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.,. J R că n'are l ca. legea nu-l scuteşte,· Ziarele maghiare spun că în ora-PDLLAK ALTE III şi-a Jăcut~~,;gUf' dreptate,., ! fuI întreg sentt>ll{a a produs mare e-
• .,.., Pavel Pap, acu:satul principal ~i molie. 
1*""-...,. Cel care a purtat aceslnulHe, este toval'ă::;il sel Bodn{tr j",'i.n şi i\lihaly, I C.,·ed .. m! InJJe{ătură să le fie z'llsă 

de g/u'tlit ~ "de \lre-o jumăLate an una cu ţt~rtna", i-au reţ\it adică luI PoJl{Lk AlteI' In cale, ~ tu/uror patrio{i/or că nu e 
Şi n' a murit ca toţI oamenii, ci rau l'au tra:5 de pe trăsura in care mal er'au 'cu mi/iţia. 

i omortt în drum, filrc1 mila şi nu se de altfel patru Onel, ::;;i rau omorit. I 
1 putea mal crud. \':ar uciga~iI, după cum I 

'~iella ~i na.ţiollulităţile. l' ~e ~cl'ie din Sighetul Mal'lllutiel, au jort «Şi nil-ţI pare reu dc fapta asta,., 
, achitaţi din partea justiţif'l poporale,-- a întrebat preşedintele CurţiI cu jU-1 

I 
din {Ittrlea CUl'ţil cu juraţ!. Şi nu se ra~l pe 1 Pav~J ~)ap. , . 1 Ocupendu-se de cri,a actuald, J Ha· 
gas('~te nimenI, cat'e să se I'(:volle ci!. c N u, ~I mcl n o sit-mi. pară nl~J - I {a nI .. ( dela 25 c. scrie,' 
ni~le ucigaşi au fost declar,aţI uevinovatI. odată r~u, asta a:;a a trebUIt sa. se m-\ Cd cercurile atttimaţfhia1-e diu Viena 

tâlllple,., - a rl:\spllns ţN·anul. au re:ervat "oi mare tlafioll~li~dfi'or di1~ C~l-
. Amanunte despre CrIma asta, pe- Pentru-că-s f{îră şir şi neomeniile ce gart'a iti lupta de ~ ne mmret ,consltl!iţta, 

.. '1~'-treCUIA. nainte cu jLlmălate an, dam In Polb'l.k cOllliscse fa~r't de pupora!iunea eslt. Illc,:u ŞtIUt., ,>1 aceea se ştIe, cd mtre 
... altă parte a ziaruluI nO::ltl'U. Tot acolo . . 11la,wnallM{t extsld aceasta atlafftt'e. Soco-

dăm ~j scene, cu adev(~rat sguduitoare, d aco~o, leala ace.ula ,tul a"'~ !',ISd va/oare practi~,r. 
Petrecute la desbaterea prucesulu1., '. i d~11 ,doue mO~~l'e, Jula'u ,de toate, 7lU eXlSld 

l'.al" ce ::le petrece pno MaramUl'~ş) . ŞI UtC' ,'a f>Xtsta Ull pat'Jld maghIar care sd 
lei vrem să relevăm numaI Înve- nu c!::llc un caz isolal, ci pretutindenI tir În sla'''e a face alian(d ~u uaţiotlalildt!le 

'IăJur, ce ar trebui sd tragă pe d'o- pc unde s'au încuibal KazariI, cum il - cu pr('ţJ~1 pe, ~arr-i p~'ell1ld, acestea :-:- 1Il-

parteJldoviI cc1malarl pe de alU\ parte l B .tl' ~rkl" " _ 'tru a serVl po!tllca mltrma';!lIard ,a 11enef. 
" .' . . I nUlJle::;s e al la 1 I U:'i, rullla pOpOfU I A dOlla' na(iunahh1(ile diu patne suut cu 

oamuuI. legll, chemati si!. apere poporu > 1 ul urmează in chip f8Jal. Şi zadarnic' mult m~i slabe pol iticeşte. de cât ca spri-
""';- j Ue truznnea acestol' camil.tarl. , I strigli foile, zadarnic se plâng cel ne-: jillindu-se cine-l'a pe ele, sd poatd a1Jea fie 

..,. Pollak Alter a fost adica u~ul d~n- fericilI. legea nu le dă scul. I mJear' 11ilmaI şi PU{itUf sp~,.allţJ de a ~n,'inge 
tre tipurile Ovreilor strecuraţI dm (,a-l 1) 'aceea. sa nu se mire nimeni crl > asup,.a hl~ghemome! ma~}lIm)! I', de a m~e,.~a 
Iiţia ~i slahiHţI pI'intre HutenI ~i HOlllâuL I ţ.:raIJiI desIlădajduip şi-au t~cut sinlJurl: i o gIl1'l!m.:m! parlamentara

b
· AI 'allOllab~dlzl; 

~ :'vI'" .\ . 't UI mulţII' . . ,1'"'1 : 1lumal pell/rlt un 8111'trn a so ut Q1' pu ea ,1 
; In 1. al (ll~lUr(~~, " """' ",em, ca a t, ' 'dreptatc, după cum e fll'e!::lc, ca ŞI Curlc,l i folosite CII Qare-care succes impotril'a D-n-

cu O ~rals.ta !;I'O flller,lţii" a de:;~lll~ a~)~)I : cu juraU sa. achite pe cel-ce omorind I glwimet," 
: pră~tt~l~ ŞI. pe c~ntl 1-S a spor~t 1~lllllJa I a? crezut să scape d'un r~u de care I El, şi u,zde este sc,-is că în urma 

,~ ~ 1i\ed. 12. cO]Hl -- a .adunat avere llllnenl nu-I apăra, afâtor crise provocate de parlamenta
I mure, set'ăcmd pe tol! dzn saf. Şi' tot aşa: dacA pe cale Jegj~Ja- rismul mnU!llar, nu pa fi nevoie d'un 

ga~iunile sa tie Însărcinate a continua Cli 

intentarea proceselor de despăIJire; sa faca 
demersurile pentru revend icarea mănas
năstirilor, fără să mal aştepte până se vor 
aduna şi alte date, 3) Spesele procesuale au 
a le suporta eparchliie interesate, 4) Pentru 
controla juridică se institue o comisie de 
juris-consulţI. Faţol. de propunerea: de sub 
p, 3) dl Traian lhrzu face propunerea: 
Fiind·că procesele de despărţire şi chestia 
revendlcărÎl m31lăstiriior priveşte întreaga 
metropolie. spesele procesuale încă să le 
supoarte îllt~eaga, ",!'tropolie" , 

Prcşi!dmtele lâ~end observaltu, că a,rchl
diecesa neîmpărttişmdu-se de mcI un tavor 
din câştigul acelor procese. n'are să su
poarte nicI sarcinele. 11 roagă decI pe d~ 
Barzu să-şI retragă propunerea, ceea-ce ŞI 
{ace, 

La chestia comisieI de jurisconsultf, 
dl archimandrit Musta propune să se de
termine numerul jurisconsul~ilor, 

1. P. Sa sprijinind propunerea, se de
cide ca dill tie-care ep;uchte să. se aleagă 
câ te treI jllrisc,Jtlslll fI. 

Congrc::;ul ia la cunoştinţă raţiodniul 
pentru administrarea (onduiui de despăr-
ţire ierarchîcă. , 

ReJati v la Cllno~cllta propunere I a-
cută de di Dr Nestor Oprean. de a se 
elabora un nou proiect de regu~ame~lt pe,n-
tru producerea j udecă[~rea,sc~ In ,afa.cerde 
disciplinare, pe basa prmc'pulor IUrlSP~U-
denfeJ moderne a verbaliuţiJ şi cu depll!ll!. 
considerare a forurilor bisericeştI staveflte 
in statutul org., care proiect are să se su-
puna des bateriI proximulur congres bise
ricesc: Comisiunea org, propune transpu-

I Cine CI. ÎmprumuLat dela eJ, a le~at j tiV{l ~j administrativă poporul de rind absolutism /:) în tOf~td reuula? 
,'- contract cu - perirea. NicI perină sub I nu-I scutit, ci pradil-J lasat cămătariior n 
~~capcn.icI~4Jtt"'lnrl:l'pOgt copiilor, nn i-a f<'\ră Stltlct ~i slu,iba"iilul' nemcl'llÎcl, vom 

~ i m"l 1'1\m'~''''' (':\ci Pollâk en~ frale cu mal auzi înd\. de" ci'\. poporUl I'~r face ni' , ~. ,,' l 

nerea el la Consistorul mitropolitan"~pre 
a o studia şi apoI a presenta proximuini 
congres un proiect, care să tie discutat In - ............ 
merit. Congresul {ără nicIo discutie pri- ~ 
rneşle' propunerea. .. ~~ata&; lua, P,us~otr... '" singur dreptate. Ue,a ~&Ongrasu uISi ... rra,lOnall-

( ~i zad.armc se plânge.au bieţiI să- La urma Ul'melor toate au hotar Şedinţa Y ne Chestia nouUor (~piMeopiI. 
~ tenl din Vzşău i,n stânga. ŞI dreapta,.' nu I::;i e firesc ca l'~bdarea nOJ)orulUl să se 
I 1 d ' t' Sedin"a se deschl'de prl'n E"c Sa ffil'- Rderentul Pf"1"ettie Cosma, însltrcinat 
,el'a cille sa., le, a] u,le... .:.g 11, comisarul I CUI'lne "',,'1' ea. c"c\' 111aI I .. t· .> • .. • 
I ! . ,) ,a 1 a es poporul e tropolitul după arneazT la 4 ore. cu studiarea cause1 Înfiinţărel nouilor epis-
! guvernial trimIs ~rlll acele părţI să ~c~pe pus la grea ispitll. . Raportorul comisieI orgunisătoare d-l copil decretate deja prin condusul 64 al 
! poporuJ . de perlre, se ştie: murl llll- N, Zigre lşf incepe raportul în causa des- congresuluI din 19oo~ aratA planul dupa 
puşcat nu se ştie de cine.,. Şi d'atuncl pdt·ţirilo,. ie"a1'chire~ adecă a despărţilor co- care ar fi a se infiinta cele 3 episcopiI noul. 
nimenl nu mal lndra.zne~te sa biciulască Dm'UOnst'rllJia-l ...... 'j'evo[Ut.\ mune}or, bi,!'e~iceştt a~ăto.are ,nAcă şi a7u~ Conform configuraţiuneJ teritoriale a mi-

'bhhstăIl1[tţii1e cămălarilor fărtl suflet: fie L?in Ko~drom se sC;'ie, cd ~lallă eri li ~~~sa'l~:ll~~L~J~~~,~a m~~;;;~';Q1~y:e~fa~ler~~ ~r~~~II~~Tc!i c;net~~si~fJil~~Ui~~I;g~~~:~o~Îir n~~ 
. ..-; de frică. fie că Ovreimea a :;;tiut pe cine sa publtcat senlenţa ~ol~, (ziar ullg~rl despăqireI ierarchice dl Zigre face pro- fi: Clujul, Timişoara şi Oradea-mare. Ra. 

să 'litlliască, eul să astupe gura. . cari sub r'fectul agztaţzuntlor kossuthrste punerea: 1) ca congresul sa decreteze. ca, portorul delimitează sfera tiecărel din 
Pollak AlteI' !şi cel d'o samă cu el au Ieşit în stradd ŞI au strigat: J Nu conducerea a~acerilc:r d,e despăqi r.e ,atât a I noulle, episco~iI şi arată, ,că ,din, care pro

a putut decI in drag(\ voie sa jupoale mal servim 'e Judecă/oria militară comunelor mIXte, cat Şi a mănăs!lrllor să I topoplate ar 11 a-se COn5tlWl, ŞI statoreşte 
poporul la umbra legiI. a cualiticat ~c~~sla dre'Ft revoltă fi a se concreadă şi mal departe de/egaţiunilor aproxi mativ suma cheltuelilor necesare pen-

l' congresuale. carI Îşr au de president pe tru sustinerea lor. Conform esposeulur Jiul 
H~bdarea poporuluI are insa. şi ea I pedepsit pe [2 soldaţI ia. eate 2 1/2' 2, P S. Sa dl Mitropolit şi de vice-president; raportor, episcopia Clujuluf ar consta din 

i 
1 marginI. Când a v~zut adică popor'u!' ]1/2 an şi 8 luni temniţă. pe P. S, dl episcop al AraduluI, 2) Dele- 13 protopopiate cu 323 comune bisericeştf. 

1 SlIrr plăcute O exposl'ţJ' e vorbesc de piHura maT cultă, căcI tn defl-! ti I - I l nitiv suntem ohiclnuitT sa-o vedem pl'etu-
~ ALia că ~103jl'ăm Ia Congresul naiio- ! ti.odenI unde. se face lucru, bun rom~nesc, 

. ~ ruil ,.,.hisel"Îcesc ~ill !::iibiiu, şi Viky ni-a ~i CI sC?l tn relief şcoala ce !,a f~cu.t chiar c,u 
...,.,.' dat a~!ilt eu lnVltl'u'Y, dou~ de-odata.: una t~ramr. Sute de illŞi, cu soţiI ŞI fiICe, parh

~. pe .Ioul ~eara (2/10 Octornvrie), eal' alta pe IOIPau, îmbrăcat} lIe sel'bătoare, la concertul 
r ~âmbât1\ (4/17 Octomvie). care tntl"adcv~r era ~('I'bătoarea geniuluI ro-
i 'JouY mAesir'ii a cărol' prp::sident esLe ,manese şi a strădninţiI RomanilOl' spl'e 
I , .. ", cultură 
f VI k V, Jucau teatru, em' ~ihn bAtă au ual J • d b 
I concert. In. eO::l8 1 pe cine să laud? Pe nicI 
J . " ' •. unul, cacI toţI d'opoh'ivă.-s de lăudat. Vik\' 
1 Dela rep~esent<ltla t~alrală .~d.ală tu pen,tru-că PUIl~ lucrur'ile la cale şi-l neo--

t teau. uI o,".ăşenesc) am plecat cOlIsiatanu, că bOSl1 cunl PUţlllt mal g"s' i t u < I r " 9 10 "'b" , 1 il. Im n re noman 
cee~-ce ac~a. lllamle cu , -, anI In ~I IIU hlv~tătorul Popa pentru-că insir t • 

c , so(·wtalf'lt ,u,'u ,.lsă·- mlehgentă:, teatl'u COl'iştl, ear aceştia entru-că tnva ~e!geC pe 
~> !;(1'1 ad\L~la la un Ilie \le toţI Hon.lj},IlIT, acum fli serile ce le 1'(>ma~1 libere le tncth'l· it Ultlă 
"'~IJ pe carI ) ain 1 ItI' t t" .{ > n cu-" I ' . '. - al) aLU a l Ul oa A turiI l'omâne dând tn mijlo('ul ~Iv,ilor d _ 

>; : III una. Asupra ,loculuI 101" IIU ill"i~t cliel În 1 .1" ,1 • ':' o, 
; d6ntl;ti~ nu :l.Jllportli dacă au .... " ' , \'f'Z câ ueşl lI,nerl, p~pst~ay.ă m).t II-al' RPI'Yt 

Hl'ti:?ll orI ceva mal J L C' Jl!el\l la Ill:;;le spre onoare chllU reullIullIlol' ,'echl de acest 
că J" u~!\nd el culti"'(f si~ b' I l1~lpul'lalJt e, fel ale Sa~ilor cu veehe cultură, 

, ' 'm a roma7l,,1, cit l'e- • 
pl'p~entaţla I(~r ne-a procul'at !lU numal 
nO,ll~~ deputaţilor cOlJgl:es~laf1 ~j celor doul 
e~mw~pJ (al AraduJ III ŞI CaralJsebe~uIIlJ) di
fitr .. nci1e" dar, ,a .. lltl'il~18, la un loc at!ltia Ro
mauI, am SlbllU ŞI .I~I'l catJ nu ştiu cine 

~ Ill' maY adun~ . dacă n ar fi tntreprinzNorul 
Viky ~i harniCII s~J colaboratorI: membriI 
~eulliune1 aodaliJ~)l' români din ~ibîiu". 

I Era zi ~e l.uer'u, ŞI tot~şI sala 1ntrea/{ă gemea 
j de public, IIlcât un SlIlgUl' loc nu se mai 
~ gAsea, Se veseleau la un loc domnI marI 
, măestri modeştl şi teran1 doritor'} de tot c~ 
f 

este itlspre illtărirea şi mărirea lIeamuluL.. 

I ,Tot aşa şi Ja concertul de :::;ârnbătă 

t~~', dat Ip .. 1. dela ,Cuieu"," ... lÎu m,l 

, La concert a dat binevoilOl'ul ~i gl'a-
\,o~ul luI' concurs şi d-şoat'ele Olit,ia Bar
dos}'. pianiHl1l. ,de forţă şi Arli(r' Oniţiu, cân
tăreaţă llJll'eclalil. in cel'cUI'! tot mal largI 
româneşti 

D-şoara Bardo!'!}' e d'o apariţie ferme
ciUoate. Am aplaudat-o numai privindu-o: 
ochiT el surÎ~fHorl şi acea frunte S(~I'utată de 
mURe, subjugă ljIi zimbetu-I dulce fascinează ... 
~i-I atâta gratie fn mişcările sale, 1nca.t 
numaI musica ce face esLe mar ineanl;Uolire, 
A executa!. Ia pian "Improvisatie" de Mure
şanu, "Ardeleanu", o cornposijie delicioasă 
Il, d-IuI Dr:., Tiberiu Bredicianu! şi tncă treI 
plese romane~tI, luarat! de pt'ogralll, c~cl 

publicul dej,t dupa executar'ea primuluI punct "Când înHol" tl'an da fi l'il în codru" de H, 
i-a făcui ovatiunI nu se poate maT entusiaste, ' Kirchner ~i ",Hesunetlll Al'dealului" lh~ J. 

D-:;oRI'a Aniţi Oniţiu a cântat romanta Vidu, 
din MO noapte in Gl'enada ~, de Kreu!.-:el· şi Fiecare piesa Il plltcnl şi s'a cel'ul 
pe d'a~upra un adol'abil poutpouri cu mo- cu stăruintă hi~area., eal' aplauBelfl, t'::ll'A ÎIl

ti\'e din cele mai rOll1âne~lI cântărI: l1MUgLU' doialâ, erliU şi la adresa compositol'ilor, ale 
Mugurel" şi l1Cueurul. cu frunza-II SUR", d\ ro l' opere şi-au găsit a~a inh'I'pl'e~l:;ii IJlItI 
Yocea-l clara, 1.1'0 suptilitale ~i lineţe exlra- ales - interprete drăgitla~e, 
Ol'dinflră şi plăcută, a f'ăpil pe toţI, tu că! • 
formal o furtuHâ erau aplausele ce au ur- La J4 c. s'a deschis în Sibiu şif'~po-
mat după necare prestaţiune. si~ia pictoruluI SmigelscM. 

* In sala cea mare dela (.eilelschaftshau~ 
\"inert seal'a (3/16 Oct.) am admirat d, :::;migelschi a expus pictur'ă, bisan/inCJ, ş'a

pre~taliunile corului Heuniullel române de nume: 
câutAJ'l djn Selişte l care 81'a ~n drum spre 1. PlllIIlIl !!'(IB(lral l)I'IDtrll pletur. şi dMo.l'/t. 
Hâmnicul-r âlcij (Homânia), un de, nu mi'l ln- iIulle. (latfillralf'l din BlIj, In eOl'.ţlune Jongiturlillllli, 
d '~ a t l' tII rovro:lontElnd 10 mfirilUEI !: 8 pit~tura şI d.,'oratluot'll Ole ... c, o ) ,lIUl ace aţi ~uuces. 

F de pe partea stlt0flll a blserit'''! tiPl .. IntrarI' şi pll.nl 
Altii O reuninno de model, cum aţi la sanntullr, Impreunl ru amy'mul 1$1 Intre/;! Inubi

d<'Jh..!ţă, tie cel putin In toate comunele Iloa- Harul din partea .. (~ell.sta, < Lungimoa (; ~o ro, Infij. 
Alrfl mal ue fl'unle. Sullet al H.euniunil este ţhoO& a ro) 
protopoplli (u!" ioan Stroia), dupA cum el 2. Phmul pflatru df>eonţlunflll fnturol' bol· 
este şi solistul (LaSI de valoal'e ; f(impatica.r telul' ~i Il eUllfIleJ p,'eeum şi Il. \li'ir~ilHr mt\I'~lnllşa 
doamna. e o acornpalliatoal'e Ila pian) preţuită: eu ele, In mărime 1; 10, p", bolte IIl('h ei Oftlll l'Î<'Iuluf 

\ de icoane !lIn To~ţllm~Dtlll nou lnctll'ut ptcl pt\I'otole 
lnn~~~. \Cl'i~an) e lIiriginte, ceIlaltI în\'(*ltol"Î drept al oat,,!lraiel şi rontinuat pe piil'f<tele sta.n~. 
cântA in cor, alAiurI de fruntea şi fl'umsetea ,Lungimoa 4,HO In, lnălţimoa UO lll.} 
sat~t!llI (cAcI unde-s coriste mal drăguţe ca 3. O p3azll. Dlare, reprfll'lontA.nd icoane 'li Ih" 
se,h~tencele) ear .notarul fialuluI iHenţu, cd- corl\ţiunY din l\iferite l>~rţ1 aie catedralel,ln mArime 

\ !le 1 4 faţa eu origlnaln!, şi Ilnume: al partea din 
pLtallul cum iI "-le cer ce-I cunosc, şi cine sus (,U '" eva.ng('UşU ~i ti prot'etl de sub OU110 19., 
nu-I cunoa~te?) e impresal'iul şi ca~sarul, eru' la mijloa e('clesia eoeleatis ;-- b, parwa de 
el aleargă, el face, el drege, mljlec l"oaDo do pe pireţil năiel (dna cea da 

COI'ul dela Seliste a executat un pro- taină, trad3re., jUdecarea DomnuluI, Constantin şi 
, Elima·., de l\fl p~reţi~ saDotuar1l1uI (4 ierarcht orien-

~ram clasic, a~a 7,ict"ml: "ManUi luI ~tefan tail), ear' tn mijloo arcul de-a~upr" $C'!lunoJor NI.· 
cel .Mal'e ,.! halauă penlru cor mixt cu soll nonieak; - O) partea din jos decoraf"a pttrelilor 
~i Rcompaniar(~ de pian de U, Dima) "Hora'" Tn lIlarwor1\, ear' 111 mljloo deroraţiunea bslustraliel 
composiţia uelehl'ă a acelulalill at)reţiat ma- coruJu1 (lungiro~a 10,50 m., tnllţime" 1) m,) 

y t 4, bDl r.krlit~),. (din 9Mlesill (JofllMdlA I tll 
ie8LrU .i ptth'U caUl6Ce PUp(II'aJe, lot de DÎlna; m~ril1ll1 ol'li'i~al' ,til!)l1d II! "'on pumpoll, ('U drllilpLa 

-----
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:'Ideca din 1/1 a teritor~llll bisericesc ard~i- i ,Dep~1ta.~ul _Jl. T'dici încă ~onst~tă ne-I veriticJtolire şi :!.ţ membri in 
JleceS~lll Pentru sllsţlllcrca acesteI epls-! Ccslt<Jlca ll1!l1nţanl noudor epIscopII, d:u nea permanentă. comist't,,- II Radule~tf) Petru Rimhaş, AndreI Boad 

(Brad) l. Fugată, (Luncoiul-de-jos) Nt> AI:~: 
dr~J, (CistăU) L V<iide~lnj (Ramos) I. B~tean, 
(BInţ[l1ţ) Nic. pecurariu. (Selişte) Nic. Pop: 
( )r~nllldea) 1. Mota (Ure<:ue) - d . 

copil se recer :q..ooa cor. ,Faţ;l cu ~ceast:l I faţil l~e aceasta necesi~ate ~usţinc, ca sunt 
sllJn<'l de susţll:ere pres,lnta ca :veOite re- I trel~umţe cu mult mal arzet?~re, de aCeea COIlO'l'eg'atia comitatl11uI Ihmt'rloa" 
sultate parte dIn dotattunea ePIscopeaSCă! sprtglOcşte propunerea comlslUneI. ~ , IeI. 
dela stat, parte din taxe şi alte venite la Deputatul D,.. Suciu propune, că Con- O luptă deamnă au desfăşurat Ro-
suma de 42,0~10 cor. Sucreştinţa cleruluI I sistorul mitropolitan, în Înţelegere cu sinoa- ' mâr: il din cumitatul Hunedoarel în 
ar ti să, se ~COIH(l ,di~. seminariul archidi,e-I deIe celo~ doue ,epar~hil. să caute înllin-I congregatia comitatulul tinută ~lartl 
cesa~. l .. ar Incat II1fjlnţare~ nouIlo: epls- ţarea nout1or eplscop!1. ., ' ! ( O ' ) In\" , , 
COpil ar provoca ceva schImbare lO sta-! După-ce mal vorbeşte dep. 1 raza1l I 2) . et. n. ,a e:. . , 
tutuI organic. aceasta s'ar lasa în compe- I Puticf, care propulle, ca fundaţiunea ~a- c ~lembflT romani -- zice c Llber
tinţa factorilor chemaţI. i gllna să se împartă numaI Între Înliinţân. ! tatea, - au facut propunerI şi cererI 

. :reritoriul episcap~eI QrJ,il-mm:1 ar I deie episcopii d,ela '~imişoa~a şi. Ora?ea-! de cele mal folositoare pentru popa· 
colt~clde cu cel actual. Spesele de susţl1lere : 1\L:re, se cere 1I1chelerea dISCUţieI ŞI se rul pe care îl representau, apărind 
ar II peste 30,000 cor. 1 pn meşte. ". I I '1 A,' b 

L" ~'1" . '" t't 'd' I In chestia aceasta de mare impor atat mterese e ul materia e cat Şi u-
r~plsCOpta llntŞOfll sar cons I UI lO ,.', - '\ 'd 

protopopiatlll TimişariY, Buziaş, Banat-Li- ! tanţă ~sc. Sa dl -'lltropoltt mar dand unele nun eleale. Au luptat contra arun-
puva, detaşat dela dj~ccsa Aradului, . Cia I des1u~l.rI as~pra arzet?areI nec~sJt<iţf, de a i cuiul nou ~e 1 % c~rut pentru {on
cova, lua~ de c~a a Caransebeşu~ur ŞI alte I se lO(l,lOţ,a 10 Ardeal ~ncă o epIscopie. cea dul de pensJUne comttatens. au luptat 
protopoplate. Spesele de susţll1ere sar; deJa ClUJ, ,ce~~ liela Congres ~a să per· I contra curendelor oraselor ~i comita-
scoate din aJ'utorul de stat tax.e venite şi I uma. a se tnlllnţa acea episcopIe, mar ales ti' " " d' ': d " d" d"l , .. d . ,e Of SOVlJ1Iste cer~n sa se aee a resa ~II1 interesele legatulul Şagllna pentru in- I că . Is~p~n ~l e mI) oace ŞI ~lJ~ :eă un· ; d' > • ) , " 

tlllţarea celor două nouă eparehlI. Budge ! pre)uranle Impun grab111ca el \I1tllnţare.! IcteT nu pent,ru restrangcre.a dreptulUl 
tele pentru nouile episcopiI se proiectează . Dt ,Cosm,a constat~ necesitate~ -illli.i,n~ ; de aleg~tor, CI pentru, largirea lui la 
cu eate 4°000 cor., ear Ifnpărţlrea (ondu- ţăriI epJscoplIlor ŞI Zice, că episcopille i vot 1/lllJJersal când flecare cetătean 
:il?r pentru nouile episcopiI se va face la trebue Înfiinţate ~u orI-ce jertfe. Relativ! maîorean Gtl ţlJbă vot si că dacă te ~ă 
Inlllnţarea lor. la, pr?puner~a e~Iscopul~r I. Ig, Papp zic~, ! se schimbe armata dil; formei el de 

2:z inşI ' ,., e tol' 

Discut' d h" 1 ridl' .' d' .la, a esc IS o preotu Ioan '\/0(1 
C,lll II-se I 'O' 

vorbeşte l>,. n ,con~ra ,cc~erIf: LlPă dlllSU: 

l
' . . (Jil1Jn! .sUCIU ŞI DI'. Mlmle.m 

... a a Llccrllc i . , 
protopresbltcr '1 Interne, rev~rendls"lH~ 
Pline In di'icuti'\ 'flobreT, Iosif M01'ant4i 

, e ,1 ,IC<!rc' ' 
luţie dela Dobra. ,1 cu vestita revo, , 

, .1~ (~t'f)luţi(l,' , • 

Protopresb. }lorariu in~. b 
d 'dI' , ~a a acum e are ştire Vlcispan, capul adIn' . ~'. '~ 

, ,,' 1111Slr,1 .C~! 
ţlel comttatense, - ( ... .\lamelucii dll

U 
1 

dou~ probă de ,,,patriotism" stupid, intre: 
rupelnd pe semnul vorbitor, cu: el~HI' 
magyarul 1, nem erlj Lik! Nu ne trebuc '; 
ungureşte! nu pricepem ') , 

, t'!~ponul Illdmmă la ~rdine pe IJO'
mUlton. "-'le rog de lll1lste [ Dac" 
.~ b ' ~ ... <1 a re 
4re~t a vor I In limba sa, trebue s5-1 lJ,'\-
cultam! ~ 

Ceata tnamelucilor lşl trage coaJ:şi'~ 
tace.,. Raportorul rcle\'c:::ză că Consistorul ca ~lItropol!tul Sagulla m legatul său n aiI l ă h' b ' 

mitropolitan a hotărît in'aintarea r~portu- ~ispus p~ntru carr . episcopiI lasâ (unda. al, ~ ap~ s" :se .s(' ~me,aş.a), c.a hecaro 
lUI bOl.sat pe condusul 6+/1~IOO pentru un punea, ~I, a~eas,ta nicI ~u doreşte ca acum I PO}JD; al t(,:r.l ,fa-şi ('lIpde , e(Jlltte/~t(j cuvcn~)r~~~!;!z~\ MOHlriu alungenJ ear'la 
plan d~taiat asupr~1 mod,ul~i şi ~onditiilor s.ă se deCIda P~l~ll la timpul seu, de aceea i naţionale cu st(3ltflu.l·llfjJta~,to. dl 
de reahsare practică a mtilntărtl nou !lor 10agd pe dl ep,swp sa-,l revoace ama1/da-, nalel J , - "re ."ice.cOlllite ştire u~'-
episcopiI Din acel raport se ~ede că pro- meniul, ceea-ce Prea S. 8a fi fa,:e. cercnd! \' d' I () " ., f~ aceea, că o mulpme de [OI rnaghi:uc ali 
iectul p~ntru înilinţarea episcol~.I,' eT J.e:a c,a să ~e ~ea şi pr~punerea sa C:(J~i1i, .. iei~ I ,1' r:,', meu . ,ollHl,n .? 111 'Hldlratul umplut lumea cu ştirea, că Români! '>unt 
Oradea cere numaT atL:lrea mijloacelor IJrea::;. Sa accentuand, că doreşte tntă- 1 n<l\lonall~t IOSIf )/orallU, protopopul pe, cale a se rf,sculu, ". ca urm~re s.'a in
pentru noude condifiunI, ear incât pentru r~rea drago<;teT intre fraţI şi binele bise- I Dobrel, a tălmăcit in adunarea comi.., ţ~fI[, gro~av posturile de gClldarmf la Doha 
episcopia Timiş,oril a, U. să_ se nronunţe si- rlceT,e~,te ,salutat,'~ c~cl~mărI de :J,s,li II tatulul aceste sentimente obqe~tI ale ŞI lll~, şI,s'a.u pus să spi(!n,c:~e pe ceUţenll 

., , t' ă - !~ h ',.. ~' . T '( paclnl~r ŞI sa conturbe hnl~tea lor? Si de 
noadele eparchJale ŞI In ~Ine co~g~~~ul să ~r' lasea, , ŞI C esua m',Jloţ4n( gplSCOPIl- i poporulul Român. Alăturea de dinsul are. ştire" ce paşI a Întreorins. pentru 'a se 
allunţe la lOCUrile Q1aI malte millnţarc:a .or nouă s~ ,terrlllnă pnmln'iu~li~ ~roP~7 i' '~' t _ ţ'I·,' d . , d . I l 
noilor episcop iT. . nerefl ~,')mlslel. , I reiir..,~cn âl.all cu ţa ă JICml1ltate 10- a Jllst)peI ce -C6 a scorna neadeveru.rile 

C 1 b I tere 'ele nor fIr t I aţestea? Uoreşte să t\e num'. d.enund.,n· . 
ComiSia organisătoare face propu- a ultltuu o, lect a, acesteI şedinţe, t) r ,G'U ţl fQtŢI<:lll; CunQSCU U tul,' ca să-'1 ştie tOJI şi s~ se poata tnt~'~"':' 

nerea, Ca Consistoru,l. mitropolitan să con- a fost rap,ort~1 arch! T11llftdmLlluI A; Hall~sea, lluptăt?r . păr,mtele Ioan lvloţa, Dr. Ga- pnndă fa{ă de el pa~if ~c: llps~ 1 

,.t1Il,l,lC cu "căuta,rea mIJloac.clor. ŞI esecutarea car~. presen.,tand COllg~,esul, 0Pl~I _'!.\lltr,o, - ! vrd .SUCZll ~I Or. lvIulllea, n toţt de.o .. 
. . . _ IRI d l' '1' j I ~ Vl·c{\·~'Omilelţ Mara :tice: E d·lor. llllllnţarel nOUllor epa,rchl,f, ŞI totodata. să po l,a,,, ol,ndnt or, ,m ,ng~na, ŞI, ra~),-;I - potnva f. ~ccndll-s,'l datona de bun[ lto," f' 11, 

, val1la~ de Or I1arron P 1'·lllU f t I oarti! trist, O recunosc, că unele fOI Ana 
pUI1ă un termJl1 tax.atlV ŞI sa se uutorJseze, " . l Ş~' " ,~~c 150- mânr ales din capitală, au scris fărj con...ru' 1" ".~ 
corul episcopesc, ca sa se informeze la ncul ~cn~nI ,ace~tuT op ŞI, au:-;plclIle ,sub I • 1.. <l ... _ 

~Ln'crn, daca n'ar înlirnpin;) greulăţî la În- r:.arr sa tlpant. Longres~l la la cunoştlnţâ 1 ,J/emorbl lut J)('(tJ.~. ValachiI dela noT. .. 
liin~arca n()llilor episcopir, şi atuncI când fapurtul CU~.SlstorllJllr ml~r(lpolltal,l Ş,I e~-I " " ~ "Româ/li!, nu n Yalachil"! Zi·ne ţlt 
va li momenru',potrivit sit se faca paşi! pr~mă aut(;H~lur recun~şllnp,earInca~pn- LOlllltele suprernJeschldeşed'l1ţa,la numele nostru legal şi oriCJinar! Nu nt 
necesarI la 'jJ\'ern, ear nu mar curend, veşte ~Iab?ral ea f!leI/JOrlLJlllJ: De~pre, VleJ~a : orel~ ~I, cu un discurs ~etlt. prll1 care 111- pr,?vocal Să ~e dîndrume lan ordÎneu1;'"--~ 

. av2nd În.- ,"'edere schimbarea guvernelor. tm~rna. ~I actIyltatea. InHr/.ţpo!IcT III cel: dcpl.lncşte un, act, de . r~Jetate laţ<! Jc mc~ strrgâ protestan Românir în cor de pt 
I Toate _;.<ceste să se esecute, p, ent~u-C;l pr(,J- 2S de anJ. ,'lă se, ,c~ntln,ue lllai depat'iti şi i m()~~Ia(llul f)e;ll~ ŞI, spl~lt~li!ur .- s?rbat.ll,l b:lIlCdc:, lor! ,Vicişpanul strîmtorat roşeşt{ 
, xir~-" congl'es să poată deCide i'n merit d,espre resultaJ S{ţ s~ rap orte/. e VllţOfll, lur I ~e,,, a_,.lll prllelul ,lln p lJt1Ir11 de roo dnT J, ela ŞI r,Jll1;ll1e niţel z,lpacit de această p"'şjre 

j 
_' Congres. naşterea jUI. de protestar~ • .Ja care el nu se, <l!itepta dir-c,1 . 

, Episcopul ioan: IB' Papp, av~nd în Şedinţa se termină ta 'j Dre' ~i pro- ~e supun .de!)batj;riI n;\af IlHc~i arac~rile parte, a l\omanlior" ~- ~i dup" Iini~ti[e: :\', , 
..."",-- ved~re, ,că o eparc1He t~~bue s~. a~bă. cel ,xima şi ultima s! fix.ează p;_ ~tieriu!!.l~J b,u4getare cqtUitatense pentt'lJ. a041 A V iit,or: p,roFestâq lo~, vorbm4, mar departe a ~~I~lt" I 

_~. puţm AZ,O:ooo de su~ete. conslClerand, Că ~l ore, a. m. l' ~l Ţpror7cJul qe budget pe ~nu11904 In tirul n~r~al I1Ul~lrea ~e 'll~om~ Z *~;-
Iăsăn:entu.l Ş~guna dispune numaI ~pen~ru ~_, ._. "_ l' ţărula se propune a se sU'>ţinea tQt per- "~lU· ~I' 
'.2 ~PISCOPIT Ş.I nu treI, propune, ca (~onsls~. centlll de J 1/2% ca arunc pentru casa co- -l.:!puld '0_ (lUi 'l"Otnttn. ~ 
1~ Itrop. să t~ă cu ,~n pla,: cor:ct In r'l- IA II P ta î Il (·(HH i ta te. mÎtatulur, percentul vechr ('/111 OJ., şi I/l 0° 1,) U rmându-'şJ respullsul, . vicişpanul ~ 
vlllţa aro.n<. ănT noul o; epIscopII, ear .on- , . . .. ' pentru incuratirarea mili{ieT, - şi apor pro- Jupă-co blameal'ă pres:l maghlar.iI căută t 
dul luT Şag':lna ~J se l'mpartd mtmal mire (,ougJ'egat u1 COllutatuluI lhstl'lţn. I pun un nou arunc de 1"/0' peste ce! ,"/o toare ~e sens~pJ cu or~·ce pr~ţ, - spun!" 
cele duue eplscopll,. Congregaţia, de toamnă a comi- \ de până, acum, pentr':l fondul de pensiunl că la mtrebănle ullor tol a ŞI dat imediu. 

Deputat~l. PalJe[ Ro~a:nu, pe basa r~- tatwul Bistriţa se l'a ţinea la 3° UeI'l' 111 func, ţlo~!lnlo..r .comltatens,~' respunsul, ca totul e o scornirură înur,ws-
portuluI comISieI orgal1lsătoare constata, , ' ' Acl ţ~.qm4PII au desc~ls lupta de apă- ne,?V ş~ d~ nimic! ş~ intru cât D-v., Ro 
că consistoru} n~itropolitan . n'a fă~ut n,i- a. cr t_ • ," ., ,rare a poporulUI din ~orţp~aţ îai~ de acest mamI, mdlgll3ţr rîhpll1geţr faima de re~ 
lnic. pentru ll1fil~ţa~~~ !10Ullor el?lscopl~, . Dm ace~1 zn,.cldmt , Rev.lsta B~lS-' nou a~l1ne. , , YQ!ufi~ ce aţI iî plâl1 11in,q" e4 me bllC~\' fi 

susţine, că cel dl11 IlIntşoara aU fost ml- trt\eJ c advertzsea{a pe membrt romanl "'-rau (:le taţă; ~lIh Hontescu, Dr. (~a- qll1 Inllnă de aGcasta, ~l :01 eu aicI, 111 r ll -~ i:',' ,; 

s~ra plebs contribuens" car~ din ~artea aicongrpga{iei săse presente până la unul vrji~ ~u,ciu~ IO<ll1: ,Mllntea,n, din Haţeg, pr~- n~J ,3d ul1 <lri,T ~,olllita;~nse, resping acee,' 
d~eceseI ~radu.luT nu sau ltll,pllrtăşlt de avend în vedere obiectele importanle, t~ple.,bl,tenI Iosli .\'\.orar,Iu. (Oobra) ,J\.. f \ jallll'" nedreaptd ce s a d~t despre popo "" ~",' 
mcl un bine, ŞI pr?pune, c~ Congresul să d la rd', _ [( 1 e _ 8" Stil ecuranu, (Hunedoara) CI'. Romanul, \fJevll) r~1 COOlltat.u!ur nosţru! ŞI spLIne cun, Q-S~l ,1 
~lutor!seze pe conslstorl!l ,I,oltropolItan. ca e O 1 lea 'lI :' a nu.~! I '" . un i Dr. A, Hossu, AI. ?\~oldovan, sen. (Deva) şI-a lăsat ŞI lşi la~ă pest~ v~ră familia,.Il I 
~I;i~~~~i ;~ă pu rcead. la w lu n ţma celo r !rel I =~':III ~:tr :~~~,e; ~":::: :,~/ î; '~o ~:!s~:;;:e~ i g ;is;~," rd~ n Le(~~;~.' )(D~br~h~ ~e '; ~;J,~~: I ~~ ;~:":,e:~~ r;:;,'~ ;~'~~ o ~~:~~ :~: i ~~~~ ~~ - _ 

tntinsă spre hlnenuvt1nhlrp3, ('ar' tu I'<tânC!'s nI tlsrta s'a distins indeof'chl pl'in faptul că a lua'a! e bolnava sotia luT. nu mal vn'la ~p dnte vinar<l lui ~laradiY vorbea sufletul Un:a- i~"I':I' 
des['hisn, J'!zimată pe genunche. (lJlIllţimea ;),2U m" _ scump " În publicitate, .. MaT zilele trecute in Viena rid, când trist când vesel. De aCela e ;ş" 
Iăţimel '3. 3() llL) , , "., I d I ~ 1 '1, 1'rei cllrtoanc mUJlOChrODII, tn mărimo ori~ In ce privf'şte pichll'a profană. il fac n'a VOit să cante Old mamtca Imperatu ur, c popora In T,ngaria ~i în Europa intredg" 
ginală, representllnd : ai pe (>\'angi.'listnl Matei; - complimentele mele. El este til'igol'f~sCU al deşi acesta are pentru dinsul o conslde- îl adorau de altfel toţI cari au avut nc 
bl pe profetul Ieremia ei c) pe profetul haia, - nostru: măiestrul cal'e nemureşte pe pânz.ă ratie deosebită. Francisc Iosif a fost în- rocul să-I poată auzi, ... 
toţI tre1 de snb cupujA. (Lungimea 7,70 m,. tnalţimEla cele mal adorabile momente din viata po- tâ(ul lui protcctor. Este fiul unura dintre m~est'~ ~. ,. W' 
" li.) 6 Icoana ~âlltllitorllluI. In bU3til. In jU!lIi" porului român al'(lelean. Sll\Wa, .tahlou exe- _. Cce;1-ce a denegat unuT domnitor, capelă dela Curtea din Pesta ~ " resCL . __ 
tatotl. marime1 originale, proiectat In luneta de-- cutat in tempera şi uleiu, e"le U)I ,<.;~tp ar face poate de dragul copiilor nefericitI. .. În liber ca şi ţig:lOil selbatic::f:jearî UllJbl, ~ 
ssupra portallllllL d'operă, incat nimic daca n'ai' mai face in ~:.- O singur;1 persoană cste care l'ar prin ţinuturile de lângă Dunare. ATvi,' i ~ 

7 Irollna Jhicel HOlllltnlul din apsida llanc~ a\'a dimensiune, ş',ltuncL şi-a asigUl'at IlHIIlC putea Înduplc:ca VezI, Oaisr .\lcllivan ar parte de o edueaţiulle musicala. şi o di~ ~I 
tuarului, In 1/: a marime! ori;,dnille.' ca autor al 1I1wi pâuze remarcabile. Sunt (a(e·o. Acesta arii ,Un lucru admirabil. tÎnsă educatiune universal;\. Od<ltâ când, 

sigur însă, că in viitol' vom avea să 111l'e- preţul locurilor s7ar" p'utea ddÎca l?a patru- cântat solo' de vioară din "O-salutaris'. 
şi alte ;31 piese, Ulwlf> schijate, altele gistrăm incA multe tablourI de acest fel da- zecI francI şi sigur am avea un venit ~e cOll1posiţia tatălUI lIeU, a atras atemia n 

deplin executate, torite penelulul d-sale. tref,zecf miT francr. Relu~, can: l?a du:'i cu sine să cânte cor 
ln saletele lali'll'ale u expus pictură pl'O- l:n peisagiu de ial'nă (fântâna) "i cei Călugârira lş! împreună mJnile. şi certe le de curte i-iin Viena. lut~ d" , 

fană. nu mai puţin de câl ,0 piese. trei tauri la ~gheahul dela mal'g-inea satuluI. buzele Îi murmurau par'că o rugăciune. tot a ajuns la succese spIC!,· c, ~~ " 
In privinţa pic-turei hi"el'ice~t1, mp mlll'- ,;unt d'un colOJ'it perfect: ceea-ce am ad- iarnă a fost eroul salo~r; femeile l~·i, 

gines~ să cOlIsta~, dl d. SJllig~lschi es~e,un mirat indeosebi la ace,;te tablouri, e~te pers. II. fermecat atât prin frurn,<;eţa. c,î t şi r" rj ţ:-
adeverat noroc ~I pentru HlaJ ~I ptmtl'u ~JbJU: peel/l'a, " Stcni0 ~bracky e, incontestabil. vir- cântatul s~u la v~oară. b:a de douezecf de"', 
cat!'ldralele îşi au anume pe maieillr'ul c,are I Desen fiII, culorit cald ~i toate taillpj(' tuozul cel mal de admirat, care a dat viata anI, cu m<\nic,rf ime. ,o !apl melanenlic;: ~.., 
d('eorftndu-~e,. ing:ămadi,ril . de ~ărămizl va I perspectivei, eală ce se al<ttlll'i\ la talf'lItul IcmTlulur uscat al vioareT. Fanta"t, ca Pa- şi in ochir blam~l schlilteltorf era tOt tOCUi ~) 
da. preţ artlstJ~. ,I\~-i per!n!s adică să., n~ in- şi la puterea de a cl'ea a aeestUJ viclor, ganini; in momente de inspiraţie s~virşea orieotu1uT. Vlel}c7.elc cu bucle blonde, Înt', 
(I~mn, că d-lm Srrllge)sc~1 I s~ va, ofc.I'l să II eitruit: .1101 li tlql'im un singur luc:ru: si'l tiI.' cu arcul lucrurI l1emaJ pomenite. Marele buneau după frLlmoslIl tini:!r, care t:r I 

pleteze at·~t "atul"ala .lln °lal cat "1 cea 't ~ l' l " arII' "l ~ll,e,'a- nu cu arce" <'\ devenl't renull'l't, brun. cu noaptea. Devenise favoritul Je~' . '.;, " , '" :--< ",u, U B '. , '(' I Sp1'fgZlll , - cai: Jilţ;Q o 1lI1111C nu-! lipse~le' ,,' ... ... A 

dlll SIIIJ~1. PaJl'l.ele expuse Je ti-sa sunt 0\, penh'u a se ilu.l!h'/.1., LeLl1zdru, Că-'şT scrintea degetele pe coarda a pat!,a, merdat al eliteI. 
descvlrsltă gal'antic. că se va achita cu 'Are m~lnă supraomenească şi fa!1tezle ~~- Norocul fabulos Însă nici pc deparl; 
OIlUal'e 'de această inbiircinal'e. 1\'11 numai -~ .. - t1acâra,tă când comP':lne. ~oate l~prov~sa nu i-a zăpăcit capul. Se purta a~a, în c~ 
ta noI dar nici in HomAnia, un mal bun C'" tII bleu o putere de admirat Şl o graţie ~ nelO- par'că al fi fost născut domn mare şi vo; 
pictor bisericesc nu a\'em! D-sa, deosebit ali eeH e el el. chipuit~. pe sub arcu-J ~ermecat, nnd pe bea fără genă cu archiducil. BantI ÎT spe~~' 
ue talentul ce-l are, a făcut, pela şcolI mari, 1 pe George Ohnet. rînd les melodiele, carI formează contra· tocmaI aşa de repede cum îl şi câşti~F, 
:;;i studii e~celente.,. Şi cAlă vreme avem I 2. stele cele mal f~scioatoare;, acum amin- SeraC!I nicI când nu plec~u dela dînsul 
un a~a maiesll'u roman, ar fi un pacat na- I - Dar d-ta t:llnitşt~ pe !lI Maracky! tesc tristeţa de Iarnă a pusuelor fără mar- cu mana goală, dar dad II proY0C<l ~!: 
tional să ap~lă~n la sh·{>inl.., SUtit sÎgur, cii I ,Cine nu-l cUlwaşte~ oare? Jntreaga ginl strâtăiete de Dunăre aCllşl serbarI ve· aristocrat al banilor ~e-l dnţe ÎI1 sulot, 
dacă ci-sale I saI' fi decet'nut Olloal'ea să' lume iT cunoaşte numele tntocmaI -,=.1 pe sele dela ţeară, maT apoI marşurI de luptă I cerea sume enorme. ' , 
picteze biserica din ::-;illaia, se achita dfl-! al lui Liszt şi Rubinstein. în car} rl~ună ~rombetele, tobe~e. bubui· După-ce se (leu În patrie o.m mare, 
/iiMUr poalQ mal bine de cât slreinul care 1 - c de regretat numai, că de când tul tUllunlor ş~ s80ll}ot!J~ şaplţlQr. DIIl ceea-ce e lucru rar, plecă în Slr~lna.lat~ :1;' 
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'1 s t d" M . \ 112 preseara adunări! se l'a ţine 
, ' • ,1 derlin liniştită ŞI-O enten a In aramureş I I I 1 V lui, ŞI aşa cu 1I11m« I sfat prealabi, a ole li ) ass, C 

, .. \ I lul' 
lasă 111 mii ocu, "o interrclarea pa- r~l"m a }iust om uriI 1'0.':.1/"",.1 /',:I!r, -" elim Arad, Octombrie J,903. S bucura că prt L... .' / 

. 1 e M iu i-s'a dat prileJ,!iu a face s'a petrecut desbaterl'a . . il ulai ta. I Rusliltt ,~i,.l.al~U~ J1E. JTelidtt, 
note uI orar, 'in meriiul \ucruluJ 'roane' SOCrI,ţa!', pro 81drllt. 
aceste declaraţlunl l\alnte cu jumatate an af , r 
(Aclamărl). ,de marginea satuluI Vi~ilU (,10 !\lar~-

Interpelantul. protopop.~Ioranu. ;ful~e mures) s;itenil Pavel Pap ~t Bodnar 
1 h cuooştllltă pc uep 111 " " a at I 1 

că nu poate ua , <., -ăcI' d-sa a făcut Iviw s.i Mihâly i-au le:;;I,t c m am l~ : HOUTĂWI. 

In (]oohstn (1 l'I)I'UIWSC'llt, că in I'."i
\'ftlia dp ~illvacr;ealp ,)C' bun rlllLlllH' allil 
r! 't.>fn!'"rMcr 1:('I'e:lc:t., eJi lici Lll hotel lJ I ni ('('n
II·al. puh!icdl l' ,,~l'\'it eli (;4'<L Jn"1 lIlal'e \lrt\

, velliJ's :::i corlş('il'n~iosilah~. !>(> ae(>(~a :;ii n'
. comalldioll căhllll'OS acea"tă pl,.hii.iip. unJp 
I numai gÎuvaeJ')c(lli' vel'ilabih~ şi ciaso!"lli(;(~ 
1 de (;(~HeVa, jJl""(:l1rIl şi recvÎzile ŞI ()J'llalllf'lile 
: de an:illl \,priLti,il Sfl capHi\, ,\Idlel' "p(~clal 

[>l'upl"ill. Telefoll li-fU {-;\lI, "', 1 dlul VIClşpan, 1..' T d I omont r,-spunSll " dar nu a dat respuns, P l!"k Alter in . rum ~I -au 
dedaratil subiective, , h' , o <1 f S' d 1 AJU,n. :!6 Octornvrie n, 1903. 
Că cîne' a fost denunclantul pe v,.or '1 ca- cu nişte drugI de ,er. ... au us ~ apo lJiu carria stilltel serbătmi de MarţI, 

I ,'. trimis gendarmena la aţa, oc,u- ".1·11 o ur1 la l'uJec<1tone .să spună, ce, au IWl1/l!ru{ p1'Oxr'm al /uil l10astre 1la anClrea ru a s <\ '. rn ~I' ... u " tl ., 'r 
luI de a spiol1ar pe o~meOlI pac ," [acut ear cât au stat Ul arest, wtr ur.a ; ,ruma! Aliercur! la amea,f. 
zic'e dl protopOP, eram tot cu gendannl s'au tot rugat. ,, __ Xeltdev('1' sl'runtat zice "Telegraful" 
h spate. I Procesul s'a desbătut C1I1CI Zile cit f~:;te aSel'ţilllwa tLoastra de:;pl'e punerea 
. ,;iDe mergeam în st~ad<', veneau ~ d' c • ldul la curtea cu juraţi din Sighet. la eate. ~lll partea 1. P. S. Sale ?>hl~'Op()h-"'", 6-7 paşI în urm~ me~, e ~ne, apropwl drtr, t '1 '0_ fbirău! 'uzil 00- tuluL Il Interpelal'll d-lul Holal'lU, n~ub tol 

unde-va, se apropiau ŞI el, ŞI ascult:lU ,ce r~)ţl mar. on 1 , J . , de cUI':m I cOllgr'e:-;ulllI" __ alÎI'JlIă "Telcgr'aful" 
vorbim! La un preot dln. un sat veclI1 tarul ŞI satenlI frU!lta~I - au spns cil ___ "Excell'nţa Sa nu a cOIwenit eu tii 
s'au dus prin fundul grădinII, ca doar Ja,u atât Pavel Pop cat ŞI ceIlalţI tovarăşI Botal'iu".,. 
de dinsul in te miri ce lucrare de preg

a
: erau oameniI cel mal de treaba din ,1,lItaiu de toale 110~ Il'am zis C~t . ..;us 

l 'lre a revolutieI! etc. Am fost Sp10o,qf'IŞI I 1 t li t la ' . . d SI;l t<1 t In (lcelasl timp dovezi isbitoare IfUit atit (o/llnT aII cO~lvem: eşI am pu e el 
pentru asta ar trebUI ~a nI-se .. ea " "r I S? d d) " 1'. c"'m"tarulul tlulI'tori că dl Rotarla a Jost oaspe la masa 
satisfaqe, nu numaI deciaraţ~"le de ale. S au a us espre rmşe la u <1 1. P. S. S'alt.' 
Nu ia respunsul ia cunoştinţa, ,omorît. Dar' să zicem eă n'au "convellit··: 

-l;jşpanul constată şi el, că daicT r~l- Aşa se csplică sentenţa de achi- Afirma-va illsă nTelegl'aful" dl SC(;l'e-

meoea nu are nict o cunoşlinţ;.l e
b 

InIŞ; tare. tUl'1l1 Dr, (;, \'I'oca Il'a ara/tjal a-sa afacel'ea 
cărl primejdioase in popor, şl,,:a. ucur, __ Simţl că al nacatuit:) a intre- interpela)'ii cu Lil Hotariu ? ~i se poate pl'e-
şi d-sa că s"a dat priicg tu Vli.lşpa.nSulul. ~ t SU[HlIIP, cii secretarul Proca faee asemeuea 
da aceste desluşirl serbJtorcştI. (" I lUd I bat preşedintele tribunalulul. Iucl'u dill 1)t'opl'le l'nifiatiJ,(l:; f;)i peste lot: 
n:lÎnte nu voia ~<l-l last: pe protopresblter ,- Sunt nevinovat. Trebnia sa c III' presupllH, Ca 111 Hotariu, sluga pleeată 
să ajung .. , la cu,'2nt!) fac aşa, - a rCS[lUnS Pavel' Pop, ~i indalorală a ,.neamurilor·· (al căror cap 

lle(l;mente -uaţi(Hwle. 

Peste curenda or,lşuluT Seghedin, care 
cere să intervenim la, Dieyl pentru po:-;t~
lalele naţionale maghwre In arlllat;1~ COtl1I

. telul permanent propune trecerea prin luare 
,,.;J'-"l:! CllIlO;:t10t.1. 

Adevcrat' este ca după ce l'aţT este L p, S. Sa) al" ind,'ăzni s~ faeă o ase
omorit, aţl vidt pâment in gura luI rllPlH~a inteqH~tat'e jdră şti,'ea şi im'uirea 

iHitmpolituluf '! 
Poll<ik. Dai'. in snr~it, nOI illregi:-:tl'rtm Cli ph1-

Da. Am zis: Tot pământ al l'el'C faptul Cri LI'. S. Sa .\Iitl'opolitul.st· 
vrut, ('acl nÎ-a luat holdele, eaUt, satu- lapi"trlă de m'i-ee su!idal'itale cu Jl Holal'lu. 
ră-te. [-am virit pămcnt de daue orI .\sta do\"edC'ţ>te un singur lucru: că o:l-~:iH 

e de l'ăba~ttor, dar lOlJitw'a ce a pnnllt-o io uura. I '~ld y 
!" d 1 dela COIlRres pe această Cllestte, i oa1'e "tu, 
. Şi când l-a Întrebat e ce ·au omo- DC'cL poate ca pe viitor va cruţa Congresul 

rît cu drugul fer, Pop a respuns: ,.,i nil va mal iniţia ehflslil carol sa VI'oduca 
-- Aveam noI şi cuţit, dar n'am [ur·tun;l) mal ~le8 că ~'a putut convinge:, 

vrut să-I murdilrim cu si.\nge1e luT tolulin capn 1. 1', S, :-;all~ se sparge ŞI 
Pol1{,k Alter. nllllbuluI arehiel'eRc il este "pl'e sci!.dere, 

După-ce s'a dat verdictul .~i au - elim se produc ,.r·crolutiile valahe'". 
fost diberat,l, treI ţt~ranI au ingenun- Citim:-li Jftrn fAl'ă nicf un comentar tU'me-

I toal'~le' şirc din "Z~lagYa!' 8;',6" dela t;-) Oc-
chiat şi au început sa se roage III tOJJl\'rie: 

InmOl'JI1(mtlll'Cll d-RIIHrlll El iSlI Po
pescll. })at is! Parij! 1/e-al ntpil/îcde.' strig~i 
tatal Lu Îse! in opera lui C/wrpel/tief' ~i 1Il 

nemărgil1lta luT durere, cu pumnii incle
ştati amenill~ă oraşul Ce se întinde la PI
cioarele sale şi in liniştea sa maeSlOas,Î 
îşI bate oare-cum joc de glo<lznicde lu\ 
suferinte Tot aceste cuvinte le-a strigat 
mama 'artisteJ Elisa Popescu, cill1d au sco~ 
sicriu\ copileI sale din morgă şi ['au aşe-
zat pc carul mortII ar. A tost o scena .... g\l .. 
duitoare. Cutmimtţia dramd petrecute În 
hotelul He~ina. 

Elisa -Popescu care a fost asa"inută 
de amantul el: Frt.' "hng. de erIlşf dO<lrme 
somnul de veci in cimitirul Bagut'lIx, ci
mitirul cerşilOrllor cum il numesc în Pari);, 
AdmiratoriI nefericitel artiste, n'au putut 
s'adune 2000 de francI dt trebuiau pentru 
a se putea trJnsporta cadavrul ia Bucu
reştT ca să odihnească în pamentul ţerii, 
Astfel În cimitirul cerşitorilor i-s)a ft\cut 
loc cântăreţeI de neintrecută frumseta, ~e
fericita mamă, c~lătorind z.iua noaptea, a 
ajuns Încă de vreme (a Paris. ca să poată 
fi de fată la Înrnormentarea nefericitef s;,lle 
copile. Dup'ame.3l. la orele 3 preotul pa
,'ochieI romiÎoe ln ornare cernite, s'a prc
slntat la morgi\, ca să sjin~e.ască cadavrul 
victimei. La picioarele catalalcului, Il1ge
nunchia sfaşiată de durere şi fnlngandlqI 
mânile într'un plânse! amar, mamu.Eli-;ef, 
şi sora sa Lina 

P rot0i'resb. iosif .Alorar~l/ ia C,Uvcllt 
şi cerc, ca o atare, curcndă ~lCr la ,sunplă 
cunoştinţă să nu ne luată, CI respmsă ca 
una c~ cupri nde cerere ne~rcapta pen 1 ru 
marea parte de cet:.'lţeni t Chestia armateI 
e chestie ce se ţinc de coroană, dar co
roanei nu-l putem cere maghillrisarea ar
mateJ. numar mtr'acolo ar fi justă făc2n
du-le, când ar da fiecărui popor din ţeară 
regiml'lliele lut natiollale CII limba lui Ila(io
Ilald în comanda, şi cu sltagurf na{ionale! 

-' ,~oj numar pentru o astfel de schimbare 
,"; .f·':;...· a ar. ,r"ater ~l~Wl,r .. ~~·eolo1a ~egh~di~t' 

ll.J..1l.W$;S..\;l_... '"& ___ , ,.ReJ'oluţie vatahJ"'. 1'. ublic, atiunîle ca,!'! 
L .......... ' .... ~.... 1 l' 1 

In jurul catafalcul uT studen ţiI uni n~r
sitarl românI, colonia rom.lnească dlJ1 Pari,. 
între el prinţul GhicJ, ataşatu~ Rom,lnieL 
De odata nefericita mamă se mdreapta: ~I 
cuprinzenJ cu brafele cadavrul îmbrăcat in 
alb, cu o ',oce vibretoare care sgud ue pe 
cei de fata, strigă: .hica mea 1 Fiica mea I 

ApoI, ca şi când n'ar voi să se despartă 
de coplla-J moartă, îşi lipeşte fCl.ţa de a moar
tă-T şi-o Sllruta, sărutănelncetat, ca ŞI cum 
ar voi să sutle viaţ{\ nouol buzelor pe care 
i ne relilt:n ise zimbetul uneI vieti ier ,ci le, 
In jurul el toţi plâng, de bocete ~hlşietoare 
resună lugubra odae. Prinţul Ghica s'a
propie in linişte de nefericit.) mamli., () 
rid ică blaod şi o roagil să lase cada nu 1 să 
şe astupe. Se pune COpet'iŞlll pe sicriu şi 
ramăşiple uneI vieţr;s'ascunJ pc vecie. Prt:o
tul sfinţeşte pe urmă sicriul Afara in faţa 
edificiuluI morgeI, s'adunase Într'astea miile 
curioşilor. Sicriul, în urma căruia p,l~eşte 
preotul este scos în slradă şi aşezat pe car 
Pe sicriu e pus muselin alb şi /iorl, ~ peste 

"., :\" 'hl1ultt~.~ Jo~ "," ~Ilr la cUl1oştmţ:l 
" I_~ . _impLl s:1 nu să lee! (\ 11 apiOkir\ ln\\(" 
-;~' ttOIlHUîi, meu 'II~. fa ~(tU'IIftot iUln: unguri). 

'. "'1 c C~n~regJţia primeşte trecerea la or-, k ' dinea "del. 'It 

t' ",VIu/ţI/mese dill illi'l1l~7 rrpl est'!tl..:w(i.lo.r 
u.mltelor llatilln,' p~ntru frumoasa paruc,l
pate ~i desbatenle dIn uduna,r~a d~ ,az~! (\ Il 
udam:1rl din ambele p.lrţI ! El)en 1 J răluscă!)' 
, __ In mijlocul sgomolu!uI {jşpanul ur
meală cu glas tare, care !nSâ ~bla ~ă poa~~ 

___ Jesl~lşJ, zice.nd spre Romanf" trl stanga : ~ll 
vot.-.. se ştie, cl1 pentru-că cmeva vOŢbcş!c' 
aicI in limba sa, cu nu voI lăsa nIcI In 

viitor ca s~ fie conturbat I 

câ~lige şi pe aceasta. Veni În Franţa şi 
pilşi inaint~a publiculUI din, Paris. a .cărul 
simpatie "ecare mare artIst o priveşte 
drept document al talentuluI seu, CăcI 
acest public e capriţios şi nervos, şi to.:-, 

. mar aşa de repede se ştie 1l1suliqi ca şi l' 
dispreţui, Însă i-se mişcă sincerul simt, cum 
are un adeverat talent artistic îoa i mea sa. 
Cu o distincţie îmbătătoare a primit pe 
Maracky, Când în ,!cercul de iarnă"', unde' 
a acompaniat la plan de Plante, a predat 
admirabJlul marş naţional a urmat o scenă 
indi$criptibiIă: întreg publicul s'a ridicat 
În picioare, striga, aplauda~ cu totiI ~a oişte 
ilep,unT. 
:, '., VirtuozLlI qeoqată ~eceră un succes 
\-.!Tia\" Unele eiare, locul de refugiu a ce· 

~. lor neputincioşI carI nu ştiu .dta numaI , 'i",,' ;ll\'idia, au încercat câte un atac reutacios. 
.. ~q Stenio in~a st;jtc:a 3şa de sus,indt aceasta 

~.:..' ~ ~~i nÎcl n'a 8/lH1S până la el. Incercăriie mii ,...... şeilor n'au atins nicT o frllnza a I.turilor 
f..... sM.' ,r~ctori.os şi fericit, Inainta pe calea sa, 

.Era tlllt!r, frumos şi avut, zece anI 
de-arrndul a umblat în Europa Intreaga 
prin sgom~~ul aplallselor împrâştiind in 
cnle mc,lo~llle sale? aceste scumpe rnărg,i
r~ta:e. S~ tnbor~ă\lau prin el impresarif 
ŞI °llbranl. pa!' ,In fiecare, an. prin mijlo
cul lur I':Ime, dIspărea ŞI atuncI pâna In 

'-"'"'_ ~ Octomvne lumea n~ maT putea auzi to-
r nunle d-zeeştJ ale v(oareJ luI. Ca şi me

teor~l care l,aso1 o rază strălucită În urma 
M ŞI. ap?f dIspare rel?ede~ În lntunerecu( 
nopţq. 'ŞI marele artist 10 mijlocul tur
reulUT victorios" qispar~a qeoqată şi n.i-
fllenf n~ mal ştia unde este (Va urma). 

'(- ", ..... -!'"~~ 

au in \ ('lui l 111 a:;,a ('PH \1\ nH~(;[H') ,~ va ane ( III 
, "\I',\.'al ,,"rU1 d()y,·dll in 1\H41'(' \\tU'tl' Ilccldf!

~j':"',"", le~t la tvea.la ca tot ce a apărut 
~ suit tiUul "rl'voluţie valnhă" nr~u .e~lucsul 
~10l'1 a neîn\elegel'iIOl' 01'1 a inchtpUlJ'Ilor ŞI 
,că ce efect au avut aceste publicaţiunI ;',ia
hislice, ne spune şt.irea de mal la vale, pe 
. care o pl'imim din Cluj, In zilele ace"tea 

i cllţi-vA. lucratorl românI s'au dus la locuinţa 
ingineruluI H(inlsch, Sd'/felicite din inciJenlul 
zileI sai{' onomastice. Jnginel'ul nu era acasă 
şi ne\'u~t;l-sa, care nu ştie .'olmllleşte s'a spe
riat de rnul\imea lucrătorilor şi tennlndu-se 
Je urmarI, a ll'imiR dupa gendat'mI. Intr'astea 
ne\'!lsta illgiller'uiul a căutat să :-\pună fr'an-

'Otllzcste. eil bărbatul el nu este duşman al 
l:{onHlnilol'. in cele din urmă s'a deslegat 
incurcăt ura şi lucrător'iT românI s'au inde
pal'lat aclamand. De ajutorul jeandarmitor, 
!'le ltllelege, cît n'a III al fost astfel nici o 
nevoIe") 

Caudidat de 8lhocat. aHă aplicar'e in 
cBllcelaria Ii-IuJ lk (~aVl'iil Cosma ~eiu:;il 
~Bpl,'m\'f~ş, 

In ~hjal'(1lt' u~ul'ttrilol'" O 
plagă noua. una, dintre cele ma! afuri
site, s'a adăugat la cele multe, ca ~ă 
isugă tot ~ângE'le bietulul popor român, 
IdJinuit ş\aşa p~ste ~e omeneşt~ zi?em 
'cit e prea mult. f~ranlI românI dm BIhor 
(an e<:l.zut pe m!inile uneI bandedr 
~usurarl, carI n jupoae şi de piele, 
lIn adever amănunte t n g l' o z i t o a ,1' e 
~u ieşit la lumină. despre aceasta JU
'puire neomenească. Dela 50 pâ.ml la 
(300 de % au tras eânil aceştia de pe 

f
victima ce le-a ccizut iIl curs.\., Şi ce e 

. mal revoltcitor:să zice că şi funcţionarI 
~publlcl au profesat această. onorabila 
~mese .. ie. S'au facut mal multe &răttl.rI 

~n eon ll'Cl usurarilor) ceea~ce '" indemnat 
Convoc~-r-e-.-----' ~e ministrul tie iqlerne s'alragă. atenţia 

autoritaţilor !şi se ~e poruncească 8<1-1 
cOHlunice numele comunelor rn carI 
opereaZtl usurari}. 

Fimd congrega{ia (;omitatului Ara
dului COtlVOC Jtd in adunare ordinară df! 
toamnă pe {iua de .i.\ţiercurl4, .Noembre 
n.~ orele .el' a. 11:1.) rugăm pe Ioa mem
bri! românl ai cougregaţiunel să se 
pt;esinte tlegrţşit la şedinţa, Aceasta cu 
atât I;ţlal o.sebit~ cu cât Vz chestiI impor
#anţe .trebue să ne spunem cuvintUl şi 

~.s4 ne pre.sintăm cu loată demnitatea. 

:dtevista Bislriţelc: scrie că pe valea 
Barg<1ulul şi pe valea Someşu}uI d 'ase
monea cămc1U1.rla e în t!oeu'e. E ceva 
uhicHlUtt fi da jl1pf\nlllllI din sat dlte o 
pitulă de Horen din Wrg În Wrg, adecă 
câte 4·0 florenl dup;l o sulă floren1. 
Lipitorile satelor dllc lumea albă! 

,-~'~~~-------

Boarea rupt;! in Virsta uneI frumoase dimi
neţI. Sora şi mama, merg In urma el ~i pLlng 
cu amar. Cortegiu! se porneşte. Şi Clnd 
să întoarce la o cotitură unde grămada l11ul
ţimeT era maT mare, de odată. mama Elisei 
Popescu, se ridică în tnisură. \. oaiul ne-
gru al haineI sale filfae trist de suflarea 
vcnrulul. 

Publicul il1spăimentat priveşte ochil 
turburărI ai nefericiteI femel, care cu pum
niI incleştaţl ameninţător se Întoarce spre 
densul, slrig,lnd din resputerr: Paris t HlI'ls! 
mi-al răpit jiz'ca! Blastăm asupra ta oraş al 
p~catlllilt şi CI-imt.'t! Abea pronun~ă ultimul 
cuvent şi cade leşinată pe perna tra~ureL. , 
Publicul e contrC:jriat de strania secn':i .. 
LacremJ 1Ill1czesc ochiI tuturor .. , C~lte,Y~v 
momente în urm,lt lugubrul cortegiu di~
pare, mulţimea se impraştie, 1n jurui mor
ger se face linişte ~i Seina işi urmeazâ 11C

conwrbat şuşuitul jin al ~ tainicilot, ei 
unde ... 

Dar toate acestea il Iasă nemişcat pe 
ucigaşul Freuling. EI persistil il nega cnma 
şi a alînna că Elisa Popescu singură. :;;1-.1 

curmat zilele. 

ULTIME ŞTIRI. 
- RUIHlrt t(,l!'rQlli~., 

Budapesta Iora, 
)luJt~stuh'u ~a al îu~in'f'inut IW 

('ollh'le 'risza ("U t'Ol'lUlll't·U mJni· 
sterului. 

('.oJ.ltt~l~ rl'iszn se r(·illtoUrt<.> In 
a O.re din lit'nu ~l iIwqu' hHlrttit 
fI'Mati n'tt· Vt'ut!'u tl (,uUll'unt~ en
hiufl'tul. 

'l'oaft' partideI.', fiUl' îndt'o!whl 
kossuthh.;til sunt t"onsf('l'nnti. , ' 

Red. respons. Ioan UUS!Hl ~rrianllJ 
Editor Aurel Popovict-Bardunu. 

, -
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Telefon în. provincIe .,1 {Il of'aş 467. 

KARDOS GYULA, 
== fabricant de trasurI. == 

-+I®§+

Timfşoara-Fnbric, 81 r. Xira: y nr ]4 
ReoomandA. tn Iltenţiunea ono public 8teJierul s~u din C8S.lt pllrtkul~;ra, 

unda Be fabric& tot felul de tr~t,!Ur' ('u coş şi f"ra coş; 

104.1 1~j-2i Culese şi trăsul'"i COlllunc. 

m PreţurI moderate şi lucru Bolid, frumos şi elegant ~ 
Se primesc repsrsturl şi tnnsformaretl tra.t:lurilol" vechi, tot ~aempne8 

fabricarea driouritor SfiU reparllrea lor. 
- Se pri»V'~c luCYtJrt de faur, butnar, (lUri.,.t şi şra. -

Nou! Jahner-Creme fără grăsime. N01l Y 

Mal nou prJd~ct higienic pentru înfrumseţa.rea. ii nobilisa,rea, pielet 
Efectul tndata fArl!. esolllpiu COlli\' . 

pelea obrllzulul, priu acoeaşI uşoarâ Inl~~~ prlD lK'eea, eUllil'6 
meDea uneI netezlunl dl' DU:lrmOr alb .i fi·lare, l!oDilstlt a~fI' 
prin un alt lllij loc de lnfrullisetllre uu s'l d ntl'aţl\,. oar<! acu rul"l 

U ·'1 d - l f o • ndu ' Il mlJ oe e IDI r1UJl~{llara prin in~u~lr(la .. ~ 
Jahner. . Oa,lita ClUB {\ 

Crema mrA grAsime agitflazl\ În tot ioeu) o ~ell~ 
A ft ţ·t~ .... 1 r t ~ .. thlbe 
lDSlI l' I D. ll.a IIElr "ct ))e eren ul pentru lngrfgirell În fr 
seFreJ~ XestricAeios % 10 moment eleet. Il IQ. 

Pe timpul lntrebuinţl!.ro) dhlpar lHlllte galbene bube de În. 
ferbinţArJ, bublţo, sgrăbullfe şi altole pentru lIecu:iI.+lrea lllalc.f 

Net.·zeşte sbarciturl şl semn de bUbat, acoardl!. tnSul)l I~ 
pers?aue mal bOtrilu(l o ('oloare de obraz junA proaspiltA ,1 
graţIOasă; obrazul, grumazul, braţole ~i mânUe contlent o 
trulllsoţă frapantA şi o eoloafO drtlgostoasa. 

Jahne~,(jreme fl\ră grl\slUJo !iA I)OJl,to mal virto~ zi Uit en 
KlICC(lS Il se Intrebulllln, Nu conţine nio! arglut viu, llicl plulIlb. 
1 tegulA 1 (loroanA. 

Jahner S il P u o. Ace~t săpun .' ............... 
orr·ce saproalla şi o:>orcltll. sel:v;~t~ spre c<>nservarea şi noblhtaroa pieleY, este Iihor de 

buinţarea Jahner~pollladoJ trebue lUaI tnta. i ta coa mal blneflcAtoare lI,lIlIllrll, ,lla161. La Intre
nalntează foarte esenţial. 1 drb. 60 1110 rI. ln sA spll.lăm cu .·eeat BâpUD, prin ce eleo&ul pomadel le 

Jahner ~n u P~d:/;J(m;~l~n::ipud~rul deste nedj8~utavor non plus ultra a tuturor puderUOf. Hllte 
are iosll~lr('lI, nu nunul! de Il l/C~ ~: on, e to,,~ zllole pre"um şi pentru lmt'rullll5eţaros palel, CIUO . h' 

duct perfnrţioul1t, care III priVinta] {l, ::1\ ere ~l ahsolut nOMtrlcAr.i08, .Jahner·puderlll Qste nIl pro~-
PUder indi". en "i din ţărI exte· )pllU ţ 1 Il thwlfll 11 a nellorolţlo~ltăţU este asollionoa orl-"~ru{ 

" '1 rne. ontrn blondlllo şă ia· rosII. s'atl alb·· e t b te ('h . gullJoniu) rosa sau alb. 1 ŞătuJă 1 corosnl!., .. U • P n ru ruue (amuu~. 

J ahner : p a II (1 e gur A. Cel ce-'şI spală gura rf'gulat seara şi .lirnlnsnţa cu Jabnc'r AIia 
> • (1 gur ~u va aVEll'l: uleI-când dinţI găuroşI şi dulatură durerea de dinţl. Nu so poate 

d.u,tul.re~o~uml.la la carne ~ure~lQ~să al dinţilor. 'l'opmar 8t;!a se pllt.ri\'Pşte la dinţI ou rn.d!1cinl olAtill8te. 
l.JI IllIJloc I5I!1;Ul ~ontra c!\rnl1 dinţIlor uşor sângel'08se. Contra putr(lzirll nA.rnil dinţilor. La dnrerl de 
d1l1ţl ronll1lLlwl. l' oarta preţlOasA. este la Inlll.tnrarl:la re8pirll~iunir r~u Illiro~itoare l sUcJă 1 coronnA 
4U Ulorl. . 

,1 

1 
1 

·i 
1 

Jahner II Il sta ti o Il i D ţ f. I,ibar de Rl!.pun. Ma) toate p()rsoanele cal1 tntrebuloţeaz~ 
. pasta cu săpun l'onţluA.toEue, t:U la margin(l8 rl.lllţ!lor o Pf'llt[·n, 80rA cafenIu dO!l('tifţi~ ·il 

taruo" d!nţl~or e ~108111 ş~ uşor sangClro8~n,! Este dara. a Be rel'orllaud8 tuturor, ('lLrl ţin la vlLluan'" 
dwţllor kiUHltoşl ŞI Irumo~l Jahllor pastii, do dintI farji, sApun. 1 dost\. 1 (~or 

Jahner p o lli a ti li. II e D t r ner e ~ t '" re" pir ulII' 1 Tegllia :.! coroaue, 

Jahner e 8 seD ţ l\ Il 6 II l' r. A!'e!Lsta tntAteşte porl1 dl'ja Cll\tillllţI, InainteazA tn mal"ll 
, m~surA cn'şlel"oa ~i contrilmo hotl\r1t 18 deplina InlMUl'ue a Illll.trtţ\JI li n eQ.!l. 1 I!tll\l1~ 

1 coroantl bO fillorl. 

Jahner Y il P s eal It d e 1) ţ. r. Re~ult!Lt reuşit' Nu descoloreallii Coloare naturală I 
pOluluII Cel llial nou nr"tricăelos. mijlot" ear(> lndalâ după prima 11Jtrebuintare T(l4)â1t!Jţ1l. 

coloare Dl1tDrBIA a pAruluI incAr."uţli, 111.1' ŞI rO~lI, ţJUeUIu. 111'rui dia bllrbl\ ~t IIpraDt'en0, rlup' 
plac brunetă ~l DOILgrl1 IiJlU blondlDl\.. A pilcarfla esto lonrto SlUlplo. ~î este al Murat!!. In 1nstrul"ţlulIE'Q. 
dată tic·căruI etul. O neisbăndi\ a eoloritulul după Pl·och:!8 instrllt'ţluue do Intrebuinţare de sigur Uit 
Fă Intamplă. « • _ __ .. 

~ - $ - .. --- 88 pofteşte (negru, brunet tiau b~l) pentru porul 

~ 

\. frumos MI, roşu $1 bruDet II pOllte.!g tiInP 
ffur~"'· .. .,,14" '!!MWt .. lirlol\.s<::Jil8l - . 
JI pânzătnriltl albe. 1 sticlă 4 ~o. 

Pentru p6rul alb se co~~ OUJllI! Jnhuer , 
J N 1).EO.A.1-l,1~. 
nO(l foarte aprobat contra catarrhulul la orgs
~rJr tn ghIt. catadllllul do plămânI, a reltlpiri\re~ , . 

. Honmllnn Un mijloc aprobat Inel!. de mUlţt •• 1 
• Rheullla, In mus(lnll, Exudllte, lschlss, til'l·l1n 
lr chilavituriloJ' şi durflrilor (liu crUt'ea IIp.telul 

e~. Pilllh, aC!Hltoa curMesc so.ngl'le, irltelly.lI. 1I(.t}. 
eplll'lllază toate sucurile rele, feroa stricata ~t 
.r. 
3şte .l:'Anza şl sângele Ing-reoiat, depă.rtoaZi. lJ,eri
oduce o mistuire pro8spMll, prin Ul'msre adUt\o 

e9fJittl. pofta la mâncare şi b<'otură. 1:!1\i>!lunut 
~stinelor, delătură ridicarea din stomach, .UlM6. 

re se aplicJă cu bun rosultat un numal la rie oi 
Jroană. ., . ..- ... 

lOii6 18:':"26 

~ adreseze la 

~~~ 11 

,te lOa.mel I 
cum tşl comandau corst:1t!"le d'1 
DUSeo Iii multe neplaoerI.. IL. _ .... ~ e şi comandaţI un. . de .:.--.. ~ 
etele la mine se . .,..,ofeSO toomal .. . 
,data c()r.elel"v~ vo::~:~;u II 

'9f ma- tarI ; 

, voUl ""","va.V .. .rtT .v1c)iturA dreaptă . 

l In p"peţ de 6 :8 •• 1 Jl'lal SU8 •. File şi CO[B~ta cu 8pl- ml 
rale de oţel dela a fi. In SUS, coreete m~cl moderne ?ela fi cor, tm 

lI\ In SUB, coreate pentru Indreptarea statur]1 dela a fi,. 1U SUB. • 

\III Comaudele din provincie Be ezeeuU~ .p'fompt. Se pnmeao şi re· ",II 
i\ paraturl Vi curAţirl. Rog pentru aprJJlDul m, at. dame. I 
II Cu deosebită stimă 

Il ~I".n ~ ,~" . .,f ~ croitoure de (~orHetl1rI, ARA)), strtulu. I l""'. ~W~ • .t1t~'~A, Deak }'el'ene~ 30 (easa lJonts). _ Il 94.4j.............................. rBt@@~888@~~IB@@!eI@~ 
'.Tif.·grMia ,/1 Trih .. ,.fl Popvn • .hU" ;\~r~J PlJjyyjp.i{l~r!$i~p. .. ~r .• 4." 

II Mare depozit ln trasurI (calese) noI şi folobite 1 JI r, , 
1 __ '", 

I 
I ,-
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