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1 ~!01 RUTl t NIL E: 
de un f;ltr garmond: prima 
dată 14 banI; a doua oarl!. 
12 banI; a treia oarl 8 b 

de fiecara publicaţiun8. 

Atât abonrunenteIe, cât şi 
inserţlnnile sunt a se pllti 

ÎJlainie în Arad • 

TeleloD pen~ or.,. ,1 eoml~L SOI 

Serilorl Defr&l1oaie DU" primelO 
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-..,(~~ A i ublicului. 1 tereanumeruluin~str.u(le Critei~Ul. 
V S P I Adrpsele acestea !.oia IlI!-Ie COlllUIlwe 

aur cu lanţ, zicend că-'1 va arăta şi suma a fost incassată pe calea 
uneI femel, şi dacă orologiul ~I va procesuluI dela iscălitorif cambiulul. 

- CiUdurosul sprijin al IHlbli- IUlnit În 10 Decemvrie s1.. vel'hin. 
mIIni eMitor, inlllulţirea ziluielJ.' Cele cOllluuicate mai t1îrziu nu 
a aboncllţilor Ilostl'i, (Iar' mal VOI" fi luate in considerare- 1 

presus (le toate (lorul nO!-lÎl'u de Exh;tenta noastra se bnseazit i 
a da nou imlmls luptei nutiollul.c, numai pe abonenţiI nostri. nelu.; 
pe cnre lloporul rOlllâ~I?Se ~ (lIn inm ulţin'a lor at:Îl'llit ~i Rreeu, ca! 
Ungaria ~i Artleal e SIlIt sa o ziarul acesta sit upara şi in ziua I 
poarte pentru u'iI'marea dreytt~- de Yineri, ce pllnă. acum nu s'a i 

, r~]or sale fireşti ~i iIlI)re~erIpytl- putut face. Căutl vom fi in !.oihlre! 
lHle, Iw-au determinat" sa dan~ a dUI)]iea suma cauţiunU, numai I 
ziaruluI nostru o estemnune mal tlecât vom satisface ~i acestei do- I 

conveni femeiI, atuncI dinsul tI va V. Procuratura din :\1ur~!ş·Oşorhel 
plăti: n'a renapoiat Însă nicl 0'-010- cere suspinderea imunităţiI luT Ugron 
giui ~şi n 'a. platit nici bnnii. Gabor acuzat cu faliment fraudulos. 
. Tot domnul ace~ta, conform al leI Ugron a păgubit - conform acuz el 
ar<'l.tarl din 2 Ociomvrie a procura- în chip criminal cu 800.000 banca 
tureI reg. a luat dela alt giuvaergiu S~cuilor din Oşorheiul S~cuesc. 
cu numele Ullman J6zsef nişte na-,' 
siurl de au,-, afirmativ ca să le arate Cine dintre noI n'a auzit de nu-
unul prietin, nu le-a mal renapolat mele acestea? 
însă proprietarulUI şi nicI pretul lor Ugron, Nessi, Csavolszky ... apo-
nu l'a platit. stoliI cel mal fervenţI al ideii de 

maI"e. l'Îute a N,titol'ilor nostri. ! 
Spre SCOI)ul acesta in anul, AJlm. "T'ribunet PopO'l'ulul." i 

II. Procuratura reg. din Budapesta stat naţional maghiar. De sgomotul 
cere su~pendarea imunitatiI luI Eotvus numeluI lor resună întreaga ţeară.. El 
R'tlint, acuzat cu falsiJieare şi de- fac opiniunea publică, o stăpânesc, o 
ji'al/dare pentru-că numitul deputat cârmuesc.' 

ce incurcll(l se Încheie, ni-am ', __ e •• ___ ., "~ ! 
IH'ocurut litere HOUe, car În zilele I 

conform fasiunii martOl'ilor Korondi l'dal mult: el sunt pă.zitoriI mora
S{mdor 'Şi Haas Jena, a falsiticat un leI publice, el ţin rolul lUI Caton in 
libel de al bănciI din Cseppelsziget, orI a viaţa publica a ţariI, De câte orI pe zi 
adus falsificatul acesta în circulatie. : nu ne fac pe noI eroiI aceştia tri!şt1, ,~. (lin urmil ni-am 3(lus şi o Iloni. ApostoliI ideiI de stat maghiar ~ I 

~ .-~ma~fnă de tipar. A căzut un v~l, care oferă ţerit o I 
Astfel ÎllcepclHl d('la 1 Iuuurie grozavă privelişte. I 

v. 1 ~O.,l "Trilmllll ])oporlllul" i~î V~lul l'a tras comisiunea de imu-j 
sehimllă, formatul ~i fiN'are nu- uitate din Budapesta, ~i ceea-ce ni-s'a, 

III. Procuratura din Budapesta cere I trădătorI de patrie in discursurI, în 
estradarea deputatuluI Nessi Pal, şi ziare, la tribună ~i unde numaI li-se dă 
anume pentru defraudare. O femee! ~cazia. Cine ,poate licita în patrio
cu numele Scheidl Lujza I-a predat 1 tJsmul acestora? 

deschis vederiI, sunt în adever monu- \ 
meI' ni eşi pe S ~i mul multe mente... ale depravaţiunil, corupţiunil, \' 
lluginî. Cu toate acestea preţurile imoralităţiT, fraudelor, ruşineJ... , 
(le ahonament r(mlân aeelea~i atât Poate niciodată tragicul nefericiteI! 

6400 cor. numerar ca pe banil aceştia I Este deprimator de tristă. devalva
s,\-\ cumpere obliga~iunI de ale ca- 1 rea morala, ce ni-o înfaţişează acest po
pitaleI. Pe jumMate din sumă .l-a şi! melnic al c?mi~iunei de imunitate., ~a 
cump~rat, cealaltă jumetate msă a I noI cOn?epţl~ lmorală. est~ ~ărtunslre 
folosit-o spre scopurile sale. de credmţă m ttlasele stăplmtoare; la . ~JLcntru DumCl'il de zi, eât şi pen- noastre t~rI n'a Ieşit in relief mal cla-! 

.... tr'ii.--cef~lhnninedt. sic, ca şi acum, în lumina acesteI scene: Femeea Weingerst .l6zsef îl acuză noI nu se căpiHueşte decât cel ce se 
pentru înşelăciune. Zice că deputa- degajează de orI şi ce simţ m?raI. ,Atâta 
t~~cssi a cerut dela dînsaîo.} decădere nu se pomeneşte tU mcI un 

,,,_ ..... ,,. Hin fOl'mat 1I1 ('('} nou n,('um ţi-se imaginează, că al desc:hi:s o puş-
~~ w . -,..".~~~u~căric.. şi \.le ,-enerHtil el locuilorl Htl 

. Ia Crăciun vom ui': nn numeI" de 'pus în parlament, să con-ducă' ţe'ar~ ~l" 
pI'ohiL (l(~ vre-o 20 --24 pagini. să legifrreze._ 

~-~' ~'\~q;...... ·u...-ţi-Ol "'-A--HlJ"~ti I "ta! I 

~~;~~:rn~e~;~k~d~i:'i'\;';~'k",,;~~~e~ ,~, "'Cţ ;rr-;rcTrn ~Je~ercuhie ~ eledo- --
COlltleie diHtinS(' l'Onu'iIH'ştl îşI VOI" Citct lista de condllită ce o al 
da illhUnire pe i\el'leu paginI. inainte, e in perfectă consonanţă cu 
Acest llnUH~r se l'a tip~n'l ~i expe- imaginea ce ţi-al facut: unul acuzat cu 
dia in 10 mii (le exemplare. defraudare, altul cu falsificare de do-

cumente publice, altul cu furt, al pa
trulea al cincilea cu alte categoriI de 
escrocheriI, ca s:1 nu remână criminali
tate prev~zută de codicele penal, nere
presentată. Dar să vorbească comisiu
nea de imunitate: 

textul că are prospecte să ajungă în rale, carI trimit pe aceştI deputaţI in 
direcţi unea numituluI institut, spre par'lament, pe carI -- il reclamă tem
care scop trebue să pună în depo- niţele? Căci să nu se creadă, că faptele 
sit patru actiunl. Femeea i-a dat acestea murdare, au fost pân'acum ne
acţiunile carI laolaltă după curs fac cunoscllteşisedaunumalacumalaiveală. 
valoarea de 11.000 cor. dar până 1 X u! Secrete publice sunt trebşoarele ace
acum n'a mal putut scoate dela din- stea, pe carI toţI le cunosc, de carI toţlvor
sul numaI una dintre acţi1. besc dar carI se acoper cu binevoitoare 

Deoarece dorim, ca Ilum(wul 
acesta sit ajungil in toate pitturile 

--.:: ~etăţil rOllu"lncşti şi in tonte 
colturile tern unde se ană Uo
malul, l'ugiull pe toţI cetitol'ii ~i 
sprijinitoriI nostri, sit ne trimită 
pc ciUe-o Ctu'tă poştală a(lresa 
neclol' cunoscutI al lor, despre 
eare cred cit li-s'ar cuveni tri1lli-
~ 
ME ,..... --- .. -

ROUHUllIl m\sittoricI. 
De Leo Tolstoi. 16. 

III. 
Din aceastâ zi viata şi raportul no

stru se schimbă de tot; conversaţiile între 
patru ochr, î~r perdurâ farmecul; erau su-

, bet!te: pe carT le evium, şi'n presenţa uner 
a treia persoane COHvcrsam mult mal liber 
ca dacă eram numaI noI doI. Indată ce 
era ~orba de bal sau de viaţa dela ţară, 
ne sllnţ~al11 reu, şi privirile ni-se 'ntorceau, 

I cu afe,cţlUne ~entru a nu se mal înd!ni. 
y,- S'ar fi ZIS că ne simtim foarte bine 
, ...... "":'.:. "'P~ând se deschidea abisul care ne se-
t 't para şi că ne era frică să ne apropiem 
I un\l.l de ~Itul. Eram convinsă că soţul meu 
, e~a orgoltos şi coleric, şi că trebuea multă 

Cl.rcuplspecţiune pentru a tnenagea slăbi
blUn,lle sale. El din parte-I era de bună 
credl~ţă, că eu nu puteam trăi fără lume, 
c.ă VIaţa de ~ară n':1-mr convenea, şi-şI 
ţinea de datone să ţtnă cont de gusturile 
mele. 

-- Amendot evitam ~e a ne esplica sin-
i . cer, asupr~a ~cestuI subIect, şi ne 'nşelam 

r "-.... reclp~oc In Jude:ata noastră. Trecuse tim-
I . pul cand el era In ochir meI cel mar per-
le. ~. !.ect.om, când eu eram pentru el cea maT bună 

Intre toat,e f~l~eile, începurăm să facem 
comparapI :pl Judecam mutual în secret. 

~ I~amtea ~zileI iÎcsate pentru plecarea 
n(\.~stra, me unbolnăvlI, şi 'n loc să ne 
relr~toar~en~ l~ la Nicolskoe ne instalar~lm 
Într o VI~ă 10 Imprejurimea St. Petcrsbur
gu}1JI. Era dccis ca Sergie ~lihailovicI să 

I. Conform actelor înaintate de pro-
j curatura regească din Budapesta, În 

12 August, depu tatul dietal Jankovich 
Bela, a dus dela giuvaergiul Vajda 
Ignacz din Budapesta 1 orologiu de' 

IV _ Deputatul Csa volszky acusa t cu consideratiI. Căc! fiiptuitoril, sunt marI pa-
dejraudare. trioţI. Cine de pildă n'a auzit de treb-

Acuza zice că a întrebuinţat 3 şoarele JuI Ugron Gabor? Şi totuşI 
cam bir în sumă de 17,000 fl. carI i-au Câţl bitrbaţI În Ungaria, se înfăşură cu 
fost încredinţate, pentru alte scopurI. aureola luI strălucitoare? 
Unul din aceste cambit, neregulâu- Este destul să ne înjure pe noI 
du-se la termin s'a şi improcesuat ca să li-se scuze toate ticăloşiile. Nu-

meargă singur-pentru a petrece cât-va timp ce nu eram noI, care me indigna odat:'l. uit durerea, ce mi-o cawsa schimbarea ra
cu mamă-sa. Nu mal întâlneam, când îmi ridiC'lln o.:hil portulUI nostru, în mijlocul distracţiilor 

Când plecă el, eram deja destul de asupra lui, acea privire profundă care, în carI mi-se ofereau fără 'ncetare. 
bine pentru al putea înSOţi, dar el me primile lunI ale căsătorieI noastre, me tul- Nicr odată n'am remas singură, căcI 
sfătui să nu fac nimic din Cilusa starii mele bura şi me {ericea; nu ne mal venea să me temeam să analisez starea sufletulUI 
sanitare. Inţelesel c~ se teme;! de a me nc rugăm împreună, nicI să ne împărtă" meu. De alt-cum tot timpul meu, de di
vedea plictisindu-m~ acolo şi fără a mal şim entusiasmul; spunend adeverul ne ve- mineaţa ;până noaptea târziu, era ocupat, 
Insista, primif propunerea ~ă r<'1mâo. de:lln foarte puţin, era tot pe drum de chiar când nu mergeam în lume. Aceastlt 

In absenţa luI vieaţa mi-se părea de- când nu se temea să m~ lase singură, eu viaţă nu-mI părea nicI veselă nicI plicti
şartă şi sufeream fiind singură, dar când eram mereu în lume unde 'mI trecea vre- coasă, credeam că va trebui să fie aşa şi 
se 'ntoarse observai că nu maT era ca altă mea bine si {ănl el. să dureze mereu. 
dată, acum el nu contribuia cu nimic la N'a ~al (ost scene Între noI nicI su- TreI anI trecură în {elul acesta şi 
ecsistenta mea. părare; me forţam să-l mulţumesc şi el se relaţiile mele cu SOţul meu remaseră pe 

Intimitatea noastră de odinioară, apoI silea să-'mI satisfacă toate dorinţele; cu un acelaşI grad, par'că ar fi (ost nxate şi nu 
ideea că n'am fost comunicativă fată de el cuvcnt, aveam aerul că ne iubim. se mal puteau ameliora. 
ÎmI apăsa inima ca o crimă, când toate Când ne aflam singuri, ceea-ce era In acest restimp, dou~ marI eveOl-
faptele, toate gesturile şi cele mal miel foarte rar, nu mal simţiam In presenţa so· mente supraveniră în familia noastră fără 
vorhe ale luI mi-se păreau un model de ţuluI meu nicI bucurie nici emoţie, nicI a aduce vr'o schimbare în modul nostru 
p,erfecţiune, când în fine ne ajungea o pri- turburare eram parcă aşI fi fost de tot sin- de traI, primul fu naşterea lîulul meu celuI 
vIre pentru a isbucnJ în rîs ca doI nebunI - gură. Ştiam bine că e soţul meu şi nu mal mare, pe urmă moartea mameI soţu
această !~timirate dispăruse, raportul nostru primul venit, niel un strein. ci soţul meu, luI meu. 
se modlhcase pe nesimţite în aşa chip că pe care-l cunoşteam ca pe mine însa-mI. ,Sentimentul matern me stăpâni cu 
nu remarcasem, parcă nicI nu se făcuse Eram sigură că ştiam dela început tot ce atâta violenţă, îmI făcu o asemenea bucu
această schimbare. avea să spună şi până la modul de a me rie, In cât credeam că o vieaţă nouă se 

Şi unul şi altul aveam int~resele noastre privi; şi d3Că lucra altcum~ cum nu pre- deschise înaintea mea; dar peste doue 
particulare pe carI nu Încercam să le unim. vezusem mi-se părea că se 'nşela. lunI, când me putul întoarce în lume, 

I~ curân~ încetarăm de a găsi că e NumaI în momentul de gingăşie calmă acest sentiment slăbi din ce în ce şi de-
re~" sa avem he-care lumea n?~str~ a parte l' ~i moderată, <:imţeam că mi-se stinge inima veni un obiceI, o datorinţă împlinită cu 
stramă unul de altul; ne oblcmulsem a~a lnţelcgeam că totul nu era aşa cum ar fi calm. 
de bine că întru'n an ajunserâm să ne pri- ! trebuit să fie între noT si credeam să ce- Soţul meu, din contră, dela naşterea 
vim (ară nicI o ambara, avclld fie-care t tesc aceiasI sentiment rn' ochii lur. fiuluI nostru, mal mare, îşI reluă vieaţa 
preoc~paţiunI dif:rit~. ~ Acunl gingăşia noastră avea o limită, liniştită şi casnică şi-'şI transmise asupra 

Sergle. MlhallovlcI 1şI perduse acce- pe care el nu voia s'o treacă, si eu) n'o copilulUI toată gingăşia şi veselia. 
s.ele de copilăne şi de veselie, acea afabi- mal puteam trece. Uneorr ace~te gândurI Adese-orf, când intram în toaletă de 
btate care-l, făc.ea să ,scuse toată lumea şi ! me 'tristau, dar n'aveam timp să mi! pre- bal în odllTa copiluluI pentru a-'1 îmbră
toate lucrunle, ŞI acea Indiferentă pentru tot dau rellec5iilor mele, şi me .."ileam să-mI' ţişa şi a-I {ace semnul cruciI pe irunte, 

, ! 
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mele acestel trel sunt încă. ecla 
dovezI pentru aceasta. 

De câte-orl întâlnim câte UI 

triot care strigă cu gură spurca i . 

contra Doastră, e tot deauna ceva:' 
pect, patriotul orI aspiră la portc' 
ministerial orl e caadidat de - pU'.Şc 

ale obstrucţie1, una e insă.1 tătorimea condam~ă asmutarea şi tnRlrăi_ 
i :L pecetlueşte in mod definitiv narea ce . de un, tImp i~coaee se propagă 

'- < , w'" ~ • între stărlle romaneşU dIn ţară. 
, asplraţlllor naţIOnale maghIare Cu vii aplause a fost primit discursul 

teresată pe orI-ce teren al vieţiI puhlicf 
spre a stringe din dislr. Sucevel tn jurul stea
gu�ul naţional toate forţele demnB şi dori 
toar~ .de-Il. se pune in serviciul greu, da 

:1 
.1i 

.tă. d-Iui dep. Dr. Iancu Flondor, carA a de-
. ~ 

I 
Delegaţiunile. Se telegra, .. 

din Viena: Preşedintele delegaţi 
austriace va ti baronul Gautsch, 
vice-preşedinte: Iavorsky. Gonlele ; .. 
luchovsky, îş! va desfăşura expc ',; 
politied externe, în şedinţa de Mer 
a delegatieI maghiare. 

'-- . . .... ,~ monstrat că toate promisiunile şi speranţele 

O I N D I E T A
..... ce se fac din oarecare parte înveVHorimel, 

Aunl numaI nişte seducerl, de oare-ce Îm

plinirea lor atilrnă dela sanarea finanţelor 
Budapesta, 12 Decemvrie. ţăriţ, ce insă nu poate urma p}tnă când in 

:iinţa s'a pornit cu auspiciI destul centru nu vor domni referinţe politice de 
r'e e, nicI o sensaţie, niCI un scan- ordine. Nici legea disciplinara pentru în

veţătorime nu se poate face, pentru-că gu-
iacă Barabâs nu repareazll ceva vernul voeşte să stahilească o lege discÎ-

~ firşite sol şl termină, fără vre 'un plinară pentru intreg imperiul, din Care ca
,'emn de înregistrare. usă o lege disciplinară particulară nu va fi 
. rabâs Însă a vorbit şi a amuzat i supusă preaînalteI. san?tiunl. Pla~ul de a 

. . moratul auditor. Cu un discurs i sana finantel~ ţă,rli prm prelu.nglrea drep-. . I tulul de propmatlUne este o himeră. Drep-
ue dou~ ore a ţmut să-şl motiveze un tul de propinaţiune e un regal anticvat, şi 

onorIfic n] ~ , t· 1 causel comune romane~ 1. 

d-n'I . nv c(~mitetul districtual au fost ale: 

C ~'c al tatl'es eav de Pruneul preşedinte 
• .:J. onf' alltin '1 . . d' t . '.",1: orRrlU, VlCepl'e~e 10 e , 

apoI d-llll Eugen ~Pr\>t 1 T I Ch . 
tof cav de AI'ito~ovic;' ~~nn eBeagta, t Er!~ 

d C, 1 '. "'llgen o ('7.a, 'l gen caT. n li muţc;lll I"f . P . 
A fii h' l' . c,' '.pl am OpOVIC. 

f
· m 1ţ,oC 1. ~rcan Şbl . Oil;;\.antin Jescu (:, 
unc lOnaI'l ŞI mem rl. .~~ 

Adunarea a durat dela Orele 3;/ ... 
a. pană la 7 seara. După adunare cel{ ~Il 
mare parte a participanţilor s'a adunat : 
localul "Clubului Hom,ln" unde s'au cliscuL . 
chestiI economice, mal a'~s Insa organt'latt1 
credituluI agricoL "', 

proeet de condus, pe care pe urmă I a'l sU!'lţinea :;>i mai departe, e tot aşa, ca şi 
"Atentat ordinar". în aceaş şedinţă, l-a şi retras. Obstruqia, când pentru sunarea rcferinţelor tinantiare 

Viena, 12 Decemvrie. nu-I vorbă a câştigat doue oare. S'a ai voI să rCîntroducl, iobăgia .. G~v~rnul de Cnnstituirea reuniuniI de 
ridicat pe urmă mmistrul presedinte mult Să. p~a:tă cu gandul sa dl.sra.cllce acest * 

A . ţ"l ăb't 1 h" . . A ~ I regal, ŞI mCI-odata nu va cOfl'mnţl la pre- musl'că ~I' ca"ntărI d,'n Arai' spira 11 e Des Ul e a e mag 13n- TIsza. ŞI l~tre altele. a pus 10 ve~,era; lungirea luI pesle anul 19 ti, cu atat mal / Y ~. 
lor au căpătat Sâmb,Uă din Viena un funcţlOnanlor, amehorarea salarulor vertos, de-oarece singur doreşte să întro- "_ 
d ă t b bă t ' Adunarea, la c arc in te!igenta ' r,. u~ care a c zu ca o om pes e 10că pe Crăciun şi dacă din cauza ob· ducă un monopol pe spirt. Espunerile d-IuI \ 
patrioţ!. R~spunz~nd la o interpelaţie, strucţiel proectul nu va putea fi trecut Flondor au f!ni~ un . apelat ~ălduros de a mână din Arad hotărise infiinţan~t't 
ministru1 preşedinte austrIac Korber a prin Dietă, pe r~spundere proprie În r~mâne credmcIOşi IdeeI naţlOn~le penlru uneI reuniunI de musică şi câl1ltlrl. 
declarat de :.atentat ordinare in contra 1 . d . l' .. d I bmele poporuluI, a nu se lăsa ntme sedus ales In persoanele domnilor Vasil:' 

speranţaap aCI i1nlu tenoare, vahcUl a de promisiunI deşerte, ci a lucra cu tărie, Coldis" lVico/ae Stel-u s,'i Tti'u LubO':' 
Monarchiel, tendenţele maghiare de a de salar d 't 'l'd tr b' 1 'l J' J I 

• 1 esm eresare ŞI 801 ar pen u 10C e comun janu O comisiune, care se pregăteasc' 
sgudui armata comună. In Budapesta Ennunciaţiile acestea au produs! al poporulu~ român. Aplause viI şi lungi un proiect de statute l1t>ntru reun;ull ' 
vorbirea a produs enormă consternaţie şi mulţumire .la. toat~ partidele. ! au ~rma~ discursuluI d-l~r Dr. Flondor, ~i t 

nu e exclusă posibilitatea unor nuol in- La sfîrşIt a 10terpelat deputatul in ,d~scuţla ce a urr,nat s a remarcat. de, dl- Dar' şi pâna atuncI să forma (' 
curcăturl. ~.' I ferlţll oratorI necesItatea uneI orgalllsarl po- corul puternic, compus din vre'o :., 

. i 
\ 

, . ~endl m. afac~rea unor pre.tmse. abuzurI litice unitare a poporului român. d' d b d 
Interpelaţl'a a fost ~ăcutJ< de prl'ncJ'pele l II 1 f ame ŞI 24 omnl carI su con ucere~< 

1 11 tn mampu aţlunea propneto:tţl or un- In fine s'au primit de adunare urma- . ' 
Windischgrălz, care a intrebat pe K6rber d "1 bl' d' B . I l' dirigentulul Trifu Lugo;amt studia;~'~'- {! 

aţ1UOI or pu Ice tn UZIas. toare e reso uţlunI: " 
că in urma concesiunilor ce li s'au tăcut', deja a 3-a cân1are. In curcnd vo ,~r"'f 
Maghiarilor, remânea-va integra unitatea I. putea să dăm lista esactă a membril')l k 
armateI comune şi DU cumva au suferit drep- Adunare politica a inteliginţel române . . 
turile suverane? Din Bucovina. din Suceava şi district, ţinută. in 8 Decem- activI. 

K6rber a respuns, că drepturile Coroa- Al d' C1 5 vrie n. 1903, luând la cuno:;;tînţă tiIluta Comi"iunea exmisă pentru COf'-

nel n'au suferl't ol'cl o schl'mbare ŞI' conce- (UllarOa m "uceava. Marii in deamnă a deputaţilor clubului ,Helal roman. punerea proiectuluI de statute, tern'· 
Decemvrie n. c, a avut loc în Suceava o d b" . I ' . 

siile nu ating absolut unitatea externă şi adunare spleudidă a intelig~nţeI romane cu eose Ire lD sesIUnea u tlml'i, le voteaza nându·şl lucrarea s'a convocat ad i 

internă a armateI. Tendentele indreptate spre din Suceava şi district. Toate stările an deplina Incredere şi mulţămită. narea constitual1tă a reuniuniI pe zil 
separarea puteriI armate le respinge şi se fost representate prin vrednici represenlanti, II. de 29 Nocmvrie (12 Decenlvrie) a. -, 
simte indemnat să cualifice de "atentat or- in nnmer de vr'o 1000 de inşI. In numele I ' Adunare~ int~!eg!ntel din SUCPRVU ~i dis- la orele 5 d. D. în scoala română i.!'~ 
dinar" tn contra Monarch,iei lup\a dusd sub clubuluI român dietal au fost presenţ1 n-r il ! trlCt d~sapt'oba atI ludlnea rl~llniiclOa~ă cau.- f dite, d Lll'~ ,'c~ ad; I Bar,. il (" ('11 V()l:,*t~. 
devrsa aspiraţii/or naţiona e maWliare. Pen- deputati; Iancu cav, de Flondof, Modest cav. : sel naţIOnale române a partIdului a~a ~urmt . 

0, , 
~ . 

I 
I 

" 

~: 

tru toale acţiunile CoroaneI - intre margi- de Grigorcea, Dionis cav. de Bejan. llarie II demo(wat, a~ Că, ruI re~res.entanţ!, In sesIUnea tot spre acest ~LOP pc.:: 23 ]\on1J.vr 
nite suverane, - guvernele sunt responsa- Onciul şi George Balmoş. _ recenlă a dl.eteI provl~clale au atacat pe din motive ponderoa~e nu S~~L ~1.L.;.ţ. 
bile. Cât priveşte proectul de lege al tran- , . (\dunuea a. ~sl~eschisa de nI' ~el>~i -repf'~enhtnţll~ nayonall, român~ t~l m?dul ţinea. ~ 
Bacţiet, acesta humat prin învoirea reciprocă DlO111S cav, de BeJan.m numele preşe:lmte i cel m~l brutal, ŞI resp~og cu mdlgnatmne Sub presidiul a~l V. 
a. ambelor părţI dualiste se poate pe cale lui clubuluI dietal român prin o vorbire scurtă, I atac~rlle făcute, avertJsând toată. suHarea silie Goldiş, fiind n&tariul'rifu Lu~:, 
constituţională schimba. după care a fost ales de preşedinte al adu-! romane.ască de a nu tolera aceasta mflu~llţă janu. s'a cetit pr",iectul de statute, ca'.' 

'·'1 

r 
sttia ri:clJe~:i::!di!~!~Z 1ii;~~ti~d:~~ ~:~~ădld%:;::s~:ti~~~~:a ~~~~r:i r~r:~~adi~~ \ dâunăclOas{l. III. cu mic.l mo~itkărl s'~ primit dinyaEl ~. 
atât comandamentul câqi orţţanisaţia,'nternd tai a fost făcută de dep. dl II. Onciul, iar! Adunarea din 8 Decemvrie n. 1903 a adunăriI, avcnd comitetul. ,rcUlilunll ,; 
sd rdmâe în miinile Majestatii Sale. Dacd despre situaţia politică internă a poporuluI t inteleginţei romAne din Suceava şi district subşterne aceste statute mmlstrulur "1': ,.' 
dincolo (Ungan'a) au cre,ut de bine sd sta- român a vorbit dep. dl. Dionis cav. de Be- - stAnd pe punctul de vedera naţional ro- aprobare. 
bileasca detimţ,'a despre ongmea d''Bftl;uilor jan, Expunerile ambilor vorbitorI au fost \ măn - resimte în faţa situaţiei CI'eate, l.le- Dupa aceea a urmat la orJiw' 
suvera7!e, a.da pe nol nu 7!e poate pnVl. Res primite cu vila.plause şi in dis~uţia ce a \ c~sitatea imperioasil de organisarea sohda zileI al, gerea comitetuh" "> "'1 ; 
pectA constituţia maghiară, dar declar! că urmat mal mulţI oratorI au esprlmat mem- ŞI ade v eratA. .. il 1 ( lI1?tUm ...J.., 
intre armatA şi constituţie nu existA nicI un brilor clubuluI dietal romAn recunoştinţa In scopul acesta ea alege din mij- prImul peflod de 3 anI. 
zid despărţitor. E mulţumit cu respunsul adunăriI şi nemuIţămirea faţa de ţinuta aşa-Ilocul seu un comitet dislrictualin numer S'au ales în comisiunea de ca ~ 

•. , 
ministrului-pre~edinte K6rber. numiteI "Freis!nige Vereinigung" î~ s'pecia~ l' nelimitat d~signând un pre~id~nt şi un ~ice- : didare d-nil Dr. Ştefan C. Popp, 1> 

Vorbirea aceasta poate că n va însă fa!a de tmuta deputatuluI d~strlCtulul presIdent. ŞI lăsând constltu~rea de~mlat~,. Sever Ispravnic, [uliu Herbay Sa'", 
. . . . Sucevel, dl Aurel cav. de OnclUl,ln contra; precum ŞI cooptarea membrlI ulterlOr ll1 ' . ,'" ' 

oferI contelul Tlsza, nou prlle~ de a căreia au protestat Şi din vorbirile orato-! sama comitelulnL Ra,cu ŞI Vaslllc Paf'P· 
dezarma cu câte-va fraze energIce dar I ritorilor înveţ.ătorimeI care a fost represen- I Baza acestuI comitet va fi: sOlidari-' După o scurt<' consultare con 
fără importanţă substanţială, şi ultimele lata, resuna asemene~ o uemulţămire; înve- I latea naţională. şi munca sinceră ~i dpsin- siuoea şi-a rrCscJltHt propunerile ·s~,. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~="""'~~~~~"""'=.~~~~~~~~~~~~~-_._--

înainte de a pleca. I/;ăseam pe tatăl seu ina
intea leagănulu! şi mi-se părea că cetesc 
un reproş în privirea luI Sergie Mihailo
vieI. Me cuprindea o remuşcare, Îmi era 
ruşine de indiferenţa mea {aţă de fiul meu 
şi me intrebam dacă au sunt mult maT rea 
ca celelalte femel? 

Dar ce să fac? me gândeam, iubesc 
pe copilul meu, dar nu pot sta mereu lângă 
el, m'aşI plictisi, şi nu vor să me prefac, 
nu nicIodată ... 

Moartea soacreI mele fu o mare du
rere pentru Sergie Mihailovici; declară că-I 
ar fi penibil să trăească fără de ea la Ni
colsko~. 

Pe când eu, luaI asemenea parte la 
durerea soţuluI meu, în fond, me sim
tiam mult mal bine la ţeară de când eram 
eu stăpâna caseI. 

Cea mal mare parte din aceştI treI 
anI o petrecurăm la ţear:} şi nu furăm 
decât odată la Nicolskoe pentru dou! lunT. 

La sfîrşitul anuluI al treIlea, plecarăm 
pentru toată vara într'un oraş de ape 
minerale. 

AtuncI eram de doue-zecI şi unu de anI; 
averea noastr~ trebuea să fi lost într'o stare 
înfloritoare, după-cum mi-se părea Nu 
ceream mal mult dela vieaţa familiară decât 
îmI putea da; toate persoanele carI me cu
noşteau se părea că me iubesc; sănătatea 
mea era satisfăc~toare; toaletele mele se 
remarcau între cele mal elegante; eram 
conştie de frumuseţia mea; me 'nconjura 
o atmosferă de eleganţa şi de lucs, me 
simţieam foarte fericită si veselă. 

Dar cu toate acestea nu era veselÎa 
aceea dulce, ce o cunoscusem odată la Ni
colskoe, când causa fericireI mele era în 
mine însămI, când simţiam că eram feri
cită fiind-Că meritam fericirea şi speram 
că această fericire atât de mare va fi odătă 
şi mal mare, fiind-că doream să crească 
mereu, mereu ... Nil, aceea ce simţiam acum, 
nu se r>utea apropia de fericirea trecută. , ' 
Cu toate aceste eram mulţumită. 

Nu doream nimic, nu mal speram 
nimic, nu-'mI era frică de nimic, vieaţa 
mi-se părea complectă şi conştiinţa-m] era 
liniştită. 

Intre toţI tineriI carT .se găseau în 
acest ora~ de cură, nicI unul nu se distin
gea de celălalt în ochiT meI, îr puneam 
pe toţI pe aceeaşI linie cu ambasadorul 
nostru, betrânul prinţ R. .. , care-'mI b
cea curte. 

Unul era tiner, celălalt bi;trân, acela 
un eglez blond, acesta un francez cu bar
bi~on, t.:;;ţl îmi erau egal indiferenţI şi 
egal necesarI 

Erau persoane fără Însemnătate, carT 
serveau cu toate acestea pentru a forma 
atmosfera veselă Care me 'nconj ura. 

Unul singur între el. D... un mar
chis italian, ÎmI atrăgea în particular aten
ţiunea prin îndrăsneala cu care-'şi ex.prima 
admiraţia. Nu lipsea dela nici o ocasie 
pentru a fi aproape de mine, de a con
versa cu mine, de a me acompania, la 
plimbărI călare, de a me întâlni la casmă 
şi peste tot a-mI spune că sunt fru~oasă. 

De mal multe-orI îl vedeam dm fe-

re<lstr.a mea învlr~il?du-se in iuru~ hotelu-I Î~lconjl1r[rt.ă. mi! serbă.toreau, dar o cur , " 
lUI, ŞI adesea pnvlrea lur fixă ŞI neplă- I ŞI maT bnl!ant~ se formă în jurul nOl' i_l. 
cută me făcea să-'mi Întorc capul roşin- I leoaice Nu auzinm vorbindrt"''''e decât. < 

du-me. Era tiner, f. rumos, elegant şi sU-li ea şÎ de [rulmcţl3 el. Mi-au ar~ ~ ~~.I 
rlsul şi espresia frunţir semăna cu a tr'adever era i'ncântătoare, dar fa· '1.e 1.' 
bărbatuluI meu, deşi era mar frumos prima o sati;)f;lcţie de sine însa!?l, ceea- '," l!.'. 

Această asemănare me surprinse, deşi me surprinse în mod neplăcut, şi nu l' 
în espresia generală a fisonimieI sale. în putui reţine să nu-'m! {ac rdleqiunile. 
buzele in privirea sa şi în bărbia sa pre- Din această zi, tot ce me ' .. pcâut" ~ t 
lungită, în locul farmeculut, şi al bună- înainte, mi-se p~ru rad şi fără atracţie. ' 1 
tăţit al acesteI seninătâţf ideale ce caracte- A doua zi, lady S ... organirsă o ( 
risa pe sotul meu, avea ceva grosolan, cursie la un castel vecin, şi eu reiusai It . 
brutal. me duc la această partie de, plăcere. 

ImI închipuiam că me iubeşte cu pa- mică parte din admiratorîJ,.'neI îllll ren·) , 
siune, şi une-orl me gândeam la el cu seră fiidelI. Din acest n10Ql!llM,.. tQ(lJ'lt(: .... _ j ~ 
milă orgolioasă. De altă-dată, căutam să·'1 schimbă În ochii roeY~ g~,>eam pe. tOfl a...:.r. ·;f 
liniştesc să-I pun pe un grad de confienţă bărbatT nesăraţT !i pll~t1cO~r: l~.l-~r i, \...".. (, 

amicală şi pacInică, dar el respingea cu cut mereu să plang'
A 
Şl fUI CUpl.JD"i;l de ~ .it 

energie această tentativă şi continua a tul· rinţa să rot! 'ntorc ~at mal curend POSl'~ 
bura în mod neplăcut liniştea mea, prin în Rusia. . . • . 
această pasiune voalata, re care o simţiam Un noU sentiment, pe5a~e. nu VOI· . , 

la fiecare moment în punctul de a isbucni. să-i recuno_sc, . se .st:.r.cură In Jl1lm~ m " 
ImI era frică de acest om, fără a voT să Pretel.st,l1 starea sănătăţ.1T mele, P(· 

mi-o mărturisesc aceasta, şi totuşi IIl~ tru a nu A mal frecventa caslTI~, nu n 
gândeam adese orI la eL eşam decat pcr:tru ~a !ua apa ~l p:.l~trL 

Soţul meu conserv~ {aţA de el o ati,: face, o preumb,are ll111upre)unme 111 ':,0 '. 
tudine şi mal reservată ŞJ mal rece ca fata panla d-nel L. M.. f," 
de ceilalţI tinerI pentru carI nu ~ra decat S~ţll~ meu e,~a absenst, se duse ~ .~ 
bărbatul soţieI ~ale. .. , . petreaca cat~-~a zue la Heldel?erg pen 1.. tl 

Cătră sfirşltu 1 sesonulul. me nboln~vl a aştept:J slIrşltul cureI mele, llldata dl.. 4' 
şi trebui să stau doue septăI~âni in odae. aceea trebuia să plecam în Rusia. ' 

Când eram destul de bme pentru a Intr'o zi, lady S ... întrunise toah1 :.::-
ro! intoarce in casină, anal că 'ndecursul cietatea la vînătoare, eu pref:;rdÎ să fa\~' 
indisposiţiel mele, o persoană celebră prin escursie la c«stel singură cu d na L. " 
frumseţia sa, şi pe care O aşteptau, de Pe când trăsurd ajunse la un dr : 
multă vreme, lady S .. , sosise în fine. Eram cu cotiturl, între daue sire de castanI· 
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. t \. P C Qa rant-delict cu acpsta d na In primul mo-\ cartuse, D lUI a fi'leul tol-de-odatll o obser-
\ pu SUClU La finea păras asu Ul • • -::) : ' , ,,' f ' l tA 1 ' ' 1 I ţ 

adunăril şi pe temeiu acestodr pro - , . , ' , ' ">nt ta. vor- I rr~ent al, spaimei a făcnt ineercare de smu- vaţlU~e oart: Impar a~ ',( e~1 prlmu g on 

nerI 
~ln denlină înţelegere a unarea. a dl ClOrogarm a ţmut o ave a, ,1 C1dere "1 a zi\cut mult1'l vrrnw boln:l',ă, ;] str~:b{ttut mtre odu ŞI nas, in partea 

I t co
t mitetul precum urmează. bire, caracleri'l~n\i si apott:"Lcnd subh-: In'urma acr"tora soţnl ultragiat, ii cerul dreapta a feţrI, cu toote, acestea numaI 

ac ama . mul rol şi activitalea marC'!Ul apostol permutare la Ceaba şi a trăit retras, dorind partea "lal:g~ a fo,,~ lnrgrlla de praf; de 
Preşedinte: Vasilie GO!!!H.' sec re- in viaţa bisericeI şi neamulUI românesc. sa a~tepte până ~opilull~)r v~ ~mplini 7 ani; \ unde conc.lusla ca Eli,sa Popescu a pus .~â.nda 

consistorial. '~-~_.'. b dea eal' all1l1('1 vor dlvorta lTl llmştp Dar "1 I În aceaolla parte cand a fost atacaU1 e 
tar Secretar: Silviu Pop, notar la trt- Corul seminarial ,su con ~e re' acum d-na mergea -des la Gyula, ' , : Grelllill~, 

dIstinsuluI maestru Tnfon ,LugoJan, a Soţul 1'1 căzu greu bolnav şi se con-! D-rul Socquet a răspuns acesteI criticI 
buna~assar: Dr. George Popa, can- cântat atât la liturgie cât ŞI l~ Pf:lră~t~s i stalasa simploame de lnv{'nillare şi medicii: declar1nd că, ar fi trebuit ca mâ.na să lfie 

cu serbătorească demnitate ŞI ascma.-! începură să sondeze causa, I lnegrila ceea-ce nu era, în urma examenu ui 
didat de advocat. t' te I In zilele aeesle Nyi:;tor cerceta pe ad- \ făcut. 

D" t de must' că' Trifu LutTO- oare accpn . I l 1 U ]' G 1 ea sit '1 I mgen . . '.I' /:l b'~' din Lipova părăstasul a voca u mar'cuş ~ In ~yu a, care av . I In urma cererei d-Iul Henry Rosert, 
janu, profe~or de muslcă, In ,I~enca, . V': spună ,ceva con,hel~ntlal. ". ' i secrelarul apăratorull1i lUI Greuling, d. 

fost ofiCiat ,de părmtele p~otopor , OJeu I It spuse ca sa tnşluntat 111, ~ancelarla 1, Boucard a insarcinat pe d-rul Wallon de a 
e""';;': N MembriI in comitet: t t d r eoţll Ioall Clmpo I f • a t t '" d . I-iamsc:a aS1:" a e IJr ' , ' - , lui un ecior român care-l rn' r urlSI ,c~ -na ': examina starea minlală a lui Greuling. 

Dr. Ştefan C. Popp, advocat. ner şi Florian Ro."(in. La sfirşlt proto-! Nyistor vl'pa să'1 angajeze pentru o,asas1O~re. I l[ lt'l ,,' '1 1 lţ ·t" 
J' • ' , Id 1 I J. d t sui.:t de floreul ŞI WI pz,~tol : - .J U C {l SCIlSOl {e mu nnn '" pe 

Dr. Ioan Nemd, advocat. I pop~l Hamsea m ~~vlOte C<l e a re e- 1 încdrl'a:' c: s~-l împuşte pe solul el, dacă la; cate I~ prime~ţe zilnic d. A, Mliller dove-
Iuliu Habay, secretar la , Tran- val msemnatatea zlllI. I ca~ u'm mun de olt-ava ce ,'-o dase. I de~e rdlll ~ou" ca crucea ~lectro m~f57lel!Cd R. 

. ' _ Primll ful"l CEmd scriem acell1e şire tn I N,' ., • 1 OI e'ltul ac'estar descopp.- B, l\ r. M,gh7 descoperllă de demml egte 
silvamac \" • ,'< Yl~.or u m n, , ., d f 1 ' d' Il' ~t Il 

> " • dvocat v~zduh plutesc ca mîl de lluturaşJ, uşori Ş1 vespU, ! rir! fioroase se gândi la copil şi al('rgii acasă e ,un o os :xtraor ,mar, . In ace!'i e m~ e 
Dr. :ever Isp, avmc, a , " vestitori1 Iernii; primiI fulgI de z&padă El IDvesr- i să-I seape din ghiarE'le femeii mon,;lruoase; scrlsorl~ pllhhc~m aZI num.~\1 una,: ~{uder:-Jdor 
ComItetul, compus tot dlO bărba,p \ lesc ochll carI privesc din odaia caldA uşoara lor! care afi,ind cii. i-s'a Jcseoperit crima s'a 1'8- ,la 1\1 I',~bru~rt~ l~O1. Ple~ stJ.mate d?l!l

în floarea vîrsteI, ne dă garanţă, ull ci!.l1ere, dar", eMA grijă, ce amarA bu'~url!', lasA In: fugiat la p~lrintL Ea de pl'espnt zace bolnava nule Mul},:r. _Cnt~l.:a duplă clec!,o, magndlcd 
noua r~uniul1c va pro"ncra. E mare sufletele celor din colibele, In carI şueră V~DtUL. \ la sora CI din Grula, Familia ei vrea să do- :~, B. /V1. 86~961 pe dcare eu mamle de PtU-l 

t; t ,A 1 d I d' "'" f ,".' t ţ10ă vreme am coman at-o pentru cumna u 
bucuria noastră pentru cele tn\t:rnp. ale, - Tivur1u nou. Numerul e ! ve ~a5c~ slare~ IslerlCn. ~ emel ~I pe aces : meu Karl Weber a făcut minunI. Indată 

, "... x' 1 ' , ' 'd" motIv 80 faca lresponsablla, ! ,', ' , căcI cultIvarea muslcel ŞI a cantal1 va faţa al Ziarului nostru sa tlpânt eJa! , - i la câ.teva zile după folOSirea cruce! s'a Slm-
fi un cheag puternic pe,ntru ~tr~n,gerea CU maşina noastră cea nou~_. o ma- I , ~ In Siberia! Se. tc~egrafează ; ţit bOlna,vul mult m,:l bine, respiraţia mal 
rîndurilor, pentru înta,r'rea lUbtrll fră- şină de tot moderna din stablltmentele din Odesa, că top acuzaţII, 10 ~arele! u~oară,?' putea s~ Ş~ doarmll. Ve rog sll 

ţeştl între noI fabricel Worner în Budapesta. Intreg proces a revolutmTld antlsemtte au: bmevOIţl a-miI trltmlte doute aparate fară. 
. , . . , , ' '1 '- ~ 'amânare unu pen ru nevas a mea, cu ram-

S '" fi Antr'un ceas bun înfiintarea personalul dela redacţlune ŞI adnl1n1s- ,[o"t condamnaţ( cu muncă S1l1l\..ă 111 bursA Totodală. Va avisez că In scurt timp 
~ d le 1 , • d l' fi \ S'b . . , '{ romaAlle de mus\că si cântărI traţiunc, precum ŞI cel e a tlpogra e ,1 trIa. vom comanda pentru trei domni K, B. şi 

reu01unt , " d' , , bIR ţ' C' ~I t' d·. A d au aSIstat tn ISposltlUne s';r ătorească - ParaRtas lHmtru Dr. oan li lll. PL câte un aparat. u toată: stJma; il a La 
10 ra ',,, _____ ._,,__ la tipărirea prjmul~I numer cu noua I Dummecă În {} D';cemvrie n. s',~~ ofici3t Schrei, proprietar in Budersdor Nr, 175 ~On-

a -ina. Aşezată într'un local spaţios în biseric.: rom~'tnj, IF,-C3t. dtn S_lbl\1? un gal'ia) Un atare aparat costă 6 Cor, ŞI se 
~ ~ \' d l' , . ă parJstas pentru odlchna sut1etlllul dctun::- poate comanrla numai dela A. Aluller, Bu-
ŞI , P in e umlOă. maştna ~ea nou \UluI president al p'lftidlliul n;jiI0:1i11 OI'. dupesta V. VadcU~ utqa 42 Y. 
pr111 frumseţa el parca ne mdeamna Ioan Raliu. Cu ocasiunea aceasta s'au de
la înteţirea muncel noastre srre binele pus pe inormcntul defunctuluI - 3 cu-

, ARAH. 13 Decemvrie n. 1093, obşteI româneştI. Cu nouă însufleţire nunI frumoase sosite din BilcureştI 

,\_ lIemoriu ][are}ul An(lrei. - înainte cu Dumnezeu! - Tren filr[l ~in{'. Se tclegra-

Er1, ziua sf. AndreI a fost consacrată _ 'Episcopul Ra{lu conte de Roma. 1 fează din Paris. Ci: c~lonellll Rt'11(JJ'd 
memorieI MarelUI ,Metropolit Andrrl! Se depeşcdz:1 din Roma: P,lP:l i-a confe-! a inventat o ma~mene, cu ajutorul 
Baron de Şaguna. Dela sf. altare a bi- rit Episc;)~ului Radu titlul d: conte de căreia trenul poate merge fard şme, 
sericilor române din întreaga Metropolie ,Rom~. Episcopul. care pe~r~ce 111 Neapole, Acea,>tă maşinărie a fost prezentată 

, la relOloarccre se va Opri 10 Roma. spre 1 I R d ." 1 

- Nici O <lamă. care are ze~tre de 
un milion nu poate cere giuvaericale mai 
frllmoasf', ca acele dela f<al'kas-St1eicher, 
T6koly-ter, casa b,,'iilor Katalin (Opre), langa 
biserica română, Arad; aci să află un mare 
asol'timent de giuvaericale de aur şi argint, 
cu preţurI foarte moderate. Intrare separată 
pe piaţa Tokoly, Aci se pot comanda supt 
preturi tate moderate cadourI de craciun şi 
anul-nou, din aur şi argint de China. înălţatu-s'au ruo .. l ferbmţl la cer, pentru J' P t'fi I 1 ~ It d' t' t' de colollc u ellar uneI (OmIS1Un 

1"> ' a mu ţuml on I Ce u IOa a lS IOC,le. . . 
. - ·""" ..... ~-6d+1.1DâJ.â~urj.toruluJsl\U suflet. Serbătoa· teehl1lce specmle. Se credc, că aceasti:\ TI'.lx. t f' '1 

' , - , • \ l' x _ l)ramil. familiară in comiultul" ci ~ A " , " • • - eCOlll,l1Iu,.Ul Il en~lUlll p. t. J?u-
,·d:eaa fost p'tttrunzHoare ~11O CE' (IlO urm.\ '. . " IIIW«:I).liC este ~., mare msemnâldte, I bF - prăv'llla de modă aluI Nadler Alalos 

'o:ţ. ~ . ',' , , d J' ' Bll'lllS. Toata lumea e \ll'~t·OZ.ltit de drama! '~ , ci f b i .1 .. d, ': , • ' -
,- "eăJ.uu..~'~~~~'7apnll:::;. can c.a reCUIl?- \ sensatională eal'e s'a petr;cut lnfr'o familie In c~nnd Rcnar va ace o pro il I (~ra , ~lJţa Andrassy ~r. ?) ŞI 10 ~pe-

sbt trIL,. uel dece.OIt deplang deja 1 din comitatul Hichiş, O damă din familia! publtcă, CI al secţia separa:ă a marfurllo~ de Cră-
marea perdere ce a mdurat-o poporul cea mai distinsă din comitat a comis atentat \ ('t t . u " It. 1 să i 'clUn, unde se poate, ~umpera 10 preţurI 

~ " d P 'd' . ' , '. -,\O areaomal1le 11t{ U" U fO'lrte reduse "sa Zlccnd de Jumetate 
romo.nesc, ,n, Zl1la cân rO"l enta a! tndOlt în contra soţului. el l~gltlm. Nlllll~l! limba germană, Ziarul german din Hucu-!' - , <1., ' 
chemat la time pe acest mare apostol! de câţl~a, anI se c~sătorJse Judele de ll'l: reşH "Hukarester Tagblatt" a început publi- I - Schimbare de local. Renumitul 
al neamulul. Şi de atunCI, cu c1lt vremea· bunal N~18l~: AdorJan cu prea frumn~sa ŞI I carea uneia din cele mal frumoase creaţiunI : dentist 'tforgenstern Gyula şi a strămutat 10-
1rece in lumină tot mal mare se des- serbătorlla fiICă a u~nl mRre yr?priPiar: /' ale geniului românesc: r/~Antarea Homâniei" : cuinta de ordinaţie (h'lJ.~erca de masele, 

'd' t t x j I {' , Anna Mudrony. AmbII erau avutI ŞI duceau de A Husso tradusă în limba germană ; plombare măsele singuratice şire de dinţI face m recu TIla.rea}a Ul l"ură l' aUt '" d h' ă L "Xt t d '" ' ',' "' , ,. . " , , , " ro: , :, " e~sa ~sc I~': a un an ,Şl Juml;;: a e, upn. Poema aceasta va face parte din volumul' coroana de dinţi de aur măsele cu rlldăcinl 
de ce zma sfântuluI An~r,el se .. fIxeaza \ cas1,\tone, NYlstor fu numIt Jude. de trIbunal 1Il din ,.Bilder aus Humiinien" (Icoane din etc,) In Arad, piata Audrdssy l'vr. 15, 
tot mal nlUlt in nemărgmuea vIItoruluI' in Gyula, AIcI nu departe d~ el şede~ SOl'a Homânia), care este puhlicat cu ajutorul . 
de adev~rată zi, a recunoştiinţil natio- d-neI J\YI,stor d-l1a Lucaci, ~oţ,la solgi!lblfaul~1. LigeI culturale. Tot acest volum conţine.' ~ Cea mal nestrieăclOllRiI. eremă pentru 

-.---.,{ale, câtă vreme va exista poporul ro- D,-na NYlstor o cerceta ZII,llIc; dar nu I~- "Doamna Chiajna" şi ,.Mihnea cel rău" de I ~~frumseţare3 tcnulul e crema de florI de 
A ~. blrea de soră o atr~gea CI dragostea 8CfIl- Al. Odobescu, Traducerile au fost f!'leute: Iliac, un borcan costă 1 cor. 

m3ne~c. • . . "toruiui Kubik Gyula, care locuia in aceeaşi de d, Maximilian W. Schroff, profesor de I ~udra de rlor~ de ,!,il~ac 1 cutie [ cor. 
ln catedrala dm Arad sa oficmt \ casă, limba germană. la liceul Traian" din I Sapun de fion de liliac bucata 70 fiI. 

un părăsta3, la care a pontificat p, C. 1 O vreme nu, s'a dat crezement. svo- Turnu-:::>everin. " Pasta luno 2 cor, 
Sa dl director seminarial R CiorocraT"i : nuluI că d-na NYlstor al' avea relaţiI de .. F I Pudra funo 2 cor. 
, , . , " t? u I dragoste cu acest scriitor care era mult in- - DeRcopCrtre de rumI romane. ă-! _ ~liil(lc sigur contra durerilor de 
a~~~tat ?e, pr~oţl1 GavfJl ,Bodea ŞI va-I ferior sotuluI ei. Când fnsă soţul so con- cându-se săp1'l.l,urI io satul. Tse,zar, apro~pe: stomac, 3 sgârciturilor şi a catarurilor de 
sille Qtarw Şl de protodJaconul Dr. 1. vinse de acest fapt, surprinzendu-o in flag- de. Mykenae, ,51 a deS?Op~rIt rUInele vechlU- : stomac, Contra boalelo. invechite de stOmac 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~._ lUI M~ A~na ~duMle a&opolpI mnt şi co t l' - f -d A ă 

'-YEL! -. ,-.sx bine conservate şi poarlă semnele archi- un lnnl'~la LPS~gl Pro tel e tI.nanf~a~e'dPe u~m 
cularf de unde privire:1 descoperea împre- spusese nici o iflJ'urie. dar ascultându-l sân- I oc SI u purga IV ara uren' e 

r teclurel din perioada mykpiană, ' 1 A , d ' . 
jurimea atât de graţioasă a BadenulllI, care li gele mi-se îngrămădi la inimă. <;;!' d 't ' t ., li. • 1 ceaIU Intarltor e stomac al farmaclstulul 

~ b 1 '1 1'" '\ >J au eseoperl ŞI rei IilC peri a e pa- K h () 'd b- fii ne aparea su cu oarea vie a soare uT mu- Ana Isa mmuţlos trasătun e noastre 1 t 1 Jilţ" ă ă Yd 't 't - Ossut. cuue e pro a 1 cor. 20 ., 
rind, ave,:lm o conversaţie f?ar,t,e serio:.lsă, cu ! distinctlve: Eu aveam deja un copil, Lady da ,u u

l 
,dPebl? re 11 c rorats ve mş e pIC urI: o cutie de prob:, 2 cor. 

P ~ ~ esla e lIle conserva e. 1 (~ , . comp.amoana mea. entru mtala oară desco- S .. , n'avea decât noue-spre-zece anI, tră- S' '" 't' , t 1 b [t't 'hA - ... ontra guturamluf, tusel t r~gu-
perI C nlpatrloata mea o femee d' '1 1 f d \' au g<1.~H ŞI mormm ee o IeşI 0.1'- "I fi 'f' '1 1 ' '1 In o 1 e Spl- săturI e me e erau mal rumoase. ar ta la b 1 d vase şe e • egmel ŞI, a alecţlUnI,Or arJnglor 
fit cu c~r~ puteaI yorbJ de toate şi care rivalef mele era mal graţioasă. E'l era o ur e " v .; are un efect mIraculos pastIlele de pept 
era potnvmi de pnete nă. I da~nă unre, pe când "a d-tale" cum se ex- - rlOl colorate. PlOile colo; Senega. Se pot găsi în farmacia 1'1 Verg-

.-----., Vorbirăm despre familie, de copil, i pnma el "este una din acele mici prin- rate .cad cu nemiluita anul acesta în I Maria" alu! Kossuth, In Arad, Piat:.J Boross
, espre deşărtllciunea vieţiI, ce era în oraşul : c~se ruse, cum vezl ,multe aicI", Conduse Italia,A' Zile,le t~ec,ute. O frumoasă ploae 1· B"eni 150 (casa Dengl) 
., e ape, !le esp~imarăm dorinp de a, ne I zlcend că a,?T f~ce bl,ne să nu Incerc a I,?e d - ~ d S l ,--~-----------

,~ \toarce In Rusla, la ţeară. ŞI ne slm-' lupta cu ~ lady S .•. ŞI că eram cu totul 10- e sange s a r~:-.pan It asupra a ernel. I Reu. respons. Ioan RUS8U Şirianu. 
-, 'ăm de odată emotionate şi ne cuprinse gropată In Baden. Aproape lO acelaşI timp, asupra I 'd' t 1 IRI 

\ tristeţe dulce. ' ,- Imi place de ea, zis>! italianul. oraşuluI Capua a căzut o ploae de F. Itor ,llr~ POllOV cIR are unu. 
~~~,_ .,- ,Sub impresiile primite Întrarăm 1n, ~ Dacă vrea să se consoleze c~ d-ta? coloarea cafeleI cu lapte, compusă INSERŢIUNI ş .• RECLAME. 
'_' V~Chl,ul casteL In jurul luI totul era fraged : ~nsnu,ă (rancesul cu un ns vesel ŞI bat- d'intr'un amestec de năsip adus de I • 

'-' ŞI plIn de umbră, deşi soarele maT stră- i Jocontor vânturI, din deserturile Africel. I ================== 
lucea incă de asupra ruinelor, auzirăm un II - Dacă pl~ac~. o voI urma, reluă ' I S t-
sgomot de paşI şi dt" vocI. vocea cu ac~e,nt ltal~an. - Noui amănunte asupra Hn ... asinăriI I e cau a 

Prin poarta deschisă se vedea ca într'un 1. f- FerICit y~urttorl Poate încă iubi! EliseI Popescu. Cu toate proleslarile lui I '.' , 
cadru privelişt B d 1 1 :- d f I zIse rancesul f1zcnd, Greuling~ care susţine neincetat, că Elisa I Praclzl"anţl ,ş: co"!ploarzştl I?aI de-
mos; dar preae~ece a d~np~ Ug~s~~f\o~trur~l i. - A iubi? reluă voce,l italianuluI Popascu S''B sinucis, presumpţiunile resultate : parte p~ac/zcante ş: compto~rzste! cari 
ruo.;ilor. 1 şt tăcu. din anche~~ sunt, co~tr~ luI:, , I poşed !lmba rom~nea~că Ş,l cea ger-

. Me aş'zaI cu p , t ! - Nu pot trăi fără să iubesc! con- ComlslUnea n~shtUltA ?ln J?dele mst~uc- ! mană In vorbă şI sens, ŞI carI vor 
ne Odl'111)l' Ş~I' contemrplle eăna !llel~ pentru a \ tinu,} după un minut " ce ar fi esistenta lor Bo ca d d I 1 t '-' t el • ar m 10 1 I t P , u r, me leu egls ooeque ŞI , trebui să stenografeze perfect nemteşte 
sul soareluI. n ş e,a u-: fără amor! Nu e decât un singur luc~u Gaslmne-Renette armurier, a dat doua fi"'" 

':' o~ile ,ce le, a~zisem deveneau tot 
mal dlstll1ct\ve, ŞI mI-se părea că recunos
Ctlsem numele meu 

Aceste vocI nu-'mr erau necunoscute 
un.a era aceea a marchisuluI D. .. cataltă 
Il InterlocutoruluI era a unui frances pe 
c:e o 1 ~unoşteam asemenea. Vorbeau de 
Jl1l1le ŞI, de lady S... Francezul detai la 
frumuscţla mea şi-a el şi le compara, Nu 

bun în lumea asta: a face din vi eătă un părerI:' pentru a 1 apllcaţI lmed1at la o afa-
roman perpetll ... Şi eu nu 'mI întrerup D-ruJ Socquet şi d. Gastinne au decl11- ce~e de ~xport în Croaţia. Vor fi pre
nic\ odată romanul la mijloc, acesta ase- rat că o persoană ţinenel revolverul în mâna fenţl acela, carl afară de aceste doue 
menea va merge până la desnod::iment,. stâ.ngă, intors ~pre dân,:'a, cu coca~ul [n sus, Ilimbl mal poşed una. Oferte adjustate, 

- Şansă bună! amicul meu, replică putea fo~~te bIne Să-Şi facă rana pe care, în limba gl!rmană cu comunicarea 
francesul. o avea Elisa Popeseu, 1"1 d ,', 

Trad: de Lucre/ia Russu Şirta11u. D. Gastinne-Renette şi-a dat părerea ! pretenţl~ or e salar ŞI cu alăturarea 
(Va urma). de mal sus in urma experienţef făcuta cu 'fotografleI să se adreseze: Export-

un cap de carton asupra că.ruia a tras cu geschăft Felle,., Stubica, Croaţia. 
revolverul luI Greuliug in care s'a găsit 742-0 
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Diplomă de aur 1891. Oradea-Mare. 

SCHĂFFER JOZSEF 
compactor. 

A. R.A. D, Strada TabaJdy Kâro)y. 
Executa tot fefu] de 

lucrărI de compactorie 
dela. executarea cea mal simpliI. până la etla 
mal de lux. - Comand~16 din lor, şi pro
Tin1Ji. 8e efertoesc prompt şi puneţual. -
Lucru bOD şi solid 1 PreţurI mode-rate 1 

Serviciu plJDetuall 1045 50-

Diplomă de argint 1885. Budapesta. 

~. ' 

"TRIBUNA. POPORULUI" Nr. 221 

Telefon (}H~ntru oraş şi eomitnt) Nr, :187 '~~~~~~~'~"'~~ •• i:~ ~~D\f~ 
B RAU N N. ~ A. ~~~::,: ,:i~ !~JJ J:.4~! 11~T.~~,;~~YlC!f~~rf1jJl~i~H1t~crr~~f~~JJ ~ 

deposil de culorI. I ~,:,' - Premiat ('o med"Ha c~n mare JU'hm;:nlla PXIHlH:ţ1n ~in Rmlq"'flttl in 1800, ~;i ,: 
Ana., pl"l. Boros·Bani Nr. 10. II t:~ 
. MI.i:r~ de posit. de firn.t:q, c'Ulon' ele ~ ~' :: 

u~ fabricat pro;:~u~ culon pent.r~ v~'!p. ,"" a' ,', 
S1.Tea podele~, ule~u~~ pentru m~nt, ŞI a ~ t:f.~J': 

toate de prIma. C8utate. 1:,", ' ~}, 
- Comande din provinţ4 se '" ~ ,ii. 
1034 67- e(eptuiesc prompt şi solid ,'~: ",:: ~ '~ 

- Pachet."",. graluil. -- W Turnătoria de ~1~:lote şi de lIletal ~: 

Industrie localăl Cel mal eftin isvor de cum p~rare I~ ~ . r 
At~~ECHITtAGOSTON JUVdaine~;dc' ale, ~ An toni u N o vot n y ~ ': 

( ,. C h K 1') k:)1,~ k2 
ma. n"mle 8e .t.IO IJ In Thnişoa .. a-Fabpie. r.-'·" din luna Maiu 1903 1:1 bucăţi de aur şi argint (frânte) ,. , , (\ ' .. _, 

.:~ hl.~; Se recomândl spre pJ'P~Mire8 clopo· ~~} 
AI~..t'\...D, bilete de amanet tJ:t' ~-"'l &elor nou 1:1, precum 18 \'Ol'rJB!'€'8 de nou a ţ.:"";,'\, 

Strada SalacztJi~~~ '," ,,\ clopotelor stricat(', mai de1l8tt.e SJlr~ fuu'r('B ~ 
cump6ră pe banI gattt. cu p'reţurile 1)" \' de clopote Intrpgi armOniOl\Sfl, 'Pe lângli t'-

(CaBti L6ca). roele mal Eicumpe, iau le schimbă (JU .,' !fJ J~",>~\. ~,. garanţie pc mai multi ani. Plcvi:S2Iuts cu ,~~~'" 
R dA In t ţ' mult v , """,",d"',Ţj'.~,~~,,!.l'j-. adillstltri de fer bAtut, cotlstruite 8,:re 8 

ecoman aen lUnea ~lte obi8cte. \005 88- L:;~ ~r~'5'" L le IntonTC6 cu ulJurinţ!\ In orI ce pa.rte lndatll r..;. 
ono public marele a6u II':~ J.:;-EE::~ ce clopotele sunt bAtute de o lAture prin~' ,,' 

magazin de mănuşi pentru b~tr- De u ts ehi Z 1- dor, !'~,'~~ f!!Zt~~,'~,~i.f:,~~},:i:,~'·~i\ ceea-c(> iUOt m~lltuite, de cr~rftr(>. r ~, .,~ 
baţi, dame ŞI" COp'I"1 ' d'~,~#~~~~}ij t Cu deosebire r~coma.Dd ~" . 

~""': f· NO~~~::~":'-'I '~~ 1 t t t t x·t ' 
fabricat propriu, brâne, legături de t~1a~ornioar şi juvIlergiu ~~ /1/;: TF.l;~::;d;'~;<:~l\' C ~po. e pa ~n ~ e giJ;ur~ e:>,,: 
stomar., suspensorii, şarşafuri de t ,;J fi;";.'~"';:;:~:::'::'.~;:?:~.~:;":..:. de mlDe 1DVeDt6t~ ŞI m~l de multr. orI pr~· d"';' 

Piele, irigotore Ai pa')lZ"e de gumă, Arad, strada Tell1.plo.fu. ~ /;e':';' :"~~"~':"~:~~,;~:=,"':"7)., mlate cari sunt provezute In 1'llrtE'1\ BUTH" ~_ .. 
~ y • i.D ~~~,Z:;:, rio"i - ca violi.o - cu g'ur! ".,~ ftg". 

precum toate cMe se ţin de branşa - Telefon norul 438. - fi,., s ei p~Dtru aceea 8U UD ton ma; jntl~V1R\V, mt\i !'d~ne, mflT limpedr, mr.T ': ',' . 
asta, pe lângă preţUri eftÎne. - Âsor- ~ placut ,i cu vibrare m!}! voluminoaR~ dt'd\t ~~1", !lI' ilil'lt"m IV'" hin. lIS~ •. 

thnent uriaş 1058 29-50 W O L F J A .N O S, ~',;;\~ cA un clopot ~atentat de 1!27 klg. este- egal în ton unui clopot de 408 klg. r::,~,' , 

~\:'~:~ patent dupa mtemul vechtu. 
SEIDEL OTTO, -crobolar de ghete de Mrba$t şi ds,mto. - ~~ . Mar departe Re recomAnd!: ~pre flt('f'rN~ scaunelo,. de fer batut, de ~'" 

labriellDţ de e1e1u1l, ,.~~- nne statator, - spre preadiustarea clopotelor vechi cu adiustare de fer 
.6.BAD. Alldrâssy-ter Nr. 9 Ara~. eolţulpietiJLibertAţifşlstr. Simonyi. I'\'f. batut, - ca şi I!tpre tllrntlr~~ :1? toare de metal. ,~-", 

(Vl'S l. '"'J'S CII bl'serl·c"J. .,;: - Clo~otf'l tn !treuh~e df' 800 klg, şi rr.Fl.r jos ~c 8ft~ totdnauna g~h :_:~;:J 
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~ y a Am ono Bre III atugo atenţia 00. public 1; In m!lg'l.I'llO.· 

Execut orI-ce fel de chipiu mi· din loc ,i provinţll. cA In atelierul meu de . ,', ... Preţ-curantnrl ilustrate se trimit la eerere grAtuit şi flall:.:o "'ft;, '~,',"' 
litar; postav timt.Dţbl pentru poropi~rl, ciabotatipregt\tl'8C ghetele celE' maT frumoase ,i • 1035 19-02 _ t: .. ,~), ' 

::::'!:::r:~. şi civili, c"lita:~ ~~~ :~::~~I: 1~~;:li~:~lr::c;:':~i~~'t~.":!o~ ~EiiiiWiiiailiiii~~~ I ~., 

• . ' 
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