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f( ~lNTA iUL GOMITATUlUI 
ÎN CONTRA NOASTRĂ. 

Suntem saraCI, ca val de nOl: 
fJ rul e mare, moşÎa puţină.. KicI munel 
'; ~i putem, d1. nu este loc pentru bre.
; e noastre. Pamentul e al dOn1m!or. 
:; 'lurea-I domnească. IepuriI, caprioa
o' I,~ şi mistreţiI sunt al dorn~lilor, ~eştil 
..,;ll ape sunt al Jor, pns,lnle cerl~lul 
:,;,~ lor sunt toate. El venează să-şl facă, 
l,'l'''Ielie şi poftă de mâncare, dela noI 
l"; iau pnştile să nu ne putem apara 
:::°tnele şi cucuruzul de fiarele sflba
;;e, că şi acelea sunt ale domnilor :şi 
;.t "~rea lor să o prttpadim nu este cu 
,'-'::oe şi drept, zic domnit 

A lur e lumea, a lor e fericirea. 
'o';~'Irlbtul şi ceriul. Al nostru e amarui 
.. fv.mea. 

In elia ţăriI fac legl tol eî, slă
H nii noatri, spăhiile, cum le zicea că
. I lelor turceştI, carI cu veacurI ma! 
:.ll.lint. fuseseră trimi~I asupra noastra 
.ii ne despoaie. 

~i cu legea pun bir asupra noa: 
!' !'! ~i birul Il iau dela noI, de ar ,tre?ilI 

:..!'"tIb .. a.T ."uşiJe dela colIbI ŞI san~ 
;~""le-din vine să ni-l dăm pentru usura, 

~",: ~Aul tI.iau dela noI, ca a~a e în lege 
f-' {egM -~ sfântă, zic domniI. , 
f ."", -"'E sfâ.nta leg0a, când porunceşte 

d, plătim din sudoarea amară a trupu
J,:"t nostru pe nolara.~, lŞi pe solg~tbireu 
~:; pe Yicişpan şi pe Chl:~hir(~u ~i pe 
ininil'ltriI cu plată gras<1, ca să. se Llllbllibc, 

,. E srânt<1 legea, când ni-se POfUll

cr;şte, ca din săraca noastră pungă sa 
;·nnem suiele de miI, ce le-a fural 

! 

...... , 
,,~ ..... ' ~looWnuI Krivany dela orfanI, da, atuncl 

'~ sfânl<1 legea. 
E sfântă legea, când ne duce că

fme, să perdem vremea lucruluI stâna 
'o ilboc la casele domnilor ghinerarl şi 
~':\ păzim grămezile de aur ale altora 
t;' sâ facem parad<1 pe câmpur! şi pe 
,.pÎţele oraşelor cu tobe şi cu trimbiţI, 
~·ă placă doamnelor ~i domnişoarelor. 
.~~ sfântă şi atuncI, când trebue să ne 

l ~'ărsăm sângele în luptele cu duşmaniI 
;,.,;" ... -11\.râ.nd avuţiile celor marI 'fi tar!, că 

:")~I nu avem nimic de apărat. 
• Dar aşa zic domnii, că legea ne 

r\ă. şi drepturI. 
Drept avem spre pildă 8<1 ne plân

;l,~m pentru llăcazurile noastre la cel 
de sus. Drept avem să ne alegem noI 
oameniI, carI să hott1rască în trebile noa-

l' :-:tre colo în casa ţariI. Drept avem, ca 
~~ .. ;(.~ 1 comitat .spre pildă să trimitem fraţl 
~ (1,;~1l0strl, carl sa nu lase pe Kriy[my 
l ~:l fure, ci să le spun,t domnilor sufe-
. ,~jnţele noastre şi faradelegile, ce le su

'nrim dela sblpânitoril no~lriL M le 
spună, să-şI ridice glasul împo~riva [:"1.

r:id.l~lil ~i greulăţilor, ce le incarcă. pe-
1:' noI. 

Dr.pt, zic, că avem. 
Hitr când mergem la stăpânul ţerir, 

,_ . -', la taUI tuturor, cum îl cunoaştem noI 
.. ,.. hl1p~ratu], când mergem, ca să ne 
~lla,.m, Il ne stau în cale şi ne aruncel 
tI ttnlniţt 

Dar clnd voim sil da.m voiul no
'1tru la deput<1ţie pentru fratele nostru, 
are .e cUQoaşte durerile şi amaruI, el 

pun catanele ~i pu:şlile.::;i tu?urile Îoll 
calea noa~tră ŞI ne tae ŞI ne lmpusca. 
dacă vrem să facem spre binele nosl.ru 
~i !lU spre a lor îmbuibare. 

A vut-am dreptul s<1 ne alegem re
prcseniantiI nostri În comitate. 

Şi aicI în comitallli AraduluI am 
trimis acolo la adunare pe fraţi bUIlI 
carI nu s'au lăsat, ci au pus pecetea 
ruşiniI pe fruntea celor păc;)Joşl, au ce
rut dreptate pentru nor, s'au ridicat ca 
voiniciI impotriva faradelegilor, ce se 
s6verşesc pentru a ne săr<.'tci şi a ne 
amitrî S'Jfletul, şi a~a amar, Doamne 
amar. 

Zice, că legea ne di\ drept să fa-
cem aşa. 

Dar când facem aşa, el pun pe
deapsa. asupra fraţilor nostri din adu
narea comitalulul şi vreau să bage frică 
tn el luându-le banl multJ, pentru-efi 
spun lumil suferinţele noastre. 

Şi eată acum, ca să ne tnfricăm, 
să ne risipim, să nu mal putem avea 
nicI in adunarea comitatutul pe fratI 
de-al nostriI, eată acum, domniI dela 
comitatul AraduluI au facut rinduială 
nouă despre imp<1rţirea cercurilor, în 
carI se aleg representanţl la comitat. 

Este lege pe asta. 
Şi legea zrce, ca. într'un cerc elec

toral- trebue să fie cel putin 200 de ale
getorI. Legea Însă c sfîntă nu mal 
atuncI, când e bună pentru el. Dacă 
el nu au intr'un cerc electoral 200 de 
voturI, apoI de\ cu legea in şanţ şi Kis 
p":reg cu 171, Forray-l\agy-Iratos cu 4·(L 
FazekCl.;;-\Tar;;~nd cu 138 )'i Gynla-Val'
şand cu <1:.m de voturI le fac cerCIll"! 
electorale . 

Legea zice, că într'un cerc elec
loral nu pot sa. fie mal multe voturI 
de HOD. Dar' atuncI ar fi prea multe 
cercurI româneşlI. Hal dară cu legea 
in şanţ. Şi se fac cercurI electorale 
Ineul cu 638, BuleniI cu 777, Cilul cu 
860, Şebişul cu 745, Halmagiul cu 717 
şi Ciuciul cu 1190, zi una mie una 
sută now!ţed de volurE. . 

Legea zice, că aceea comună, in 
care se află cel puţin 200 de aleg,ltorl, 
alcatueşte un cerc elecloral deosebit. 

Pâncota are 311, Şimandul 228, 
DUaca 205, ŞicJilul 222, Ineui 200 şi 
Butenil 358 de aleg~torI. Dar pentru 
aceea nicI una din comunele acc:3tea 
nu este cerc electoral deosebit, ci Şi
mandul spre pildă cu 228 alege/orI 
trebue să. meargă la vol în comuna 
Szent-Marton, care n'are decfLt j.10!) de 
alcgetorl şi drumul dela Şimand la 
Szent-l\larton e drum de ţarină printre 
holde, unde toamna :şi pimă vara şi 
iarna şi vara, când e ploaIe, roata în
lră pLlnă.la butuc. Şirnăndanul n'o să-'ŞI 
prăpădească caiI pe drumul ăsta, ci re
miine acasă şi pe representanţiI luI la 
comilat Îl aleg in tignă fraţiI din Szent
Jiarton, carI nu ştiu româneşle. 

La FOl'ray-Kagy-lralos tot pe 11 
alegetorI vine un representant, la Ciuclu 
insă tot numaI 122 de alegNorl aleg 
unul. La Forray-~agy-Iratos nu sunL 
RomânI, la CiuclU nu sunt fraţI Îlla
ghiar1. 

Aşa dară e sfantă legea, domnilor? 

Pelltru slapânl e legea, dar' n'o fi 
bine in tar;l, d::lca pe noI ne scoateti 
din drepLuri1e legi!, elomnilor. 

Sl~îerim, rabdum. Kecazul ni-l pur
bm. dare di:lm, calane dam. Ku este 
;n lume neam de oamenl, care sa ştie 
suferi, cât suferim noI. Dar' bine este 
oare a ~li. că legea nu-I lege pentru 
nOI, c;l nOi în tara asta nu avem drep
tur!. ci Humat ::;arcinl ayem? De ce ne 
chm ni tI de ce ne faceti nedreptate, de , , , 

ce lirnba noastra cea dulce o huiduit[, 
de ce Ee batjocoriţi pe' n01? Cerem 
dre~}lul nostru, să tr~lim :şi noI ca oa
menI pe pamenlul a::ila îngr~\şat cu su
doarea noastră, cerem dreplul nostru 
in sat Il! nostru. in comitatul noslru, in 
tara nO~I::-:[ l'a. 1\ u lE~-am vendnt n01 
robI vou(~, niel cu i-Sabia nn ne-aţI cu
cerit, ca voue 8<1 slugim şi foamea să 
ne fie numaI parte în lume. Loc cerem 
plugurilor noastre durnice de arat. 

Suferim, răbdăm. l\t"cazul ni-l pur
Lilm, legea o ascultam, dare di1m, că
tane dăm, dar' n'o fj bine În ţară, dacă 
pe nOJ ne scoate~( din drepturile noa
stre, domnilor! 

.1!'ispan nou. JVaiestidea Sa a 
numit p;' dcp:rtctll! didal Eartal Aurel, 
~omitc-s!!J!r,~mo al conll,aiulul ~i muni
cipiufui PO;Oll. 

• 
Ale!lei'Cll din ])edes. O lupld crâu

ccud s'a dal 1:1 alel{ert!i.l din Dl'des iln e call
dtd.l{il cuule ;-,er(~llyj Bda seC1~elm' de ~tat 
la d~pm·fo.ml,'1/tlll comercmlm *1 kossut/uslul 
llt'bl'Oil y l(), set. f.upta s 'a ,~JîrŞt:t eri seara.'a 
ora ,o, Ît~ilid iilJ'inp:â!or ,l.,e'(;'I}'l, Cil Q maJo
ri[oil' de .~ r·dllr!. ,~J(}/'ţa/'ea gUl'cnzamenta
lilo/' Îllsâ -- dll1lt1 CHIIl se depe$_,uci - a. 
trecut psfe mar,~incle inţ:.ăduile de lege, Şl 
a~a ppo'i"fi'a. l'a da protest la CurlC. 

Cfidel'cn lu.i KiJl'ber. Se de
peseaz~ din Praga; Căderea Jur Klir
bc; ministru preşedinte al AustrieI, să 
crede acolo fapt implinit. Cehir st:rbă
toresc căderea 11'J Kurber, ca resultat 
al luptelor lor. Svonurile strecurate 
din cercurI bine informate, cred a 
sti, că urmasul luI Kl)rber va fi conte , , 
Coudenhouve, loqiitorui BoemieI. 

1) . .Jl. Il. .E. 
Patru vlăJicI catolici, cincI fişpanl 

al comi13telor din sudul terir, Între un
ghiul dintre ~lurtş şi Ti~za şi o droaie 
de domnI mal marI şi mal miCI, în 
frunte cu surlasul1ul Lehel, cunoscutul 
apostol al maghi~rizilril: Apponyi Albert 
au pornit la drum de cucerire. Riurile, 
munţlI şi văile, dealurile şi colinele, ha
rele şi cântecele noastre, sunt duşma
niI lor, împotriva c~rora pornit-au cu 
gând de r~sboire. La miază noapte !. .. 
acesta este strigătul lor, Încătrău curg 
şi rîurile, acolo trebue căutată mărirea 
neamulut unguresc. Şi de ar fi numaI 
atâta, n'am avea nimic de zis. Ştim noI 
bine că potcoave de cal morţl caută el, 
c~înd vin cu gândul să împlântc în pă
mcntul nostru steagul uneI vieţI, pe care 
pamentul acesta n'o va primi nid odată. 
~1ureşul, apă lina, numaI graiul româ
nesc l-a înţeles, şi Tisa menită a fost 

de Dumnezeu, gloria n~annilul .româ
nesc s'o călctoarească pe valunle s,~le 
repezI şi s' o ducă la mare. . 

Ce-a ce vrea acum ApPOflYl, cu 
ceata sa de viădicf şi tişpam, voit-au 
pe vremurI sumedenia de barbari C .. tn 

ne-au încălcat însa pasul acestora nu 
se înfipse nict' odată prea adinc ln pa
mentul acesta. NoI loculuI am rcmas 
si neamurile multe au putut să invcţe, 
~ă să prăbuşesc însele, ,:oind să-Şi Zi

dească puterea pe mormlIltde lhHb[re. 

Dar nu Învată omul mândr l ,'~i 
sumet din nătania' allora si tot asa nu , .r, ,,. 
invată nicI popoarele întrecut.:!. 

, In numele culturiI vine Appunyi 
la nOl, pentru-că lU'l a~,a I-se pare I'U 
nu-l bună cultura rorminească ptillfU 

poporul românesc, el vrea sa-l1mbrace 
pe Român în haina culturii ungurc~ll 
pentru-că aşa cere fi interesul patnd. 

Am zis şi mal sus că n'avem ni
mic de zis, dacă dl ApponYl şi al sd, 
ne trimit numaI vorbă de reSb01: eul
tureI noastre, hrube! noastre duLCI, obi
ceiurilor şi vieriI noastre romancştL 
Luăm la cunoştinţă provocarea Şi ne 
vom strânge rindurile, o aşezându-le în 
liniI puternice de aperare. 

Dar ne ridicăm cu toată pulerea 
glasul protestăriI împotr.iva faptulul~o că 
n:!sboiul acesta de semmţie, să se tacă 
în numele statuluI, cu aj utorul §i pu
terea luI chiar, a statuluI dcla care 
avem dreptul să aşteptăm şi noI, scut şi 
ocrotire iară nu nimicirea limbiI şi na-
ţionalită ţiI noastre. . . 

CăCI ceea·ce a ZiS AppOllp la Se
!lhedin este o minciună, şi inaintea drep-o . 
tătiI vecinice şi înaintea adevcrunlor pe 
c~rI se reazimă temelia statuluI nostru. 

Vrem să deschidem drum - zice 
Appon~i - cu toate m~jloac~le oce ne stii 
la dili'positie, nu numaI umlă!li noastre 
politice, dar mai ales şi mal nemijlocit in 
interesul cetăţenilor str..tilll, ca şi cullu
raliceşte să se contopeasc{tln cugetul uni
tăţiI statului naţional maghiar. bune u\}
visa aşa; "Ne-am 11.1scut in graiul nelll
tese şi - nu-mi pasă (011 1 ce bun e~Ll! 
N. Red.) - pnlem remânea aceia~~ tlcll' 

nu 1lemJl ci matjhiati". Pentru-ca ~)nQ~'dlă 
aduuare, un aşa colos de rod us lIlteit}c
lual nu esislă. Eu cel puţin nu nu-o poL 
închipui că cine-va cu un picior să ap:il'
ţină un~I unitiip politice, cu alt picior ahei 
unităţI culturale", 

Cu un cuvent nngurr trebue să ne 
facem, că dl Apponyi nu·şI poate în
chipui cum poate cine-va să fie romun 
orI neamţ şi totodată cetăţean ungar 
- asta vrea s'o zică cu cuvintele de sus. 

Şi la credinţa aceasta de conv'in
ger!, vedem alaturatI pe toţi slujbaşiI 
cu care stăpânirea ne-a Î,npi1nat ţinu
turile noastre, tişpanI, solgăbirae, ju
decător. şi alţI funcţionarI publiCI cart 
represintă puterea oficială a sia luluI 
~i carI prin urmare top urmaresc ni
micirea noastră. Ştim cu ce arme a 
luptat şi luptă în Ardeal Emke, aşa 
va lupta în Banat şi părţile ungurene 
Dmke. Nu eul tur a, căcI daCă 
asta i-ar fi linta, ar remanea desigur 
între Dunare şi Tisa, pe pustele lor, 
unde li-s'ar deschide destul teren apo
stolilor culturel, să-'ŞI împărtăşească 
pe semeniI lor, carI duc destulă lipsă 
drăguţeI de culturl. 
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Maghiarisarea e ceea-ce se ascunde 
sub scopurile Dmke-I, adecă nicI nu 
se mal ascunde, căci în Seghcdin 
Apponyi intre aplause unanime a pro, 
clamat-o drept teorie de stat. 

Aşa stând lucrurile, grele datoriI 
ni-se impun din nou, nou~ Românilor şi 
îndeosebl cărturarilor din acele părţI. 
Să ne strângem tot m al aproape în 
giuru1 foculuI cald al dragosteI noastre 
de neam, s'aprindem în toate ungherele 
făclia culturiI noastre româneştI, care 
să-şI trimită lumina şi în cea din ur
mă colibă. Şi înainte de toate să spu· 
nem tuturor ţeranilor ce scopurI ur
măreşte D. M. K. E. 

)Iişelia COJuitutului. ' 
Ne stă mintea în loc, când pe o clipă 

ne luăm regaz a ne da seamă, de mişelia 
ce au sevîrşit· o cer din fruntea comitatu
lui. acuma de curînd. împotriva Românilor 
din comitatul AraduluI, majoritatea covîr
şitoare a populaţieI comitatuluJ. Şi înainte 
de a ni-se încleşta mânile pumnI, ne 
cuprinde întâI uimirea, cum într'un stat 
de drept, zis constituţional, la umbra le
gilor, slujbaşI puşT să ţină legile, să le 
apere şi cinstească, le calcă în chipul cel 
mal mişelesc în picioare, şi pe urmă te
merea, de ce se va întempla în ziua, când 
însfîrşit va peri din noI şi drojdia nădej~ 
diI, că n'au se ducă lucrurile acestea, până 
la dcspolarea noastră de cel din urmă 
drept. CăcI ceea-ce au s~vîrşit domniI un
gurI din fruntea comitatulllI înseamnă. 
a-I scoate pe RomânI din drepturr, ca în 
chipul acesta să-I poată dînşiI cât mal 
adins stăpâni, căcI dacă s'ar ţine de lege, 
şi aşa nedreaptă cum este pentru RomânI, 
prea s'ar întări în comitat şi atuncI Ro
mâniI de azI, slugI şi iohagr, mâne pot In 
chipul acesta ajunge stăpânI şi tarI În co
mitat, ear asta nu-I Iertat doar s-o ajungoa. 
RomâniI în ţeara ungurească. Chiar mi
nistrul-preşedinte Tisza Istvan a zis de
unăzi In Dietă, că aşa trebuesc făcute le
gile, ca ele să asigure domnilor ungurI 
stăpânirea pretutindenea. StăpânI!. •. D'apol, 
că noI aşa ştim, stă~ânI numaI acolo sunt, 
unde sunt şi stăpâniţI. Dar noI avem lege 
despre egala îndreptăţire înaintea legilor. 
D'apoI că toţI aşa ne zic, că nu fac deo
sebire între român, neamţ, serb orI ma
ghiar. Ce va să zică decI îngrădirea dom
nilor maghiarI cu legI osebi te, carI să-! 
facă stăpâni asupra noastră? 

Aşa se vede că încuragiaţl de cuvin
tele acestea ale dlul Tisza l domnit ungurI 
din fruntea comitatulul AraduluI s'au pus 
pe lucru, să se facă decI stăpânI pe vecie 
pest( noI. Dar în mişelia lor n'au aştep
tat, barem până-ce domnul Tisza va veni 
să facă nouile legI, carI să ne readucă io
băbia vremurilor de mult uitate. ca aşa 
cel pllţin orînduiala asta bună s'o poată 
face spriginindu-se pe legI, ci s'au pus şi 
pe furi~, pe la spate cum s'ar zice, căI
când in picioare fără stiială şi ruşine legea 
pe care o cunoaşte şi cel din urmă cetă
ţean, au străcurat în congregaţiunea tre
cută din S Noemvrie, o hotărîre, prin care 
se face o nouă arondare a cercurilor elec
torale, o asdel de arondare, care dacă se 
va primi, pe noI RomâniI carI facem pe
ste 80 % a populatiuoiT, cu deadreptul ne 
scot din casa comitatuluI. Asta o vor acuma 
mal nou cel dela cârma comitatulul, asta 
o cere interesul statuluI naţional-maghiar, 
interesul domnilor ungurI chemaţI să fie 
stăpâr.l pentru-că el sunt ungurI şi intere
sul şi al Krivânyilor carI prea aspru con
trol aveau asupra capuluI, în membriI ro
mân! al congregaţiel 

Şi ca să-'şl ajungă scopul, să vedem 
ce-au făcut. 

In şedinţa conp;regaţiel din 5 Nov. 
a. c. au votat la punctul din ordinea de 
zi privitor la statutul de or~anisare a co
mitatuluI, urmMoarea hotănre: Numerul 
membrilor din coogregaţie, de sub capi
tolul 2 al statutuluI comitatulul. cu pro
vocare la § 24 art. de lege XXI din 1886 
şi pe temeIul resultatulul numerătoarel din 
1900 se urcă la 600, în urmarea acesteIa 
cercurile electorale încă se schimbă şi 
numerul membrilor congregaţionall ale
ge~zI Î? sin&uraticele, cerc~rl se modifică. 
Act chiar a lOceput ticăloşIa la compune
rea ordineI de zi a congregaţiel şi s'a con
tinuat la expunerea lucruluI în adunare. 
In aceasta ordine de zi nicI pomenire nu 
se face de o noue arondare a cercurilor, 
car referentul în adunarea con~regaţiel la 
punctul acesta a spus numaI ata ta, că nu
merul membrilor I$C urcă la 600 prin ur-
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mare urcarea aceasta va modiCica numerul 'ajung peste Musca şi ~'IJ.derat, pe un drum A' ' 

membrilor în singuraticele cercurI, n'a lung şi cu Încungiur. Si AgrJşul s'a făcut I ~o.ua, rtndUlală va a,le,?e numar h, adecă 
amintit însă cu nicI un cuvcnt de Împar- sediul cerculuI.' .oLmal :u 9 mal pupm. Cercul SârnbătenI 
tire naue, de reducerea membrilor în unele , D3r cea mar vorbitoare pildă despre P~t 2,' Berzava 1, SobC?r~in 1, Totvărădia t, 
cercurI, şi RomâniI mal ales nici nu bă- mişelia ce s'a saverşit, ne-o dă alc:ituirea ) SI~C~d Draucz ,~, U),szt.-Anna 1, Sinitea 
llUlau de toate acestea nimic. Câtă mişe- cerculul Szent-Mtlt'ton. Comuna Şimand i~al'ulUT Jr 3, Gmla V~!"ş,and 1 şi Ibl
lie n'ascunde procedura asta? cu a el 2Z({ alegclorf, carI în Înt~l~slll t'm!l v' ,reptul de a tnnllte 2 repre-;en-

Mal ales când vom şti că legea nicI legiI ar trebui să facă cerc de sine' st::ită- dev'jsa i~;~~l/~-f de,po3~ n,oul St3t;It, st:b 
nu permite arondarea noue a cercurilor şi tor, trebue să meargă la Szt.-!;Lirton ca A ,mf POPU13ţlUllII comltatuluI. 
zice apriat că arondările eXIstente până la să voteze. 228 de alegetorf să meargă la 1 tdastda este .curată despobre a po-
altă disposiţie a legislaţieI, nu se POt 149 (atâţia are Szt.-Mârton) şi incă pe ce Pllnorpu tU, e _ reptu1;Ile sale Inscrise în lege 
schimba. 1 O o n va careia" ~, • ca el cale cu totulUI neumblată. d" 0!llanlI vor protesta cu 

Adeverat că corifeiI comltatului se N d d' "'" l . , cea 10 urmă energie şi d 1 
ă J § I d I d

' A ~ corespun e ISrOSlţl! or eglT mcI vernul tăriI' v~r cere e a gu-
provoac a -u 24 art. e ege In l)o)8ti orcndulrea cercurilor Otlaca ~i Zarand. . , ' nu numa! lt1laturarea nouluI 
da, r se, P, ,rovoacă greşit şi fals pentru-că C 1 B" V' statut, care ne scoate dm leg , , 
d 1 I 

omune e ersa, oLvodenT AldestT' ă 1 '1' ,e CI SI pedep-
ISPOSlţll e acesteI egI au fost scoase din stau la depărtărl de câte 25-30 'chrn de slref_ aspr a s III ~aşllor dela COIIlitat carI 

vigoare prin §-ul 1 art. de lege XXVI din Boroşineu, care după lege ar trebu'j să au ascut hllacestă Călcare de l,ege neruşinată. 
1 ~)2, care sună cum spuserăm mal sus. formeze singur cerc, declorat. " ,1 vom aduce ~mlnte domnuitil 
S'au făcut decI proştI pentru a nu fi mişel Comunele arondate la cercul A\cill ~lsza, ~e ceea-ce a ZIS In programul seu 
orI mişel pentru a nu fi proştT, când s~ zac: Căcărăul la distanţă de 10 chm., Re- f<lOd a ~I~ns l~ putere, ~ă.va pedepsi cu mij
pr0voacă la un paragraf care nu se mal vetes 15 chm., Laaz 30 chm. de sediul ~oace mtlsp~Jte pe ~ţaţa~onT, carI aruncă 
potriveşte la zisele lor. cerculuI. 'm p0l;?0r taclunele zIzaOlel, turbură pacea 

Dar precum n'au ţinut seamă de le- In cercul. BoroşebeşuluI tot aşa de b,ună !l1ţ:legerea şi sunt pricinuitoriI ureI 
gea ca.re nu îngădue împărţirea noue a imposibil s'au făcut împărtirf'a comunelor ŞI vr_3)bcl. II vom, arăta cu degetul dom
cercunlor, tot aşa n'au respectat nicI re~ Asemenea în cercul Josă~elulur Aci 1; nulul Tlsza OameniI, pe carI îl căuta, căcI 
gulele, carI legea le prescrie când s'ar face comune merg la Josăşel. '\' sunt tocl~ar a,cela pe care-r hrăneşte popo-
noue arondare. D rul Roman dlO crunta sa sudo 

espre celelalte cercurI nicI nu mal Ce v f "1 are. 
. In înţelesullegiT~ cercurile se compun vorbim,: A împărţi 21 comune cu 1 I qo . a ace minIstru - vom vedea. 

dm comunele aparţlOătoare una alteia voturI tntr'un cerc, atuncI când al făcut -~=~"-
carf sunt în apropiere geografică şi legat~ un cerc (de ungurI) din 2 comune cu 4li 
cu drumurI bune una de alta. Intr'un cerc alegetorJ, asta este cât a nu mal avea nÎCI 
mal puţin de 200 alegetor! şi mal multr ruşlOe, după-ce omenia ţi-al perdut-o de 
de 600 nu pot fi. Acea comună în care mult. 

DIN DI ET Ă. 
Şedinţa dela 10 Decemvrie. 

Ziua de erI a fost a 'opoziţiona-
lulul Ugron Gahor, care a tinut o vor-

, 
oi' 
-' 

sunt cel putin 200 alegetorI formează cerc ,I~ înţel~sul disposiţiilor art. de lege 
electoral separat. Eată tot atâtea dispositiI XXI dm I 88b, numerul membrilor con
luminoase ale legiI, carI nu pot fi r!'"Stiil- g.regaţional~ il hotărcşte !1ume~ul popula 
măcite într'un chip sau altul Să vedem ţlUnel comltatulul, care lOsă 10 comitate 
acum, cum respectă noul-satut aceste dis- nu poate fi mal mic de 120 şi mal mare 
posiţil: de 600. 

a) cercurI electorale cu alegetorI mal Ear între aceste marginI ale legiI 
puţinI de 200: numerul membrilor alegenzf Intr'un cer~ 

Kispereg cu I61 alegetorI se hotăresc prin § 30 in înţelesul căruia 
Forray N. 1ratos" 46 " lîecare cerc el~ctoral alege numal atâtia 
Petriş Il XXI " re~resentanţI cat,T resultcl din propOrţia nu-
Drauţ "'43,, meruluI membrilor congregaţieI cu nume-

bire de treI cea:mrI la proiectul de lege 
de re cruţI. A vorbit despre drepturile 
suve~ane, despre o.rdi.nul dela Clopy, 
căulandu-I pe autortI mtelectual1 al a.
cestul ordin şi însfl'rşit declarendu-se -~, :/ 
luptător până la ul tima picătură, pen-, " 
tru doM,ndirea armatei ungureşlL 

F -Varsand ,,13g " rul total al alegetorilor din comitat Aţa-
Giula-Varsand ,,128 n dar.d propo1'tia o holdt"eşte nume' ul . alegi!-

b) cercurI electorale cu alegetorI mal ton la". Re,spect,e~ză oare statl1tul cel PU~lO 
mulţI de 600: această dlSposlţle legală? Să vorbească 

Boroşineul cu 638 alegetorI ciirele : 
Buteni "777,, Dacă luăm formarea cercurilor făcută pc 

Vorbirea şi-a inceput-o astfel: 
,Când Ludovic XIV rege franr.ez 

a terminat reconstruirea VerseiUllluI 
l'a dus pe principele Vendome să-i 
ară~e gradIna. La un loc i'a oprit şi 
a ZIS: 

, 
Alcil 1/1 860 " temeiul statutuluI comitatuiul - deşi am 
Borosebes ,,745 Il arătat ce ilegal e acesta - resultă urmă- de 
Halmagiu ,,717 Il toarea proporţie: 

.. --, ).IaT nainte a fost aci o moară ,', 
vent, acum e lini!:;)le dpplin!\, ' '" 

CiucI " 1190" Sunt 43 de cercurI cu 1 1\250 alege-
Prin urmare dlSposllia alz'7zea 2. § ;u; torI, carI ale~ 300 ,de representanţl. In ur-

al ari. de lege XXL di,Z r886 nu s'a re,~- marea acesteia PeClca ungurească nu poate 
pectat! alege ro numaI 7, Pecica veche nu 10 ci 

Nu s'au (ormat în cercurI electorale 7, Kis-pereg nu 5 ci 3, Forray-N.-lratos 
neaternatoare, următoarele comune cu ale- nu 4 ci 1, Glogovacz nu 6 ci 41 Uj.-Pan<it 
getorI carI întrec numerul de 200: nu 7 ci 5, Sâmb~tenI nu 4 ci 5, Totvărădia 

Pâncota cu 311 alegetorI nu 5 ci 7, Petrişul nu 5 ci 3, Siria nu ti ci 
Simand ,,228 " y, Tauţul nu ti ci 4, Agrişul 'nu 7 ci 9-
Otlaca ,,205 " 1<'.-Vars .. î.nd nu 4 ci 2, Szent-Marton nu 9 
Siclăul ,,212 " ci 4, Odaca nu 8 ci 9, Zimtindkoz nu ti 
Boroşineul ,. 200 " ci 5, Aletea nu 9 ci 6, Almas-Kamaras nu 
ButenI 11 358 11 Il ci ~, Zarandui nu G ci 8, Nagy-Zerind 
Nu s'a respectai dect nicl aUnea 3 a nu 11 ci 7, Cer meI nu 12 ci 9, Boro~ineul 

suscitat«! § I nu 12 ci 10, Socodorul nu 5 ci 7, Giula-
Alăturarea comunelor la cercurI elec- Va rşand nu 4 ci 2, ButenI nu 7 ci 12, 

torale şi fixarea sediuluI unde se întemplâ Alcsiil nu 7 ci 14, Boroşebcş nu 8 ci 12, 

alegerea, s'au iscodit atât de meşteşugit 10săşel nu 7 ci 9. Hălmagiu nu li ci 12, 
împotriva noastră a Românilor, încât se Ciuci nu IO ci ltS representanţI trebue să 
loveşte nu numaI de le~e, dar Întrece trimită în congregaţie. 
orI-ce minte sănătoas!!. Ce le păsa lor de In Forray lratos 46 alegâtorI aleg 4 
principiul majorităfiT I de situaţia geogra- representanţJ, in Alesii ~60 alegători aleg 
fică a comunelor, de apropierea lor una 7 I epresentanţl, acolo la Il alegll.torl vine 
de alta, să spargă cercurile româneştl, gân- câte un representant, aicI la 122 alegltorI 
dul acesta i-a călăuzit singur pe dînşiI. vine un representant. 

Astfel cercul Uj-Panat este compus După toate acestea ne întrebam de 
din comunele Uj-Panat, Micălaca şi Zsig- ce prinCipiu au fost conduşI domniI dela 
mondhaza. Sediul e în Uj-Panât Prin cârma comitatuiul la facerea acestuI statut? 
urmare cel din Zsi~mondh<iza trebue să Că legea n'au avut-o în vedere am dove
treacă peste Arad Şi Micălaca, o cale de dit-o mal sus. Că dreptatea nu i-a condus 
20 chm. până la Uj-Panat. OrI-ce raţiune asta o vede până şi orbul. Că este [ră
sănătoasă porunda că Micălaca să fie sediul, mântarea unor oamenI cu puţină gla vă, 
care geografic e~te situată în centrul ace:- a~ta o arată faptul, ca în tot statutul nu se 
stor comune, el dar Micălaca este comună iace nicI amintire de disposiţil transitoriI, 
românească. şi de chipul cum să se pună în viată or-

Cercul Gyorok. e de Jmpăr,tit în doue dinea restmnată. Dar că acel gând mişel, 
cercurI, ş. a.: CoveSlOţ ŞI CUVln cu 279 de aş! bate joc de RomâniI acestuI comi
alegetorl trebue să formeze un cerc inde- tat, de a călca legi positive în picioare, 
pendent, ear Gyorok, Miniş, Cladova şi de a-I despoia pe cetaţenI de drepturI, că 
Păuli~ul nou cu 208 alegetorI aseminea acesta şi nu altceva i-a condus, ne-o arată 
cerc independent cu sediul Miniş, ca centru luminos faptul, că. pe când într'un loc 4G 
geografic. Cum se vină cel r62 alegetorI alegătorI aleg 4 representanţ!, într'alt loc 
din Covăsinţ dintr'o îndepărtare mare la 860.de alegători uleg numaI 7 represen
Gyorok peste Cuvin şi tot aşa cel din tanti şi aşa mal departe. Almas Kamarâs 
Cladova peste Paulis şi Miniş cu acestea cu '490 alegătorI tr!~ite Il representa,?ţ!, 
împreună la Gyorok? ZJ.randul cu tot atapa alegătorI numai 6. 

Cercurile Berzava şi Totvărădia îneă Covasinţul care până aci a fost cerc 
n'au fost alcătuite cu consideraţie la po- de sine stăt~tor, care alegea 5 repr~sentanţl 
siţia geogra1îcă a cercurilor. este acum alăturat la o comună md~p~r-

La cercul PâncoteI est~ împărţită şi tată. Galşa şi Mâsca cari ,aparţioeau_ ŞlrleI 
comuna Cherechiu, care n'are drum co- sunt acum clasate la Agnş, fără ca In ac~
municabil cu Pâncota şi zace la o mare laşI timp n~merul de 7 ,al represe,ntanţl
indepl1rtare de d'lnsa. lor pe carI IT alegea Agnşul sa se il urcat, 

Arondarea cerculuI Agri~, este 10-1 cu un cuvcnt drep~ul de ale~ere al ~~e
virea în faţă a orI-ce simţ omene~c. Agri- stor doue comune s a cassat. C~r~ul ŞmeI 
şul este comuna cea mal la marglOea cer- alegea 10 representanţI, cu Şlfl~. ungu
culuI, intre dealurI, unde cel din Galşa rească 5 la 01a1t' decI 15 membrul dupl 

Principele V endome l-a r~spun::3: 
- Da, dar ventul tot a r~mas. \: 
Asemenarea asta a folosit:.ll e~~' ~ 

a spune, că deşi kossut4 .... au depuS-- " 
armele, pace tot nu este, până.-ce nu 
vor da ţeril armata. uugurească. 

I-a respuns pe urma ministru prf
~edinte mal vtlrsînd puţina. apă pe În
Hăcaratele cuvinte ale JUI Ugron. 

ln .urm~ a ~al VOl"bit Ltllgyd 
Zoltan Şi şedmţa s a terminat. 

'---,~. , ... 

ULTIME STIHia , 
- ştire telefQnlcii. -

r!'l'atatlYe de pace. 
Ministrul presedinte conlele T!~~ 

Islvdrl, s'a sfătuit> erI într'o odae late
rală din Dietă, cu Szederkenyi Ndn
dor, ~eful Opotiliel care ,mal continuă 
obstrucţia si l-au rUf!at, ca~p· e Wl p,'('t } 

• u • -;JIIo.,. 

oare-care, să dt:{Ctrme{& şi dînşz~"'" 
fJce că S{ederkenyi ar ti declarat, că 
numai atund por depune armele, dacă 
lupta lor se va încorona cu ~UtCC:5. 

AllPOllyi (lepuue llliHHlntul •. 
-~~ 

Disid, nţii de sub conducen'a luz '-.,"'" 
Apponyi au ţi"zut aseară cti1~fe,.enţd, 
în c(t~e s'au ~fătuit,' să se r~O'~rcj .. _,. ~ 
oare m par tldul ltberal? ' .. ~, ~. 

La început cel mal mulţl erau ~ 
părerea că deoarece cauzele pentru 
car! au facuI disidenţa nu mai exista, 
ar putea să se relntoarcă. Contele Aţ- , 
ponyi a declarat apor, că el se slmh; 
alât de disgustat de întorsătura ce {l 

luat-o lucruril~, încât pa depune mall
datul şi se ))a retrage de pe arena -f""";. 
liticel. (Atâta năca{! RcdJ. Declaraţi! 
asta i-a mişcat atât de mult pe p{lrl,~ "'1 
sant, încât au hotd"ft să .. tw-şl pdr!. \ 
sească şeful şi aşa rJmân şi pe m.,l 
departe disidentI. 

-
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1
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u ţine 1n toată ţeara. Pa a ocnrea 
tiştHA se ~1O;Qmperatur8 a variat palin In unele 
,aţi!. groasa. 
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_ Cat88tro~ pe mare. S; tel.egra!ează I din cansa imbulzeleI prea mari, mal departe "Dispute cu Na~arenilt 1IfJ. In aceastâ. 
din Athen8, corabIa Pyloros sa clOcmt ~u c~ pasageriI să. caIetor~ască mal comod, !"~r broşură, apărută tn editura noastra se com
vaporul Assos rn golful Itha~~, Pyloros s a clr~ula. afară de trenurJle. de persoane ObICI- bat lnY'etAlurile nazarene Despre Botez, in
scufundat. S'au inecat tn mare 50 de pa- nU1te ŞI ~lte trenurI speCIale aşa dela gara vE;ţlturl, cari atAt din punct de vede::-e teo
'llBerl I de Osl dm Budape~ta până la Nagy-K~t8., \ retic cat şi practic sunt cele mal ademeni-

_ R6sbuna.toriI Dragei. Ziarul" Velika dela ~a;a de Ost dm B.-Pesta p~nă la 801- tOlll'e pentru poporul. de rând. .. 
.. 1 'cizilar află. că. surorile noe ŞI ndă.răt, dela gara de Ost dm B.-Pesta Cartea constă dm 4 l / coaie de tJparm 

S"bIJI1 orgl1nu regI. pană Ia Pu" "kl d' ., dă ăt d' p" I . 'D fi lătit nişte sicanl spre.. spo a any ŞI n r , lD IlS- fin şi vindem esemplarul numai cu 10 cru-

t 
corI. Baromekul puţin ridicat este staliol1ar. 

_ A~entările. Minstrul de honvezI 
~. iri Sandor a adresat munici.piilor o ~ouă 
l,!a.inatiune in chestia asentă.rllor, tnvitAn

ule să pregătească, pentru toate eventua
'tă.ţile dou~ planurI de asentă.ri unul pentru 
mpul de 28 Decemvrie până la 30. Ianu-

regl,?ebl raga 8:l' e~ familieI regale pokladany la Solnok, dela gara de Ost din ced (t portul postal) şi - in cât comu
a r"s un~ '~IasIDart foarte IngriJ' aţI fiind-că. B.-Pesta la Arad, din Solnok la Arad şi dela nele bisericeRtl ar cumpl;ra mal muIte exem-

Regicizi sun 'gara de O t d' B P ta la U' D b A. '( " 

ă resbună.toriI ar fi şi sosit In ., B lD .- ea J- o.» OVGr plare spre tmplrţire .intre credincioşI -
se şopteşte C ŞI napoL hi . al' ft' 
Belgrad. ~ . c ar ŞI m le I.n: 

I , 

l 
i 

, 

.... .., ~~I'Îe altul pentru timpul din 4 I.anuarle pană 
--- ''';.t 6 Februarie, avend obstracţla in v,edere. 

: 'upă~ce insit după prospectele ~~ s arată., 
"rdinea parlamentară se va re~tabI1.1 tngrabă, 
, senlărîle se vor face probabIl tn mtervalul 

IrmimiluI prim. 
Ordinaţiunea a sosit Sâmbăt~ la c~

'lHatul nostru şi vicişpanul a ŞI pregătit 
eja - conform ordinaţ.iuneI - ambele 

planuri. Acestea sunt alcătuite astfel! 1 
Ale/ea! Decemvrie 28 29, 30. orI a-

· uarie. 4. 5, 9. Preşedinte civil SchII Iozscf, 
\edic civil Dr. Deăk Zsigmond. Numerul 

· ientanţilor 694. ~ 
.. Chişineu Ianuarie 2., 4., .o., 9.: .orIIa

.>_ ;: uarie 11., 12. 13., 14., Preşedm~e CIVIl Kra
;:~z Gvula, medic civil. Dr. Vekony Albert 
','nmerul asentanţilrr: 806. 

Şiria Ianuarie 11., 12., şi 13; orI Ia-
· Ilarie 16 .. 18., 20. Preşedinte civil: Baron 

ohus Lajos, medic Dr. Abonyi Henrik Nu-
:'It~rul asentantilor: 654. . 

pancota: (comitaluI Ternovel): IanuarIe 
.', 16; ori Ianuarie 22., 23. Preşedinte 

viI: prim notar Boros Ivan. medic. Dr. 
~".1. )Jumerul asentanţilor: 376. 

Boroşineu: Ianuarie 18., 20., 21 orI 25., 
1 .. !7., Preşedinte civil; Blaskovich l<':rno, 

., eJie. Dr. C.illag Igmic. Num~rul aBenlan
; :.or; i.l. 

Borosl1be~: lauuari~ 23., 20.,. şi 26: ~rl 
:.&uarie j~., 30 FebruarIe 1 Preşe~mte cIVIl; 
c lma}' Oli,,&r, Medic. Dr. LO" Mihalr. Nu
i Irul .Ientautilor 503. 

., "1 D agei puse in vînzare Moarte fioroastl .• Pe pusta Ma,- Tot tu stablhmentul nostru se poate 
- BI)otern e r. • că ăla bro ura' 

Cristina Petrovicl, un~ din s~rorile~ regi~eI koval de lângă Bares, o. fetiţă de [4 p ş. . u _ 
Dra a a trimis O scrIsoare ZIarulUI "Dally aru, anume Roza Ettem se juca cu "Int,.e Na{arenll . Aceasta ~roşur.ă es 

• gfJ. ' are sune că ea şi sora sa nu 1 1 . . f . d d' . pune pe scurt tnvetAturlle de credmţă ŞI mo-
MaIl , tn c. . P 1 127 d '1 d ma mu te prIetene, ŞI ugm 10 JOC ralli ale nazarenilor organisarea disciplina 

ot să tr/hască cu ce e mI e . A' 1'" A ..... 1 " 
P ă e li-s'a trimis ca lichidare se repezI cu atata 1Uţea el mcat 1D co - şi cuItn! lor; imputariIe, ce le fac Naza-
Za~~\::i~eI ~~~geI. ţul uneI case se isbi în coas~ u~ul reniI bisericiI n?a.str~: decursul unei "adu

bin această cauză, ele ofe ră doamne- om care venea spre ea, coasa I spm- nă.rI nazaren~ ŞI. perIcolul, la care su~t es· 
I n leze ca să cumpere bijuteriile repo- te că foalele aşa că-I esiră matele după puşI nazareml dm punct de vede.re naţlOnal. 
or e g . 1 afl t XI ',x d'. T • l Preţul unul exemplar 10 crucen. 

satei regIne, intre car se a o s r~ UCII.G la- chlOurI de câte-va ore feuţa ÎŞ( dădu 
demA. de briliante, pe care regina Draga o purta sufletul Tipografia fi Librdn'a diecesand. 
la nunta sa, o braţeleta In briliate şi safire, . In Car&nsebe,. 
care i-a fost dăruită de ţar, şi. un costum - NicI O daml. care are zestre de 
naţional s~rbesc, impodobit peste tot cu bri- un milion nu poate cere giuvaericale mal 
liante safire, rubine şi smaralde. frumoase. ca acele dela F arkas-St, eicher, 

_ Disparitia. nnuI vapor. Incă pe la Tokoly-ter, casa Milor Katalin (Opre), langă 
'nceputullul Naemvrie a plecat din New- York biserica românit, Arad; aci să. află un mare 
tn Anglia, marele vapor de transport, tn- asortiment de giuvaericale de aur şi argint, 
citrcat cu petrol ~i de atuncI n'a sosit nici cu preturI foarte moderate. Intrare separată 
o veste despre el. Pe vapor erau 18 mari- pe piata Tokoly. Aci se pot comanda supt 
narI. Făc~ndu-ie cercetărI s'a descoperit că preţurI tare moderate cadourI de crăciun ~i 
vaporul colosal s'a aprins şi a ars Impreună anul-nou, din aur şi argint de China. 
cu intreg personalul. - Schimbare de local. Renumitul 

_ lIâţa.. In zilele acestea s'a pertractat dentist Jlorgenstern Gyula şi a strămutat 10-
tna.intea tribunaluluI din Ziirich un curios cuinta de ordinaţie (tragerea de 'măsele, 
proces criminal. Stau fatA In faţă doI inimicI plombare, măsele singuratice şire de dinţI, 
vechI carI de ani de zile locuiau In aceeaşI coroana de' dinţI de aur măsele cu rldilcinl 
casă şi după proverbul cunoscut, s'ar tneca etc.) In Arad, piata Attd,.dssy lvr. 15· 
unul pe aItul tntr'o lingură de apă. Hocker - Reeomandlm atenţJuniJ p. t. pu
I1cusatul ştia că inimicul luI are boală de blic pr~vAlia de modă aiul Nadler Alajos 
inimă ~i că tie !periă uşor. Numai dacA ti (Arad, Piata Andr~ssy Nr. 6) ,i în ~e
Torbeşte pe nea~teptate, le~inA ~i capătă eial secţia separatl a mărfurilor de Cr4-
sgtrciurI de inimă.. Dar a!ta nu l'a tmpe- eiun, unde se poate cumpt!ra în preţurr 
pecat ca IIă. S6 folosească de toale mijloa- foarte reduse, aşa zicend de lum~tate. 
cele pentru al năcăji pe Hocker, In zilele _ MaI frumoase mal de gust şi mar 
trecute l'a sapărl1t eară pe Hocker. care s'a Ieftine darurI de Crăciun se poatl la 
jarat, ca le n l!căpl1t de locAtarul neplăcul S 
Intr'o l!ea..ră când inimi cui nu era tncA acuă giuvalierul Weinber8er Ferenet.. erviciu 
a prinl maţa şi i-a legat iască I1prins! de prompt, noutăţI admirab ile, atelier, pro
coadă. ApoI a tncuiat pi!ica tn odaea omu- ~riu de bijuteriI şi reparatur!. Telefon 

Red. respons. Ioan Bussu Şlriallu. 
Editor AueI Popovlcl-Barclanll-

INSERTIUNI şi RECLAM E. 

Declaraţiune. 
Institutul de credit pe pămenturI în 

Sibiiu (Nagyszebeni F61dhiteilntezet) 'in 
urma unul anunţ apa.rut in "Aradi KozlOny" 
Nr. 278 din 'J7 Noemvrie sub Nr. 24ti8 
sub titlul "Cancelaria din Arad aluI Berger 
16zse{u prin aceasta aduce la cuno~tinţă 
public!, ci numita firmă n'are represen
tanţa institutului de credit ~i pa.menturI, 
c4 mijloceşte numaI imprumuturile clien
tilor carI s'adreseaz4 c4tră dînsul. 

Din încredinţarea direcţiuner institutu
luI de credit pe pAmenturr: 

51 '-1 S.dcs F. Vilmos. 

"Carte da compunere" Radna: 1ll.ouIlrie 28., 29., 80. orI Fe
'uarie 3., "., b., 6. SeruH I6zsefprim not&r. 

. ~ă(l!'an..~J 4t&nasiu medic Numărul asen
'·"'.nţi~ 

!.. . "': '. Cercul AraduluI Ianuarie ~., '., 5., g, 
. ) ,.'1 IaI).l&arie 12., 13., a., 10. Preşedinte 

luI speriecio!. In cur~nd a alUit din odaie r. 439· 
miorlăiturile mâţel care a ţinut mu1tA vreme, Cea mal nestriclcioMI ereml pentru 
apoI a tncetal Omul .periecio8 S'11 dUl! sel1r& înfrumseţarea tenuluI e crema de florI de 
acaeă Cără să presupun! cen, dl1r tndata ce iliac, un borcan costă [ cor. 

(Stilisticl), pentru şcoalele poporale rn 2 
cursurl concentrice, lnlocmită. pe baga no
uluI plan ministerial de lnveţă.m~nt de Iuliu 
Birou, rnvăţ~tor. CU1'!ul I. pentru clasa. III. 
~i IV. şi Cursul Il. pentru clasa V. şi VI. 
Lecţiile 8unt 8chiţate după planul" Treptelor 
formale"j ambele cursuri se pot comanda 
dela autor tu Nagr-Tikvâny (Krass6-Sz6reny
m.) u. p. Kakova ,i dela librăriile princi
p&le din patrie cu preţul 1. c. 00 f. La co
mande mari p. ibal rabatul cuvenit. 

, .l'n~ '\)ălnoki Nagy Lajos vice-comite. Medic: 
· r; Institol'ill lstv{m medicul comitaten •. Nu
'! ~rul asenta.n ţi lor 70b. 

Peci,a Iauuarie ~D .. 26., ~7. orI la
t fIarie 20., Februarie 1., 2. Pre~edinle CiTil : 
,;"')rbAn Jănos secretar comitalens, dr. Vi
U inJi lzidor, medic Num4rul a .. ntauţilor: 
r ~\Î. 

a deschis U~Il, p!1l'e~ ar fi tras cineu un glont, PudrA. de florI de liliac 1 cutie 1 cor. 
a~1l i-a &irit In tati. mAta .periatA ,i a fugit Săpun de flori de liliac bucata 70 fiI. 
&farA. Lucrul nea,teptal .e 'nţelege a,a la Pasta Iuno ~ cor. 
Ingrozit pe omul bolnn, tnclt a cbut jos Pudra Iuno ~ cor. 
lefinat ,i a :lăcut mal multe zil, tmbolnă- - Mijloc sigur contra durerilor de. 
"indule greu. ApoI l'a parât pe Holcker stomac, a sgârciturilor ,i a catarurilor de 
pentru intenţii de asasinare, judecătoria la stomac, contra boalelor învechite de stomac 

Halmagiu Ianuarie 29.. 30. orI Fe- condamnat la jumatate de an temniţa. şi contra lipseI poftei de mâncare, pe urmă 
;;:'uarie b., 6., Preşedinte civil: Boroi Ivin un mijloc sigur purgativ fără durerI: e 
i\' .. prim-notar. Medic: Dr, weis- Armin. Nu- - Un ţăran tn vizită la Mitropolitul ceaiul întli.ritor de stomac al farmacÎstuluI 

eru1 asentanţilor 368. Şaguna. Un roman, auzind pe toţI vorbind Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fiI., 
~.... 'Precum "edem vicişpanu.l ţine aşa că. mitropolitul este un om cum nu se mal o cutie de probă 2 cor. 

li uit cont de faptul că comitatui acesta e poate de bun, S'11 hotărat ca tn orI ce chip _ Contra guturaiuluI, tusei, rAgu-
1 Ima.nesc tncat nicI intr'an cerc n'a tncre- să-I udă şi el. Aia tntr'o bună dimineaţă, şeleI, flegmeI şi a afecţiunilor laringilor 
.~'nţ.at conducerea asentăriI vre'nnnI fruntaş pleacă spre oraş. ntreabă, ba pe nnul, ba are un efect miraculos pastilele de pept 
, al nostriI ci pretutindenea a pus ungurI pe altul, nnde o fi ~ezand mitropolitul Şa- Senega. Se pot găsi In farmacia Verg
, ,.1 jid anI. Desigur şi-a inchipuit că e tn guna. In sffrşit găseşte casa. Aci, tie uită dar, Maria" alur Kossuth, în Arad, Piaţa Boross
:,'iskolcz. Dar vom şi tngriji noI să.-I tra- nu "ede nimic. cand, din Inttmplare t'I Tede Seni 150 (casa Dengl) 
i~'lcem Inohipuirea tn rel1litate, trimiţ~ndu-l nn servitor ~i t'l !ntreabă; 
,,'mlo de unde a venit - la Miskolcz. - Ce voeştl dumnel1ta. 

_ Herbert Spencer a murit. - ApoI. .. de ... aş nea şi eu să vM 
pe Sfinţia Sa Mitropolitul. 

; ,enumitul filosof, unul dintre cel mal _ Nu se poate, că nicI nu s'a sculat 
PreJul8pi,.tului din Arad, II Decemvfu. 

~8-

Viţă (Iasă) de vie, 
soiurile cele mar bune~ se găseşte de 

vînzare la 

Franz WeJser, lT ersecz 
Vita clasa I costă 20 fi. mIa 

J • fi J 15 J 

• • III • 10 J J 

Toate aceste (Iose) sunt aşa zisa 
legovară, care nu se altoieşte. 53 3-4 

~ !\l1IrI cugetatori al veaculuI, a Încetat In timpul când se petrecea &cest dia-
"....-" - ,-!il viata. log, mitropolitul scoate capul pe fereastră 

He;b,ert Spencer s'a născut la Derby să vl1dă ce este. 

Spirt rafinat, venZ!8re mare. 118.
" " "mic4. 120.
" brut venzare mare, • 1 r6.-

Loc deschis 
Domnul Weisz Hugo, 

fotograf In 1820. Anta.iu a fost inginer, pe urmă ga- AtuncI românul vez~ndu-l, zise către 
~:ltar, colaborator al mal multor gazete en- servitor: 
, eZ&, Ca gazetar a inceput a se ocupa cu -: Or 1~~ă, că iată-1, tI v~zull' 
,·osofia şi a pune 10 sistem vederile sale MItropo!ltuJ, foarte delicat, tI zice: 
'liversale filosofice. A creat In filosofie - Poftim sus, poftim sus, prietine! 
;' ". n?u. sistem aşa numit al evoluţio1ltsmulul. A tuncl, romanul tntreabă pe servitor; 
• 'rmClpl\~1 a.cesta l-a urmărit în toate operele - Ce zisa? I 

.' '.le, cal'\ î:Hugure fac o Intreagă bibliotecă. - N'auzI, să mergI sus. 
t''"'. ~ dO, tră~ălură de caracter a mareluI inve- - Să ... merg! 
" . ~ amInteşte, c!'1. odată a respins ordul Şi urc ară am9.ndoI scara, de aci duse pe 

;'rUSlan "Paur le merit", ce i-s'a oferit. ţl;ran Intr'o sală. Pe o masă din acea sală 
,'pencer (n'a fost nicI când omul care a era pregătit pentru mitropolIt, cea-ce obi

iutat popularitatea şi totuşI acum la şi~uia să ia dimineaţa, intr,: care era şi o 
:'. oarte, Intre~ga pre~ă universală ti paren- stIClă cu apă. AtuncI romanul luă sticla 
. • ... In ternnnl elogioşI ear engleziI ti de- cu I1pă ,i O pUSi tn aur! ,i gaI. •. gâl. •.. 
: Ali' ." pe cel mal mare patriot. Multe diu gal. ..• 
.:uklnll aale sunt traduse şi In româneşte. Senitorul lndignat de tndrlsneala lui 

D 1 tI zice: 
. - M rega. FOl1ia oftcioasă aduce 

~'jr{'a. tft .Il. Sa regele a dăruit l~.OOO co- - Dl1l ee fllcl, omule cine te pune 
' ....... din cllsseta proprie p t A sa bel din !!ticll1, din care bea ,i Prea Sfin-
~~·l.p.r. lemne săracilor din e~a ~~: s se ţia Sa.? II 

. . pl. Dar .lomllnui tI r!spunse, Cări să ee 
. - t.i.J~raţ tn AmerIca. Un ziar eocial- l!inchiiească cătu~1 de puţin: . ·~~·ha I~lPrfaga scrie, că Te!!titul de- Ho doari ... ci n'o fi gura mitropoli-
ţ" 1 oam o aţ are ai g!nd să meargA tulul .purcată .... . 
.' U Dlal curtnd In Ameri . I 
';l ce scop i Intre in cc, spr~ a aiI ta. D~ - TrenurI 8peciale pentru ,,~rbAto· 
~ ~ul din P:aia c, Ta agIta, nu tlClle r~le CrAcinnl~I. Cu. ocasia ~rbltorilor Cră-
,1 • clunulu: oa cllcuI&~a .1 DU fi, imp.deoati, 

" li " micii.. 119·-
100 chilograme borhot uscat 12.80.-13.00 

Bur,a de grâne din Budapesta. 

50 ch1gr. grâu pe Aprilie. cor. 1.70-7.71 
" " săcară pe Aprilie. " 0.57-6.58 
" " porumb peAprilie." 5·48 -5-49 
" " oves pe Aprilie • " 5.17-5.18 
Bu,.,a eomet'c1ului cu porei din Kobd.nya. 

Rapori dela 11 Deaemvrle. 
POlcl gr-.r (ung&rl), per. pe8~ 400 Kgr. 116-118 111. 

"" • • pAnA la 800. ---- II 

" .. • tlned panl la 8~O • l~l-llii" 
"" • tineri • • Sl60. -" 
" II (.OrbI) per. perte Sl80 • l!lt-U& II 

tt II • • pAnA la ~O • 118-1)8 II 

--
Blbllogpafte. 

Secta ~az~rean! (a poeăiţilor) este o 
plagă pe blserlca noastrl. Combaterea şi 
tnCrtngerea acesteI secte este un lucru greu 
atAt pentru mulţimea inv~ţătul'i1or el eretiee 
cat şi pentru tncăpă.ţinarea, cu care N!1Za~ 
renil. ţin la ~ceste tnv~ţă.turl ,lntemeiate pe 
te mIr.! ce C1taţe fals scoase ŞI J'~u interpre
tate din s. SerlpturI. O uşurare In privinta 
ac.ula oler, brotura: 

care s'a Întors nu de mult din străină~ 
tate, cere dela Ono public cât mal 

multe comande, spre a-şI arăta arta, 

cu care execută ori-ce fel de comande 

chiar in timp noros, sau întune
cos, căcI se foloseşte 

de lumină electrică, 
care e tot atât de tare ca acea de 

saAre. -

Fotoglafărl la moment pentru 

copil se executi minunat cu electrici

tate. 

Atelierul meu sti tot~deauna des

chis Ono public interesat, dela 7 dim. 
pânl seara la 6. Sala atelierulur e 

toata ziua incalzita. 
Weisz Hug6 

fotograf 
~r4d Forr4r Utq4 1. 
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W o L F J A N o S, ,SEIDEL OTTP, 
" fabricant do eAeiuU, 

- c1obotar d.e gbf\te, de Mrba.r 'l d1upe.
Arad, coltul pieţii LiberU~il.18tr. Simonyi. 

ABAD, Ândrăssy-tel' Nr. 9 
, (",ia a·vis ('u bjl:l~~ric~). 

Am onoare 8 str!' ge aţ~r.ţi8 ono public 
din loc ,i provinţl. cS In atelierul meu de 
ciobotdtipll'glite-SC gh8tele cele mlJI fnrmO&S8 '1 
fllegaote ,i 8olide, precum ,i ghete ortope
dice, pe lAogl deplina g!lran'i~. 994. U-6l 

Execut orI-ce tel de chipiu mi ' 
litllr, postav finanţial pentru pompierl, 
pentru preop şi civili, calitate bUIIA, 
preţ moderat. 930 58-sa 

~ ABi g 11 r Il fI: vi8~ lestle, capital de Intreprindere, lente, calUl z.r;t 
~ ________________ m_o_r_ţi_'._8_~_e_se __ d_e_m __ m_O~fm_G_n_,t_M_e_I~~ ____ ~ __ ~_~ 
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A gen tur a p rin cip al ă 1 nAra d 
A BĂNCEl GENERALE DE AS.iGURARE MUTUALĂ SlBIRNE 

J TJiANSSYLV'AliIA U 
prim('Bce Of>8lte' pen~ru 9BlgiuarI dm comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-8e-verin, Timiş fi Torontal ,i le efeIlUle@ce pe JAng!i. ctlle 

mat tavorablle CClDdi$iuol: 
1. In ramul neţiI: capitale cu termin flCll, rente, lie8tre pentru fetiţe. GapitaJ 

de Intreprindere pentru feelod, pe (JIUl de moarte, spose de 1nmorm~ntare. Aceste 
d1D urmA dela 1>0-tlOO cor. se plMesc la moment 111 ziua morţll1nt6mplate; 

2. lJa ramlll foenIuI: clMirl de tot felul, mobile, m4rflu1, producte de ct\mp II. a. ; 
B. COJltr. furtullll de ban'l, bijuteril, valort, hAiDe. recviaite ,. B. pria spargereJ 
4. CODira grbtdbael1 grjl,ll. secar" ors, cuourus, .,v~ .. "" ('rinea), plante In· 

dll8Ul.ale: cAnep" In, hlmel, nutretilrl; labac ,. IL 

Desiuşirf se daa ,i pr08p~cte 8e po\ primi la agenturele noaane 
locale 'fi cercuBle mal ln t1tSCtlct\rc comunA '1 direc~ prin 

AgeJlt~a priJlcipeJi It Tra21ssylvw.a" 1D Arad 
Sirada SIeel1eD11 ar. 1. - TelefoA :ar. 899. 

423 -151 

A ti 1 g Il tii" l COD H Il r u. r 'lC U r 11 o r P rl n Il P II r g e .t e: QtU11 '1 Lo\ 
ee e.ntt de pre 

St~fc m~~crnc ~cntrll t~amnă ~i iarnă 
e In interesul damelor sA-ŞI cumpere numaI dupa. ce a v~.zut 

Nontătile moderne . " 
din prlv&.lia mea, a cAror preţuI1 

.... 
II 

Căra) concurenti"· 
Cumperăr'l avantajoase. 
Stofe de Cybelin, . • • • • lăţime 120 

" 
" 
" 

870-

lucil pentru dalne . 
ţesătura no~uroasa . 
l~te, negre şi colorate 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

" 
" 
" 

120 
120 
140 

Catifea pentru spălat, 
m.odele admirabile. 

cm . 

" 
" 
" 

Flanel francez şi barchet p. spălat. 
Prăvălia de mod~ al~i ' 

• 
&"ND"O 

ARAD® ANDRASSY-ter 20. 
(C.sa FJ.qll~p Eliz) .. 

..-.zu ; 

1 
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, 
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~ Un bi lanţ do eco Romie S F ~'~~d~:}"~n~L~L~ ~ 
~ CASNIC~ pE'ntru orI (!'iRO, pentru-el!. cu ajutorul ~ 
(.... R. el afacerile salo de car3('~er jUl·idic "T 
~ şi judccil.toresu, tără spese IIi f/l.r' tld· ~ 
~ In 't,reţud uiull- vocat slngur şi le po>:>tc apliira. !'r11l[ d.~ 
"" de au de felUL'! de legi, tndeoaeiJI lilgl, l.:a1 
~~ tor de i(·fUne re.. de contribuţie, c!lsMol'io, I(>goa COJlll'r- 6' 
"1": l'ială, lege despre pregMil'ilo \mlUS\l'I&;, .... IW'lr, .. ' ._ 

'CI d 1 t t ~ilor, lege lnilustrl!!.lă, lege de:;vl'<! IH· .'11 r " ;:.-< 

~ 
spân (\SG n oa e trunirl publice, noullo lege despre eml- ~ [ 

gril.rl şi d\;lsvre paşapoarte. I:)e poate ~ I 
'. păr1tle din maga- comanda pentru ~ coroane la eMa ; 

~entrală d,., comerei u, I. Denker IDen- ~!" 

~ 
ZillUI lueu prea kor J6szef ki.izpont\ aruMa) J)udltpes\a., ~. ~; 

Inc .. ărr.llt \ ~
. '\1'11, strada Hornard Nr, 64. , '. 

61 1-12 Pentru 5 cor. J' ~ , ~ 
u; Obl· ectele mele de argint mexico trimit 4IIi chila ('Vle-o 60 buc.) - pu- d) 
~ lin deteriQrat )') 1 
tt de renume univ:-rs!\l prin esni,:h:I1ţ') lor, săpun d"==' lux ~ 
&il> ŞI t nume: extru>ordiuar de nn :1i~ ,_1 
,,., 'OI ",( ~. 
,... de roze, do InVto, do Hlio. de rclIodil. .......... ---· . 
'C 6 buc. cuţite de DlS:.:ll tP glnt uexie:o jazmln. vi orele. Se trimltQţ!imiţm:uta~' 
~ 6 • fur culiţ fl • 11 " Dllnn tnainte orI la cerere ct\ raJllbursil.. 6' 

~ ~2: :;~:~;~. : : : 1. Denker str. Hernard 54. ~! -
~ 6 11 cuţite de deS::krt". . ~ 
~ 6 furcllliţd df~ def'sort " Cal te do fifa,cm'! ~r 
~ 1 : Th;gurQ mo.tre de Sllf'a,: pell~"U ilHh~stda~lI ~ 

1 

f 
. ~ 1 hl"'gurA It dn! ~pte " (ll"l1i Ob. k i.ii.! .. t_ ko y.".') ::.d) lIf'lt.l &1 

l'.oOI • mIu a. apaJ:U' () Cllne ~()ll)iiHO~l'I.;.~) ...... >~~ 
,. 2 1Il f,feşuice eleg.lod;,.;. de IDbM pen· Nil e op ~eds, el xeg18HIl eo,~ ~;...,.- jiIiJIIII 

~ tru 8·: lvn apuvza or 15\!llporHor 1ll~16rm~u ~/ 1.' .. 

!I. 6 5 ... U luI. '\"··u>nl~·" S8 eXI!h.d ale V." ~ A6 TIUC lnauOlm,a~~ FL, O I:Iţ Gl1Fil. . v'n...... L... 4,., ~ q. D - ,.. V l b cHue 'Ii P:lll urDllne n~\-~are> In· oi5} 
~'(.. Fii;.Cil:-O (Hlm ~,'Mor I}ri;ne~te U.'.~ d.ultru~" dft(;a met n ti. (me"",t ~J 
('".r t '( c(.>m,i- t, a. blmllttll, o ,.c!I.\e U,vf 1,; ('II:J 
'-'~ .... limga. ~cest1?~ Ikpt rc·rouoel·r"ţb pe Ioxellum,li. Z) f' 

. 
l~ngi\ gl\l"anţ~ tin (Anhr c~snie pin CatH:a contina a fElIud d., v:,j r 
tru gl"eUt,llte de 121/~ chilo ,~- gratuit. reiis~re~ COlll~t:(1e, mUllc. ptc~' } 

. Arg,ntul de DH:xlco tste un metal a!b da~A ealfelur ,i aocot~'la, PiU(.- ~ l' 
te; pentru Z1Cllrut duubilitLte -prim(.'~Be llah.nul1 unilic~ dtlCl In Il ne ((J~ ;,r 
~ t;.l;:.ea cu pemrll m~BN1.' e DtI\'O~ :';i" . 
\" ~Sllpra mea gt\.rSDţA. pentru 25 l'in'. Iii PQ8ItO ln eVI061J.li. 8" pO.~t: ~ "~~ ~ , ," 
('( Se trimite tn urma. trimiteriI b:iDilor coml'nda prin tlBt:Dlmu, hl!!.L"1 ~ : ..... 
~ orI 111 CerelE'! prin riUl;. burst'i. din roti. 1n prq de 4 cor. "(J)f f. 
('C gazinul din Ell!'Op!i. Casa centrala de comerm·u~! t 

~ Casa centrala. d, circulaţie Denker Denker J6zsef Buda:oesta. ~~. 1. 

~ J6zsef, BudalJesta VlI. Hernad 54. VII, liernard lNr. bi-. _: ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ f 

TiJ)~fllaJia .',I'rU.~. ~8p~ra1IllH ....,,,1 ,fo'6v*~Bar._ ..... I 

- , . Q'A,laW --. 

................ ---------------------------------------------~--~~~~~~~>W.a~~ 
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