·s al ,X-Ie lll . a .. se ~stala. la ,16 ,', August" in scaunul fugit l'a chiemat la sine rugimdul-l să b x t M. 

t'r tantă. a fost între area, ca. avu -a ClJ- . eoisc,o, p.,e"sc gr'-,.c.,at,', de O.r~de. a-mare, . -- JaC~ bine să linişliască nevasta luI, că noştinţă de acţiunea lul Szapâry Laszl6 ? "l _ _, ' , , 

se vor ingrijI de ea şi el incă iI va tri- La întrebarea aceasta ministrul president P.f'ry~rs,. ~R~vaşul. lu1 Dă.ianu promite 
mite bam, Seress a trăit tIi prietenie Ii O U rr AI;, TI"'. Uij ~upliment politic, ce va apărea in a r~spuns pe larg şi hotarit. , 
cu Dienes, ~i in urma acesteI ptietinil, MaI mult de 1 6ră a durat investi- casurl gra~e. 
JJienes i-a descoperit lucrurI d'o estre- Rl\!I : ,Aşa un cas grav, şi o mare nenoro-garea ministrulul-prelŞedinte. ARAD, 1 August n. 1..vu.: 

j ll1.iL..i.ravitate, ldea d'a cumpera opoziţia cite. este şi faptul c~ dr. Vlad e depu-
Impresia. ce a lăsat purtarea minij:i- Greva tipogrll.fi1or din Arad. De mult) a b d' d ' ~ ti. pornit deia Dienes, care cu un soţ truluI pre!::edI'nte preste tot se poate ZI'ce ' '. ~t şi a vor it In letă, - ecl sa pre-

' 'ffost pregătită, iar acum a erupt, cu aJ~tp~ r ' u'al seu s' a \}rezintaL la Khuen-Heder- favorabilă, liniştitoare. A stat In faţa cp- rul şi sprijinul material al condw:~tortlor sentat suplimellll}l. 

t ~.- .:rn~af·r '''clitr' satast'e îrnbi1e. Kd-huen-Hedervar
y 

misiel parlamentare aşa cum de obicelasociaţiunii tipo1graWQr din ~\ldap~sta'l" Ce cdon
l 
ţinVela?d I~ietPnţil:eCnUercaral lpe.COambc'ti'Val':~tl' ... ra 'p r ac cu e, ar peste câte-va stă şi în parlament; absolut liniştit. Nu~ P.retensiunea or,estţ" Ul~ţw:asa~ar!l Ul pe - . '1" " '( • 

I ,zile a venit la el un trimis d'al conte- mal icI colea când venea vorba de cp.. lucr~torilor., la 22 cot:. pe săpta.mîn,ă ,la lu- EatA un argunlent pentru pasivitate: 
luI Sza~âry. Aşa s'a pus in legalură. cu rupţie, i-se con trăgea câte-un nerv pe crătorii de zi, şi la 24 cor. Ia lucrătorii .,Pap ZoltAn in 'şedinţa din 29 Iulie 
I I t 

de noapte. De present salariile \'ariazl îh~ , ".' "d" Iă 10 000 e. n ZIUa, n care iI dase 101 Pap Zo\- faţă, care părea a trada scârba ce o simte a depus pe masa pres} Ia , co-
tre 16-18 cor. Num~rul total al grevişţi -, , ., . . " , ' tUll cele 10 .mil de coroane, Dienes im- faţă. de mâr<;:evenia cu care este acusat. roane •. Scandalul a luat şi va lua 

'Tlor este 78. Foaia noastrA de azi este c.u-.; , " ." . 
. preunlcu Smger s-au dus in Casina Peste tot se crede că in urma de leasi de redactie. proporW tot, mal marI. C~ zic la aceasta 

( . ,naţională l,a, Szapary. Acesta era în so~ posiţiilor ministruluI 'preşedinte comisia:, IU~, Berman Sţhţoff, fost r~pactor activiştil nostrI? Se grăbesc la dietă orI 
"" cietatea mmlstrulUI-preşedinte, care l'a ar pute incheia deja dosarul, dar se la nKronstădter Zejt,lIpg; de Pf.esent 1n se vor mal gândi R;.. 

:.r~~y,.:~ tntrar,ea luI Sin ger a trecut intr'o odale pare că oposiţia ar avea intenţiunea să temniţa de stat din Seghedin, a fost chemat SpuneţI, iubiţl cetitorl~ dacă cel ce 
~~, lnvecmată, lăsând însă uşa deschisă. lungească cât de mult desbaterile co- ca redactor-Şef la "Românischer LIoia" astfel vorbeşte are 'cap. 
,\....,..- Singer i-a spus lul Szapâry că Pap Zol- misiel ca să înpedece tntrunirea parla- din BucureştI': Activit~tea IUI .. de pân4f~cum, Dar dacă nu are cap are alt ceva. 

ta e t S ne garanteaz., c4 ~l pe vutor va 1 un ~,\ .' . '1 ,..o -- n e cump ra. zapăry a trecut in mentulul cu un cuv~nt să alimenteze sprijinitor cald al cauzei române de din- Eată ce scrIe ca ~epl og« al revisteI sale 
odaIa luI Khuen-Hedervâry şi i-a rapor- şi să se;veascA obstrucţia. colo. anU-activiste: -'. 
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Szg ,:> fi; ",---.v.y;., 
"'< St. D. Iustina Roman ,.~ "~i, ~ '\ 

bU~ 

23 Iulie (5 August) HlO .... ~ ,: r..t;.,t" "S!Je~8~ ,90.:') /J('I'i> <)' , ________________________________ ~ __ .~.-~-- .. ,/~~~. __ ~8~:h~~~~~~~;-

:.Când sa tinut l.'unfcl'inta di~l, ,\ler-\ ~.()~O(h,H" .c0ustaufa (;~raciolli şi, Ro- mllltare. l~a transpus a~uma dm motive LEDE1RER L'-'-" .~, ( / 
cmia, in care s'a' decrrlal pa:"l\'ltalea, mit! A. Ra{llI tm<lt1~aţl. Iosaşel - Pil 12 de serVlClII - la regimentul de in fan- .. J~-I..~~/ ~' 
lu\ Ilic ~l:lc(\IRrill i-~'all predat 18,000 IulIe. 19°:-;, ; terie 1') cunoscut dcprc c t t f SchImbare de looal 

.'..' , , ,. , .. ' Jlal1'!.ia Spilleaull, din Bocşa 1110n- dill Bile-k. S . a as ro a Am onoare 8 aduoe la cunolltin$a ,. ~ 
11., llumai ca sa nu \ olblasc,t pen- t j( '}) t I'T 'la d' (', b +l O P b 't , , an", ŞI e 1li "ler!l 111 .aranse cş, ',r '" n. u lic, ca m'am mutat din strada 
iru pa::-iivilale. EI a primit baniI ŞI a- danţaţT, Iulie 190:). D,eâk'Ferencz Nr. 30, tn strada Weitzer 
T~!-a dal Îlldill'[lpl intre martorL, şi a _ Duminecă, la 13 2t; Iulie I~Jo3 S\l Soldaţi illt·(·atl. Din Hadna ni-,se J~nps. 'N'r, 13, (Inainte str. bisericeI.) 
pledal in conferinltl pentru pa::iivitalc tidantat în Gcoagiul de sus, tractul Alba- tele[oueaz<l, t:fl eri s'au Înecal ÎII l\JLlre~ VIS·tII VIS de posta Centrala. 
Al' fal'e. a~a Ollre şi acliviţ;hl dc azl'( Iulia, drăg~daşa dOIl1ni~oJră Hea Sil\'ia doi solda~l al reginH'IlIIlI111 37 din 0- Aduce la cunoştinţa ono public 

La, ac ea:; lfl. IJcrycrsitatc l'fl:;pulldem: Ciora cu dl Iosif Goia, comptabil detini- radea-lllare, Unul c HUlllân şi-l chiama că In magazinul seu se afli 

\
\" l ' I I d I l tiv la nZIăgneana." "Iihu. E din ::;ulllhol.:,.,'a~, 8il1or, TOT FELUL DE MA\11NI Dli'· rtUSUT 

)) IrlC hei' ;::,c 10 111,:30 eu!\. ef.« Sinccrile noastre felicitărI! ~ U .fi li , -~--', 

DimisÎa lui TOlllassi~i. \linistrul 
croat Tomassici si-a dat S,-lmbăta tre 

'" 
Imital'l'. Toţi amiciI şi binevoitoril 

~coalei ortodox.e rom.lne din Zlagna i;unt 

,-~-~:_~ ___ dela 32 fi. = "--= 

1n rflte septemânale şi lunare,~18 18":"--~'-- " 

Corb Alb. 
, 

cuHi dimisia,rugându-l pe ministrul-pre 
~edintc să presinte M.Sale dimisia as
lu.Causa se zice cll ar fi hotărîrea co 
misiunii de incompatibilitate. Tomassici 
după numirea sa de ministru nu a ab

zis de mandatul de deputat supuncn
du-se unei alegeri nuoi,Comisia a vă· 

~i pe aceasta cale invitaţI a participa la llPro- La banchelul ce s·a dal în Dej cu 
duqiunea teatrală împreunată cu dans" ce '\' I . ". l' prl e.lu Sflllţll'll llscricii rultl. gr.-cat. de 

rrot în fitelierul SUB numit t!8"":- \,;,;.:..II 

primesc reparaturl de maşint de cusut 
şi se gasesc tot felul de aparate. ~. 

se va aranja Duminecă la ~ August n , În Zlag
na. Cel-ce n'au primit învitărr sunt rugaţI sa acolu, a ţinut com. Slll)['CIU al comita- Cel mal eftin isvor de cumperare 
se considere dCln vitaţJ. Şi indeosebi preoţii tului :Solnoc-Uubâca, Des y Zoll{tn uu din A.rad. 
din Zlagn!l şi jur, candidaţiI de preotI în\'€-' toast, in carc 'accenLuiaztt dt dupo lim- -'-
ţătorii şi candidaţii de Înveţătoare cari nu ba maghiară, mai mult ii place limba J u vae:riCare--;-
mal pot, să nu lipsască 1 La re\'cdere, Ur- limba română. Tolodată zice că. stime- bucăţi de aur şi argint (frântc) 
todoxul. bil t d t • aza IllUlt persevcranta, modlll uman de e e e am.ane zut în asta incompatibilitate şi cu 5 

voturi contra 3 a adus hotărire în în

telesul ăsta. 
A,\'is. Petrecerea din Zlagna anunţată 

pe 2 August n. s'a amânat pânu DuminecCi, 
9 August. 

cugclal'e ~i sentimenlele UlIlalle alc po- cump~r&. pe banI g~ta ou preturile 
POrulLli roman. l)ol'c~le din inimrt ridi- cete mal scumpe, li1au le sohimba. cu 
carea cullurală şi maleriaJ(l a Homâni- alte o bit'cte. 1005 24,- t 

, .. 
tatastl'ofn cIclu BU.-k., Din Seraievo 

~tirea, că baronul Appel, guvernator mi
litar,care a fost trimis de ministrul de 
răsboi ca să ancheteze cazul dela Bilek, 
a plecat la Nevezinje ca să ia in mâ
nile sale conducerea anchetei. 

y oluntat' sinnci~al'i. luri:-;Iul Fein .)(lzse[ 
elin Arad, t:al'C scn:e'~let:a vO~lllllar în I'egi
menIu de hon \'CZI n-rul g llin Lugoj a voil 
sit se sinucidll trăgt~ndu- ~i un glonţ, dar a 
suferit numai o rănire grava. dlolivele sini 
cele vechi: bl'Uta~ilflţilc sllper'ior-dol' seI. 

.. 
Yidol' ]"ullcu, agl'icuttol' in G;"lil~{'aml "Ho

mănia), fiul parochuluI Victor POPf'8 din Sa
lll~ung (lractul Bl'a~ov), a reposat .JOI ill :::;a
lululIg, la ca:-;a [J;'ll'intcst:ă. A fo"L inrnOl'lllill
lat S~lmhăli\ (1 August Il,) În eilllilel'ui hi
serieei "SL Adormire", 

lor spre binele şi cOllsolidarea statului D e u t s ehi zid O r , I~" 
maghiar, Declan\ că de rcnegaţi i\tlaghi- , CII:l8ornicar şi juvaorgiu 
arii n'au trebuint,l, caci cine e ren Ho- Arad, Strada Tetnplom. 
man e şi reu Maghiar, Telefon n·rul 4S~.JI'·" 

Comitele Des y parc a fi dan'\. un 

maghiar care sincer doreşte Înfrfl!irea 
Româllilor cu l\laghiarii şi care al'c şi 

CUl'ujul s'o :;puntl, durere fnSilnlllllaI 

dlllll e - In [ee IJfthare. 

Telefon (pentJ'u ornş şi oomitat) Nr. !JA7-r~::':'-

BRAUN N-..L.--• . 
, .... 

Atentatul cu dinamită dill'Zngreb 
In cauza atentatului cu dinamilă din 
Zagreb s'a terminat investiga,iunea in 
cursul căreia s' a constatatrcă prin ei pa
Iul vinovat este lucrătorul pietrar Bin
di,un italian care face parte din 8S0-

ci a\iunea anarhistă internaţională, 

• (I depQsit de culorI. , 

Ara.d, str. 'R'orra.y, piaVa. :Boros-:Be:c.i. 
Mtlre deposit de firnis, culori ele 

ulei fabricat propriu, culori pentru vi1p
sirca podelelor, uleiuri pentru maşini, şi •• '" 

Corupţia parlamentară. Uoris Sal'afofl'. ve"lit II l r(~volutiowu' ~i 
a"a"in politic hulgar st, all(t aellltl tU S('!'hia, 
u.upa ~tlm ne "pun ziar'ele llin BllClll'P:;,U de 
unde ar a\"ca illteuliunca :ia lrea<.;;! 111 lu
gm'ia pe la Scmlin, ~linislrul ue intPl'lle al 
L ngaricl a dai ordin aspru, ca să lit~ arestal ln
dată-ce va pune pj,c.iol'ul pe pamint ungu-

CUlllisia varlameJllara a a~l'lllial 

"\lar t\ .lllai mulţI marlorI, dinlre can Illal 

ales ;anuur Pt'll a f<'lcul u 1'a:;illlle COlll

promiţăţoare pentf4-,J;> ~,.Qc"Zoltan. 

tOl~te de prima. calitflte. , 
- Comancle din previntit se 1 
1034 7- f/t;piuip,8fJ prompt şi solid - t': . " 

Omor. Dnminecă noaptea a: fosi ucis 

Unarul Gligor Dan, din Clll'lÎ<.:l. 'Poti" ~ 
oarc scara, pc cfmd mergea acasă, a 

fust al.acat de mal mult{ flăcăI, carl 

dup<l-ce l-au hfllul într'un mod groaznic 

~i ia-u ::ipal't ca.pul, l-au aruncat într'o 
lllucirlfl, crezlndu-I mort. Abea dimineaţa 
a fost g[u3it şi dU::i acasă. unde a nÎllI'il in 

cIHlliJlite chinml. 

~-41:, ,'" ' 

slria faţă de aeest şef de bandiţi, {;(\J'e a 
fost COIHlamnal in lipsa la temniţă pe v iaţil 
tiin partea .Juslitci romalle lJclnt all'lIlalul 
conlm n~g('llii CUl"Olo 

* 
- reiga~ ~i SiJllH·i~a~. ~oldalul 

bp,h;iOiu din bala Iionul 1 de V(~Il;Hurl 

din arlllata rOlHană, slaţional jn Craiura, 
a tras foc cu ptl~ca asupra cilpilanllllIl 

Cine sunt uciga::;;it pfll1il aCI,II11 nn s'a seu S. Georgescu, şi apoI asupm (l(lju-

« lllau1.uleuluI lul 1\ USSlI tiI». ::l[uldur i-a 

9i dat 1000 curuane, dar cUlln~llilJd 

lllaI tiu'zi CI. cu deIJulallll ::lzallllllari, ace

slu i-a declaral Ctl pal'tidul Ilil nu ~lie 
nilllic despre acc~l1 bauL Tras la re:"IJun

dere, Pap Zull{m a pre1.illlallllcrurile ca 

:;;i caIH.I baniI i s ·al' li dat pentru spl'igi

Ilirca foiI »Fiigg.-.\I-g«, ~i aIJuI a I'C

lrilllis bani1-
de~coperit. Puliţia cercetează. tantulul TcculesC'll, in momentul când 

* 
l'oc. Xi-se lelcfoneadl din Pecica-ro

lufulil: Er1' înainte de illllCa% s'a i::"cat 

un foc în PecÎca-româna cal'c aliment.at 
de o n::;oanl adiere <le Yl\ul t1~or putea 

pl>eface In cellu:;>,\ intreaga cOllllmtl, 
Xi:;;lc lii.lieţI ti°au .incât eu chibrile în 
gl'fldill[t unde era stogul de grft u al e

('ollomilor Ilie ~i ~jma Tigu şi au ap1'in::-; 
griul\. Din fericire jocul periculos al co
piilor a fost obse1'vat şi primele flacărI 
Tm plltnt fi blilllse înainle de a incinge 

pairlc. Focul a fost slem:i cu aj lltorul 
Vl'coţilur şi înv{>ţăiorilor carI se al1au 

aC<l:-iă - fiind !economi1 toţl la câmp 

afară. , 

Către sara a fust ascultal ~i Pap 

Zollan, a incercat şi aCLllll s,l dO\"l'di

ase<l că bani! i-a prilllit pClll!'11 ['uaia 

:sa. Sandor Păl 1-1 dC::;lllinlc. 
l{ilter lmrc, direclurul lllo:;;iilor lui 

aceştia trcceau prin sala mare a casar

mci. A aruncat apoI puşca şi a srlrit 
pe ferea::;ta ~eschitlă, c.lzl"ud din etagiul 
al duilea ve p<t\'ajul din curtea ca:-;ar

meI. A r;lmas grav rflIliL Teculescn inti<\ 

a lllmH la moment, eal' c<lpilanul Geor-
C :~ b1.ap{lri, a fasional fuartc resen'al. Ci-dt 

gescu dnp(t lutlgil agonic, :3e c1'C'(I(', " 1 
(1(' 

nu ş,'lie nimic' El a dal li belele de l cpu-
fapta a fust eomis(l Înlr'un acc('s nere slăpânului seu) pcnlru-că acc~ta 
nebunie. 

o;r avuse lipsă grabnic<\ de bani. 

Tunelul Behring. In Kew-York sa 
con:::;tiluil o societale de capilali~ti fran-

cezi. americani şi ruşi cu scopul să lc-. ' . 

,;C-p'rin o linie ferală America şi Rusia, 
b 

saVand un tunel submarin in strîmtoa-

Mai intere~allte au fost cele tipuse 

de HelJ\'i lenu redaclor in FiUlllC, care b. , 

!"a in::ioţil pe Dienes la Ikl'li!.;o Avea 
mitiiunca să-i predee lui Diencs, când 
se ve urca pe vapor 50000 cor. Aces
ta în 13crlin l'a allleninţat că-I il1lpuŞ

c[t, dacă ml-i dă indata toţi banii. He~ 
gyi întiă nUlllai 25000 cor. i-a dat, res
tul il va preda soţieI lui Diencs. 

- PachetartlR gratuit. - _ ; ,~ 

1:. F, -" ;-
me{~hanie. 

Recomandl1. 
JJicicletele 

oale de cea miiI buna. calitate. 
Are In deposit gumit inter-ward. şi t 

esterioară de prima calitate, şi tot felul! 
de pArţl constitutive d'ale bicioleteJor.! 

EftinG şi pe lâ.ngă ga.ranţie ~ !~'
efeptllieşte ,975 4{) -' ~ 
Repapatupi de blelolete, i 

instalar. de 
sonării electrice ,i.iel.efonllri. ", 

Toate pe lângă garantie. 
Stra{la Salarz nr. 2. Telefon nr:~I2. i. 

!, 
D8C~ aveţl 1006 12 -60 ,- t· 

ta.pete (covoare) de reparat - ~.~"" 
fie acele covoare de Smyrn~'S8U :' .. 
Persia. nu le trimiteţt In slt.-loo. Il. ; 
.Arad nu se ştie In că, ci mai fru· . 
mos şi ma.i eftin le reparează sub· . 
serhml, care din nenumijrate p&.rţt a 
primit sorisor1 de mulţumită. , 

S\'hwartz J6zsef 
ateI er de fep Carat 

.~ .... ~.r/ 
Jozsefl'o l._,""t; '.,' { .. ': 

PrilIlPciC COV""":ipt§ pl!.slrare peste ~l,·ul~' 

-----,~ 

•. ';'.' Haine pentru domnT , Kecskeml;thy a.lia,,,inat 1 Asta e .senza
ţiLl cea lUai nouă despre Kt.:cskemety. O 
foaie din Budapesta spune că ar fi primit 
o scrisoare dela un detectlv privat cu şti

rea asasinării. Pe Kecskemety l'a asasinat 
complicele seu l'a care s'a refugiat. Asta 
e şi causa că nu-i pot da de urme. 

rea Bchring. Societatea s'a şi adl'esal 
deja secretarului de stat să ezamineze 

planurile, ca lucrările să se poată Înce

pe dU de' curînd, Linia feraltt va <l\'ea 

caracter intel'l1ational. 

• 
RetI. respons. Ioan Uussu şil'h&nu. 

Edilor Aurd Popo\,iel-BnrcfallU. 

cu preţ excelJfional de ieftin după cea "ud i '" 
moderna crQlItw.> .... ~~,c =-- " ! 

Arad, str. Csernovlts-Peter Nr. 1.: 
Pedeapsă. Ni-se scrie din Oradea- ------

'* 
(Jullunie. La 27 Iulie v. se va celebra 

mare: Când în 12 L ert Barabds Bt:la W O L F J A N O S, 
şi-a ţinut aicl darea de seamă înaintea _ b tar de ghete de Mrbaţt ,i dame, -

°1 d· , f eto o • i t S' • alegătofl or, un cor on milItar a ost Ara.d, coltul pietii LibertăţII Ş ~ r, Imony'. 

Din stofe indigen». şi englezeascl.~· 
Executarea cu gust. Deasemenea .fllS ,~;' 
ori ,ce rpparaturl cu pre~ &vsntagIu~,. ' 
Rog spriginul onoratulul publio. " . 

în biserica din Babşa cununia d.şoareI 

Lii..ia CraşOllall (fica d-luI preot Vasile 
Craşovan) cu tineml teolog l'orilmat Alu
n.'şall. Le urăm tot binele. 

• 

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

comandat de cadetul Barur Ferencz. Am onosre a. atr!\ge at~r'l3 on, publ'c 
. d . d d din loc ai proviD\§, cA ln atelierul meu de 

Tmerul sol at a VOlt o ată să coma~l e \ dobotă,ie pl'l'gMPiill' ghete le ee!p mS\1 frumoll8e. 
foc şi numal cu greu a putut fi reţinut "It I(Il.Btfl si ElO!lr1i\ P\('('U, m I)i, gb,~tj> ortopc
dela aceasta mtenţie fatală, Autorităţile d;ice, p~ !tlTlgl\ df'p1

inA !t"rllnţle. ll94 16-;,0 

-

Cu distins. lumi: 

937 28-f.O Wolster Izso, 
croitor b,"rbMesc, 

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