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<, ti· a tanta _~U1J a" .. -, .." ~ care 1 a rendul seu a tras ŞI ea salva /rq~.a reu de tot pe Barabas? .. 
Atenţia întregei ţeri este ari afin- in aer însă, căci căpitanul cumandant Sovinismul a Jost bun câtă vreme 

INSERTlmULE: 
de un şir garmond: prima 
datA 14- banl; a doua oară 
12 banI; a treia oară II b. 

de fiecare publicatiune 

Atât abonamentele, '('flt şi 
Insllrţlunlle sunt a se plMÎ 

inainte în Arad. 

Telefon pentru or,.. ti eGmltaL 502 

Serilori nefr""ealoe Du.e primele 

pacea binefacătoare, apoz c~1 putin ~ 
toleranţă sub cure (eara sa se ,Puala 
indruma spre o epocă mal' înjlo1'ltuan:. 

filă asupra Oradiei-Mari, căci soartea fiind ungur - cum a constalat eri în a ~s pe socoteala naţionalităţilor ... 
leril se va decide acolo, - ast-fel de Dietă însuşi Barabds - n'a vrut să Ac'! însă când el peric/itea{ă şederea ,_ 

facă măcel, cum au făcul, de pildă, la I la1tere a partidulUI liberal, marele i Jl[n~ul"tul, ~inis,tMf,lU'" ~~"e.~e~l.lnti~: 
frase se puteau citi în numerii de Du- J' ~ . 1 f' ., ~ C tele h.huen-Hedervary a P'InUt 1:1 r •. 1 
wi .. "gj A' ~"-1 elo'" ma!!lll'af''' cari Îllre- Sepreus, zmpotrlva {umumlor, gean- SOlzst Barabas e luat La goana. 0.11 i t ţ' dl'z- 7 ,',1!1'WJara care l-a 

- _. 1.,w , u" '" > , > 1" _.. • mlw:a(J ,eplt o ,Ullea I , , 

gistrau ştirea despre sosirea la Oradea- darmu ungun ! "Il ne pare reu. Dm contra. lre- oferit malldatul. ()o/lducet01'ul deputaţI/meI a 
.. Vare alui Barabds Bda, să-'şi dea bu, să se întâmple acea,st~, .. p~ deo~ fost Plausich Mdţnis. La vorbl1'ea aCeSlll!,~ 
seamă de actil'itatea sa parlamentară, Dar în fiue, pe 1!oi amanuntele pa! să se c012vi12ifă ŞOVlIllŞtll lzberalz ministrul pre~edmte a 1'esplllls că ~a~ă, J. 

(.etătenil acestui ora~ au şi cau- scandalului numai in al douilea t'end că tzde poate duc~ intoleranta şi ~o- obţille, îll~red~r:a .cerculul J:~, SP1'1,!,1ll s(~ 
, ' ~ 1 l d"" , d it' ieosebrtd !/lţ;rwu-e mteresele 1 tml~()] tl. • 1/ 

lat deci să CO,.i:spUlldă a.~t('plărilor {eril. ,ne Importa. ~UC"ll e capeteme este vmn1t~ exaltat,. -" eat .p~ " e a a. durata cel'ele-hd millistr'lll pre~edl~lte a ,'e-
Au împrol1i\âl uli mal ';'ille organÎsat motivul care a produs vărsarea de sânge. pa: sa se cOIlI'U/ţa .ş~l'mIştll, kOSS/L- I împrospetat. amill~i~:r d!'1l cnpz/,11'Ie d:/1 c~,m.1/I1a 
rY aşa bă~ale şi ,aşa !li),t,:!~,'ări, Încâ: 1ll~- S'au luat la cea? Iă si bătaie între thl1 ca ce va sa {lea omnzpotenţa I MOllo~tur langă . .1 zmISOQ1'a, uude c..a şz wptl 
mai pe vremur.i/e aglt~ de sub BanJ!y denşii, partisanil a doue' partide ma- stdftlirei, al cărd oam~~l '; bat. cu . petrecea la bww:zl set. 

·s'au ~al pe'fecw""asemenea scene. ghiare. Unul cel liberal, partid care asisntă politieneasca SI' ţI lmpra~tle: 
-""Lel dit/tâiu cărul 'i-s'a dat cu pum- stăpâneşte ţcara, eal' celalalt, kossu!- ade~n{il cu puterea balo';etelor militare!i 

nul în cap a fosl vice-căpitanul ora- hist, care teroriscaz<1 {eara, Ambele s'au Cu ocasia a legn' il dela Dub'a, 
S.Ulul, L6rinc:;y . .1\latural, că nici acesta întărit însa în virtutea şovinismuluL • 7i"g'etlell Magr.arors~\',d:!t ocăr~ pe,! d l 13 1 [' 

J' - _ v _ Ş!'dinţa ea' u te. 
nici subaiterllll set 11U poartă sabie ca Tot şovinismul li-a cumpenit să ajungă presientul alegerzl ca 1l a Just mal ne- I 

Din Dietă. 

să o ţină în teacă 1 ci sa dea când e in cele din urmă a se convinge cu pu- îndl'ător faţă de Va/achi!... Pe coridoare e mi~care neobiş-
Î1l primejdie. Poliţia a rănit deci şi ea terea bâtclor şi greutatea cărămizilor Ei, le place acum celor dela llU- nuită. DeputaţiI discută cu vehemenţă. 
I "d' l /1' d· ~ y' ~ • t' '. S h'" t l.a ordl'nea zihI e scandalul dela a ren u e mu lme e cetalenl eal' 11l ce gaslsera pe lS ortca pzcaţa {ellt- mita foaie kossul lsla , pu erea ar- ~ 
" -, . I d' - . L' l' ()radea-Mare. Sedint,a de azI de alt-l1lva maşa a pro usa s a rupt ŞI un steag aSi o . . . me/(f' ? C , 

-- kossuthist. , Era fatal să ajungă aici, pentru-ca Când am co 1l1Joca 1, la r89i, adu- minterl a avut 3 momente mal ins~m-
Eata auspiciile sub cari s'a inau- de un şir intreg de ani aceste doue narl! ]Jopora/a rumânească în Ara~, nate: o obstrucţie technică, vod'mea 

gurat l'Jltrunirea. partide se /ici/au III şovinism. lVumal kosslthi!i"til locali au aplaudat p,e ŞOVI- luI Barabds şi aluI Vt!s{i. 
C" b B' " ' , I . - l' 1 ' AI1Z.ă la obstruct, ia tehnică a dat .j>l a ea a prolllmlat arabas c/{- ~'~'~ pa~l:l e ~ şO~lmsmu !ll . magmar, nis/ll primar SalaC{ care 'IU m-a con- ! 

villtelt~: ,Stimaţi cetab:ni., Jurtună de 11S{a .Kalmal1, ajunsese învl11s de Ba- ces fnerea adunăril! o nouă rugare sosită în chestia. riJi-
huiduIeli s'a ridicat în contra sa si rabds., ca.r~ făcuse, supra-ofe:'/. '1:'1, le place acum. :ra/~me11tu", c~ cărîi plăţilor învctătoreştJ. Pre:;;edmtc1e 
J'aci l'nc% o singură minulă 11 'a nl~l ;;,oPl11lsmui 1 a determma/ apOl/1e-a ,;plicat capitanul polt{zei dm Oradza. Apponyi, {?fOp,Une ca rugarea să se 
fost linişte, :::adarnic vorbea, mulţimea pe Barabds Bela să continue ob\'(",,/,- '~. " • .' , <-";;-~~rTrl':r-h~~~~~:~1:7~~~~~:t:~~~~~,p~"",,,,,,,, 

• ,;',,> ~"~.J '~:'O'- .,. "'V''J''~' I,.ntul ,-u Pd(ama luI BarabJs um(:ră cei e fată: 1.02 
, IIU b?1elev. ,e~ c, e,.' slJ.une, caci unii '/ ... -'., J' ~ 1 d' y .' d d b' ~ , 1 

- " "., ~ ~" ~1 t Kussull SI III ce e m urma cu opinia crl' t'm ca va serm eel spre me so- deputat,I unpreună cu cruat,ll. )u11ă mdll" alţii li strtf(all .- , JoSCft .!tlrrtl Q- • , 

'/1/uh' 1 reDuc omurit ca pe lill câm.'c, .. publică a oţ'a,~lIll1i, CLU'e Cit ulâla îllsll- lJillismulul, cand i-aufusi crescut cu ar, o discuţie mal lungâ că oare deputaţiI 
, Din parte le kUSSlltlzi~tii strigau şi Jlelzre il alesese deputat. nele, încât, vorba Românului, erau croaţi au drept de vot in chestia asta, 

) 

il: c Peară pandurii lul Khuen! In Şi acum Barabds în {iar'ele ma s'ajungă până 'Il cer. In virtutea nu- se întimplă votarea. Senza\ie a pro
borhot (moslek) cu MoskoJJil{-il /, .. ' ghiare liberale e tratat de ,mpbolol1- mal o şovinismulul seu exaltat şi a dus faptul că Kossuthiştil Komjdt/zx şi 
Fraţii Moskovitz (J(;ise/ şi AJoril{) di/(}«, lin ,îngâmfat«, .gură spartă- H:oardelor vocale' - cum mărturiseşte Justh au votat cu guvernul. 

I 
1 

erau adică în fruntea celor-ce demon- şi ,cap sec. dar când mal iilele trecute ~i ,Arad es Viddke,t până mai erI kliinich Aurel a raportat in nu
slrau impotriva lUI Barabds. el tUlla şi fulgera în casa oraşuluI no- a/a!taerl Joale kossuthista - Barabds mele comisieI de aperare, dând opo-

Destul că s 'au spart capete,. s'au stru împo!ri!Ja episcopltllJi Ioan 1. Papp, : ajunsese să terorise'{e Viena... Când zîţieI prilej să-I mal atace odată pe 
,.upt dinţi, s'au împtms coaste şi coapse pentru-că n'a vorbit in aula sa, la a început să terorise'{e însă si pe libe- fostul ministru rejervdlY. Miinic/z 
si ia aruncat cu peatră clziar asupra lux instalare, ungureşte, cil1e îl aplauda l-alii jeloşl de pulet'e, eată-Ifugărit din propune anume ca raportul fostulUI 
Barabds, care a şi căutat sd isprăJlească oare' ~'i-l {icea , tii{ess{aVll C decât cei oraş, încât a luat trenul nu la gara ministru de rcsbOI (despre voluntarI, 
iute cu vorbirea şi s'o şteargă printr'o cari aii îl batjucoresc'!! Şi pentru-că din Oradea, ci din Vdrad VelenC{€'. transferarea oficerilor şi sinuciderile 
lIşă latera/â din otelul, aie carul fe- liberaliI unguri din Oradia 11 'au luat P/umal după-ce vor păţi aşa şi in armată) să se acludă la proiectele 
fesle. dil1prelmă cu ale caselor vecine, împotriva episcopului român aceeaşi alţi şovini~1i intuleranţi se va putea face militare ale nouluI guvern. Ugroll, 
IlI.I. .... Just sparte dupa obiceiul lerii şi in atitudine ca liberalii o)J"el şi agrarl din politică mai cuminte in Dietă, eal' în- Ola)', Polon)'i şi Hollo, cer ca noul 
miilocul entusiasmului patriotic., S'a tras Arad, prietinl al luI Jiamsea, cine- 'şi tre cetăţenii ţerii se va sălaşlui dacă nu ministru de resboiu să presinte un nou 

{ 
Din parlamentul ţării. Celelalte doue coridoare, din stânga 

si dreapta, sunt ale ziariştilor. ..\laT ales 
- Tjpurt şi impresll. - cel din stân~a, din care trecI în galeria 

r. preseI. Discuţiile aicI sunt mal viI. AicI 
Prin corîdoare mişcare vie. GrupurI- se {ac articolil de fon,j, aici prognosticcl-

pU\1urT stnu deputaţiT, discutând şanzele şe- riie pol i tice. Intre actuali f deputaţI sunt şi 
Jin\<:t Intr'un fotoliu şede dormitiind ba- din-va ziariştl de profesie, carI din parla
rOllul Pod m ani c z k y, betrânul şef al m~nt merg d'adreptul in redacţie. 
partidulUI liberal. Vine regulat, Gecare zi Un grup de ţeran! romanI atrage 
în haină nouil, tiecare zi cu floare În bu- atentia tuturor. Care de care mal m,Îndru I 
lOiiier~, S,t\ută III dreapta, salutn în stJnga, ConduşI de harnicul editor al l1 P o por u
apoi se aşează în fotoli L11 imbrăcat In ca- lu r rom il n" au venit în parlament să-I 
ti lea roşie, ca să aştepte sunetul clopo- vază pe !l dep u t atu I n os t r u", - aşa-I 
ţelulu', care-l chiamă În sală, C~tcl vorbeşte zic luT Dr. V Iad. 
care-'(Q mini"tru, Atât de veselr devin, când îl ved pe 

., ,,' .,1)Hl c~ll1d In clnd vezI şi clite o de- Dr. V Iad În mijlocul lor. ToţI sunt oamenI 
1,.. ,<l '~a'H~ de ţeranî românI, pe carI soartea mal cu carte. 
.'~ grea i-a adus la Pesta. :\u se reIntorc fără - Aşa ne-am bucurat cu totiI dnd 
~ să nu cerceteze grandio:'l\\ palat al parla- am auzit ca în Dobra a fost ales 'un om 

mentulur, la zidirea căruia au contribuit d'al nostru! -l:ice .unul -~e.a pl~cut mal 

I şi el d'a binele! Uare câte milioane din- ales de DobrentI ăla, carI l-au stngat un
tre cele 44. cât a costat palatul, vor fi guruluI ăla dela trenurI: m e het! Las' nu. 
banI româneşt!? mal pe noT, domnule! Să vină vremea să 1 t Coridorul principal e al opoziţie\. a\q~em şi noI deputaţI, şi noI Încă vom 

~I" /' AicI IŞIT ţine E ij t v o s, K el r
b
? ,Il)" )')Ivodaj" striga,tuturor st;ăinidl?r "m e bie t 1"1 

~ cum 1 numesc cu topr, vor lrl e, n sa ă Sunt romanI In cen:u e ectoral 
1 numaI arare-orI Întră. Pentru el coridorul Sasca-montanrt. 

~ J, :ista e parlamentul. Ai~J ~şT ţine ţilipice~e Vorbă românească in parlament I 
1\ ~, contra tuturor l1pactuIlllştllor." ŞI "betra- DeputaţiI ;lI1gurl ~e ,opre~~ rînd p~, rind, 
li " \ nul vodal.l totdeauna are ascultătorI nu- -- E z e k \ \ a d val as z t 011 

~ meroşT: deputaţI şi ziariştT. In societatea noastră sunt şi mal 

n .2.u 

- Les z Li n k i s! - iT observă Sunt deja 10 ore, dar În sală numaI 
care-va. I G a b ii n y i, umoristul fără voie al DieteT. 

- ~1 a j d m eg 1 a t j u k! - respunde I Şede în banca din urmă a kossllthiştilor 
la rindul seu S z 6 c s. I şi-şI face notiţe. Peste câte-va zile are sol 

- r gen, d e c s a k a - k a r Z a t r 611 I vorbiască şi el şi acum se pregăteşte: are 
- Îl curl11 .. i vorbele Dr. V 1 a d. '-inţul de inaintea sa un vraf de scrisorI, broşurI şi 
jos, cercul luT S z ă c s, e cerc curat ro- gazete. Cum îl vede pe Dr. Vlad, ÎşI in. 
ITI<lnesc. S z () c s înţelege aluzia: pe gale- trerur.e însemnările şi merge la el. 
riI şed numaI cel carT n u sunt deputaţI. :.. Te va g y a V Iad? - îr zice 
Adio deputăţie! Întinzendu-I mâna. - Eu mi's deputatul 

_. F e neg y ere k e z a V 1 a d. dela Dioşad 1 - adaogă apoI române~te. 
Printre deputaţiI oposiţionalr se pro- - Ales pe mine româniI. 

duce o mişcare neobişnuită. A sosit K o s- Se pun la vorbe. 
sut h. Trece dintr'un coridor în altul Se Cu încetul se populează sala. Vine 
formează tot mal multe grupurI. Din gură Culiţa popiI din Voila, deputatul Ş e r-
in gură merge ştirea: ban, şi cu el vine Barabâş. 

-. K o s ~ u t h ,umblă să ,capaciteze - Se trăcştl, frate Şerban! - îl ~a-
membriI partrduluI II1dependentlst, să ab- lută Bar a b ,1 s romaneşte. - Ce mal 
zică de obstruqie. facI? 

De eate-va zile K o s sut h şi statul - Si d-ta român? _ i-se adresează 
seu major J u s t~h, ,K om j:l t ~1 Y şi il a rt h a acum G'a b .i n y i. - Şi eu român. De
nu {ac ~lta, dec~t lI1c~arca sa contrabal~n- putat dela Dioşad. Ales pe mine româniI t 
seze aCţIunile agltatorlce ale luT 13 a r ~ ba s. Aşa de patriarchal se petrec aicI lu
, ' D'oda,tă suna c10l?oţ~lul pr~sldl ... :I: crurile, Nime nu dă atenţie preşedinteluI. 
1I1cepe şed1l1ţa. DeputaţiI mtră prin dde- care declară sedinta deschisă. Se Întreaba 
rit~le ~şe. Dar !lu toţI; o mare parte re- reciproc de sănătate. se uită prin ochiane 
miln a,bră să discute mal departe. Ia damele din galeriI. G a ban y i cu ma-

ŞI clopoţelul s~nă mereu, Nu se poate nile în buzunărI lşI roteşte achiT. 
des~hlde şedl,l1ţa pană nu sunt de faţă cel _ Hol van a fel e S e gem? 
p~ţ~n .40 de ,lI1ŞI. Aşa de greu se adună Galeriile sunt ticsite de public. Printre 
pannţlT patrieI 1 multele haine nemţeşti zăreştI icI cote,l şi 

ii . COI:idoru.1 opus .e proprietatea esclu- mulţI tinerI romiinI, toţI doctorI in drep-D 1 Slvă a ltberalrlor. AIcI se plictisesc de turI. II. 
~ moarte Hderen~ir st}~pânirir;. Nic,r o mişcare, I - E z e k i s k c P \' i :-. e lli k a k a r- E ;\liercurL AzI are să vorbiască de-

câte un port naţional-românesc. 
Primul vorbitor are să tie D r. V Iad, 

dar discuţia dintre K os sut h şi Bar a -
b <ci s. carT au luat cuventllllnainte de ordi
nea de zi~ nu mal vrea să sfîr~cascj. "n!IllC~ 

~ i,,' nlcT un semn de vle9 ţă . '111 ZI de zi, c,lcI n a k le n nil - observă S z u c s Pal, de- putatul na\ional al cerculuI Dobra, Dr, f sunt ~ollundaf[ să VIUă. putalul cercului rinfuiul de jos. I \" 1 a d 

f 
! 
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raport, căci cu proiectele militare ,. fost bolnav. Tocmai luna asta V'să si 
retrase s'a retras şi acest raport. Di-: -ia concediu ca sa·şl vază de Sltate, 
sClIţia a fost foarte sgomotoasă. Prc- dar vechia lut boaZă a isbucnit (. nou 
~cJintele a trebuit să îndrume mal silindu l slt rămâllit în pat Desprearted 
mulţI deputaţl la ordine. Maioritatea lui a jost avizat nwnat decât Sa; 
priI1le~te propunerea referentuluI. ministrul-pre~edinte Khuen-He vâ"Y', 

Şi mal sgomotoasă a fost discutia în Dietă a primit şh'rea despre moea luL 

l~ci.tat~e şi directorul Rot<~r! u, .protocolul de I Futici că nu-i ea7omnieazd1,1 ime, pelruf'. ~~ 
ltcl.ta{te arată mersul la ltc./laţte, ,s~ află la . Cu ateu/Îune a faptelor publice nu e ealt _ 
ade sl~b, n.r. 63.91/900, ,vadtu, m lU',danţi au I r:iare; ~ine voeşte ea lumea sa nu petn.~d 
depu,s l uttCi, Egyer. JO,zsef Ş't Â.rmm Hart-, (u atentzune (aptele sale, acela nu sa t ,'~ 
munn, f'utict r:eL dH,~talu ot~r8 20,000 jl:, director de bancd, nu să facă paroch, mi ~d 
(ade~ă ~ouezect de mti fi.) ~e,alaltt ~ot l~r,.t I faca p"otopop, nu. să facd preşedinte la romi
t~?~t1 ca~d au~ ~n ~fe~t at~t de ma? e, n ~u t~tul parOChuxl, acestea sunt oficiI r u b le 'e 
llr,d~t, n au olent nUllIc, r,t au luat vad/ul· ŞI sun,t S';lPUSe, .censureT publice " ee f'4C 

~t .~ au dus~ , (4'. . RotarlU şt 1 U!t';t ca oameni privati fn ((1,. 

j, 

t 

!t , , 
ce s'a desfăşurat în jurul celor întî~- Kă by Beni a fost un băit de 
plate Duminccă În Oradea-Mare. stat foarte eul', on:ental1:st cu mavază "Twllştana, a platd :t0 000 fi, ca preţ sele lor" r,um tŞi administreazl1 averile lot" 

de eumperare, 8~0 Il. competmid de cumpe "o .. nu mtereseaza pe nime, nime nu le a,e 
Barabâs aduce la cunostinta DieteI S' a nascut la 1889, a trăit dar/4 ani 

brutalităţile poliţieI din Or~de~-Mare. Studiile ş{ le-a facut pe cale iVll,Ut, 
Indignarea opoziţieI isbucneşte în stri- Deja la vîrsta de 26 anI ştia lia tur 
~ate de ~sistem croat!" - c Rusz'neh cească, greceasca ş{ bosniacă. hă la 
- (Jos cu căpitanul de poliţie:' ~ .- 1875 a fost consul general în 19rad, 
c Trebue Spâll{urat!) Barabds la sfir- apOI redactor al foit politice 1{eltnep~. 
şit . ~ere. suspendarea căpitanulUI de in acetaş! vreme se ocupa şi cus/oria 
j1o!Jţ'C ŞI anchetă în chestia stirbirir popoarelor din Balcan. Abzic€nde pos
dreptulUI seu de imunitate. > tu,l de redactor a că!etorit la C~tanti~ 

.'Vlinistrul·preşedinte Khue11-Ht!der- nopole, unde a (acut studz't etnrafice, 
vdl''y. rcspunzLnd luI Barabds, declară Impreuna cu contele An iras.4Y inau
că n a avut cunoştinţă prealabilă de- gurat noua poHtică bO<;n1:acă. n, 1882 
spre evenimentele din Oradea-Mare, ca ministru comun de finanţe (guver
dar a cerut informaţiunl detaiate. De nat Herţegovina şi Bosnia Reqnnisa 
altminterI va ordona cercetare severă. rea acestor doue provinte e mer:tl lut. 

rare erarulu~ ş~ ~OO fi· ţaesă de cumpe- gnJa. Un parochian şi acţionar. 
rare oraşuluL Ttmlşoara, ş' dupd eum]Jerare 
de loc a trebuit să repareze casa, caci era 

JJ IN RO ilI1NIA. 
într'o stare negligată.. această cumperare 
peste mesurt1 scumpă {dcend resens la inte
ligenţa română din Timişoara, direqiunca 
TimişoreneI" încă sub Putiel şi Rotariu Sinur.iderea eolonelului Mnrt·ş. 

~ pus casa la vcnzare, a publir;at venzarea Sâmbăt~, p~ a orele 10 dimin!laţa, eo!olle
}n foile lor,alc din Timişoara, dar n'au pu- :ul M \r!lş, fost secrt'tar general al milli~ 
tut-o vinde, nu 8 vI~P1duta nid astăzi, banii d ' 
în vestiţi in al;eastă casă nu aduc percentele; 8terullli A r~~boiu, fi a. sinucis 10 cll:li-
0_ ded dară acum trebue alti oameni iă netlll sen Utl lu:"ru d'.lh corpul II d.. '\T
lucre şi sl1 osteneaseă la n Timişiuna~ să rea- mată. Nefericitul şi a trlLf\ un glonte de 
liseze câştig în alte daraveri, ca să, acopere pistol in timpla dreaptă r~IDa.ul\!ld m· rt 
perderea causată prin Rotariu şi Putici pe loc. 

Dar laudă ceriulut şi înţelepciunei ac- La orele 8 dhninf'aţa (olon· Jl 

Tot în chestia asta ·maI vorbesc A desvoltat şi o mare actiuitate tterara, 
Kon~iâth)' şi Olay, arătând că la toate scrt'ind mai multe cărjt ftit'ntiji de va-
turburările numaI poliţia e de vină. ware. 

ţionarilor, cd de când au delaturat pe Ro- MareA s'a dus ca. de obicein la serviciu, 
tariu şi pe Puticf., trebile la" Timisiana il au "ţ 
înr:eput a merge bine, deja t4e oln4cl'vâ UIl de a primit numaI pe oficelil de -f-, 

progres. Viciu, faril II. ,vili 81 udâ tnsă pe Ilki 
Comuna bisericeasca din Timişoara- oersoanâ shăi D~. SJ}\111.\teroil aM i-au l~ ~ 

După pauză Vesti, marele ade-
rent aluT S;/II, ÎsI motivează esirea din 
partidul liber~1. '.A vorbit c~ spirit, 
uneorI cu o Irollle muşCătoare, Arată 
cum sub S{cli, ministrul }~iervdr'y 
declarase că proiectele militare sunt 
ab'iolut de lipsă, iar sub ministeriul 
nou nimenI nu mal vrea să ştie de 
de .. c Banul a spus că guvernul seu e 
C?I~tll1Ua~ea guvernululllll S{cll; el dar 
Si.c:1I a ţll111t de inadmisibile doue lu
crurl: elot ura si disolvarea parlamen
luluI i'n stare de ex-lex, la carI banul 
tine mortis. Şi ziua e continuarea noptiI , ,. , , 
dar e opusul el. Aşa şi guvernul ba
nuluI e 0pu~,ul guvernulUI luI S'{ili., 

I---~_. ~- Bafta Od6n, Kossuthist nrin o 
, intrerupere a sărit in ajutoruf banuluI, 

secerendin schimb din partea celora-
laltI Kossuthiştl isbucnirl de indignare: 
- Asta nu merge! - 1 recl de cea
laltă parte! - La spatele banuluI e 
lucul teu 1 

Veszi sfirseste declarând că nu , , 
ia la cuno~tinţă vorbirea de program 
a ministruluI. A mal urmat o scurtă 
interpelaţie alut IIaydill, după care 
sedinta s'a incheIat la 2 1/ •. , , ... 

:Moartea luI Kallay Beni. 
Kallay B ni, m I'n istrul comun de 

/itzall ţ." şi gu.vernorul Bosniei \~i Ht'rţe. 
'lovind a murit pe nmşteplate eri la 
amillZl în Vima. Numat puţine zile a 

trece şi diSCUţia încă tot mal urmează, In 
urmă sfirşeşte, dar vremea tîind înaintată, 
prqedintele suspinde şedinţa pe 10 minute. 

Sună clopoţelul. Şedinţa începe din 
nou ln sală tăcere adîncă. Toate privi
rile sunt aţintite spre un singur punct, 
hanca In care şede Dr. V 1 a d. E sîngur, 
străin între mulţimea de deputan. Un singur 
prletin ure: deputatul slovac, ascetul preot 
KoHar, care şede la spatele luI şi-l îm
bărbătează, Par'că Dr. V 1 a d ar avea 
lipsă de îmbărbătare I NoI ceştl de pe ga
leriI ne reţinem chiar şi resut1area. 

- Vorbesc carepresentan
t u 1 u n el d i re c ţiI n u o 1, - incepe 
Dr, Vlad, Vocea-l e ca de otel. Nu 
tremură, nu slăbqte, - cad e p u ta tu I 
li nul par ,t i d, car e d e m uit ă vre -
111 e n' a f o str e p r e s c n t a t în par
I a m e n t ••. 

DeputaţiI şi isbucnesc in strigăte sgo-
1l1otoase, - "NicI nu va fi în vecI! 
- il strigă toţI din toate părţile. 

- Ştii, frate 1 ~ ni-a spus mal târ{iu 
K o I Iar, - când am vezut că deja la a 
treia vorbă te întrerup, eram convins că-} 
reu de noI. Am dus un "d r u c k" te
ribil; iîecare moment aşteptam să ne 
dea atară. 

Dar Dr, V 1 a d nu se lăsa intimidat. 
Vrmează cu curaj. 

- Ale ger i 1 evi i t o are vor d 0-

vedi că da, vom fi reprezentanţl 
(\ i c 1 t n n u m e r d e cel puţ i n 1 ~-20, 
ori-ce veU facel 

Strigăteie isbucnesc din nou, cu pu-

fabrie are o şcoala de fete şi una de bdieţi, foarte multe hirtii spre resolvat. 01'\0-
amGndoue au edificii verhl, swnde, umede, nelul le-' resolvat ca de obiceiu, şi la. 

Una şi buni. r,operiş, podele, ferestri in stare desolată, sunt orele 10 IL sunat, cht'lmând p!'\ olberlll de :', 
numai spre ruşinea Românilor din Timi- , 

Timişoara, la 12 luli I qo~. şoara, de un lung Ş ir de an1 a fost ~i e serviciu cărUia i- a da.t inuărăt hâ.r~ii\e Te· 1, 
D P '~i acum pres,edintele comitetuluI parochial AolVAte. Acesta. le·& luat şi a e~it. N'a .• , l avel Rotariu, advocat n Timi- 'ţ 

şoara acusă în numerul1.'J6 din a"l eurent Pavel Rotariu şi de 12 anI paroch proto- apt cat il-Să. e~ inthid~ bine u~a, .i o I,n- 't 

a~ "Gazeta Transilvaniei" pe urn'1.şii sei şi popul Putic!. t~roică df'lunâtl1ră. re.mllă. tU c!l.b;nt:luL:~" 'w" 
ai protopopului Putid la instituH Timi- in vara anului 181)5 inteligenta ro- co\ouelullll. Oficeru\ S9 reintoarse .' /{HIL • 

şiana" şi - pe "un om r;u oare-l.'Ire trecere mână din Timişoara, cam vre·o 20 de per- pe colonelul lhrt'ş l'lâz ,t eu Uil pi~tol de :t 
în public", r,ă clevetesc r,âte verZi şi uscate soane au ţinut o con{aentd privatd pentru A 1 fL d 
d d-'· a ~'l"epe o arţ'une fle"lru z';d';rea I>"oalei, a camnanie in lIlână, Ri eu ugura PIn. e r~ espre mşli Ş1 cII îi calomniea2l în mod Of C • t" ,. •• v" l' "ţ I ~ 
josni~ şi ordinar nu numai ca fo# membrii lost acolo şi Rotariu şi I utid, s'a exmis o 8â.llg~, care pă.rlla că curg"l din tOj~te pl' ~I e '. 
ai direr,Jiunei la institutul de ereZit Ti mi- comisiune de .'j persoane sub presirlentia lui capu\lll. Im~diat se de te alarm, J 
şiana w , ci şi ca oameni privaţi_ n Putiel, ea să mearga pe la fiecare parochian, Uu m~dic miHtar ce bO a6~ la r{ ·pul I 

Puţini oameni în Timişoara s'ar inte- să-i pună la inima necesitatea zi(lirei şcoa Il de armat' fu rh mat imed\l~t. Ut1ă - '. 
resa acum de Rotariu .,.i de P,tici, dar:a lei şi să-l roage a subscrie de voie bună, ee ~'\ d Ctl 

t · " poate da, dupa ar,eea eam pâna în trei luni nicI un ajutor nu mal err. U~l e O''"\l-, " pur a. rea_ Ş'I. faptele lor ca oameni f'Iublici n' ar 1 1 t]( ,,' te I 
fi t ~ r Putici sd convoa/;8 (Jonferenfa şi să-j rapor· c'Jlonelul era mort. '1, rl&seAe un,.. ')11,. a ms tn mod nepll1cut o mare parte a in- r l' ~ 
te '. ~ . " teze despre resultat şi după aceea să se treacă de pistol in t\lIIpla dreapt.. Glontele ,tr~- I 

început a tot progresat până-când au ajuns organe tel' . 'mt~rlcutl~rrl!tM~~ hătuqe UtHnul, fşi~e 'p!"in timpla st~ ~, ( ~: " 
Putir;t şi Rotariu în directiune .. în acest timp lucrările pentru zid,') ea şcoalei,- vre-o câţiva 30 isbise in p('retplflcaIM~A". o~" r ~,. 
ti ajuns casa lut Meletie Dreghiet, a socrului paroehienj au ţi ,'citit. Şi cine ft ... ·~, 1, I 
lut Rotariu, la licitaţie publicl1, din pret!,Z nicI până astăzi acea conferenţă şi eine nu A sosit apuI dl coloRal H:otu, {'.om a. l' 'r 
cdrei a moştenit so#a lui Rotariu a tre.a i-a raportat? acela e protopopul Putiel; ear dantul pieţeI, eare a dispUfl tranl-lpon i 

parte, pe basa decisulut oficiulUi de cărţi preşedintele comitetului parochial Rotariu la spita.lul militar Il corplllnf nenoro::.i 
(unduare nr. 6.'191/900 şi-a şi ridir,at par- tace şi consimtl! cu I'utici, şcolile stau sit colonel. 
tea ei cada, face impresiunea ca fi când aceşti doi 

O r,asd veche de Cool putin 150 de ani, domni le-ar fi condamnat la moarte; aceşti La. orele 11 şi jllID_, cadavru) l 
bund numai de darîmat, situată într'o parte domni nu fa/; şcoald, dar fac institut de bani pus pe o targ~, ţinuti de doI soldat' 
Laterală a oraşuLui intern, peste drum de o nou românesr, în Timişoara, aşadar vor ave dus in camera mortuarl a spitaluluf, .UI) 

easarmll; licitaţia s'a ţinut la 29 Decemvrie ţeranii români dimprejurul limişorit şi mai a fost pUii în ghia.ţ~, ClUe& pentru :are 
1899 ;n cancelaria on:eiului de eărli tun- multa ocasiune a tace datorii. d 1 I 1 1 1 M. f " (. 

• , f ea liVIU co oue i. Il areş a os""l ns- ' .. 
duare,. Botariu şi Futici atunci omnipotenţi Aceste (apte şi purtarea lui Rotariu ~ 1 t •.. -
în direcţiunea institutului "Timişiana" au ,~i Putici nu convine unei mare parţi a inte- portr.t la spita.lu mi i ar, este că fa 
exoperat, ea ,Timiştana" să licitete şi să ligenţei române din Timişoara, cari sunt şi~a nu ştia nimic d"Bpre tri'ltul s~u E :Şlt 
cumpere casa aceasta, dar "Timtşiana" niCi acţionari la n Timişianail şi parochielli la ~i durerea ar fi. fost prea. mare p ,lltru 
n'a avut, nicI nu va avea lipsă de această paror;hia Timişoara-fabric cea cu şcolile des- soţia ii fraţii s~l. Colonelul Mar .. ~--ţ 
casă. pe rate şi când astfel de purtare a ll,i Rotariu unul dintre ed mai bunl ofieeri-Ae Il 

Direeţiunea e,vmite la licitaţie ca ple- ! şi futici face obie~t de disc~ţiune ~nt1'~ rie din ţară. NumaI prin meritele 
nipotenjiat pe Puticl) cu dînsul 'merge la inteliginţa română, poate că ştie Botanu ~~ 

___ .. ____ . __ , _____ ._~ ____ . __ ~ ____ ~_~___ ___ ._ rei' şi~e s~ avanseze la gradul de Cp 

tere îndoită, repetându-se mereu. Presi- b era 1 e sun tin sti t u ţii led c c o ~ 
dentul A p P o n y i sună mereu Se poartă \ mit 1 - SLIp r e mI, p re tor 1 .. , . 
foarte co~ect) i'orte imparţial. 1, - Dar sun t de lip săI-li strigă 

Şi In faţa acestuI uragan de vocI d1l1 dreapta! , 
turbate,Dr.Vladstăsingur,darstăne- - Da',totul.e de lipsă ce 
clătit ca o stclncă în mijlocul valurilor spu- asi gur ă 1 1 b era Il s m u 1 u r put e -
megânde. NumaI poporaliI Îl dau din rea zi IiI 1 - ripostează Dr. "Iad intre 
vreme în vreme dreptate. apl<luzcle opoziţieI. 

Când spune că la alegerile dietale Desele întreruperI nu-l scot din ogaşe. 
alegetorir românI prin baionete au fost Ferm, precum a început, l~i contÎl1\lă şi 
opriţI să rn.earga la urnă, dreapta prote- s(lrşe~te vorbirea, Încheitind cu declaraţia 
stează energic, dar R a k o v s z k y le strîgă că nu ia la cunostinţa vorbirea de program 
ironic: a ministrulul-pr~sedinte. 

- Drept aveţI I Un singur jeandarm Guvernamc~taliI îl aplaudcaz<Î ironic, 
nu vezI la alegerile noastre I opozitia sincer. Pe coridoare se formeal'ă 

EI dar şi Dr. Vlad are pentru fie-in iu~ul luT Vlad grupuri marI. H i e * 

care întrerupere câte ~n respuns nimerit. ro n y mi, fostul ministru încă se apl'Opie 
CIudat lucru! Dintre guvernamentali si ascultă. 

malturbaţl erau cel cari reprezentau cercurI' Rom,Înil suntem mândril de debutul 
româneştI, iar, .dintre kossuthi~tI aceştia primylur nostru deputat naţional,; aşa.l;0f!ă 
erau mal.conc!ll~nţT." ~ " ' ne vine să-! slrtgăm un puternic: ~ r ra-

- EI, lăyaţl-1 ~a .vorbeascâ I - IŞI In- ia s c ă D r. V 1 a d Iii Dar nu putem, Ne 
demn.au aceştia VeCll1lr •. ~ ,ţ: om no~; miirginim 5<1-1 striingem mâna. 
trebUie s~-l resP:c~ăIll pr~nclpllle_ BărbJ\1<l _ Sunt Încântat I _ ne zice In l11as~ 
luI trC?~le să ve .lmp~na 1 slovacul K o Il ar. _ V 1 a d .. re I~ld~ multa 

" a z s o n y \, ul1lcul deputat democrat b" l .It' d ~t noT torT. BucuraţI-ve dom , d' ,~ d . d ~ d ar 1 ... le, eca ~ ~ d ." 
In let,d, e repeţJte .?rI a semne e ap.ro- nilor.' Dr. V 1 ade p r i tu ari nun I c a. 
b~re VI~, mal a~es cand, vorbeşte de sul ra- Vi 11 eri ro li. va! a t 
glul unJve~sal ŞI greutăţile carI apasă po- AtAta senin e in .vorb~le acestl~T pr~ot 
parul roman." , ,însuHeţit, Ne ~ncăl~lm ŞI nof. ,Ne. nJe 
, Dreapt~ I .. beral~ a devemt ca pnn inima de bucune, ŞI veselI ne ganJllll 1~1 
farmec patriotiCă. 'rea să-ş1 dovediască viitor. 
patriotismul ăsta fată de un singur bărbat. - Vine primăvara 1 

- D-voastre ve lăudaţl că 
aţl Întrodus în ţară instituţiI 
1 i b era 1 e! El b in e, ins t it u tiI 1 i - --

şi i-ă OCUP!} Bitu~ţiuljl inalte ea ael'>6a 
Be('r~tar gpneral al ministerului de rat 
A .tl1ahnente colonelul M.<\reş era rr 
dantui brigăzeI de artilerie din eorp 
de armat~. Smucidl'fea. coloneluiull -
propriu zis nu are nieI o causă."" E '''''-. 
datoreşte !JUrei manhltl a. Binueisuhll. 

;, 

raqtenic ill gradul e.l mal loalt, di~8 f 
p!"rrle~utat de gândul f-in!lcidf'f' I_~\ f ' 
era să tf:lrmine astfel. O{,looelu\ Ml" f.: " 

ID31 incerrat sl se sinucidă oJa~ III. ~ 
talul militar, uodd e. ra lnCuri, însA. I 
împedicat la timp..E': 1 _ .. l. 

DI comisar re,,' PulU5U .r fOB ~.,... ~ 
sărcinat f!ă facIL oew tiirI asu~ra. 8. "H)- -/ 

d '-1 Oolonelul DU a lAsat lud o . al-
erI • 1 bţ' , • 

SuafP.-' Dtlfunctu o IIlU36 lin COllCNI .. ~. 
ast'zI trebuia si plece la Worishofer 

• t ~ 
Sentinţa in procesul fr8lule.. ::, 

lor. Dl D. A, Mlivrodin. prim-prt'ş~di[lt" l' 
a.1 Tribunalulul 1 fOf, S 'I'ţh 1, a pr'lnuu· r' 
ţa.t 8âmb~tâ dopi amead la orele 6 fi\rl un j 
sfert, urmltou{la sentinţă In pToceBu_~!rA.U~·f 111 
delor dela finanţe. , , .. ~. _.' r 1 

Sunt eondamm \1 : ' , .• ~., 
Alexandru Parieillrlll la. D an1 inrbi- :~-=~ 

Boa.re eore(ţionall ~i 2000 1(·1 IIDen~l; 
Vasile Dumitreseu ~ ,nI lnch180ltre .~. r 

cor\:lcţion&1i; 

'O, .. 
-~ 

.'-1. 
'; •• I 

- , 10,." 

-----~;; .• 
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Nr. 120 

D~n 1. A\b~huy S ani inrbiso&r6 co
'!~~, rec\iona1A. şi 2000 leI amend ii ; 
In Ra.fael BaHy nn an şi jowebte lnchi· 

... ,lI BIla.re corH\ională.; 
.'. • Aron I. Behar 3 anl Inchisoare Ct-

'~r recţionalA; 
~+ Moreno !lbah:try un an şi jumMate 

tnchi~ware corecţionalA. 
Tribunalul a tnndamnat so1idar pe toţI 

inculpaţ 1, lIJ fi de B3.lly, la 500000 leI 
desp~gubirI morale cUri Stat. 

DespAgubirile matf'riale cerute dl! Stat 
IUl fost re~pjn ',e ea nefnndatp. 

Din striiinrttate. 
.-i Plecarea. lui Loubet din LOlltlra.. 
,1 v\ 9 Iulie Loubet •. plecat spre Paris. 
~~ -""garl\ .- fost condus de R .. gt·le E~uard, 

Principele de Ga.llps, DucQle de Connaught, 
~j dl Bi:Moor, prdşedintele con~iliuh I şi d ... 

L&nsduwJe ministrul dtJ interne, pre~um , 
şi celdalte notabilităţl. Rng'lle a strins 

'~. cu cordialitate mâna dlu. Loubet şi li. dluI 
_ .,~ De]cas~e. Trenul a plecat apoI 1n mijlo-

.-cuI uralelor şi a 8trig~telor 811tUgÎl1st., de 
TrAiaacl R"gele I TrAiasca Loub ·t! Traiască 
Franţa! • 

Grecia. Şi tn Athena I isbucnit 
din nou cri~3 mini.,teriali. Theotokis, pre
şedintele con'iiliulul, a adu~ 1& funoştinţa 
ea.mE'reI dsmlRio[)el cabinetuluI ~i primirea. 

-tI de catre R"ge. 
Totdeodată dl Th 'otokis a declarat 

el guvernul g~sindu- S8 tn f ţa unei for
midabile Ilgtaţiunl a populaţinoE'f, rare 

'. a loat chiar caracte! ul ufH:I r~')eoale şi 
care InşelatA fiind de cl\tre oposiţiune, cerfl 

-1 UD lucru imposibil, a preferat sA demisio
neze decit a fl De,ol~ să ia mli.surI de ordine, 

:, put~Dd sl aibi grate urm~d. 
,1 Imediat dupA declaraţia guvernuluI, 

3 
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Episcopi români la Ma.ila.th. 
Mitropolitul dela B'~j, Victor M1'hâly şi 
episcopii Dpmdriu Radu dela Oradl'a-Mu€ 
~i Vasilie Hossu dela. Lll~oj i·au făcut o 
vi"itl\ ppiscopo\ui rom.·c1th. d·,11l A.lba-Iulia 
Majlâth. Primirea ti. fORt foarte prieti
lloll.sâ. In privjnţl\ politică intâ.:niril acestt'ItI, 
i-,~ atribuIe o mare loselllnlltate. 

* 
Nou deputat. In c~rcul Uj Ver· 

bârz VluerI s'a făcut alegilrea. dl1 d ... puta.t. 
Ales a fo~t guvernamentala!: VQinics 
fost comite 8up:-em, care a tntrunit 1 438 
de votl1rI. ContracandidaţI a avut doi: 
ul1ul socialist Groszrl',ann, care a iutruDit 
288 loturi, şi unnl kOSSl:ithi it Terek, care 
a intrunit 413 voturI. - Alegerea a de· 
cura in ordine. 

• 
Ember tragedfâja in ro-

mâneşte. Tragedi4 \e:ltituluI scriitor 
OJlghiar: Madă .. ~b, a fo~t traduA(\ in limba 
românellscl\ d~ doamna. N flly Cornea, ~i 
va fi pr. dati in Tllll.trui N aţ'ooal lin Bu 
ellreştl d"ja II incf'putul lunt>l OctoIDuie. 
(Observăm alt-cum ci tragAdie aceastA. a 
fo~t tradusă ineă şi d~ * * * şi a avlirut 
in • Familia '(). Avem date sIgure, cl in 
curind va apare tn ungurf'şte o nunUi mal 
lungi a lui Alf undri, eâ.f\d "e va aerit'! ~i 
asupr&. vil'ţ"l lui 1it"rare, "/lE". 

• 
Petrecere în Şirla. Tineriml'la din 

t;!iria .i jur, Invit' la petrecerea cu dans' e 
se va Manj" In ziua de 5 18 Iulie 1903 In 
• Ca88 N~ţional9.· din Siria. lracl p·ltnl la 8 
ore B:>-RU, Pre*!ll da Intrare: d" familie a 
coro~ne; de p"rso!.mi 1 cor. 60 fll. Venitul 
curat se va tO'.lt'buin,,, pentru Inrrum~E'~a 
rpa .C~&!~~I Nl:I~ion8Ie"'. Comitcto18rsrgiator. 
Supra' 01 virile se primesc cu mulţumită ,i 
se vor cvUa pe cale publicA. NB. Damale 
Bune rug~te a se prt>senta In &oale&e de 
strada. 

'" Producţionea meserÎaşHor românI din 

wa. hter azl p. m. la (,1/2 din nou a 
la Hurdllca.~, nnd~ tOI~mal numaI fe
pra acasă. wa. bter a venit ru III' 
~lul lui, pe Ci\Ie il trimitea la poliţie 
rll:'pistoltl, in eare scrie, d părltseşte 
Il. aceasta ticăloasa. 
Nu Pl's\.f'I mult după. plecarea. inveţ\
ti se auzi o puşcă/.ura de revolver; 
tecinil alarma ţI IU mArs la uşa. easf'i 
Cf'ra tDc hiq~, all spart apoi u~a; tocmai 
(întrarlt, se auzi încă o pUŞcdtură, 
dupa aceea un sqn')lot mare; ca în
tiţi au stat toţt în loc în antişambră 
~nd pe femeia pe jos, scăldată 
)[tuge, par pe amantul ei pe 

tive 2 catecb~ţt pentru elevii de FU. C ,o
fe!!i~ne, Numijrul ,co18rilor lnseri" a foa\ 
601 din ace ,tia plnl 18 tinea ana luI Ilo I~' , . 
In'\R 497' din ,,"a,tia 477 romAni Ş1 anume 
393 gr. ~at. si 84 greco orientall. - LI in
EH1\utul pedPgog\!! ,i la ,coala. de aplicaţie, 
1 dIrector profe or şi 7 profesorI: num~rul 
elflvi!or si a f11EV~lor 107. - Ls fCOIS);\ gre
c".l'atelicl de leLiţa un director-profesor, 
12 profeSOri '1 tnv~ţAtoare pen~l'u .RtndiH~ 
ordinsre ,i 8 pentru 8ele extraordm8re '1 
facultative, spoT 3 cate(b~'1 pentru elevrle 
de alt'" confeaiune. Ni.lm~rul elevelor tn
~crif1e 79, din care pilDă 18 ftfi!;fi anului 
9U f~mas 73, 4in cari 51 gr. cat. 9 gf. ar., 
6 r. cat., 3 ev. lut, 2 ev. ref., 2 reI. mo
Bail.!ll - L11 .,coala gr. cat. pentra inv~U!.
ce! de meserit ei negustorie su fosl 29 10-

an, mort. 
Soseşte poliţia, ambulanţil, cari cons-

l că W!l.ehter il mort, ear ft Uleia intr'o 
18 de tot gravă. - Nu pestII mult la 
lTa apol a mt.rit şi soţia lut Hurducaş 
k în spital unde era dusă de am-

seriiJl. - ABilul de copil gr. ca'. a fost 
fr!lcventat de 22 copile. La cursul dA tn· 
grljltosre pentru asilele permanente au fos' 
cvalilicaţe 6 e16ve. • 

lJ.nţi. 
CaUia dramti era: amorul! Era dar 

IWă hter umb\(\ numaI pentru femeie 
, des la casă. Altcurn e fAme:e fru
ll~l şi 8. fost euno3cUU în tot ora~u1. 

Clnd Dt-fericitul dd bM blt sosi ac&sf!" 

~ cuvintele: 
Nefericit ce SUlIt - ~i el;u leşinat 

Avis! )'IUn tiMr român, absolut de 
clasele comerci8le, care pOBede limba ro
mAnI ~i msgbi8rA, 1,1 caut. aplicare la 
vre o baD('~ românI}, ca pra.etie'lnt. Doritoril 
au a S8 adreaa reda ţi ~I acesteI foi·. 

• 
Cea mal nestrieleioaR§. erem§. r.en\ru 

tn{rumBeţl\rea \eDu1l1.i e crema de ti )ri de 
liliac un borcau costl1 1 coroanl1. 

'Pudr' ds tlori de liliac 1 cutie 1 cor. 
SApun de tlni de liliac bucata 70 fii. 
Pdil~8 luno 2 cor. 
Pudra \uno 2 eor. 
_ Mijoc sigur conua dure~ilor de Sa dOVf.dit el ambit au vrut să 

,ară. Felnei~ a cumperat revolverul. 
Wiichter a împuşcat din apropiere 

1 te'meie, apot pe sine. 7I
E.'" 

• 
Esamenul de cvualiftcsţiuoe tnv~\ă· 

!reasc9. b'a ~!Dut - In Caralli!ebe, dupl1 
tm anunţ§' ,,11' jaia Diecesa.lla.~ - sUp\ă· 
dL- Il trecutD. locep~od de Lun~ p~nă Bâ31 
Mă. Eqsmenul a fost condus de 1 P. Cuv 
ta domnul A~, b\mandrit.vic8tiu Fllaret 
la~t-o de laţ9. fiind :,i lIlspec~orul şcolar dl 
J. Sandor. S't\u supus la esamf:lD din toate 
cb!ectele 17 I!tbs)lveD~( de pedagogie, ear 
Î in" la examen de emend .. re diD 1-2 
i'udlf. Au obţ naţ calc al general foarte bun: 
Joan Marita; ban: G'3orge B.lriovaD, P~t.rG 
L!!.darlu George P~rvu, M. run POllOVlClU, 

stomse, a sg\\rdudlor ,i a ca.lanulor de 
stomac. contra. boslelor invechite 1e stomac 
,i contra hpsei poftei de mA.ncar~, pe ur~li 
un mijloc !ligu" p\irgativ fIrI d.ureri: fii ce8uJl 
tnUritor de stomac al tarmaclstultn Kogautb. 
O cuti~ do proM 1 cor. 20 fU. ; o cutie ori· 
g Da;l 2 COl. 

_ Con'fa guturaiu'ul, tusei, rligoşlei, 
tl.gmei ,i a afecţunHor latirgilor SIa UD 
pfe'~\ miraculos pa:-tile\e dA pept S:>nrga. 
A" pot g~si tn lalmscia .V?-rg M~ria· 8\ui 
K()8~lltb, tn Arad Plai" Boross·Benl 150 
(CI\BIl Dengl) 

ULTIME ŞTIRI. 
. '!. pu',edintele & ridfllit şedinţa. Oposiţmnea 

;.. ........... -;;,l,(~ •. pl'()teatat J!U violenţă.. S\Ul prodl1s nI> 

, t'~mult ,i mal multe lncilerl\rI lD re 0-

Arad. DomlDecA a avut loc II) .Can N~ 
i.I ... t..l..--c"_"'~'~. ~~ ~ 

nostri, sub conductie8.--{nv~\litoWurdl Iosif 
Moldovan. 8'a {lred~t pl"ntru a doua oarl\ 
p\esa. mora.lis~toa.te "Ispravet\(, Pl' s!. anume 
potrivit!. pentru popor. Produclluuel'l 8 reu.,a 
foar~e bine. Toit tineriI diletanţl 'l+so 
at:bltat roluIile apre mulţumirea pubiculuT

• 

'. • ro .:_ •• ~.. ~. Bireescu, Boala. navei. 
A:n.l\ Borlovan, Vlctoria M~()[mnrcroV1\1IS5Inr.,'--:;;:'t1u":;'· r.:~ror.+1 . ..-----~~ .. ~~ --~- -
M. haU Andreio, Petru Goanl', Ioan Ml\rgan, Roma, 12 Iulie. Profesorul M.azzoni 

_'", .. ir pllll1\l. -- Du [uIlD.Ueft. l\oului cablu",'- 11. 

. 'H ~. fost inslrcinat Balti, fostul prf~"djnţ,\ al 
~, ld' . elm~rl:l sub Delyannis. 

Anglia.. Preşedintele rf'pllblicfl fran-
i .. (., L teze, Loubett tn er.l(jtoria al la Londra & 

:~ ., fost pretutindenea primit. cu mulU câ\durl. 
1 • .., L& ambllsad, francezA. din Ll)ndra IL avut 

Dupll. producţilloe a urmat jocul, care 
a durat păD!. In zorI de zi. 

Nu pot II nu·mT f'xprima bU<:'Ufis, v~
z~nd cum ,,1 petrec In I:I.rmonie !fi frAţieta'e 
meseriB,it !şi l~ranit nostri. 

81m10' Paulesc'J, V ~sile RtAm 'ltean. Stefan care a petrecut mai bine de o oră U"tngă 
Voin_ Con:ltltTltin Blmu, Sţdan Ţigri" George patul papet, a constatat că boala papet 
Da1DlI, 11Rif Grou, Ptlrsldli Nlmu; nesutl· cien' din 1-2 s\udit 4 insI. nu s'a agravat. BolnavuZ e vesel. Pe 

• 
Mazzoni l'a salutat cu o mişcare de mână 

>\+ loc o rBCl'pţnn:~, la clIre au asislllt: Re-
"_ .... ;.;, gele Eduard, inalţlI demnitarI şi ambl1sa-

Oi' doril Gprmani~f, Rllsid şi Statelor-TI nite. 

Dorim ca as\fel de petreceri BA 8e 
farl cAt m~1 de!", pentru-eA atarI peţrecerl 
Dumal rodurI bune ,i foloBito8re ne vor 

La Mănăstirea Bodrognlul, Dilmineca 
\recul~ ms' mul,r f:uutaŞl din loc CODVC

c"ll de P. 00. D Protopresbiter A. Gbiiiu 
s'au aduna' dupl pAnta murgie lotr'o crn 
fefinţli cu scopul, ca sA Be botArascA In 
privir~", P~rf>griD8julu{ .18 Ml\nAstirea BQdrog. 
Prea Cuvlo'la 8a Plirmtele Ptotosincel Dr. 
Iosif T. BldeBcu prin o cuveatare foarte 
frumoasA d':lBcbide cOJlforin~a. A~8tA Imam 
DMatea peregriDfojelor la locurI sfinta ei 
comblta atM din punct de v€d~re bseri
ceac, lAt !şi din punct da ved~re n~*ional 
p.,rfgrin~ j ~16 la mlioAstirt neortodoxe. Dom
nul Dt. Nicolae Ionescu S8 t.lrga notarin 
al conterintir. Dapli msi multe discuţii se 
decide, cA .iua, 10 cara B \ fie Clua08t ba 
flaniI ,i scda, carI vorBe BA-i 10BolaBcA la 
B'ldrolt. Bli fie totdeauna Dumineca Inainte 
de ~f. M!\ri/\ M ne, 81!1!uiar In ar. ul acesta 
zina de 10 Augu~t 8'" ales anume ziua 
8ccast~, p' ntlu ca c1U~torjft, s. Be fac. tn 
zile de posţ precum ~i d;n alte motive bine-

şi i a spus cit se simt~ d!'stul d~ bine. 
Noaptea trecută papa din îndemn propriu 
a cerut de mâncare; ar fi dorit să se 
scoale, dar M.azzoni nu i a permis o. La 
întrebarea unul ziar'ist, că oare e nadejlle 
ca papa să se insănăto~eze, M,lzzoni a 
respuns! De ee nu' 

• h Nil s'ao pronunţat discms,nl. NumaI dl 
"':'1 Loubet 8. inchinat tn s(\niltatea R"g~lul şi 

I famili!"'1 rf'gal~. Seara 8' a dat o repre· 
~ 1, ~utaţie de ga.li la teatrul COV~Dt OarJeo. 

OI Loubet a fost viu aclamat de mulţimea 
·h grlmidit;\ pe strade. 

r', 

:~ NOUTATI. 
t ARAD, 14 Iulie n. 1908. 

~ ",La ROllla.". Sub acest Wlu primul 
1, 'J'l.ostru redactor Russu Şirianu a scos de 
j --sNb -tipar un volum, format octav de 266 
'\ pagini, care cuprinde atât foiletoanele ce 

aduce. Ullul din cei de fa/a. 
• 

Din dramele amorului. Dumin~cl dup§ 
amiaz! Ilo voit In Arad ~A ,1 Ilunl catijlzlelor 
O pArechie de tndrAgo~tiţf. Bencz Janos, ,i-a 
luat odaie 10 otelul • Trei Crai" din strada 
AndJ!l.~~y ,i a <b:emato aicI pe iLbtalut 
Krecsmâk ELeI. Incb:zand u,a a lmpu,cat 
de pattu orI asupra e! şi odatA sBupra B8. 
Am~ndol an fOBţ tl!:\D8portaţl greu rllDIl' In 
spital. Cauz8 sinucideriI e c'" părinţiI tine· 
rolal nu voiau sA·" dee tnvoirea la dsA· 
tolia lut cu Krecsmâk 

• 
Săm ănătoru], rt visti literarl &~P cuventste. 8'a alt-s apOI o comisiom', care 

t~ma.naJ8, nrul. 26 a ap§rut cu urmâtorul sA stabilf'JlsclI. ziua pleci\ril •.•. 8pHAm, 
cuprins interesant: O l>ensu~ian: Uu mod c~ pune:ea la mile 8 unar prace8illDI la 

N P l S 
M§oIlRtiTE'!t romfmfasc!l. Bodrog va bea ca 

de 8. criti~ll. - . a eologu: etuet. -::- I ij~ e~cur~iu[JHor p(>nt~u noi f~rJl, nicf UD 

N. lorga: Uflmorii. - N. Negru: Aleargă rost la Mrla R'ldna. (nE D. "') 

Giornale d'ltalia spune cit boala pape-i, 
ce.' drept e gravă, da.r de eAte-Vi zile se 
obS8rvll. o e01ltinul ÎlDbuolf.tăţi"e în starea 
luI sanitarl1. Unul dintre profesort susţine 
că e cu putinta ca papa să se reînsa
nătoşaze pe deplin. L'lpr'oni însa. consi
deră această posibilitate de eschisă , fiind 
papa. d' o vîrstă prea înaintată. 

Roma, 12 iulie. Papa primeşte pu
ţine vizite. Azi dimineaţă l'au cercetat 
cele 3 surort ale sale, dar n'au stat de 
loc, ci stlrutându-t mâna au plecat. Papa 
a spus unul cardinal urmatoarele: 

- Am fost in mare primejdie; acwr, 
simt că. a. trecut, şi sunt pregatit la toate 

La 8 seara s' a publicat următoru, 
buletin medical: . au apărut în n Tribuna Poporului- despre 

'1 -- Roma, cât şi alte descrierl, ~'anume: 
.. . NeapoLi, Pompei, Capri, Florenţa, Vefil--ţia, 

/~~/Ţ.ido, Londra şi Paris. 

trenul (pol'7.if') -' C. Berariu: Fat frumos • 
(f~erie). _ V. l'îrvan: Dare de seama. Socinlismul in China. Cum i-se 

Ch. Notiţe bibliograJlee. scrie llli "R:ppeI K (Parh,), in ChlDa irca 

In starea sanitară a papet nu s'a 
produs nict o schimbare: los~năt\~~:uef 
PlI.lH-1 progreapszll,. Pulsul 86, respirareo 
30, temperatura 368. Mazzoni, Vl.rpOltÎ 

~~' 
~,. 
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, ! Volumul se poate comanda la Ad· 
- Of' - minis~raţiunea ziarulu.i nostru, preţ-ul2 cor. 

".! • 
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Instalarea episcopului Lugo
jului V 8HIUe HOHSU va a"ea. lot la 
26 Iulie. Conform dorinţeI noului flpiseup 
fiU se vor aranja festivitlţl deosebite. 

• 
Micsinai eondamnat. Abia. a trecut 4 

Rlpţl.mânl de când Mic8i""i, \'eaUtul vizitiu 
de pOfti care "furat 98000 coro'ma a foa~ 
prins, ,i @rl thja a ,i fost judec,,~.' A re· 
CUDoscut toale trumu,el. TribunaJull'a COD
damm,' la 4 ani de puşcarie. AtM apl1r.to
rui cA' ,i procurorul au apela' tn contra 
ItnUn$t'I , 

• tOl'epe a. 8~ laţi socialismul. Leng·Kai-
Omor şi sinucidere groza,'ă Kian, r .. d",rtlful un~I f·I socialiste ce 

tn fIul 1908 Iulie 10. A~I după 8UlPllZl i\pare În 301000 t xt>mplarp
, IL tradus ~i 

(i" întâmplat o iDflorito.rA dram~ în strada pus sub tipar cartpa luI Marx I apostolul 
KO<jSUih Lajos nr. S8. 110 till(jr loerMnr flocialismuluI,: fi Capitalu,l". 
de 24 ani şi-a împuşcat amanta. o fe- • 
meie de 44 an!, eu numele Hurduca~ Şco81ele din Blaj Am primit R!tpor&ol 
ElekrH!. Detailurile sunt aceste. despre inR\itutele de lnvGţ\mlnt greco·ca

talie din Billj: g:mnssiul superior, inslitutul 
Wa~hter Edmund, o tristă perAoanl Jlf'd~g gÎe, 'cos la de flpli~Rtie "('o~l,, de 

din draml\, Ha crescut de păpuear141 Hur- fete, pe anul ,colastisc 1902-1903, Ra 
ducaş E'ek; la el a fost apoI şi ralfa ~i portul e pre~pda' do o lacrare a d lut pro. 
na de mult şi-a deschis ~i o prăvălie de fpa')r Emil Viriu, 'ntitulalll: "Cb~stiune" 
p~purl i educaţiunil ll • Din datele 'l!olart>, fleoatf!m 

F
• ,( . b ~ 1 W bt E d : urmMoar,.le: la gimnssiu " fOBt un director 

. liră si ştIe, lrba~u., il," er limun ': ,i al~' 17 profeBorI de s\udil (,rdir.are, 4 
conTIDSI toatf. Zilele cu Hurducaş Elekne. I prOfE'80r1 d43 eţudi! exlraordinare ,i taCQ~ta· 

R,)ms, 1:1 Iulie. Agenţia Stefan 
comunicd urmatoarele: 

Sta, ea papef. s' a agravat. Noaptec 
întreaqă a pelrecut-o în nedurmire. Nu mâ 
nânc4 nimic. Puterile îi scadl respiraţie 
e întreruptă. 

Roma, 13 Iulie. Grisa a isbucnit 
Respirarea papel e slabă ele tot. Picioa· 
rele i-se umfla. Ml'dicil au abzis de orI-CI 
nld,jde Şl aşteapU. fie+care mom nt 80sirtr 
morţl1- --------------------------
Red. respons. Ioan Russu Şiria.nu 
Editor Aurel PopovlcJ .. Barcianu, 
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.~.~8I@I1@I1@I1@I~~8~1 
tinichigiU de lux şi cladiri, aranjează callalizare şi 8lULduct. M 

Arad, Andra.ssy-ter 13. - Telefon Nr. 333. ,~l 
LII şase expoaiţir a luat premiul 1. L, Pa.ris, In 1883 distins ou stipendiu @ 
~ -~~~---- ~~ -~~-~-:~~~~ al statuluI. 

II fii ţ I ~. 10.1 P. T. Pnblic! 
~~ ~, ~ ~ 
Sjjjj ~ I:b 2: PrAvălil, mea. de tinichele mi-am arangiat·o tn palatul l al bisericii Minoriţilor unde am magazine cu mezzanin şi suteranc i ! ~ 

1021 5-10 

~ .. ~ llIl OI) aran t 1 _ 

~ :- Q, ~~ Jamen nou, modern, avend orl ce obiectarţinMor brsDşel acesteis; cualitate escelentă, invenţiI nDt. := a.t iiQ!f 

I ~.; g §'. Atelierul In Batthytlny-utcza 82, casa proprie.releton 821 (Primesc aicI şi elevI.) DulapurI. pentru ghiaţă, la cllsă i ~ tii 
~ [;;- ~ ŞI pentru caroiumarl şi măcelarI; moderne şi invenţiiIfele mal recente; cu ghiaţă puţină receşte ecek'nt. Primesc aranjarea ~ ~ 

i 
;; ~ de 8paducte şi ba., la casA, atat In lOc, cat şi In promY4 .e .: 

, ii] ~ . Pri~eso şi ~xecut tot felul de ornamente şi ~a.rl de tinichea, acoperişurI, mansarde ornamentate, ferestre pe : 
I a ;II acoperIşurI ŞI acoperlşurl de turnurI c: 11\ 

00 " ~ • 
~~888S~~fiilIIl!!l&I6! __ II~~I@I~IIiHi1I~1 

f,040;HI03 tkvf sz. 

Arveresi hirdetmenyi kivonat. 
Az aradi klr. tvszE'lk mint tkvl hatosÎlg koz

hil'r6 teszl, hogy Klldar Molsza vegrehajtatonak 
MlIlltyim Iuonue vegrehajtast szenvedO ellon135 kor. 
1')0 lilJur tokekuvetol6s 6s jar. frAnti vegrehajtasi 
[i~yubcn az aradi kir. tOrY6nyszek teriileten levll 
Kurties kiizsegbon fekvO knrticsi 294 szamu telelc. 
jf1gyz"'kiinyvbon A+2 sor 338 hraz. alatt foglalt 
ingatJansilgra 8Z arver6st 800 korona ezennel meg
illJapitott klkiâltilsi iLrban elrendolte, e8 hogy a 
tontebb megjeliilt lngatlan az 1908. evi augusz
tus h6 10 napjăn dtilel6U 10 orakor Kurtios 
kiizso!lhazaban megtarland6 nyilvAnoB ărver6sen a 
kikiâlti>si aron, de 24 kOl'onall alul eladatni nem fog. 

Arverezni szand~koz6k tartoznak az lngatlalt 
bef'sim:tnak lOtl,o·at vagyis 80 korona - fllll'lrt 
~eSzpellzben vagy az 1881. LX. t,-cz. 42 §.1\ban 
Jolzott Arfolyammal azamitott es al'. 1881 evi 
novembeT l-Iln 3a33. 8Z. alatt kelt l. M, rendelet 

LEOERER LIPOT. 
Str. Deak-Ferencz Nr. 30 (Casa beJ). 

~duce la cunoştinţa ono pubJie~ în 
magrzlnuI B~U S8 afli 1018 t 

TOT FELUL DE MASINI DE CUST 
~~~= dela 3 ~ fi. =--=--=-= 
[o. rate septemânale şi lunare. 

Tot in atelierul sus li ulIIit se pmese 
reparaturl da maşt'nt de cusut şi 81 gâ
Basc tot felul de aparate. 

Cel mal eftin isvor de cump~are 
din Arad. 

Juvaepicale, 
bucăţi de aur şi argint (t'râlte) 
bilete de amanet 

cump~ra pe bani gtlta cu preţurile 

II 

Pian~, ~ianin~ ~i n~t~ lllnsicâl~ 
se gasesc In depositul meu înfiinţat in alIul 1850 cu pre
ţurile cele mai moderate, la dorinţa. In rate, eventual pentru 

II 1 D. ehi r i a t oul UDa. • 
PiaDele mele BDnt din It bricile: B6~f'ndorfcr. Ebrbaf. H.,cff·unn, 

Kprn Ktiimer Koch ei Korselt, LUDE''' Lyra, P .. trof, P[ck,ch, S~btla.bel. 
tSt~lzhammer, 'S\iDgJ, BchwrighcfIer, Th k ei Wellzely. 

- Primesc repardri şi acorddri de piane -

II 

In bibliotera mea de Imprumntare taXI " 

lunarA pentru retit este 1 60 cor. pe 
lonă.. De volum 10 flJeri. 

l<:>SII~' Ol.I,IS.l>IN 
Arad, str. De{lk·Ferencz Nr. 28. 

J. K RIS P I ft AR AD 962 13-20 Nr. Hefonlllui 35. 
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8 s-,\bun kijol(ilt ovadokk6pea <lrtekpapfrban a kl. 
klilrlutt keze!16z letennl, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
HO S·a ertelmtibon a bimatponznek a birosilgnal 
olulego .. elhelyezeser61 kiallitott szabalyszeru elis
mervlj.nyt atszolgaltatni. 
, K"lt Al'Adon. 1000. .!.TI J ....... ,... 'w- ... ~ ... 
napjim. 

cclem~ ~umpe, 8~ le8him~ 00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,_ 
alte obiecte 100& 19 ,_,_-"----L..l ~--~ ~ __ '_~-=-'~_::~.~..:~~..;-,;--. _ .. --.... re T sv:" 't -
," Deutsch Izidor·;"., ~!I! .. ~~~ •••• ~~~ .. ~~~~~ ••• 'I~.. t A kir. wrvenyszek, mint telekkonyvi hat6sag. 

102111-1 
Zubor, 

klr. t.sz6ki bir6. 

KALMAR JOZSEF 
meehanie. 

Recomanda. 

Bicieletele 

cIl&sornioar şi j uv iergi u f 
Arad, Strada Templom. 

,1 

--~::::;:.-- Tary Bela '.r'· 
Pentru o('up~rfa no~tulo' dfl COMP~ 

TABIL ]a "OA88A DE pASTRAREII. 80- ,r' 
sale de cea mal bună calitatt.'. 

Are tn deposit guma. interioară şi 
estf':rioară de prima calitate, şi tot felul 
de pArţI constitutive d'sle bioicletelor. 

eietate ~e ac1ii din 8asga-montand, 81 t"lcrie ---fabrid\ de trăsnrl--- ~,~ 
oODcur: pe i'ngl urmlUoflft-Ie emolum6D&e: = şi atelier de Instruirea = J"""" 

1. Balar anual 1600 coroiDe; :! 

Eftine şi pe lângi ga.ranţie 
efeptuieşte 975 28-
Reparaturi de bioiclete, 

insta1ărl de 
sonării electrice şi telefonuri. 

Toate pe lângă garanţie. 

Stradn Salai z nr. 2. TelefoR nr. 242. 

2. Cortel Datural In casa instUQtolul şi Comande din provinţâ se Atad, l30rcs Bani-tar nr. 10.1 
8. TanUema statutarlli. f· - b· 1",' e eptu1esc prompt '1 gra nlC. ~ , 
RecurenţiJ au BA Ş' Inainteze petiliile ---

l~r prov~zute cu docom! n:lle despre cuali
ficaliune ti praxa de pAnl acuma pAnl la 
15 August 1. c. la direc,iun ~a institutuluI. 

Alesul are sll-'" ocupe postul In UmpuJ 
cel mal scur& posibil dupA alegere. 

Din ,edinl" consiliuluI comon, tinuti 
la 8 Innie s~,. n. 1908. 
1023 3-3 Direcţiunea. 

Primeşte fabricarea de fr9.sud, calese şi caruţe corespunzetoare 
tuturor reoerinţelor moderne, pe IAng& ezocuţie de gust. Primeşte d'asemt:nl 
tot felul de reparaturl, şi toate lucrarile ce se ţin de lustruire, pe Ja.ngA 
preţUri moderate. - Se recomanda. mKl ales atenţieI şi }lartiniril preB st. 
domnI proprietarI de pam~nt. 990 8-21). __ . .............................. . 

Nellbaue.· ~Iano Am mal multe însărcinărI pentru zidirea pivniţelor de vin cu cemen~' 
t 1 1 publio .şi beton de fer, J,rin urmare ImI permit a !ltrsge atenţi unea onora u li 

asupra acestui nou sistem de pivniţe foarte corespUDz~tor. 'i""i.~~'!:' ===== antreplenor de zidirl,===== 

ARAD. 

Primesc spre efeotuire 

Pivniţe şi buţi de vin, ,.~-" 
.. t'f din' oemeni-beton edi-dtD cement-beton sIstem cel mal nou, construc,1 h\ Il. tA ~ 
fiCaT! turbina şi jilip pe lAnga. preţurI favorabile, pe ng g':lran Şi con-

'. 

strada Kossuth (vis-a-vis de casarma honvezilor.) 
diţiuDI de pll'ta. uşoare. 

La dopinţă escurg la faţa loculuI. 
Planuri şi preliminare de spese ft/oo gratuit. 1016 5-15 

Cu distinsa. stim': 

Telefon pentru oraş şi comitat Nr. 411. -- NEUBA UER MANO. 

- ==. : ~ : . 
Tipolfafla • Tribua PoporulUi·, Aurttl Popovioiu-BaroiIDl1. 

',' 

.. t 
---- -"'"~ 

---=-~;=..::;;-M 
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