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INSERŢIOHLE: 

de un eir !!,armond: prima 
dati!. 14 ba.nl; a doua oartl. 
12 ba.nl; a treia oarA 8 b. 

de fiecare publlcaţiune 

Atât abonamentele, cât $1 
lDserţ!unUe sunt a se pUti 

îJUllu. te în A.rad • 
Telefon pellm> OT'"t ,1 COUlltat 5111 

L~ Sa tit 3udapesta. De altă parte şi opoziţia kossu
thistl1, care stăpâneşte acum situaţia, 
e obosită de indelungata luptă şi va 

[n şedinţa de erI a Dietel, l1;ini- fi ~i ea mal conciliantă indestulindu-se 
strul-preşedinte contele. Khue1z-IIeder- azI Cu mal pUţin, ştiind că mânt şi 
vâry a adus la cunoşt1Oţa parlamen- a~a are să primească tot ce cere. 
tului, că şi-a dat dimisia, pe care M. Viena n'a fost pregătită la această 
Sa a binevoit să o primească .. A mal eventualitate. R~u informată, poate 
anun\at încă o ştire de mare Ilnpor- chiar mistificată cu voIa, a încercat 
tanţă politică: J.V. :<"a regele nostru sanarea situatieI incredintând frânele 
va veni încă septbnana a.sta la Buda- guvernăriI un~I bărbat car~ prin necu-

seu de deschidere aminteşte de abzicerea 
guvernuluI. Işf exprimă tot-odată nădejda 
că M. Sa va veni la Budapesta şi aicI va 
confera cu politicianil maghiarI. E con
vins că orI-cine ar fi chlemat la M. Sa, 
va ave curajul să-I informeze, cd IlU va 
fi pace ~l ordine În ţem'd pâ1ld 1!l1 se VOI' 

implini pretellsiullile naţionale. 

binet M. Sa va sosi zilele aceste în 
Ungaria. (AprobărI vil în stânga estrem:\.) 

Raportul minislrulul-pre~edinle se 
ia la cuno~linţă şi şedinţele se proroage'l.. 

Partidul cu aprobărI viI a luat cuno
ştinţă despre aceste enunciatiunf "patrio
tice" . 

Sărbările dela Baia-maro. 
))csehiderea a.tlun!l.ril genera.le. 

pesta, ca d'aicI, di~ capltal~ să apla- noştinţa împrejurărilor, fără voIe a 
neze criza ministenală a ţ3nl. grăbit invingerea kossuthiştilor. E dară 

--Viena a cedat dară. Venirea M. in interesul VieneI să găsiască un bărbat 
Sale în capitala ţăriI in~eamnă îm.r li- politic, care prin un minim de con
'nirea pretensiunilor naţlOnal-maghlare cesiunI să poată face ordine, dând 
. ale opoziţieI parlamentare, astfel VieneI vreme să se pregătească 

Sfătuirile ce vor urma sept~mâna şi întărească pentru eventualitatea noilor 
asta în Budapesta nu vor avea ~1t scop conces~unl mal mari, mal .)esenţiale. 
decât să reducă aceste pretenslunI na- ,Cllle e acest bărbat!A . V~~ do
ţionale la minimul posibil, nu vor avea I Ve~l'? con~erenţele .sept;mamI vuloare. 

' .. ,_"~\\ scop decât a găsi un bărbat P?- I <?Plma pubhcă rr:aghlară 10să numa~ u~ul 
liric care prin minimul ăsta să fie

A 

10 \ smgur b.ărbat 11 recunoaşte cahtăţ.tle 
stare . să împace obstrucţia, făC(;,nd I aceste~şI bărbatul ăsta este preşe?m
astfel cu putinţă ca ţara cât mal cur~nd tele dletel, c~ntel.e Albert Apponyz. 
să ese din starea de ex-lex, votan-I .lch hm em a/fer Mann und 
du-i-se nou\ul guvern indemnitate şi JJJili Ruhe haben"l - a zis mal zilele 
contingent de recruţI. trecute M. Sa cătră fostul seu prim-

Chiar de ar reuşi insă de-ocamdată sfetnic care i-a propus disolvarea par-
Vicna să reducă aceste pretensiunl na- lament,ul.uI.. . 
tionale la minimul posibil, n'a câştigat Lllllşte :)= •• Cu _g~eu. p~ multă 

','-, ...,..-WJJIt, căCI ajuns odată pe panta con- vrebmbe a. dlspărv~t hmşt,ea dm casa 
i. _. '. c. esiuniJor, în mod fatal trebuIe să dea ha s u.rgl~ă. .. . l~na Ş. ajuns pe p~nta 
f.J· 1n<1,1 \)\." . la vale, . . \ c<:mces\UOllor. Llm~te nu este decat \a 
.-- ...... ~ d' pICIorul pante\. 
. ~L~''Hrul ,1;; gravltare al lll.onatr-

t 
Dumnezeu cu augusta noastră 

ChieI noastre mcepe a se apropia o. . 
. .' casă dommtoare, Dumnezeu cu noI ŞI 

lUaI mult de Budapesta... Cme ştte ţ t ă ă I ..... . .... ara noas r mam 
cat tllnp va mal trece pimă va ajunge 
definitiv aicI ... dar odată va ajunge, 
mal curînd s'au mal târziu, după cum 
va fi Viena în stare să-şI menţină echi
librul pe panta concesiunilor, unde a 

1.-. _ ... ,~ din propria sa vină. 
;-:- Cumcă pretensiunile obstructieI 

M. Sa în Ungaria. Semioficiosul "Bud. 
Tud." înlr'zm comunicat spune, cCi Al. Sa 
"egele va sosi cdlre ljîrşilul Sdptdmâ1lil la 
G()dâllii, unde J.'a petrece pânCi dupd aplana
rea cri,el m imsteria le. COllsfdtuirile cu bdr
baţ,'l polz"tld maMhiar! vor avea Îllsd loc În 
palatul regesc "' .... n celatea Buda. 

• 
.. maghiare nu se vor putea împlini to~te 

de-odată acum, e lucru firesc, mal 
ales că multor i-se opun pledecl na
tural.e" spre a caror delăturare 
cere vreme mal îndelungată. 

Partidul' kOSl'luthist, a ţinut DlImi
se re- necă seara o conferenţă de partid, presi

dată de Kossu/h Ferencz, care în cuventlll 

Cincinat Pavelea~··· 
- FantezlJ. -

1. ~: 
r~;"'-:-- Cine-I Cincinat Pa\'elea? A existat 

) \' quata, exislă :;;I-acum Hau va exista cand-va'( 
In l.M:u· m'ati inlrpba, n'a:;;l :şti să ve dau 
I'('spum;. 

;-

Eri - toate lucruri le din lume s'au 
, intimplat ).~ri" - eri, cum zăceam obosit 
.~ pat, Îll gură eu un ciu bue lung cumpă

rat dela un hosniac care iSI Îmhiase marfa 
pe sub f(,l'e~til~ mele - ~l'I) zic, erodată 

--.iÎl\> h'\,zP"c' Cil 1'O~le,;e numele Cincinal 1'a
,.('ll'n '. 

.,..:.;-"" .. ~.. ::;1111\ "i).!,ul· (','( nu am nici nil cunoscut 
.. t ' . ........-r~ acpst nume, \l\ ("\I'E' să fi ~i:lndit f[\I'ă 
,.'. ij~l-mi da ~:unrl. . il 11\\, nu Ill{~ gimtliam la 
.., . IIl1nlC,el'alll obOSit ~I gi\lHhl'l'a m'al' li ouo-

, f sit şi maT mult. I f;ii chiar' asta m'a suqJrim; Intr'atâta. 
f .. Am ~ă.rit numai dpcâ.l in pieÎoat·(·, alU 

j I--..pl'lvlt ulnut In jur.,. Eram aca"i'l ill (;\hfla 
I mea de lucru. Toate se allau in vet:hia 

.... ..,01' orînduială sau neorînduiaIă--cum o iai 
-:-:- ş~ eu repetam incet, apl'oape făI'ă vol~: 
Cmcll1at P!welea. 

i,~· .. O să fie mulţI carI se vor fi aliat în 
'>~""h~~o~--" o ,positie analogă. Se intîmplă des că 
.. ,.. ~~:n~ând.u-te pe ullde-va aşa a lene, d'odată 

" e ~lJle-va a cărui faţă îţi pare Cl1110S-
, cută' sllI estI c . . ' ~ , ~ 'onvll1s că nu o vezi pentru 

întâia oară! dar nu-ţi poţI aduce aminte 
~I.~de al mal \răzul-o! Şi te pul apoI să te 
~(ln?eşt\. R~-tI aducI aminte unde şi intre 
ce IIlIJlHJUI ărJ al \'ezut acea faţă ~i cu cât .. 

te gâIHleştI mal mult, cu atât mai putină 
nădejde îţI remâne s-o afli, căcI resgândin
du-te iţI ·vin mereu În minte lucrurile cele 
mai o:"ebite, pană in urmă chiar uiţI la ce 
te gândiai la inceput. 

Vrempa trece, nici nu-ţi mal aduci 
aminte de fJ,i'tmÎntăl'ile d'alullcl, şi (l'odată 
numaI iată! fără ve~te iţi vine în minte cine 
e, unde ai vezul-o; şi de mergI - sLaI lo
culuI, de m!lmlnci - inlemneştl cu bucata 
de mâncare in gură, uitând 8-0 inghiţI, de 
:;;ez1 -:-- tre5ar1 şi facT o mişcare ca şi când 
al VOI să te scolI, şi lumea din jur se miră 
ce le-a putut ajunge. 

Aşa's eu acuma. 
De erI nu-mI mal iese din minte nu

mele Cincinat Pavelea. De şed de stau de 
merg -. ş~d".stal.l şi merg in'soţit de 'ca
dellţatul ţllilt CII1-CI-nat Pa-ve-Iea. Inzădar 
m'am pUii. să cit~sc; pl'intre şire par-că ve
deam sem, cu lItere marI ';ii rosiI numele: 
Cincinat Pavelea. Seara am ad~rmit cu el 
pe buze, dimineaţa când m'am trezit el mi-a 
fost intil.iul cuvînt. 

lncă. in pat m'am pus pe resgândite, 
~r.:m <HHncit apoi in aniI de fragedl1 copi
lane, am percurs toată viaţa mea de când 
eram înc'ă numai copil şi până În clipa de 
faţă, cand cu ~apul rhimat pe mănI şed 
la masa de scrIs. 

0, dt t'armcc mal ascunde 1n sine 
picla vremilor treeute... Nicl nu-ţi vine sa 
crezI ('1\ ~ub eenu~a f"f'ce a 7il('lor mCJ:1ftf'. 
după atâln Hirdir rit" yreme ~'a ~'l:~i I,,"l',lt 
câte-o sC!tJlrÎe aJlf"iIll'-ă, Cll!"f) - du,,·l la (' 
j)arte nepiillatol'ul ~trat SUI' - i:l.'itl't;: din 

.., 
DIN DIETA. 

- Şedinţa dela lO August. -

Şedinţa de azI a adus dară sen
zaţia atât de mult a!şteptată: demisia luI 
HMervdry. Cu o zi mal nainte se gă
ta~eră deja toate biletele de intrare În 

parlament. Lumea era curioasă să vază 
ultimul act. 

La 11 OI'e, pre!şedilltele App011yi 
deschide şedinţa şi anunţă că comisia 
parlamentara 'şI-a terminat activitatea, 
dar nu 'şI-a putut face încă. raportul. 
Notaril citesc cartea de interpelărI, apOI 
hotărirea comisieI de incompatibilitate 
adu~ă în privinţa mandatulUI ministru
luI Tomassic1. 

Preşedintele aminteşte, că la 18 
August va fi ziua onomastică a M. Sale 
şi deoare-ce dieta pe vremea aceea pro
babil nu va putea ţine !şedinţă, cere impu
\prnic1rCa, ca pre~edintele să-l poata. fe
licita. in numele parlamentulul. 

In mijlocul uneI lini!ştl adâncI se 
scoală ministrul-preşedinte Hedervary. 
Venind de ministru-preşedinte, şi-a pus 
de scop să asigure actiYitatea regulată 

a parlamentulUI şi să scoată ţara din 
starea de ex·lex. Credea că-I va suc
cede să ajungă asta, luând dela ordinea 
zilil proiectele militare. Nereuşind, şi-a 
ţinut de datorinţă a inainta M. Sale 
dimisia cabinetuluI, care M. Sa a bine
voit a o primi! (Strigăte: Trăiască re
gele 1) Cere ca Dieta să-'şI proroge şe
dintele până după cobstituirea nouluI 
cabinet. (AprobărI.) Pe urmă anunţa 
că în interesul constituirii nouluI ca-

Sunt orele 8, Piata mare dina
intea hoteluluI , Grand«' este plină de 
RomânI. Dinspre apus s'aud sunete de 
musică. Vezduhul resună de accentele 
marşuluI , Mihai Viteazul c. Mulţimea 
se deschide şi lasă trecere convoiuluI 
băeşilor, peste 300 la num~r, in fruntea 
cărora merge la biserică marele pro
prietar Alexe Pocal. In uniformele lor 
elegante, avend pe chipie ramurI de ste
jar, această detilare face o admirabilă 
impresie. Ac1amărI s'aud din toate păr
ţile. In trăsură cu 4 cal merge Pocol, 
aclamat. MuWmea enormă se ia şi ea 
după bheşI, aşa că în scurtă vreme 
curtea bisericiI e plină, ear strada d' a
semenI este ticsită de lume, ,~r&nl ve
niţi din toate părţile. 

In biserica. 

Un public distins îndeosebI mulţI 
preoţI. Au servit protopopiI Şuta şi 
Daianu, apoI preoţiI Epaminonda Lu
caciu, Andrel Pop, Doroş, şi Ioan Ser
bac. A predicat A\ex\u Berinde. 

Dela biserică publicul s'a îndreptat 
spre , Grand« hotel unde în sala spa
,ioasă publicul abea mal încăpea. 

Vorbirea pre.ddia7lî. 

Domnul Partenie Cosma delegat 
al comitetulUI asistat de d-niT Dr. Beu, 
Alexă Oniţi, Dr. V. Bolaga, Ioan Vă· 
tăşan, Dr. Lemenyi şi înconjurat de 
George Pop de Baseşti, OL Ya
sile Lucaciu, George Şuta şi t~6vr;;i 
Barbul ocupă loc la masa pr,;siulaiil 
şi rosteşte o frumoasă vorbire (Vom 
da-o mâne). 

Vorbirea a fost în mal mutt.e r<.1rll 
aclamată. 

nou viu, viu ca in lrecut, ca apoI să se Ne punem la poveştI. 
stingă pe vecI. , - Mal azI iarnă, -lncep,~ B:\n,1fC'aplll 

Cu ochii închişi percurg in gând via-, fiâ ne povestiască ceva epizod de pe la d, 
ta-mI trecută şi stolurI. sloiuri trec pe dina- I - pe la chirval t) unchiul meu a îrnlll~(:al 
intea mea prietinil copilărieI, soţiI de liceu, I un urs mal·e. Tl'ăgea mal hine J(~ 2U() de 
colegiI de uni ver~itate... chile. 

Il. 
Erau vremI frumoase, vremile dela 

uniYCI·sitate. .. StreinI intr'o ţară depărtată 
formasel'ăm un fel de republică boemă şi 
duceam o adeverată viaţă de boemI, cu 
toat€, 1'Iăceriie şi durerile el. .. 

Par-că'l văd şI-acum adunându-se la 
mine. Rind pe rînd vin.,. Costică, Dinu, 
Ghiţă, Bănăţeanul, Mefisto, Doftorul t cum 
ne numiam noI intre noI. .. ToţI vin să 
afle ve~n noI de pe aca5ă ... 

0, sa citim e singura noastră mângăIere 
în str[tinătate. 

Cetim cu o febrilă grabă rind pe rind 
toate ziarele. făcendu-ne intre glume obser
vărI mal cu spirit, mal fără spirit.. SI' 
inluneci1 ... eşim cu toţi~ la plimbare. .. Ca 
boemieni adeveraţI nu mergem pe trotoare 
ci În grupe de treI-patru in mijlocul stradel.. 
Xe plimhăm veselI şi fără grijI pllnă târziu." 

0, să ne plimbăm e singura noastră 
mângâiere in străinătate ... 

Vorbind tare româneşte trecem inainte. 
- Gelt' MuUa' des' san' Italiena ? 1) zice 

mameI sale o fetiţA suprinst de accentele 
limhil noastre. Pretutindpllea ne ţin de 
i 'a lu,'nf. . , 

\ 
.~---_. 

l) E, malllA. c"iI 6~tia ta itaiienl7 

Cine? Unchiul teu? 
Ha nu, ur5uL Dar şi imjlll>:-ca Lille. 
Cine? Ursul? 
Ba nu, unchiul meu ... 

Şi rizind o apucăm pe altă ..::tradă .. , 
O, să ridem e singura noastră m:'in

gălere in străinătate. 
Unde o apucăm? Mal ~liu ;;i eu ~ .. 

Pe urma urmelor ne trezim undp-va la 
bere. La "Lowenbriiu", la "Auguslinel''', la 
"Pschorr" şi pune-te apoI la comandă de 
bere. .. ŞtiţI, comandă studenţească cu 
,.praeses", ,.contrapunct .. , "cantor-loci", toţI 
oticianţl al mareluI "Gambrinus" ... "Cantor 
loci" incepe uvertura comandel şi noi mln
tăm veselI după el: 

Fra.ţl la masa. asta 'ntins' 
La paharul Ast spumos, 
Ne-a ehlemat o lf'ge sllnti 
Ne-a chlemat nn zău frumos .. , 
Zing. zlng, zlng cn sticlele, 
Oill gAl g!!.l cu gurile ... 

0, să cântăm lângă bel'e e singura 
noastră mângălere in străinătate ... 

Veselia e la culme ... Spiritele's !n:m
Hetite şi ordinea cu toate aste ezemplal'ă." 
.NicI unul nu vorbeşte fără să nu-şI ceară 
cuvint. .. 

1) Chirv.x=KirCbWeih-87re de biserici!., 

-1 
J • 
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;10 Tillie (1 ~ ,\ 1l~:1,,1l 1 ~IOg - , 
__ ------------------------------------------~~~ __ ----------------------------------------~X~I'.--~IR~R~ 

~'.!!tu, POHflll7uÎ ,le f(>((fl"u. l. A~ldr,ciu Cosma, Emeric Pup, Fiu, spre iubirea de ncam ~i limha str~ll11o- '\' '1 ~ , natc prin uptc sC Cclştig:l, ŞI 'rai 

Venerabilul Pop de Basl!ştf ca rean Coclun, Nicolae ... YiloJ'Il; şe:ls(,\:, :1 \ e11cs cultura, l(n:uno~cut lucru e cei d~~, 
b

' ' D ::1 l,lC:l Slt ~ 1'1':>1<111[':1 Ctlr<:lltlll\l-' 1 1 ' 
mom ru al sOCleDi'l pentru crearea 1 neom 1$la pell Iru prop" neri: r. 10,1 ,i ,., I""i U, a."" a pcu"en" d '" ,':"" man:, .'" mal 1 ne '"<>1.lIO,· al om., ni. mei "i, 
F ollJulUl Jc teatru român îs,'l indc11li- Teolîl râ !('aH, \' usile Pu ", s,'j Bl'a /lis, te, crcJc re: 'l ~,\ t: III lirlll'\ sp"r'll t ll' 1 11- L 11 [,,1 lipsa. dc cultura, ~I a~a l1ISlllnta Sj1!'C r ' _ ' ' -, 1 .1 CI ... o s 1 Il Jeli l' II r - l '1 " 11(;~(C O nl<leută misiune: a saluta în elita rOlll.tn,\ cu stindarclLlI 11ln~lnel lJ n(JI i I'()':' 'la. estc cea mal nO)1 a tcndll1ţ;,1 it p[)-

t T) 1 l' 'f 'd ," ' "Il' OL 

IIUllh:lc socictt1til (unuulul de teatru ~c-'ie ( e jf~ ,H'I (U'e. an'a nCll1cre cre are se JIspară ~I ll1 10- l'· ' , clll ('1 va g~lsi la mijloc iubirea 'si stima man! 11 j0!ll, un popor poate să albit dIJ~-
adunarea generală a Asociat,iunel. Fă- Dr, Beu, secretar citeste aJresc\c' ,,' b ' . 11111 ti 111'\rl si puterniCI d'H' d , Intre Ir;'lţll astllla~f al patl.'id Iloa"tre iu- nlll el.:! 11):' ,:! . .., _ ~" YŞlll<l-
ccnd istoricul initiativelor de a se 1'11- de felicitare sosite dela Dr. Alexandru l' , ' ", i ,li l1dc 'lS Lcl 111'11 dctest'lt)11 't , )Itc; ca asa SI nOI rOlllanll nelln!)c\. ceHt cel C" st" '111 j" " " c~ c 

itinta diferite soeielitH culturale la noI jloesoll)'i d,n (imunde". IlJrscall ~, ,ii p"rem ine" cu pute" unite la cli,di':'" mal in;,;;,,,,,., la .,·a cuhur" nalionale. ,i 

l

' ' ~" b" D ' d' 1) l' /"1 ' ' 1] i' 1 1 . 1 ," ~It 1l11l"1 este' trtUlllllll <j'> 

,,,malUl, sImte o ucune nel11~rginită arlu 111 ,rasov, 'etru La Ctllllanu pa, a, IU" mao<lo' a culture! ooaslre n,- nluiul eullu,',1 ••.. n"' 

s, i lacrămile îl t)odiJesc, Ilutend să se din Orsova. 'ţionalc. Illlstr~i s~cietdt,' I . ,~ A " 

t Ţ ...: .. .. I '1 ' ' ". Ast'îZI se tnCC\1 

desa vueze: să constate adecă marele DI Alexandru .Il llesvlI)"i i?1 ex- "penun, ca u"",,.., e noa'lte vor !t' acu In" omoJue mh'···'· • '1 '1' , incununatc de :lccst rC:iult,lt prea dorit, I turalc, si nCIllar o ini't'l cd;e
IIC

", Inoa,stre, cul-

S,'l neas,'teptatu progres realisat de so- pmnă regretu că Jiu poate partiCipa, ...: 1, " • l ' , n'. ~ el a SI m'll1dna ,lUt) lInprc"lllnc~l acestor a\'l.:ntate sen- ,noastră c~l dcspeirte1l1entul n" <" 

cie1ă\ile noastre culturale, Nici cel mal il place însă a crede c<1 în urma pre- tim:nt~" ~~rill1iţl l~l,c;l ()d~ltii ~ Ilu.stre, Dom-I spccial 'oraşul no:,tru Baia_nla(i~tr~:;t: ŞlreX 
uptimist dintre tineriI de atuncI, azI bă- gătirilor in stil mare făcute de dcspăr- nule r 1 eSldent ŞI {)norabd Comitet - I CIrca dc a 'J~JZdlll o ceati 'II"lt de [', ,',-

f
' l' , _ .\ ' ,b' , " I li 111 () '1''' a. 

trunl, nu s' au aşteptal la aşa resultate, IAm"ntul Sătmar-li gocoa, idela culturiI '. If"'" ~., ~oo'tre IInpr,u~" ," cold uro"cle de 1" ptator\ di<lllhl ar cui 111 rci naţioo,; le: 
A f o,t un moment de generală elUo- naţionale va face un nou triumf la "'" e , '" '. Ira ,,"a ,1 'o ,n' lor""c:' . A- Ş, ce ,au indemna 1, sa veni!' la noI ,.\ . , d . . Baia. ,\lare. ~I~,,"' Du 1''' a""<la ~rn1J la d·,oa,,' 1111..1 ne onoralt p' ilO!, 'u amabila J voa~" a 
\lUne can mbltul badea George cu ll'rIlIJl'<W ~l d-~()ara 1'1,1Ih1 Scrb.ll' hill \~i"e- 1 prest:nţ:l ? 
uchii scăkiutl in lacrămI a terminat cal. Depcşa aceasta a presidentuluI a scntat bu.,:hctul d:unclnr si d-so'lrc!or \ \t' \' ',- i" 
durosul scu' salut. fost viu aclamată. wm,\ne rO<lin.1 u,.,,,ato,,,,le: " .' .. ' .' .' .. "'''.';' 're ~." ,ţI, ''': ne eunoaşl"" 1\.' ' (',' ~ , ,1 ~" " \ l.tţcl 11 lel,,[, Sel n~ Inl"lIr:)11tl, '" uarnlidt:,tf. 

~,e mal llind altceva la ordinea " dllli am onOl li a \ €î oit:1'l acc"t SI'· '1 '·1 1 . '. - ' -Vorbirea ([riu ,~Ilta. b ,1 ,,' ci' 1 ,,' 1 ' ' ' " 1101 il rel1l u nostru, \'e "!<:lllll 
_ _ z.J'leI sedl'nta se' 111clle'IC', LI\. 1-..t e, t ot 1 III llumc c d,l\lV'll)r rO'j'I"C \ t(),·", ' b', , \'" '-\ .1". '. ~' ': ""'''l"LUllt:<l ,alCaSC<l,llilllllClnoastrero-

.~lomei)tul cel mai inJuiusator a ' , , In, S:ltm~,r, \ c, rog .sa blne\'o,ţ! a,l pril.1,1i \ nHbcşt1, ~i Vt: J:tll1 in s(hi;n~" ce ~tim ca 
fost însă când venerabilul 11r'

oto
l",on * * '" ca selnn al profundcl noastre stlme cc, o ve e.ste mal ,pl,icut de 'Il tcnte ,1) "'t' t 1 r- purtam," ' .~. ~,,-, , cllnd ,1,1 C 

(ieorge Şuta, a rostit un aVt:ntat dis- Discursul d-lul Alexe POI1, naroch () ( '- 1 .. ' J' ,trcct:toarc, \ e dam scrb"toreascl lae';ldu-r t ,ctlta a casa In Itrunul tetelor ' \ ' J" n 

2 

l 
~. r' 
" u , 

'-1 

curs. (In toată extens,unea il VOIl1 da in Sasari. de leran i·. ,ht un :dt bucJ7et ' ,n.!" ea vom" puru"a cre tn,IO,1 cau,d , ) " . simte a culturei noastrc nalionale 

mane. 11 t D 1 D 1 I '" ' , us re om1/1t e e e{jJf, B ~ , L 
Vorb ,rea aceasta a fost de rn al UIIOI abil Camilei! • • . . Ine a\1 yeml! a mulţI anI, ou'p'" ; 

In numele intcligenţef şi a poporulUI 
r0111<.\11 din Baia-marc şi jur, am onoare a 

Toastul d-luI A\exiu Poco!. Iubiţi! --

Do,mll/dol şi /)oJ1llUh,.! 

1Il1s!rd SOCietate " 
multe Ofl intreruptă de cntusiaste apro
bărI car la sfîrşit s'au făcut călduroase 
ovaţiunl. ToţI au grăbit -- in primul 
rcnd represcntanţiI prescl sa strângă 
mâna cu cfusiunc serbătoritulul vorbitor. 

Dout decenii trecuf<l, de c~inJ ora- E obiecT III socÎel,lte,l rom:l'l(',tsC,"I, 'iC ~ul nostru aHI fericirea de a primi in si- primim cu braţe dcschise pe ()J"pcţil nostri 1 1-','a1l\a. Salllbatii, la h August, 
nul seu elita rum<'illil, cu ocasiunca adu, Illhp, ~a le spunem din inim,l, un: lllllC s'a inccput inaintea tribunallJll,ll Jiu 

\'e fe:ieita de bun sosit! . 

.-" 

nări! pentru "fondul de te;,tru"; Inc,'l s,'i atI \'enlt. ,}) , 1 ' j' ',' T T 
, 1 l' 1 lins proccsll ll1tcntat au.ull u J.J.um-

Se 
'ntră '1 d' d' ' d ast,lz! ne este pl~ICllt~i su\'enirca aceluI' zile Il seara aceasta eu D!lllCSC \1rc~,'r;"cle b J" ,,' ,,1, "1" - " ~ 1 ' lt or mea eZI, urmal1 [' :1. , ' , '1 " J' J ti' l)cntru cSLroult.:rll l:: ne ma~ . . ru mo,,,; ." a""" In "'''' ,,,,,,,>re .". a ce." 1 ,"'; nIl ,.,,,n n "', c.\" ,1 in ,,,u,, d, ". ' : . ~: -"~" 

;d. ~e c"ească raport.ul general al co- i doil " Je< f"ce,'"" Jeoare.ce alU nOI a r",t ei "1'" ",,,, '''''' 1" i nn'lcu ~,1t",,,·I·.",,ce,,, ,., \11e\1lle sil VlfşlIe de ,\Ceas1" lam;]" 
IllllclUlut. La propunerea dlul De. Aurcl I a nOI numaI '"'''' In" aCU m ,untem le· 'l"ln din aJen, u lin i '" ii]" n, al' ,'",i t ' ., lus"i'.. I<tor,a acestor .. "n '1. ... '_" 

Vi'din de zi. 

hac ra purtul, iiiod til'",i! in • T ransil. ricill a ,al uta in mii locul no,"U mama li u uun"" a"it' Oom u i,· \. o,bl rJ n" CunO"Oltt' de IutI. Tit",,,, 110 ",beri, 
vania. se consideră de cetit. ,uhurc! noastre nallUna le. nu m'" . cii 'u w,'.oa,l" ,fi IM"i )wea<ti. Ilora (o,1 o lUI m ,,'t i;1 ru de ittSli\ie f ra u-

Dr. Ileo raportează asupra unor •. , Iline a.li venit Domnilor! A'unt im !ual' 'f' moil ,ub", '."I'!, momen"lc ,re'"" \: Cl'Z 1111111b.:ll a ill\'t.:litat povestea L'll 

chestii sosite biuroiul dUJ);" ce ranor- Pl l ll1ţl dO,r~l nostru lIerb~l.l, te, de ~I vedea mlml e noastre pall)ll:! 1I1 sentimcllte in~tllc, ' " l' archimiliullar necut10-
• ,d '. a"bon,1 ŞI'" comn,""I Salmar "",Jardul ",,,Il, fericilnm ! "uil,,"od,. O 

tul gelleral era dela. mchOlat. Asltel ",'re\, pc care eu il te re nepecilOare ,unI ~ llnmnia- ,'oa'o" ,un",i apo""I", pr,,· \ <cuI cu "umele C)"aJlyord şi-a teslat 
dumsta see)"etarulm DtacOJlO,"Ch, doml- gravare cuv.,,,d, li }deal ul ma ,,10< , "ul. pnv,,1 u, IOn', rep"",,"anll i cu i1u cc; uoa"re i tuali\ a vcrca de "H) mii IOane el. n,,, 
SIU el'"copulu) Dr. Hassu etC. !Ura poporul ul rom"n." nalionale.... . li,,,, in te de a l' utea intra .la grm tele 

Adunarea decide că at .. \t raportul ,Da Domntlor! aţI ajus acel stil,lllarJ , Ah ce dl:lc,eaţa, ce l:.tn;,cc sc l\1sta- Tht.resc
c 

în posesia acesteI averl, doi 
s(l 1 ImpHnt,1tl în sa Il t 'P,lllCste pcste InllWl mea, clilll eun 0(;1-

General cât şi cestelalte să se dee co- -",' ", ," cn nos ru pamc nt siullca se rbâtol'casc,'-I, S:l' S, ,'II, llt o "C:lt;"l <'1 t,"1 t ne
n

ut,l necuJ10sCU \1 _ ;j I a (cs t lI,l Il CCUlld" - ' 
t'J '," cons,hnţlt ~I! s<mgel~ ŞI ccn\l~:.l l'·','\~-;;.··'r, ,~ ,! -ml>lIlor ce se vor alege, mO~l)Qr, ~. '\FOmo~UQu>.'J<b- _ ... ,,r.'-" " ,;.<.,~ • .,.tl'&' .. ',. ,. .' ,,,. '",11": ,,·,'1 1,"taI"r. I'n"",ta

re 
I'r,,'" l' 

Ale(.l
crca 

eomiro;iilo,. Privit,l în iur la Ieţele voiu<.\se il Ira- '1 I .. .' ~. . " .' , , ,tmet ~."ţ 1011" e . .. . ' !Il,," t,,!, 'C ", ' ... "'" "". A al_ Ire"ua I 
, d \' ţi lor şi sorio<lrelor nde un'dngc ~i ut: lIll ~'1 Cii hUCUrIel noastra deplina 'ia [IC'lln '1' '. '1' 1 d ~ Se Sllsl)cn [i Sj'eL IIlt,a nentru 11rea- ,,~\._ ,. '~ t d l' OLC'i" !'ro,,'esu ureaz<l ma'l bl'Jle 

1 nume can e llltllllpll1a Cll l'f<tţe . es- si ca ~ncictatca nOLlstr:l sit lie nUl splen- < , lubilă sf:ltuire. chise! '!' I ' " .. 1 1 I de 2<) 3nl tără ca cine-va să li \'czul ~ \. Il j, ~I IJlaf tru1110S mcu orat;l, aţI al,l', I 1 • :, 

!lupă redeschidere la propunerea . Pri ,'i li _ in tim pu I p,,,,,erd pc la şi 1" a",te În",n"i"'",", 0,1 n"" "le- ," u ve' "Jata pc .ce.~ II D'" "Jord-i, SOtl f 
eli ul Antonie P"pp se aleg: no' --: la m""toa;a gl",l~nJa ,~ Hlunţ' lor lui frumos, " şi fem,i, """:",,, ,a·'" ia "t,: ,uan ele . . . dar (a miliet HUIllI'crI 

in comisiunea pentru exominarea '.' colmeJor ,"culare. ce ''''prelurii ac,,!, parle., '" Jin lu,,.,,,,a I""",,"a p,n,,'u ,,,1· il succese să i",de dela o multime,," 
rapurtulul: Gavril Barbul, Dr. lYicolae ţInut, ~ c~ror piscurI, st:idnci, "l~ilccle ŞI tura n:qionaU. bancherI credul! sume enorme.' A!)ta a şes~rl, lllcantăto~re rc:un{l . c du cea ~lOa~ Tip,tI şi asell1t:llarca lUI' [)dl11l1t:ZCU 
Vccerden si Dr. Elie Daia"u. "'" hmb. roman ea"a,. organ ul de "'''1'' mi." ar<' t,i in ti i i n,., '.' "J", rala, '" g""- dural p'; nă in A prie '9"", d nd >ar - ., pentr~ in,crierea de membri! noI: a ,uilureI naţ,onale, pern care IrO«C ,!;n. iuI ,'u, cu ,,,,,,'rginitel, şi n"p"tuilde laWn,a ,e de;coperi. Desehi""nJ iud,·""., 
Ilr. Teulil JJragoş, Gavril Barbul jun. Ilor," popo""ele ŞI" fară de e"re u}milrc ",] e romori, cu podoo ba ,a nda!"ri"i, ne· ciltoria ,ea,a cu m,liuane le., git si , ~; 
Iuan ,,,'t:rbac, Yasilie Ardelcanu şi Ga. ŞI lliOarte le aşteapta pe accst pamcnt. fabilÎeată, cu cultura sa. natinnal:L franc'L 
veil 8, abâ ; Dar nu numai regi uoea, ci şi În ioi- C, ,ubl i m, ceindn taior , un om ,i A ,'u"atl ,unt Ther"se lTlllllberl, 

mile noastre - a S,ltmarenilor - arde un popor îmbnlc:1t cu accJ~\ii POdO:lh~, , 
pen tru «ami n arca soco Ielilar şi focul "eru al idealul ul ",,,ion,,] I C'rci ca re il con,lilue in rei u) ,eU, in i ud i ,.idua' biltoa lui el Em, le II umberl, şi Ira l.il ti 

a pr"e"tuluI de budget pe an ul 19°4: I doar" prnbe cla,i" au ,bt S,itn""on>; .1,. li ta !Ca S", in per"", Il a so, şi ÎI a,igne,,"" E m ,le şi H o ma,n lJa!lr ip;;c·. ~-
,._._ __ _ ,_ _ _ _ " _ : lo(ul cll\'enit in marca lamilie ~t OlllC- \' tUll sunt aJv()L'<!\il Labod, c3.

rw.a 

__ Pelv Jlerbus! f;e adl'e,;{~aâL' CU:iti(,i't ~i am ajulI" la dOI', IIH'P\,PIII <:<111\('-1 ninlt:l. ' ar',1'at şi p~ f)n')/IlS, şi ctr;met, 'Pre-
lUI t~hi\{1, <;,U'O <;a Je ohi(:(~i\l pn'zid~l. ' , ed(' IlHllldl'l~i()I', " .. ( :;\ld"I'-IIJ('j" 11l<'r'!lP: "Aşa-l ~OI1\PllS un,Î\'er;::ul accsta 1~1~lqdrli I scJll11e al tribunaluluI e Bonnet, prQ-

_ llabeasl _ ii l.l'''pUlIllf' .. pmc,.:p,,"-ul. FI'alp lll~l\ldl'a ta ,'-;P ehiam:\, , ' \ ŞI t.lll1l~, \ orba c,: CI:1C ti pr,lcq)~, ~,,,, : ~uror de stat lJiol1dd. Sunt citJl1 lof~ l 
rou' "rijl. " ,ice ... 1',,10 '","h-u'" ,i nu li ",·i,. Elon". >,oli"a. - - ,k,'''' noi DlUrna11lo1 " ,eh ",1, a'o ul ". ~' g '."' , 1 rl '. !, 

,..,.h-u,. ,.; nJ pe duel' ,;-a \,0 i ,.,. 1'''';;''' e'In l '1 '" lin , 1" 1, ': da -'le' ii" i Iii, a cn' la le 10 r :a: ".'" g O· \ mar 0, • ,', " ',' <;01': \ \alta In ~lnLlI pal11t:ll,wlul: lalasCllltck"g,\ _, ~dla 1IlbUllalullll, c hter,allljll1~, 
~i Cn"iidl "pune el' aI'e dt~ ,,['u,.:, pe 1 1 1 \ - 1 1 ~- -.. _ ___. __ ,~\tal'in. "fI 11';lia,:('rL t6tias('i't, !l';lia~\';\, \ \'il (),\r~a . or, sl~a uClrca 0,") ,.' '. _ \' tlxtlă. ;\, s':,UI\)\Urll stllH ll1(lcsat,l lI, '-",,. 

<;,11HI UOI abia IW [lll\l~llI "[ilp;lni ,.:ft nu l'iJ(,1ll ,- _ ' ' '. 1 - - 1 ' \ 

1

, I '" '1'" 1 ,,' ,(' > l' \' '''1' tral<l"{,:\ Illll'l\ lllul\1 all1. ' , ~e ll1lreC Intre SlllC ,~r 0.11 S(J.U c\r1, 1 ca llc')tll Ul o culle de sHrdlll' ,,1~1\ ~,~,'~ 
,1 l 0\ eZ1 l. ~.t e c.t ~ H ,1 Il\{, 1, , , ,_ . ' ti r'l ~ Jill"C\ C' pnccp elc 11l:iCiHldtalea II ,r 1, • " ' , " ,.. O I C r' l' J!P[I"!O :IZ! Il III luam'\c' :,ah', " lip i o, It.:, g, n Ş , \ ll1\al a lost ascllltata 1 hercscflumberl, 

• _, "al' :ns Iva !lil "p.( ,t ,ClI l~ml ('tl I Z('l,e miJllltp nu mai ~l;'tl)(,~t(' din iroltil ~i I proprl:~ ~, ",' '," l ' ", j' '. b U' ". t ' <100" \ .. ,'a '" "" al'" t" "" n;r ",Inl 101 . .. . .. . I :-<e ,lUI'" pamlle "n """1,,, blanJ, AUI Ia 
1 
ca el a ,0S, "b"tă lil mameD e , '" ' ' ' 1 p<'l'''illal'! la adr('.~(\ (p!plol', \' : ' ,',' , 1 'h l' .~' ",'" \" ('" ')1' 

"ill '. i" ""1 al la ,,,oali,. \" ",,1 <>, ,,, <I"I'aJ"- _ SI.. " .'. ..,. ..' .'. ,._ ,1 ,et ba"ce, ,Iabe ,1 pUlern tee n' "" ":'" i .U" II. ~u'\lIle că eZls," .t a, 11<1 II.~. . 
t,., .... '" ,d"," .,., _ ,t ,.".1 I""',onal,,", '" a,l1'p- . .. .. , ,'1" 1 '" 1, 1 "il " ... ,,1 'o, 1'1 II lor, sau cu po"rea lor, "'" cO alte ca It· : jord cal,' II lI/JO,"" /". Peste Lot ' ~I'azh elin nO\l .,pI'a(,~I':"'-1I1Iil, . . \ Hllll , , ..,. I ttlţi: c.c ştiU ele, ce sunt, CUI ~l l'ciHru-cc \' prea vorbe"le la obiect l'~ irr:' , 

..' ' ' :--untf'1II eLI loţll "lii111l<ll 1II'(\('1"~'" \ ,1 '. se : ., --"',' ,. ' " "",- ",' 
_, Pc/o Ii!mp"m! _ 11 Zle(' IW'\'

11H1
l ".' ~ . s UjC , ,,' tii 1 ~onl S de Sl nrcs I , .. . . . . _ . _ Cum e! ""1" na 1",,,1,, <1,' 1 H "",. 1 mue "c<sIe ntUllaT omul le p",ond, c,' < rn t '" ,1 : ,. 1"1 . ' 

lll<llllhu \Il Jlll, _ ~ \ '1 [' I '- . " !' d' t V)·IC să vc)rbe
C1

s"'\' le\,< .'~ 
_ ' 1.' ,.. . ..... . l "ar' ,m,,".'" j',,.. ea. " 1'"'' a "'''''~' t'UIIO'C, ŞI. cu p'"CCP,,"," sa "" ca o n, ?'" nuor ne· " " . . ": ':. . 

Hab.'"'. !' "'I'u",l, r.hlt.1 "'o hlnd. l _ Ce ,,! ", l ""ah" c·" le ;k t., "m. ,."" In- I b"'url '" "," !o,-, d tW' l',r,ultll lIlheg. JIu m bert vorhe,te.;m, ' 
__ : <lu" ';'.1" ,,, ",ce polo t""'p-II$. ş' no! "'~i' a.,,, ""i ",t"I",;,,,1 ","'·"U. ,i. ,I'n,k ! . p, 10"Ie k da"iJic,1. le . num,ş", le , 1'roce,u\,."'" 11. ; 
" "'i' um ... , '. . _ .. ..... \ e.' ,,,.,,,, h,,,·I ... ,k "! 1 " .""u ",:,1\1 ":0 1""-- , "ud wâ, ,1 1" rn :"al

a 
" 1.'.' ,m pn ma c,- 1 n zi le. . .,ct/ . 

, "~~_. tL 111'.~-'1.': _ al :1.llhIL ~_. I~h~.!elll,,,.t(: \ Zlllf!n-:;'l rahdarea l.na,;CUla l'om.allUlul, ' • \ ra~tr.:rul proprtu" ll1 \:lcuţa tllnţelo,r, espn-"f'· ", 
(.",II\..L _ CI 0,1, \' eA V

O 
",mo ",n pulot' .. ],,," In oool'ul InI li ,.Ii,',,!. "0- ""u,,1 cu "h",,,,a Ul l11111 "le ,uventul t11a- g"."'Il O" ia, ~I' r,le ,,,,it< din 

l,uda ~c Ilas? Ollal;\ zic('ţl cfl :;.;e zief' ClI mand;t '! lJl'UP";C'; "-ul :;,i cu' totii )!olim pit- \ rcţ: sulll om! cedonia arata cit silUa\ia se agru'-
ilS apoI eal' cu /tin, , , \ ham!. , " Si omvl cu inima sa, cu g~\ndlll seu, din ce III ce, Ciocnirile între baff<'teTt-' 

\' o,olia " la eul ;ne. .. r: "" I,;,b,,,. _ l'cto ""'bum! - "n; ,iI-n'; ,·i,I i,' 'cu I"',,urul Iim bei ,,,le, se co,;"i tu, io i.' • 
\'\.,;elia! __ :;.i loţi golim c.\tc llll pl1hm' de 1 gla~111 in fa\'<JI,ltl amot'uiui eallllHl1ial." \ mitic, in popor, in nJ\iu.ne,~ :i 'C'lel bulgare insurccţionislc ~i trupele lur,--~,,,' ; 

1 

'1)' l ' l' ' , ,'" S' I J" t Int'l vrcllll C l'tltetc" -, 
H'I'C, \ O( ,\l~1 "lllIt l'Cnl. 1:u'llf' 111 pllZllllill', Il'e,;:\I' .. ,: ',1 cu tura ne a con~ l.~ ;. d',' s :-L, • . ' Ah' ,.' ' , ,1 ," 1 - e X,IStcn ţU \11,: , 1 'i' , 1 () 1 '\ ' ' , • 

0, ,fi ~ol un ,<Ue nn p',lia .. M. heo. e: • da, " ~c:·"o:n·ca 1',,. .: ,. le"'" ·"t, vmo , n",,"", ŞI tn upt" P'~"" ,,~nl" de;)c, Je n ,,,tnCIll . ( m' a s a CIOC' ., 
si n~ "... no",h" n1<,n"';o,'" in st ""i n" la le ' i ne,re"t, e,.,e, Im-O rI or .. ,a le ren ,rI·· •... lJe 1 ŞI. a rm, le ele a per "", ,1 'P ban ci ă b u Ig ară en un ,kl a~ alU e n' 

, 1 ' " ' 'm am du:"..1 !)C-'l \"-'Illl ) \ (le"" Illl--;t' I blrulot" ' - 't' Loman,,' "'N~C mamtc . .,Ca"lo .. -locr~ '. ,.' .... '. ' . . . . c... .;.. 1 rin cuhuru se a""""',OOu'Po- soldal! lurc!. ) ""urgenl
l 
auos

t 
,"'. 

îlllOlleazll; llI\;at;,\ .. , mhc pahanJl, \ le n~u Edturil se con"titLle În n,lţÎuliC, rin, I ,a'~:l Iulie, G() Jc insurgenţi ~" 

C

ine-" f9."ut (',rt~,'[nB tn drum. Pereal amor! \Por
u C~"lll1lnd ,'e salut pe el-voastrJ, salut, ,."oc.-, 'd' l' \' tI' l' 'U Loc~" ..' ,. O . . cen lat oca lta ea I'JXSC: lISC. u 

N'a f!'l{'ut-o de nebun, ' sa strigam. . . niul cultural a,'l. sculmpell noao,;trc naţnt,nl, d' CI.' '"",t., do ,,,,'ot. tritgeau l' el focurI 111 case asuf" ' C' b I 11 fi t care ne-a aSlg nat (Jeu ce nt-se cU\'lI1e G' f t ,,' ,l11(H~ ca n ca s \' Il o, ~'~~ ~._ -1n ("11certul popoareior. datilor turcI. 'arnlzoana a os ' 
~i de dQrn-l sA ma. uite, . , " - j 

~. , 

! 
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:\'r. 1 ~R 
A ) ,'1' 10 ,W\ll'I;'l \,(lI'],il'(, In limba lll;lghiOlI':1. ,!,("1'111;il1~1 , Eu rallailll'! ])1\11 IY. DiL1malidi i-",p 

. ci hnp':j, 1 Il ep a , It " 1 ' 1 'i' 1 1 I gat.ă. .SU\u\ BCS1\Ll. ~ .< .. r< . " :;<Î româlhl, in eaI'f' a Îndl'lIlllat IIHllollal a~ ; tl'II.llil(' il.l .. Po"la 1'('( actiei" el 'JIiI'/!.'1/i IIT ni 
fa '1 <1 tacnt dc b':lnde, wr sat li 1, D e bn;,~te 1 ilP la hUlltl În('lp,!,(I'I'!' ::,i fl','t 1 :1'\:1[,>. In II p:'<l .\I:q,.(la:;; ('1 COItI pall ie, Ul'lll~llOl'lll il \'i~ : 
,s. ' , 'el a fo:-.t l!1(cnd1(!t~ de cOlllm('allllidal a 1'",,1 al4'- l'U umull-:' " ' 

" ,) 

dlr. ţmutul Lason 
,,> -.:: 'sLlr'lle din '1' [. I .,.,In Balatol!/iired: Coala up tlpal' gata, . 1 ' t V'l s.\t<.:, .-,c mi ,( L ') 1 1- "() ~\:a Si ;) te ca e < o., ' " _ :1< l ;,0" P\pfJljl al'!', lC' ('u" a apl'oap!';, CUI', 

., t' '1 Pnlen sunt culre- , d l' '..' '- 1> '1' • ~ 

Sf'llSlltil serhl'sll. St:iri!c din Sl'rbia 
încă tot nu sunt consolidate . .\br :-iles ['1tre 
oticerl ficrl'crcJ e continua. Asa zilele aste, 
regele /)e!re l'a Ilumit pe ataşatul m~lit~lr 
dm Consta:ltinr'pole, colonelul fA~sfiall"l/, 
de marş:d al curţiI. l\'umirea a apărut chiar 
şi in 10<\ia oricioasă, dar în urma presÎel 
corpulur otitercsc regele a fost silit sâ re
\'oce numirea. ~umcrul foiT olicioasc, în 
care a apiirut numirea, a fost conllscat. 

districtele ;\'10n<1S lr ~ t, S.'(' lwatt'? Cn l,rotopop 111 ealllnă )<1ea- ţi ~'Oll\'llle eOllllllUa u~ lt, ('~~el a~lqfl'a 

d b"ndtl compu:-.<'\ din peste, f ' COlltra \,'lC'a illea ai j,1cllt o F"ea sll)b,l Wlp,.esle, l'oatp prate e O H ", f., să aSlOneze ,- " " 
-, n carI a~~ără pe JOCll!tOrJI pe o elllcC . . d' '1 eil iţi ::,i "Cl'lll, ual' b,wf aştept /legi eşIt". 
'J2:'I) llltsurgdculll:"l(lJ' l)e t"'llle'llc şi cOl)Îl ruluI ~langra, lucrUri espre car ea ' 

, " \'a 41 zi(,,;t, l'<1ll[l ",'i Val('J'ie B,lreiallll m sa e < . fi ' nimic nu s,tie. " _.0 t' 

1 I ' te 1)CI1trll-ca să se a e ln d d' l) ]'1 tIV 'II 1.'1 I DI'lll 11"1'1 or a mun Catichetui suspen· at 111 >elll:Ş' ra caza en cam\! (' pe nOul LI LI au, 

siguranţa. 'N. Diamandi, scos de .guver,n d~n .* . ' ' ,', 
lJu\'crnul bulgar a da,t ordIn rc- ) stul de catichet dela gllnnaslUl dll1 ),a ('ursul adll\llll~tl'alll tIm Ul~.J ll~ 

tantilor seI diplomatlCI ca să lu- 1
0 

,-.\Iare )entru \'iată imorală in, aliui tl'~'!;llt ,;eola"lle au 10,,1 !'f. a>'cullalorl 
presen '1~ c't cabinetele respective in Oradea. ,1 " b' I !{Olllillll, '.llllUIH': Ioan ])a\'lu, .\lf'sandJ'u 
cn:ze re ang , , ' I ' , z~ suită l,e faţă, cu propria suscnere, Ihlp11'111 (;POI'''O I\o(~i" [oan LUIl" Ioan '1' li ' sa nu lntrn)UlLll:'>C', ' " . '1' ' , ,",', ',~ , ., " ' ..... , 

:1: 

SCllSll1 fiii l ,-la, ,'intr o sene de II1hlll\1 aruco l, In mo- Mlllltp,lIl, ilutln .\loh'nlan. I POUOl' :\lI'O<lm, 

,.. În ,..,ârin~a bandelor de 1~1surgenţl: dul cel mal scârbos pe vicaru\, epi- :\if'olau UiJl'l~a. AIl''\'lIldl·~l OllilL'in, Tmian 
t~upe neregulate alban('~e. CI, sol~3ţ~ i scopesc \ asilic :\'1angra. , 1'''\('lll''~I'iu: "~Ul'C~ POP('Sl:U, ,l,",\r\ish~ll ;-.;tal,l: 

dll1 armata turcească, 1 cgulati.1, (J,l~_ Altfel, pe lâng~l toati"l suspenslllllea ~lfa,t1 ,~pl::,lle.l,c ';'1,"\~Wl~",t,ll1 ,1 (udul., ~~IIlIL', 

Bm'is n S('ilpat! Am fost dat în 
numerul de .\larţi ŞI noI ştirea, ca Boris 
Sarafov~ prcsidentul comitetului 111 a
cedo-bulgar, in socoteala u\ruia se ana 
asasinarea l~rofe"oruluI ~lih;)ileanu ~i 
conspiraţia plănuită contra vieţiI re
gelui RUI11Llniel zilele trecute a fu"t in 
Ungaria, şi ca la avisul guvernulUI Ro
mâniei guvernul nostru a dat contra 
lui ordin de arestare, Cum raporteaz<1 
acum ziarele din Budapesta, Sarafov 
in zilele din urmă a fost in Panciova, 
a colectat banl pentru comitetul s(:u, 
Jar' simţind ca c urmărit, a trecut în 

Serbia. 

, . 

\" L11 a că '(:fat COIlVl!lgcrt:a că Inl'; , 'd 1·' O' d' 'o d ;-,! ,\el'cU,1 >i"ll1 "'U[llh l~l u,:,tllllllul tlOI,lll<i1 dl 
un < le , ' , "le Qll1 nost, ' 1I1 taman .. \ li ă 111<1na I ('ll'III";"'I\llI111> I'~ "'1 'IU ll'ceul loţi. !thlll . .', 1ă 'Ul'l'll1S ord:-. C , J:- ." " .. , . ' " , 

(~re3 1l1Sun.:l\lOl1,) ~ n al.. ' ,~tkl' sa petreacă la cea 111<11 lUCSUrlOllsfl IAlI'fd ~i 'li-aian j>,lC/trariu au [{ll'ul c,;a-
S.l numaI popula\I,u dcla sate, <~x_! bale din Ungaria, la Balaton-fOrcd. 1l11'llul !II' nolat· Cli Plllilll'll!fl.-- In"pfltll[Ull, 
•• • x. .'" nu se vot s" I ' . "1 1 1 I I I IIKat eXls1 a garan\la la. . . .,"';-abaJsâuc din Orade desene dl ill"CI'IPl'l e fi ae('" CUI'''; 1)('11 1'11 auu ~1'O, 

vl'rsi măcelurI în orase unde c-.tc mat 1 r 1 ~ t-' b , 'e·' [lt del'lu\lll I~H);~-I\)lH \'1)[' ti din :!\J- ,;H Aligusi e, ';' " " t - ashc 111 t un numer I Le , ",' " _ " 
, nta onismul intre populaţia Ul- . ~ , , '" d' [lOI'ltm'll tip a ti pl'lIlllll ,,(~ POlltlSllIll<l \'t'I'-

mare a ,g ',Il cercurile 1U1 Olamandt 10 Balaton-Iure . bal 01'i ÎII ~('ri~, Vor li l,I'llJli\i l\ulIlaito 
'cască SI cea crcstm.'1.. 1 , 

C " ", 't' liniste. ..I)r. N. Di;.lInandi athl 10 asta mal a~(:ult;ltol'1. IlJdal'lru pe '~ an e ~O COl' .. 

guvernamentale dunl[1C~ e , '.. mare "pl:lccrc, ~i ci e aiCi in \'ikgi<ltll~j, ce il"cultalorilol' >;('1'<1('1 :;;i bUlli îll slwilu "t' 

___ Iw--eercurile o11cioase d,m \ lella se dar ŞI I1IUllccşte. El a pu~ la cale nobtia ial'l:'t, ~ Ascull<'tlol'il d!'la :let'sl CUI'" an :;;i 
... ,declară că noui1e revolte d~n .Macedo- lllpt~t in contra luT .\langra" Şi.aCU1~1 e llCO- illll'l'llat, unde p"lIlt'u 1-0 e~JI:, 1:1 Il!II"~ prl
.", " . :1 tCITIcrI de I1Iscal eom- busit in a-l scoate cu desăvlrşlre dlll clerul 1l1c:,e tol alar(l ll!~ h:lllle, CPl Sl'rael ~I ,1111-
, ma nu lI1Splr~ 1 I ' " t , , ,.. ' ., ea nu va l,utca să du, "r--or. naÎntea teatru UI, a căruI oaspe re- gPII\i. d('1a !-JIIH Od" ~(' j>1'11lH'"e III 1111('1'11<1 

phCnplll1l) 1ll'5,,-ar ,~ gutat e, a spus multe din uneltirile par- gratuit 01'1 pP l;'lIlgă. pJ'p\ul tiI' .lUIIl{·t:L1P, 
reze decât eate-va septcmanI. udci lui .\langra "l'rlbl/lla })()pOrlilill~ c:a ' :;. 

Turcia nu merită nicl o imputare, în doaga morţii; lI'IassÎc's a ccrut dr.:]d 
din l'artea Puterilor, -,~ ado~lgă a, ccle;]~~ episcopul Ctlldiş S~t-şj dca cll\'l:l1tul d,e 

1 r • onoare, că nu va da bani ne seama lo\! cercurI --- de oare-ce a al' \Cat In ma e tiI care a luptat în interesul ultraiştdor,va ,a 11: 
parte reformele. " .' Cei dll1 jurul luT Î\langra l-au ascdlat ln:<I 

Puterile au Încredere că 1 urCla pe ColdlŞ, s,i dea b,1111 pc seama tOll 
va ishuti Si) ilwbu"e In curend re vol- l~llldlŞ il rcluzat. L'au facut acum, pe bc
tek :;-i,,0 continue al'licar~~\ refurmelor. lr:lI1 u l, (~o~Jiş sa crcad C,l c;)mblul ~U-I 

, d' ,> ' l' \ ban SI să Iscalcasci], un c<l111blU de ~ooo 
Se tel,:gratwză ,m ~()jl.a, z\aru Ili cor." Cambiul l-au depus la LIn agent, şi 

) 1 ~okalanzelg~rc că primul 11l1ll1stru bul- au L1cut aratare ministruluI \\'lassits, care 
gar, I'etroff. primind pe dipiomaţT, a zis: a trimis L1ll detec~iv cu numele, I?e,dc1." să 

_ Re\'oltele din vilaetul :\'lonastir rcscLlm~ere camblUl. ~ d,oll~ ZI l-a, citat 
,,' 'd",," '1> 13c1nice ale pc ~ctra~1UI, ~ cre':lulul, ŞI clllstl~ul ~PISCO~ 

llU slhllllb,{ ISIoslţlUI11 el. la SlJ1C SI tluend ]O mană camlmd, l-a ZIS. 

Bulgariei; insi?! dacă tn~pele turceşti ar ~- . J\L1ria Ta ţi-al perdut creditul 
comite cruzimi, Bulgana ar putea fi Înaintea mea. , 

ItWIIl'UIllU'l'a pavel Pin X. Dumineca 
dimineata la 1/ 2 1\ ore s'au inceput in bi
serica S'-tulul Petru sr:rbariie de incoro-
11,lrr.:, La l/~ ~ orc a sosit Papa şi a luat 
I(),; pe tronul ridicat În fap d~l~l J)vrla 
Sallt..l. A urmat sarutarea pICIOarelor. 
_ S'a aşezat apa! pe a~a numita "sedia 
~'es/.1Iu,.ia", purtat ti i nd astfe [ in BusdlCă, 
'Sl J'aici in capela CtelllNl/e, unde s'a aşe
~at pe un alt tron, binecU\'l:ntand poporul 
adunat. 

* 
\<:.lisUll orh. D in ~ C\\'-York "i llC şti

rea Ci c\.~lerienţcie cu razele ROl:ntgen i-au 
rcipit inventatoruluI Edison "pro<\pc cu to
tul \'ederea ~l('dlcir I-au spus sii aleagă 
Intrc continuarea e\.pcri~nţelor şi totd;~l 
orbire, sau incetarea cu cxpericnţele. Asis
tentului luT EJisOIl, a trebuit sa se a 111-
puteze un braţ şi trei degcte dela altii llElnă 
din C<lusa distragerif ţcs{tturc1or. 

• 'J'Ul'hul'itrl (It' mUlltitHri iu 
Hu~ia. Din Odessa ~i Nlco/a;eJl ~e 
~ni(' c,l ~;-)(},O()O d .. 11Illlleitu!'1 ,UI in
trat 111 ~1'('\';1. L:zil1('le dc pl'll'OlplI din 
Bakll ll'U I}1,11 rlIllC! ilJllPazCt. Pagu !lele 
ealbllle de IUl'hlll'rlrile ele muncitori in 
luna Iulie se evaluiaz.l la J tO Illilio(lrl(' 

coroane. ~\n fOtil r!C\illllţl ti llllll(imc dl' 
muncitorI O\TCI, Dtlnui!1 cit el slau In 
frunlf'(l mi~Cilril ~i ce) el ar fi ap!'llls un 
is\'ur de pelrolcu în Baiat. 

" " ~;lccată In contlict, Pentr~l m~ment" Sc poat~ închipui C~lt ~e, adill,~ ,a fos,..t 
...iA t;uvernuJ nu se gâlldc~tc să la vr o mc' IIlIpreSlOnat (Joldl~. Dlamc1IH,il \ rca s,\ adu,ca 

___ ~ •• m;) , ',În,'h"\(lt Pctrotf,.., ~;:~~~~l ,1~~'1 ~:l)ţlC;~I~~:~~~,::~;~l l~~l\~lr~;~\i~:~~ P\~~ __ 
~ri'-diplolllal ma ['La Il t 1 llil J. Illl,L: r, tr.:rni (~l in contra 1 ul .\1<1 ngra, pc care tocmai 

După s!!n'ici,ul divin Papa din ~ou 
s'a asezat pe nsedla ges/a/ur/a" ŞI a Jost 
purta't pe un tron ridJcaqin, faţa altar~lul. 
Un diacon I-a luat acum din cap mitra, 
car card:lallii .Machi, pronlln~:ind formu
lele de Încoronarc, l-a pus in cap tiara, 
Tia;'''' asta e din aur şi argint, ŞI lmpo· 
JublU cu pietrli scumpe. 

Au to"t de ta\a \'I'r.:-o )0.000 oamenI; 
Între acc,!tia mulp strall11, mal alr.:s din 
Franţa şi Germania. 

A. apărut. Bibl ioteca •. ,Trihulla Popu
ruluI", n-ful 1. ElIlill' Znla: Nuvele, bo p. 
Broşat frumos. NlImerul cuprinde 3 llU

yele alese. Preţul 40 banI. 

vic\\'ut de un redactor dcla ) AlIgemcl11e l{,ol11<lnll l-au facut cu neputinţă." 

Z~itungc, a zis c<1 sitlWţiulI,ca Bulg?ricl Se poate astfel de preoţI să mal 
Yt.i d~veni in curend ~rItJc:), ,P:l11ţul stea in cler ';1 " 
Ferd,mand vrea p~cc. l11să ,Opll1lUtl,ea Preastin\ite părinte Episcop! Cre
pubhdl ar \,utca sa-I ~Irasci'l 111 fl;sboIU. dinciosil a:-.teaptă să se pună eapet 
lzcvollelc ,dm Arl1l~ll\a arata că ,este o odată' ana;chiel din biserica, AicI nu 

, înţelegere u:tre comitetele revolt~~lom~re mal e vorba de persoane ci de anar· 
.._--- hu!Găre~ti Şl cele an:lene~tT. S\tuaţtu- chie in biserică, 

Sf)('uatn InI UaH. CiU r'lJ 1 B.7ii, eur'p 
"('I'I(>11I:1lla tr{'(:ut[1 l-a :-:1 J'iln,!,(u lat în BUlla
Ill':"ta pe Iwiga:<111 Adrmâl/, :;;i-:l pI'pi'elllal 
Irillllll;\lnlui "ocoala :-:prf' .whital'p, So('oala 
tact' 1 !l\o ('OI', l'e(lI' li 1'01'11 I ÎIl,.;a a grbit so
l'oala pl"'a ";;lrata ~i a illailJtat-o millistl'ului 
de .ill~ti\if' Cli o!lsPI'\',lI'pa vit "p('"cll~, in in
t('I(,~ll\ If';.:ii, nil 1'01 Irr'ee IIpstt' SUJll<l lip 

13U COl', jlilli"ll'ul \':l avea tlal'lt să ho
tttnt"e{t dacii slnll1gulHl'l'a din Ul'Ilia a lui 
8"li ajung!' UH eor, :-.;<lU nUlllai 1:)U ('OI', 

\, 
''';; 

A -..m!'a t.:ste mal grea decat anul trecut -- a * 
ad30gat diplomatul -- 1l1să sper cil IIlSllltal't'a d('}lutatlliui I,UJlu. La!l 
acorJul austru-rus va impiedica d'a se lunie, J!I'Or('>,OI'ltl tlf~ tpologil' Liubolnir Si11l1<', 
produce complica\i un]. il illc;ulta,,(' pe dPjJlltalul hIlCO\'iIlP:11l j)I', 

* Florian LUpII, tr:lg(~nJu-I pe uindf'l'r'pl o 

UUHia. Turburările de muncitorl 
din împrejurimca isvoarclor de petro, 
leu dela ]JacII, continuă să ia dimen
siunI tot mal murI. LUI. J'imesc i-se 
depeşc3Zi'I din Chim', cu la 5 şi G August 

''', . ..-BH avut. loc cI?cniri ~~~ngcroasc intre 
"ukia\1 ŞI munCllorl. 1 rupcle au tras 

j,I- În mulţime ~i ati omorît 12, rănit .!)()o 

in~'i. Guvcrnorul din Nicolaje'.... cu 
prilejul ăsta a fost grav rănit. Au 
:"''''st comandate trupe insemnate În 
Jate ţinuturilc espusc. 
, Num~rul muncitorilor omoritI în 
lL'~\\hUl luni! trecute e :200, nun;~rlli 
,l'r\ur rUl\\\1 mal bine de 20()O. In o 

. t.,mare parte i.\ ţinuturilor industriale 
, "€I()m1\e~te anarebie. complet;'), 

p;tlJn{t. Simic ii l'l'a dU:;;lllan Jeputaht!ul 
f.llp", lwntru-c{l acp"la IIU roia S<'l 1)('~'~lli~lL 
l'a ('Ulllllata hl1 ~{l se m;lI-rlC' dupi\. 5;lImc, 
\Cilll'l'Î. Ia 7 .\lIg11"t, ";'11 l'C'l'lradal 11l YiplI:l 
j)1"H'I':-.;ul illlplliat IH'l1ll'll insulta n"ta in (,Oll-
11';1 lui ."iimic, JUdPt';ltOl'ia l-a (:()lldHllIll,~< 
In 1 ,,('pternfll1f1 il1chi"o,\l"'. ' 

" 

Tonll'i\suilui H Î!'lll'S - deii !lnt Pre
cum se stie 'pe }JÎencs '\Lirton 1'<.1 petrecut 
piln~i la herlin lIt'i!,n' .le11l) ~i 3;ci l-a pre
d,lt 25,000 cor. lJjmcs, neştÎind nicl nem
ţeşte, nicl cnglezcşte şi-a angajat un ta
varâs dc c;îietorie Cll numele Bolgâ/'. Cum 
se d~peşca,~\ acum din Londra, <alaltaerl a 
fost deţimtt acolo acest tovarăş. De ynnele 
luI DÎenes Însă nu s'a dat încă, 

* 
t Ioan ]llI~a, canonic onorariu, asc

sor cOl1si"wrial şi paroch gr~ cat. în car
tierul numit Uj\':iros din ()r<ldea"mare a 
repausat In li August in etate de Xz anI, 
I'n al ,:;,X-lca an al preoţieI sale. Inll1or
mentarea s'a fclcut S,Lmbătii în 8 AU"llst 
orele 10 a 111. În cimiteriul comun t>din 

JliliOIlUl' îmIHl~t·at. Un om mml
rit, prigonit de lin cfumllar ftlrit 
miW, şi-a ('(Icnt În:-;uşI jmleeaUt: l'a Illl
jlll:-;;cat pe cel care vuia 5,1-1 atIlle.l la 
;:.;apa de lemn, pe dnIJlHlI'Î. .\IililJllarul 
o \'\'Pl , [Uhelyi Lip,;t, care acullla's do] 
afl] 1'!l:'CSC eontIalllllat pPIIIl'u junlllll'nl 
i'ah, a fo::;\ impII~cal in J.\ledg:veseg)'
lui la de un dalura~ al seu .lI ari!; ,1;1-
110~. t;lon[nl i-a intrat IU ecart{. i\larik 
a îlllpu~cal de dindarepL, din flpmijlo
cili\. apropiere, tocmaI pe când Ujhelyi 
pl'a ;;'t, intrE' in elugheanul uner rude. 
[Ufzclyi II yendu-se acu's 3 anJ lUI 
Jlâ,.ik 100 jll).!Cl'C de p<~1ll0nd, suh 
cOlldiţia sii. pl~llc'a"l'il preţul CIIJIlP(>I'[lril 
în ntl.e aBual!'. ,Afârik a ~i phttil rata 
Îllt,tl, daI' a dUlla Il'a mal Plltut-O pl,Hi 
din eilllsa J'udului slah, [,'jlzelyi a 111-
reput ([ClIm lt-i :-;;jcHl!a, a-I îI1lPl'OCCslla .•• 

Ceruse in cO'lllra lUI licitatie, carc avea 
(hadea-{ )losig. 

• Si) se Iim), enL LUIlI. Jldrik l'a l'llgal 
.ARAn, 11 AllgU~t Il, I\)u;~, 

~tin' lH'rsouaIl1. 1. p, ~, :--Ia l\lan 1. 
p~\P, episcoplll AI'<1..1[/{II[, }',1 sosi CII IrClll1i 

~. -'-. '~I de SL\U',r ,11'11 Heie!tpn!tall. unde il slal5 Sl'tp· 

~,,' F' mUdll/. 

--....,,- * 

Brallwll' \'idii. Amorul e pricinuitor 1)1I111iIH~C;1 dill~illea!a si\. amane licitaţia, 
tk mu\\!,' ~lIlerinţe, Duminecâ noaptea Aiss dar' milional'lll nu voia, şi in despera
~~ntal ~\1l1 \L\c.\u l'a omorit Cll furca de rpa n~ta a ridicat Jldrik arma uei).!;I
I;r pc_ :-:'t:nl\uru\ "l:ll "";,111.1IJ/' Imre. pentru-ca IOa!'p, Uin Arad a plecat HUlIlaI decât 
la g,\qt l\'·Jgo~tmdll-se Cll nc\'asta luT. " 
- ErI dimine~'ta ;;cn'Îtorul/k,ik Imre din jll'OCltl'Ol'tlI la la!a lucuhll. '\~ellltal. 

ţ, 

Alog-n (' dr dt'putut III m"tl'ila. ['1'1'
~um 1\i-se ';('I'i(' din Hi"lriţH, AI1<7/e;, (;ot!o
lJ'ed) ale"ul dt'putnl al cerculUI Bistriţa, 
cAnd a primit mandatul de deputat; a rostit 

Arad, a \'oit S<l:~l pună eapl't "ieriI 'juo- \Jlârik a fost lăsat liber, A\'l'rea lUI 
ghii,ndu-s,e ~u un cuţit. ~~al.l.'l: dragostca, L:jhelyi. se lll'C,l la vrc-o 5 miliuane de 
Iubla o tata, carc ou-l lubta, coroane. 

* • 

ULTIME STIRI. , 
A tputat iu ('cm11'H m in btrului-p!'t'. 

~('{lill t... t'ran('t'z. , 
J.\falseiile, 10 Augu:-:t. Combes, 

l1linisll'lll-pl'cşedillte franccs, in dl'lllHul 
~('Il la prefectura oraşuluI a fost obicctul 
!Inul atental ner('u~iL [n italian eli 
numelc Piccato a LIlI[lu:;;eat diutr'u!l 
revolver asupra 1111 Combes, da!' nu l'a 
nimerit. Picco!o nlllwtI d('(',îl a fost 
detinllt ~i dus la [lrefpclllr;l. IIp\'ol\'eruI 
era lllc;'l/'cat Cll cind ca,.tllş~. 

..Jlarseille, 10 ;\ llgusl. Cercurile 
o fi cic o ase neagă că al'ji l'orba de a/cII
tat. Spun eti cille-l'u a arUl/cal 117 Iră
sura ministl>uLul-prqediJlle patlăgcle (pâ· 
rădaisc) ~! soţul lui a Împuşcat in aier, 
ca să-! scape de 1I1'mâ1'irÎte poliţiei, A 
fost in depărtare de [00 paşi, canJ a 
impuşcut. 

Jlarsei/le, j O August. Omul care 
a anmcat cu pătlăgele a fost deţinut. 
II chiamă Oachino. Piccolo a fost 
beat. l.Yeagă că ar fi puşcat. 
---~-~ -- ----~-"'----".- --~~~--~--~--------_._-

BecI, respOJls. Ioan HU:-lsn ~irianu. 

~:ditor A 111'."1 l'Optfrki-BarC'inllu. 

INSERTIUNI si RECLAME. . . 
~-==-=-=.-~-~-::- --~-~- ~ -:- ~ ---=-- =~--==:_--=------ -:;;---~------=-----=---=-----==-=:;::~-;=-----

Cost şi cuartir pentru şcolarI. 
~llll~l't'i"a adlw la t'lI11u:;dinja acptlw 

ptll'itlţi, eHI'j \'IH',;e a lldu('e copii la ~coa
It'le din .\rad, (,rt III cn,;a mea III'oprie, cu 
Illdl[lcrl (:DI,(>"PUIlZi'tlo:ll'e ::,i Cli ;':l'l\dill<l frll
lllO,b{1 In ,q)i'Upil'I'I'il :;;I'oalelol', "lI I'I'iTIIf'~I' 
eli i[H'''I~lIl11\ aliului HIU,jr1- copil dill famili! 
bunc In cosI şi cl/urlÎI' lIP hln~,\ platrt i('['lilli't. 

1'('1111'11 loti copiii Illie Îlll'I'l'dilllaţ1 ,;.1 
\'a ill~l'i.ii V{l1'illt\'~le, 

Cu d('ospbili'l stim" 

1046 1-3 ..\.gupia l:rsu, 
Arad, strada Deâk Ferencz Nr. 38. 

le}- . 
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IHplmnă .le aUI' lS!H. ()"Hfh'n-Jla]'P. 

SCHAFFER JOZSEF 
COlllpactor. 

A U A D, Strada Tabajdy Kitroly. 
Execută tot feful de 

lucrări de compactorie 
deJa f'x~cutarell. cea mal simpll până la cea 
mal de lux. - Comandele din loc şi pro
vil1ţă se efeduesc prompt şi punctual. -
Lucru bun şi solid 1 Pr~ţUlJ mod.-rate! 

Sprviciu pun('tuall 1045 1-

UiplulIlll dc al'~iut !SSi). Hudal'c:-;ta. 

Cel mal eftin isvor de cump~rare 
din Arad. 

Juvaepicale, 
bueiiti de aur şi argint (t'rânte) 

"TRIBUN! POPORULUI" Nr, 138 

Telefon (pt'ntru ornş şi comitat) Nr. 387 

BRAUN N. A. 
drpos;c de ('ulor' 

Ara.d, str. Forra.y, piaţa Boros-13ăni. 
Mare deposit de jirnis, culori de 

ulei fabricat propriu, culori pentru vi1p
sirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi a. 
toate de prima calitate. 
- Comande din prfJvinţa se 
1034 9- efeptuiesc prompt şi solid 

- Pachetarea gratuit. -

KALMAR JOZSEF 
mechanie. 

RecomandA 

Bicicletele 
sale de cea mal bunA calitate. 

KISS GYULA 
templa.r de zidiri şi mobile. 

A RAD, strada Borosbeni_ter Np. 3. 

Primeşte tot felul de lucrArI ce se tin d 'd·. . 
• • v e Zl lr. ŞI 

mobile, precum: lucrăn în lemn pentru clădiri pOrtal I , e, aran- I 

jamente de prllvălit şi birouri. Aranjamente de culină do~ -t l' , 'mi or 
sofragerie şi salon, dela cele mal simple pânA la cele In&,; --, 
elegante p10mpt şi eflin. 972 11-25 

Comande diu provinţă se efeptulesc nUJllai de cât. 

DesemnurI dau gratuit. -

La lucrări pentru biserici dau ralJaC~--" -_ .... ,. ~ 

-

bilete de amanet 
Are In deposit guma interioară ŞI 

esterioară de prima calitate, şi tot felui 
de pArţI constitutive d'ale bidcletelor. 

:1 
cump~rA pe banI gata cu preţurile 
cele mal scumpe, iau le schimbA cu 
alte obiecte. 1005 26-

Deutsch Izidor, 
clasornicaf şi juvaergiu 

Arad, Strada r-reIllplo!ll. 
Telefon n-rul l38, -

Eftine şi pe lângă ga.ranţie 
efeptuieşte 975 42 -

Reparaturi de biciclete, 
, instal&.rl de 
sonării electrice şi telefonuri. 

Toate pe lângă garanţie, 
Strada Salar-z nr. 2. Telefon nr. 242. 

h i I '1 , ',/' \: '1 : I N' I A GY;"'" A\ n" Q LF' 
U ~,I ,~~~\, ~~ < .. j: : 

~~~~~M~c·,i~~~~I==~ 

Cruce sau stea duplă electro-magneficâ 
ratent Nr. S6967. 

:Nu e C1'ucea VoUa. ...... .... :Nu e leac secret. 

vindecă şi inviorează sub garanţie. 
" 

tJinichig'u de zidiri şi R,'tă. ' Aparatul acesta, vindeci /' tianeregll\atlBsAngelul ~icon· 

Â d I
t 1 t d 1 H d· P '1 foloseşte contra durerilor d9;~~~' tra multor altor boal .................. 

ra CO \lU S ra p or unya Y ŞI Szent· al. eap, or~chj şi dinţI, mig~ene, ( ~~~·:.1tAfÎ tractBre normalli 8 mediculuI 
Primeşte toate lucrarile ce se ţin de meserh asta, precum: canalizări Y neuraJgle, lmpadecarea Clrcu- ,h;Y;'i')'~~1 se vindec!!' p rin electricitate. 

imtalari de apaducturi, reparări de closrturi /astupate), şi tot felul de ' H laţiunei sânge1uI, anemie, ame- ,f,~ ~ Inl!usire8 8c~stui apsrA.t este, 
l' ţelJ, ţilliturl de ureche, bătaie .,:,..",,: cA vindec!\. uu Dumai din timp 

__ ,,__ L u C P ă 1.' i de zid i. p i ---~--, - de inim!\. sgc.reiul'l de inilllA, tn timp, ci lntroduce constant 
d d d . astma, llu'~ul greu, sgârciurf de sto- rn corpul omenesc binefAcl:;torul cu-

apA esemnuri e gn!it ŞI CO' ~3puLz~toar('. Reliefuri şi dd lăzi pentru păstrarea ghieţii mac, lipsa poftei de mâncare, zl:\(!l'sla Tent, când pe deoparte vin d e c I 
pe seama Illăcelarilor şi cafegiilor. la miinI şi picioare, slllbires peRte tot, cu SUCCOB boalele atlMoare\ earl 

== Tot felul de aranjamente de culină prompt şj Pftin. =-~ reuma, podagrr. iAchias, udului tn pat, pe de altA parte e cel mai bun 
intluenza, insomnia, epilepsia, circula- scut contra tmbolnAvirilor. 

9sa 13-25 R.~parli.rl şi comande din provinţa grI:! bnic şi Bolid. 
~~NSZKY~MIHAJ-~~~~~~.~~-~,-~~ •.• ~D~~~S~~~'t~n~a~~~~~fu~n~e~e~a~sle.~.~.,.rldlw~a.~.,.C.D,~~~~t~a=p:a~~J~ 

F b i ă d b
'l d fii d . W d xT In cancelana mea Be a a e .s. ":".,,,,, (j rţii..-..ne%, 

arc e IDO 1 e e er Ş salte e e rOClurl e sirmu. C!\ri preţuesc cu mulţumire invenţianea mea şi ori-cine poate vede aceste 
ARAD, colţul stradei TemploDl şi Kolcsey. . atestate. Pacientul, care in dAcurs de 45 zUe nu se va vindeca prin apa· 

Primim to\ felul de 1uc[ltl aIBrţi~iSto8re acestuI ram 81Şa: 

arangiarea de casarme de soldaţt şi pompiert, şcoli, institute şi cafenele. 

Corturi ele grădină (ele descompus) şi pavilonurl, 
pentru cBfenele şi reB~auranturJ. 

_ Trimitem to loc ei provir;ţA comerc(an\Uor spre ViI zue ma1 departe. -
982 12-50 - Lucru escelent. - Lustru de gust -

- Promptitudine rarA I - --, .===== 

===== alltreprenor de zidirI, ===== 
ARAD. 

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

- ratul meu, primeşte baniI tnapoi. ti Unde orI-ce tncercare s'a constatat ddarni~l\, rog fi, proba aparatul 

~ 
meu. Atrag atenţiunea p, T, public asupra faptulUI, cA aparatul meu nu. 
poate ti confundat cu aparatul • Volta-. care atl'Lt tn Germania, cat ,i In 

, Austro-Uugaria fi, fost Oftci08 oprit tiind nefolositor, pe când aparatul meu 
; t:lectro msgnetic prin deosebita-'I putere vindecl\t6re, e in genere con086Ut, 

apreciat şi respandlt. 
Chiar IJi ieltinAtatea estrsordinarli a crucei mele elecU'o-magne" 

tice o recomsndli cu Intf iire. 6241 -189 

Preţul apll,ratului mare e Cor. 6., ------
foloBibil la morburl Invechite. 

Preţul aparatului mic 
folosibi! numai la ccpit şi 18 femei de conati
- - - tulie foarte BlaM. - ...:..:.. -

Locul ce n t raI principal de V~DJjsre (Ii espedare pentru \earl 
,i strAinMate e: 

: ;;. 

~
-_., 

. ",. ~,~ 
A I

A' t 'd' -'f 10 d v·' cement' m mtil rou te Insarcmarl pen ru Zl lrea plVOlye r e t 1 l br ~, 
şi beton de fer, prin urmare imI permit It. atrsge atrnţiunea .,sora u u pu_~ ~ 
asupra acestui nou si~tem de pivniţe foarte coreSpUDzetot'. 

Primesc spre efectuire 

Pivniţe şi buţl d~ ~in, o>;, 

d
· t b t . t 1 m"l noU construcţiI dm cement-betoD~ edl-
10 cemen - e on 818 em ce.. '. . flcărI turbina şi jilip pe lt\ngl' preţurI favorabIle, pe ls,nga garanta. Şl con- ;~ 

diţiunI de plat&. uşoare. :;;1 
La dorinţă escuPg la faţa locului. j, 

Planurl şi preliminare de spese ftic gratuit. 

-

1016 12-15 

Cu distinsa. stimA: 

NEUBA UER MANO. -up 


	Tribuna Poporului_bw_166
	Tribuna Poporului_bw_167
	Tribuna Poporului_bw_168
	Tribuna Poporului_bw_169

