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I~SF.R'1'1 tJXII.E ~ 
(li' un şir !!!l.fI1l0Uc!: pril1l~' 
dată H, oaul: a dou1\ (,ar:\ 
12 banT: a tt'pia oan\ :, t, 

do Uel'arCl p\lblieaiiune 

A tat abollnnlf'ntl'l4', ('ilt ~i 
Insflrţi UIl ile sunt Il se l'liLtî 

inainte in Arau. 

Tele(o-n pentru or-~ ~i CQUlH.o.l i",{)2 

SCT11110rl nefra..ncate nu tie primc!lc 

ALIANŢ I NAPON·ALITAIŢII.OR, si au II centre (oraşe) culturale şi : conservator de sub şetla d-Ior Carp şi N. 
11 11 J.I i)omul (casa naţionalil) dcla T. St. Filipescu eată ce scrie (n-rul dela 18 c.): 

_ ," In interviewulpublicat in. Vremea' ) ~larti~l;l! .. 'd ~tirile ce sosesc dela fraţiI nostriT de 
, . ,.' Se ve e că d. Ionas a vorbit ) t n tI ' ciin BucureştI, dl lona~ (Jrădlşt~anu. sa, fes e I un" ne pun In curent cu noua 

1)ronuntat nu numaI asupra afacer.tlor redactoruluI • VremeI ~ iacă-aşa, ca orielltJre a atitudineI lor politice faţă de 

au fost înlăturate de pe ediliciile căilor fe
rale de stat - insr;ripţiile maghiare, cari 
fuseseră causa principală a turburarilr)J' tim 
Croatia Inscripţiile pund aclt»~ n'au fost 
inlocuite cu altele. 

, , t să-I treacă vremea! guvernul unguresc. ,"orbesc de tinerimea 
llll\ionale româneştl, dar, t1asă-ml- e, conştie şi inteligentă. Am raportat In nu-
,a să arate că d-sa ştie multe~ a spus • mcrul trecut despre interesantul discurs 
câte toate şi asupra legilturiI dll1tre na- Dar dl Grădisteanu ne crede că al tini.'rulul ~i vulorosulul duputat, Dr. 
llonalitiltl. stam slab nu numaI in ce priveşte legatu- Ylad ALlrd, alesul celor din Dobra. 
; Eat'ă cele ce relatează • Vremea~: riie noastre cu nat,ionalităt,ile, ci ca s,:i Cred nimerit a arunca o mică pri-vire asupra trecutuluI fraţilor nostri şi a 

_ Cum priviţI posibilitatea conlu-, între noI am 11 la - cuţite. demonstra ce foloase poate să le aducă 
."[.:IreT Românilor din Ardeal cu celclalte ' Eată ce mal publică adică ) Vrc- noua politică de activitate. 
l\aţionalitălI? .' d l' Dela I ~()q, dela adunarea dela Mer- i 

_ Această idee s'a agitat e ilHI t ŞI meac: curea, H.om.lnil de dincolo au ţinut p<lnil : 
l~a,ilt"-a .!ilsl acela car~ a câu~al s~'t (),/'i!~~ - CredeţI d-voastă cii e posibihi o azI CLI rare excepţiI, unii J.:1 politica de I! 

JÎlldeasc,1 mar mult. J:<~ foarte grcu ~<\ se înţelegere Între pasiviştr ~i actiVişti pentru paSIvitate. , 
Doati! :ajunge la o înţelegerc: ~lal nlc~ 1) o acţiune comuna? Politica aceasta a fost 1n special aceea: 
nationalitate nu arc o organlzaţlc polttlca -- Nu e posibilă momcntan, clci P,1- aplicate'\. de fraţiI nostrii", din Transilvania, I 

sa 't'cllttcent lU,Cl"U,'j'i!C in 
(ulci'('rltta lO'r valoa','c. J1llr '1I11 

articol scris cu multă căldură, c Cro
nica. din Bucureşti ocupându-se de 
neînţelegerile dintre Romani, după ce 
scrie despre fraţii din Buc()nilla~ ;;ice 
următoarele la adresa 1loastră: 

• In Trallsilvania acelasi ll/cru. 

~,erioasă. ' sill/ştir SUlll l1lulţ! şi nu ar pLltea ii atl'aşi in vederea salvaril autonomicl istorice a ; 
Asa cu Rutel/'il nu s'ar putea lace spre activitate, chiar CII [oale illc/lraj.11'/Ic TransilvanieI. \' 

:Ilmic 'ei nu au şefI şi nu au nicIo di- ltIlf,ureşll. ~i, dacă ar li posibihl, trebue Dacă un arbore se poate cunoaşte 
[eclie' politică hotărită. i a se şti pe ce baze se va face; niCi Intr'un d tI P<\ roadele ce le d <\, şi pu\itica, tot ase-

, Cu SirbiI, nu mal puţin. El sunt' caz îns~l nu ar trebui ca H.om,Lnil s.l facă menea dupi resultatelc el. El bine car! au 
,Jivizatl şi apoI el înclină mal. mult câtn'\. cel ÎIIlJiu cOJ/cesilllzL fost resultatele politicel de pasivitatc a 
.;ona~iolwliI lor din Serbia dedit la o po- ~ Mi s'a spus de cătră dl E1l1. An- fratilor nostri? 

r .... I'itică COlllună cu ltoJnânir. toncscu că În vara aceasta se va trinlÎtc o 'l ~n zero illlellH! 
SlovaciI de asemenea sunt reU or- delegaţie in Ardeal, care s,t II/cerce illlp.t- l'n timp preţl()s de maT bine de doufl 

Tinind deputat dl Dr. Vlad În lupla 
sa uriasă COlltra dusmanilor ucamu' 
lui se ~ede aballdo'llat de lillr!l!.! ele
mente româlleşti, aşa ;;işii pasil'işa. 
cari ar putea să-I ajute. Xiarele lor, 
ÎI tăgâduesc calitatea că el apără 
illteresele neamului, dar se bucură 
când reproduc vorbirea lor ÎH l'Jr
ţile naţionale. l:'i ar ti voit ca dl 
Dr. Vlad, odată întrat în Camera 
111lgurească, să Înceapă a lovi cu 
bala, în dreap{a şi în stânga, spre 
a sta/ci pe lofi mame/udi. {Tită j'llsă 
că el este unul ŞI câ-l'a/ţi sunt sute!. 
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ganizaţl. PreoţiI lor sunt iI/CII/ţi \,i 11~1 OII C<1ea il/tre ce/e dVUL} grupur!. decenii a trecut In zadar fara niCf un fo-
slat-major cu care H.omdniJ ar putea 1111ra - E bine dacă se va încerca asa ceva, ios, ceea-ce va să zici cu 111 a 1'1 pierderI, 
in tratative. dar nu crcd să aibă sorţI de izb,lI~dfi; şi căCI cine st<l pe loc, da Îndărăt. 

Cu SaşiI, poate că ar Il posibilă u apoi mi! tem că amestecul celor din ţară Politica de pasivitate a f[lcut pe fraţiI 
conlucrare, Însă majoritatea Saşilor privcs~ n'ar face decât sJ inăsprească relaţiunile nostri si! refuze propunerea conteluT Juliu 
pe RomânI c a o primejdie etnografic.! ŞI Între cele două grupărI; trebue să se pro- Andrassy. ca el S,I Intre In vieata publică 
se tem să nu tie covirsitI de numerul cel cedeze cu mare precauţiune Am lllcrc- şi să ;,tccepte 20 de scaune În parlamen. 
mare al Românilor. Nu' şl/'u deci" cu ca~e dere Însă in· noul comitet al Liger tul din Budapesta. 
na,ionalitate ar 1î posibilă o înţelegere tral- culturale că nu va fi animat de nicIo Nu r Românil nu primiră, şi resul
clică şi solidă din toate punctele de vedere; preocupare politică de partid şi acţiunea tatul a fost şi este că În Parlamentul din 
:totuşI ideia nu e !ea şi p~'?paganda .dusel lUI va ti pcntru binele mişcăreI naţionale. Budapesta se legiferează de nobis sine 
p"ntru o înţelege mtr'un vlltorypror tat ar Asigurărn 11C d\ (;răui~teann că lwbi:-;, ear Tran:-;ilvania cu toate drerturilc 
:f"'~"'l t.' ,\~a ,,,.,uhau.: Il111\\llIHltu,n·c. ' \.:1 j,..,',,'J] \\..\.:, \..1.I tuati'l ~\l1tollolnia el ..1'o..1i·· 

, Intâiu de toate o rectiiicare: cel z'rztret! pupurlll este pe Unga acti\"i~tl. nioarâ, e azI împarţită In atâtea departa-
c~~e a iniţiat alianta cu nationalitătile Pasivitatea o represinta câte-va indivi- mente. 
a fost lc:ugen Br~te, card a visitat, dualităţI ca Aurel Murc~anu, carI chiar Si cehiI au fost odată pasiviştl, dar 

activI d 'ar ii în princip, în realitate văz~nd că el nu pot opri maşina statuluI, 
nainte cu unsprezece anI, atât pe d au Întrat în luptele electorale, şi resulta-

. SI . 'b nu e un sat care să meargă upă po-fruntaşII ovacI, cât ŞI pe cel Ser 1, 1111 este că aZI deputaţiT cehI dau de lucru 
vct,ele lor. 1 ' I I c: şi Croaţl. lntreţinea d'asemenI legăturI gu"ernu uI austnac. Ace aş lucru -ar Il 

cu SaşiI. Reposatul Raţiu a făcut el, Cât despre ) încuragiările ungu- putut [ace şi 20-30 deputaţI rom~lnT ll1 

Dumnezeu să-i ierte, alte lucrurI, dar reştr c, pe carT le aecentucaz<1 într'una, parlamentul ullguresc. 
1 

. ă 'f' d 1 Durere I ?\lomentul psicholos1:Îc a 
in afacerea cu nationalitătile putin. e e eXist nUJllaI tn antasia omnu uI trecut. " 
fnsuşI congresul n~ţionalităţilor (din Ionaş. Probabil, de aceste considerente, şi 
,895) a fost aranjat rle cel din mână Tot aşa, d·sa nu ştie ce vorbeşte de altcle încă, s'au condus {raţiT nostri, 
cărora Dr. Ratiu si Coroianu cu pu- când se teme că nu se va putea face precum şi alegătoriI romanI din Dobra, 

t" . 1 ' l' împăcarea ) Între cele douc grupărI« .,. cand s'au hotărtt sa rupă cu politica de 
terea po lţla ă a uat , Tribuna (. Şi pasivitate propunend de candidat pe tine-
cel carI au oferit şi stăruit ca dl George Dar pacea aceasta s'a făcut în rul şi valorosul român, advocat Dr. Aurcl 
Pop de BaseştI să primească presidiul, Cluj; la 1 Martie, sub presidenţia Vlad p,înă acum nu te putear Întllni pe 
au fost int~~1e.ietoriI , TribuneI Popo- d-luI George Pop de Base)itI; s'a făcut teren egal cu UnguriI ci numaI la 
ruiui c, actzvlştzI cum ne zice. complect şi deiinitiv. Pot să fie între tribunale, fie pentru vre-un proces de 

A d
· noI, ce-I drent, s,i d'aci încolo discu- presă, tie pentru alte meschinăriI ungureştl. 

oua: nIcI nu ni-am gândit ca t Am "ezut că de astă dată DI Aurel 
să legăm relaţiI cu Rutenii, o canti- ţiunJ, dar certurI ca cele alimentate Ylad le a spus L;ngurilor unele adevărurI 
tat~ negligiabilă în viaţa politică a de ) Tribunac condusă de Coroianu, crude, carI I-au usturat reu. Dovadă, În
t(:[\l. }il1ul domnuluI Grădiştear.u, n'au să treruperile dese alc mamclucilor maghiarI. 

'. .Ea, r ,când d. Grădişteanu nune pe mal fie. IntocmaI cum exc\amau alegătorii, În ma-

S~ b- Id t Un s1l1gur lucru l'a nimerit dl ni(estd lor electoral, strigăm si noI: Tră-
el' l mtr o că are cu -- Rutenil, dă o . . I d L,' d l' . 

G ăd ' t ... d b t d lească pnmu eputat romll1 c po Itlcă 
dovadă eclatantă că habar n'are de r IŞ eanu: can vor e~ ee) ame- activă I 
ceea-ce vorbeşte, .. Nu-I vorb x , tl'n stecul celor din teară c ••• el ' I Acesta-I rt!spunsul cel mal bun 
ShbiI la frat,i! lor din Serbia, dar nime'nI Intr'adevi:!r, amestecul unora din, d 1 fiI 1 1_ • '1 d-lul I"ll"," 

[

• . ., '1 e a lLe a e ucuoratlllnl e - v u,> 

ca el n' a stăruit maT tare pentru aliant,a raVI de d1l1colo, nI-a stncat mult. (' ,,'.' ' ~ ., Jraubteanu. 
naţionalităţilor. .. Doar chiar congre- .• ~~ nouă 1Osă, grupănI dela Arad, ' 
~Ll\ di.n Budapesta a fost condus de ~1 mtaI.u de toate causei naţionale şi· ~==""""'-

.~~uu~şul sero .p'" Polyi, care mal 111 speCial fraţilor dela Sibiu, carI s'au .. . .." . 1 mIe t t luat dU)11 bă b. . . , I A(~ttm.tafea polttw(f, allH Appunyt. 
u recu e ~l-a păr;1sit postul de '. .)'. : ~ţl PO~ltlCI c. ca, dl I.onaş \ Foile maghiare scriu de:-;pre o apropiata 
advocat al patnarchlcl din (:arlovetz, (~rădll canu ~l fl~ul Seu I~h.ll CO,rOlunu, deslega re a cn~c1, ce "ar pu.ne· o la cale 
numaI să-şi poată consacra vremea în- aJllnge~nd astfel ŞI c~ polItica ŞI cU ti- I cont.e!e .'!ppOI!J"I, care 111 ~cdll1ţa de :\larţ! 
treagă luptei lIationale. pograha la total faliment. 1 a DleteI va preslnta urmatoarea formula 

Cât despre' cele zise la adresa Ear intervie\\"lll acesta e 't " '1 d~ lmr~lcar.e .. ,' 1. Artic~lul de lege XX~ ., . se ŞI C o dlI1 I;.\qq remane neschimbat. - 2. ()II-

Siovaclor, dl Grădisteanu comite ade- d.ovadă" că dl Iona~ Grăulşt.eanu face ceriI ni.ăghiarf se transferează la regimente 
v2rate - necuviint~! ţ)urte dll1 ceata celor carI moportUI1, maghiare, - 3. Se Introduc stindarde, em

Cum: preotiI 'slovacI oamenf in- 1111cmpestiv si lăr<1 a cunoaste oamenI bleme şi insignir maghiarc. - 4· In şco-
cl/'ţl, când el totI sunt absolventI al si situatiI ~c amestecă Î11' afa 'erl'l Iîle militare se va îl1\"cţa limba maghiar:l". 
. ' " , ' c eFI' " 

SeminanuluI central din Viena si 'Bu- noastre d'acasă, laudând ne uniI bla- J- orOlll a a~t;~ Il apoI pusă 'd1l11prkactlCă 
d 

'" , .. 0 _ t..,'. < e. un nou Illlnister, ciicl parti li. 'OSSll,-
o o Ullesta, ear cel lutheranl au stlldl'at la maIld 11c altll cu Ull 'U" lt ' tă I 1 , , -- C ,lI cau t 11st nu vrea să stea de vorbă cu 1 e-
uni~ersitâţl prin Germania I Şi nu au stat să incurce lumea. del1,drr. 

• 

Desigur jra{ii dela (Cronica. se 
vor bUCI/l'a aJlând că un singur ;;iar, 
care represinlă un singur om, face 
disollallţă În corul de bucurie gene, 
rală ce simt toţI Românii I'n urma 
atitudinez bărbăteşti a d luT Dr. Vlad. 

Din Dietă. 
Şf'dinllt dda 18 iulie. 

Numai târziu, dUră 1 I ore s a 
putut începe şedinţa de azI, tiind-(fl 
nu era de faţă numcrul de lipsă de 
deputaţI ~i dieta avea să aleagă un 
notar. 

La votare s'a constatat că '~( q 

inşi lipsesc. Dintre cele 134 vo'tufI 
date, Râtkay, fostul notar din partidul 
kossuthist, a întrunit '25 voturI. 

VorbitoriI de azI au fost numai 
vorbitorI d'a treIa mână. Au vorbit scurt 
şi în contra guvernuluI. Mal scurt a 
vorbit bătrânul kossuthist -tI aduras\ 
Jâ{sej care din 1848 neintrerupt re
prezintă cercul Sar-KeresiJur, nicI 3 
minute. Ceva mal lung a vorbit .","1/1'

malln GXiJrgy, care intre aplausele 
stinge! declară că va continua ob
structia. , 

InterpelărI au (ost doue. Mal in-
teresantă a fost cea alu! Lelldl AdoU, 
care a des(ăsurat mizeriile administra· , 
tive din comitatul TimisLlluI. , 

Şedinţa s'a încheiat la l 1/2 

SOC I ALI S M U L. 
1. 

,ma!or ~i, ca.rI au în Dietă cind depu- . Incurcă chiar pe aderenţil grupării 
laţ, naţlOna~l~tr, el carl ni-au dat apă- dm care face parte. Pentru-că, intr' a
râtarI celebfl 10 procesul MemoranduluI devcr, ~Jurllalulc, organ al partidulUi 

1 ntrea{/a prc .. ~il tnaflh iaril în regis
lreau! tu Sllj)erare patriotică ,~i ('Ol)lfmteaZ(l 
violent ştirea ta în Zagrab, Vineri dimineata 

In timpul maT nOll asistiim la o apa
rinţ;:î, care multora se va p:lrea ciudată. 
Cum sc poate ca ideile socialiste, pe unde 
numaI [şl fac drumul. c~iştig,l teren larg în 
mijlocul poporulUI nostru'~ PacTnieul po
por, bl<lnd tot-deauna, lIne-orr ch iar ti mid 
şi îng<"iduitor p,lnă la laşitate, - cLlm se 
poate a~a deodată rcsboinic şi încrunlat 
să devină, cu atitudine resolut,l şi teme
rară gata de a sfărma şi sdrobi tot ce-I 
stă în cale? Ce putere magia\ l'a putllt [n
tr'atilta ÎnsulletI să rlda dintr'odată sarca,,
tic de ascuţişul feruluT, ignoriind orI-ce 
ad\'cnisare a autorităţilor şi ned,lnd ascul
tare siaturilor înţelepte ale conducctorilor 
sel binevoitorI? Ce duh nou a transfor-
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mat peste noapte atâtea IirI blilginc în fÎrI i eI si ne vom lua o~teneaiJ a ° abate in 
r~.bele contra tuturor tntocmirilur sociale? cur~ul el normal. ' 
:;;~ ~e c~rent ~nou a fost ~in stare a rcscoli Să nu credem inşii că numaI prin 
c\.u~~lbnul. a.tator ~uj}ete"/l11tr'un torent spu- vor~e 0, vom combate, ş~i-'f ':0111 regula 
meg,\to~ ~l amentnţatol , " cursul. S~ rec~r fapte ŞI mci! lapte deSll1-

n~ur~ntul. a~everuluI" --:- ,ahm~ă re- tere sate ŞI reslgnate din partea t~Jtu:or ce
prcusentanpr ~ocl~lismul':lr. n?pmtul tempu- lor-ce 1: place a se considera ŞI glra de 
11:1 , -:- sU~ţ1n dlploll~aţ1T. "Slmptoame bol- conducetorT. 
l:avtClOa.s~ - 7:IC. ar~stoc:aţiL ll"lometT şi . D.e-OCHmd~ltă să tix,lm însă causele 
!;iarlatanlI - ZIC Iara alpI. ŞI motivele SOCiale, carT au scos la supra-

Părerile dder, precum diferite sunt laţă n,lpasta socialismuluI. 
Tril/an Jla/j:il.'r, 

preot. 
părerilc de vl'derI şi interese ale oameni-
lor. Şi pe când la Început, chestiunea so
cialismuluI, în diferitele sfere ale vietiI 
publice, e~a privită ca un principiu utopic 
de domenIUl Ideal, prin avcntul brusc cu 
~are cearcă aşI face cale zi de ZI, se 
Impune tot mal mult aprecieriI reale si 
uneI procupaţiunI obiective a tuturor cel:
curilor şi facto~ilor ce ~reau să poată cal
cula cu ea ca ŞI cu un factor positiv. 

Informatiuni electorale. , 
II. Comitatul Alba-inferioară.. 

E foarte curioasă atitudinea stawluI [. 
faţă de pornirea socialistă. Aceea potestate 
de stat, care cu foc şi fer a lovit activi-
!atea partid.uluI na\ional rOll1<ll1 şi a ştiut lI, 
mtoarce cluar legea de naţionalitate creat,] 
anume spre asigurarea desv0lt.lrir indlvi 
duale Impotriva vieţiI şi manifestării noastre 111. 
naţio~ale, ,- zic aceea rotestate, n'a yiut 
ar! _ n' ,1 Val! apune stavilă uneI porni rI ce J V. 
se mdreaptă 10 contra baselor de organi-
sare a statuluI şi a vieţiI sociale de astăzI. 
Dm doue lucrurI unul e sigur; puterea V. 
de stat orI tolerează conscient, orI so\'ă...: 
ieşte in faţa curentuluI socialist si "Înce1 
atunc! când o directiune a acestuI' curent VI. 
tară încunjur, se p~ne pe basa principiu-
luI revolUţionar. Lucrul se pare cu adt 
mal curios cclnd ne dăm samă, d, atuncI l'l1. 
când compatrioţilor maghiarI li-se năz<l· 

Cercul.Aiud iN. Enyed) are 1007 ale
getori. A'cum îl represintă Tunj!.: 
Berlalan .. (guv) 

Cercul Alba-Iulia (Gy-FehervlirJ are 
fi::l al, getort. II represintă [lt.lohay 
:'llÎnrlor. (guv,) 

Cerr;ul .Abnul are 2G6 alegelori . .Acum 
,îl represinţă Dr. Rosenberg. (guv.) 

Cercul 19htu (.\J.-Igen; are 735 ale
getori .Acum îl represintă Werner 

. Gyula. (guv) 
Cercul Ocna-Sibiiului (Vizakna) are 

3.'17 alegetori. Acum îl represintă 
Râmory Lâszl6 Iguv) 

Cerr;ul Uioara (Ma ros- UjVlîr) are 7:dY 
aleqetori. Arum îl represintd gr. 
Bethlen flâ/Uf,!r. (guv.) 

încej>c: ::~nL;c;; Ji \';a in b .. u·, _: '.' • , ' V 1 :,Hllall" 1: \ " l;'l!bl l)'/i.i t fc .. n ·oiJ·vl." I 
greco-catolică. . . ' '.'il 1" '. l're:1 C(-

Con,lucetoriI actuaU al paro h:i>I. /. boru!UI :ău Şl se VI a,mnca In braţele Ger-
ingrijPRC do partea reJigioa8ă. - .. 8 t~~mf1r," In 1 rm~ ,pohtj(:~J antirIE'ricale & 

. Tinrrims& academică, teolt1gică şi ci- ]1 .anţ,,~ 1 E POSlbl': 
,dă formi'azlJ. corul. . ] ranţ:t, S8 ZIC6 că ar prt'fM& pe car-

L'\ 8fJr~itul S. Vturgil, dl G&vril Lazar d 
fmalul V .J.nut~lli care ar continua politica 

d P ţ" ţ' d' rallcofilă a c d' I 1 ~ R ,e tlrr.are I lllfl fRt'tlri'ul oCl:lional, ură'â[ld De Ca .ar IOa u Ul ampo!la, şi Itarîa 
IDsemnătatf!a zilf'J. t' d' rdllJulul Svampa, căruia i'SB a:ribtlP~c 

P 
-' 1 10 en lnţa lJbi'rale '.. , . . 

rl'elS IL ore 119 iutrllnim cu toţii "lc 1- F ~l ImpăelUltoare. Se zict:l 
, 1 f t' ă b ' ~." gu\',"rnu ,ranr.~~·. 
In sa a fiS IV )\ ot"lu!1l1 orllş~npsr '.t] ţ' .. >" l~, va fiX recita toatli 

S! 
. . • . 11 lIer a 10 vlltorul CODe1 ' 

6 a f'ge rOIDlSlUne de 5 m"rub"ij ă I av 11' ntro a fa"A 1 ă' .t· . ' " , ~ se a E':Jgă un Pa\iă car~ I . 

car fi. l11V. 8 pe prf'ş~dlr}te la dR.;, h dl:'rea F .'. Ba nu fie o:,til 
adunllrJl geoMale. ranc.)! 1. 

Pe altă parte SFI cred~ ră g 
10 August L 10 

fra' . . ,~. nYf·rnul 
a ore din z şa. ne Z, l'a ŞI ce. ilîlhan, cu tOlt,) c-'jfJ r,fI 

dinţa Il II, 
R3portul tomi'li'Jnelor, 
Direcţiuoil/'. 
Proruneri:e, 
11chLierea ~editlţ"i. TI:\ diilCUTSlJl d' 

inchid're al pre<;identu!uI 1<\ rikHIPdA: 
DlIp~ Ş ,dinţi esturt.iune i~ corn orI' 

la. livada "Se~henyill Illlde se u JUli. \J~ân;' 
in comun "al a eart(·". 

se, vorhf'se, va rămâle intr'o re~flrvă ab-
80 ută, n":rfend de ce ':e tPIUA '1 , '., o, -CHrp ar 
fi vlJturu! P:;pn. 
. A!pg,rp:1 viitorull!f Papi\. SA va f8'I) 

m ord:nl':i r.ea OIiiI pfTf"d~, <.la ~i la 187~C 

Sala la 8 ore b:11. 
de pf.lfsoană 2 eor. 

, S~ mai vorb'şlA de !lrlPIDenll& şi de 
car,hn:1.,ul UampoP!!, eu toat~ insur,c, ~p!tl 
poHicti :laIs. După tradiţlune ÎOiă Sf;,;r/'

tr.rul de Sta.t nu poah1 fi ale"l la 'primul 
Pil'ţ'J! dl'l Îlltrart' Conchv dnp~ moul.li P'lprl. . .. 

InvitărI la 
numaI pe cdl.lli 
arafijator. 

Coltgilll sacru ~f) (':ompun'l liin 70 
p!'TSOanfl nu ~e far, r.i cardlliall, din caiI 22 blrăil.I· acum il,sa 
ziaristică prin com;t~ltn 1 u are decât 64 mflmbri. ' 

O. dul dansllrilor 8P. v/\ di'ibiblli Îl 

seara balu 'nluI prin acela~I cumitet. 

reşte vr'o l1pornire periculoasă': din partea 
naţional,ităţilor in contra 11 ideiI u, toate par
tlde!e ŞI organele de orI-ce nuantă si cu
loare bat alarma, şi înşiră toate' ba'teriile 
de tOt soiul ca să tragă in nălucI, pe - atuncI 
in fa~a socialismuluI resvnHitor şi revolu
~i~nar, se schimbă în diplolJlaţi agilI, carI 
prm retortele diplomaţieI cred a sti da 
tuturor situaţiunilor noul, directivă 'potri
vită de a-le mâna apa la moara lor. 

Cercul Vintul-de-jos (Alvincz) are 
1106 alegetod. Acum îl reprcsintd 
Szqts Pâl. (guv.) 

Dintre aceste r,ereud majoritatea co
vîr~itoare e ~om{tnew'lca în lqhiu, Ucna
Sibiiului şi Vintul-tie-jos. I'oturile rmlUîneşti 
poţ fi hotărîtoare în cercurile Aiwl, Aln'ud ,~i 
Utoara. In r;e1"l;ul Alba-iulia, în urma aron
darii volmce, Românii numai CIt greu se pol 
validita. 

. 11 August. S~rţinnel\ pplJlru aran
JIU: a t'scurlilllllihlr n face prngramul H\ll. 
r,ara SA va notifica stimi.ţilor oasW·ţl in 1: 1 ,!t 
a.dunăriJ e-eof'rall'l. 

Coirgi:d fiaCfU se imparte in trt>i Sflr,· 
ţiuul, şi or,jII1A: ordInul ~j1i~col)!lor, r.nfe 
l'opnnde P" caLrditmhi titl.latI al b'sprid
lor d.' suburbII diu R\)[lH; ce~ Ulai marA 
palh, din ~ardjn,lli, toţi irchiepiscopI, episcopi 
S3.U p"iriarc hi; ~i în E'flr~iI:, OI dilwl diarooi. 
lor, care cuprlIldl'j), p~ cardinalii carI nn -"",~. 
primi:;er~ ordinele sacre, ~i priu urmare IIIl 1 
f'rau pre(\ţi. -, 

Aşa înţelegem cauza, de ce în ţeara 
noastră veleităţile socialiste sunt tractate 
mal cu mănu~I, pc când principiul naţio
nal e un mumus prescris, 

Şi de n'am înţelege-o înde ajuns, ni-o 
spun destul de lămurit unele ziare-o ale 
compatrioţilor maghiari, arătând o vedită 
bucurie, că - vezI Doamne popoarele se 
în frăţesc şi se izolează de llagitatorr", prin 
ce chestiunea naţională perde terenul, ear 
conducetoril naturalI vor fi scoşI din cir
culaţie. Dad vorba cu "socoteala fără bir
taş" a avut cândva sens, apoI la raţiona
rea asta a ziarelor maghiare îşI are sensul 
chiar pipăibil. 

Ca unul ce trăiesc Între popor şi cu
nosC modul luI de vieaţă şi gândire, şi stu
diind mi-am dat samă si de situatia si re
sultatele ce valurile socialiste <tu ~pe~at şi 
vor opera încă în mijlocul poporuluI ro
m,În, ziarelor maghiare carI se bucură de 
socialismul Românilor, cu convingere, ho
tărită le pot striga; 0, sancta simplicitas ! 

Pot asigura de pe acum ziaristica r maghiarti, că în vieaţa publică-socială a 
, poporuluI Român, un resultat practic deja 
. s'a aj uns pe urma soeialismuluI. Acesta e, 
că poporul cel umilit, tractat, până acum 
cu dispreţ şi înganfare de caţI nadrăgarI 
şi ţitlindarI, s'a deşteptat şi Îmbărbătat că 
şi el are drepturI. A Început a veni la cu
noaşterea şi apreţiarea demnităţiI sale in
dividuale Şi ştiut este că omul ajuns la 
aceste nu se mal lasă batjocorit, terorisat 
Întimidat şi nedreptăţit NoI la aceasta nu
maI bucura ne putem, căcI lucrurI de ispravă 
numaI cu oamenI resoluţI şi conşcienţi de 
demn itatea lor poţI săvirşi. 

Ni-se impune însă că din punctul 
nostru de vedere romiinesc să studiem che
stiunea socialismuluI şi să vedem încât ne 
este spre detriment orI folos. Să o jude
căm din punctul de vedere naţional şi bi
sen,cesc, In ce culoare u:nume se reslnlnge 
ea 111 ace~te ~oue. oglll1z1 marI ale vieţiI 
noastre etlce şI etmce? 

Incât privaţI, ziaristica şi uniI factorI 
al vieriI noastre publice s'au ocupat până 
acum cu chestiunea aceasta, deja s'a vezut 
că referitor la importanţa el, vederile di
le~. UniI ÎI .dau importan~ă mare, alţiI il 
llllcşorează Importanţa. Dan o parte e sig
nalată ca un periclu din alta nu. 

, Cred ~î s,un~ convins că şi uniI şi 
.tlţtT au drept Incat dacă o vom negliga 
în adever poate deveni periclu pentru noI 
at,1.t ca biserică cât şi ca naţiune, dar ne 
poate deveni şi un sucurs preţios, dacă 
eonscienlios ne vom da samă de . causele 

,~-----------------11.·-1 - ~ - ~ 
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Din ş"oinţa (~o:nitl::tIlIIlI la B(u'a mftre 
26 Iunil-l 1903. ' 

D,·. Vasilie Lw:a,:iu, 
socretar. 

Gem'ge Şuta, 
dij'(J(·tor. 

Papa, dupl\ toţi catolidi itHlieni, tr~- , 
buÎfl Hă fi.·) Ib!iaIJ, da!'ă nil din U Illll. f 
Pt'lJtrll a SI t-ţiQfl aCNHllă tez:l, Re baseat:~ t 
pe falJtul că timp de uD-spre-zace veaeUi 1, i 

Asociaţiunea la Baia-Mare. In J'urul alpgorl'l~ Vl'l'tOTll nlU Vl P!lpa'. d!'lllU:tatflll. ponticifi~ală a fost rouferitll in \' 
_ Program. _ Il Il ti u virtutl'll. un"i ai/'gt'II la. care participa. c~erul, .. 

In 8 August lH03. L1 orflle 3 post Cine va fi viitorul Pap1i ~ Este foarte ~WC~~iţŞ~ Pal!ll~()rul Rl)!ll~J~ carl
1
, În.trU!,tt,'l . 

meridiane membriI comitetuluI "DI3~părţă- gleu să se farli pron('flti'~urI, ("ă· i nrroap" ' , gr>au pe I'Pl"!COpU UDlVer~!l', 'b;;; 
men1uJ.!!I Sdm:\f TI o~",a Il r.u mf'm bril ro- totdeauna un cardinal mai obsl' Ilr ie~p A,;eafita e adevsrat, dar nu .. .. ~ 
mi\e\ulul instituit pentru arangatea ~. . f~ Uţi10r sociale, pleară dela hotelul oră:~ănpsc cardmalul care pa.ra di. ar fi avut mal multă" '·Papa""'fit"to~t···· () nt 1 il ·la!'. Dela f 
la garii, Rpre tnt6mpinuE-& r.omitetalulc61ltraJ şansă de a ocupa Hţaunul papa.l. S'au de- Sf. Petru, ~i Tlână in mOIDPntul recunoaş- . 
al "A~ori;jţiunl'i., Flua co.,dneerea directe- semnat ca succesorI proh:,bill HI lui L"on ter 1 ofiCiale a r,rt·ştinisllIllluJ, sub Con!l~ [ 
ruluI despărm~ntulllJ. XIII tre1 cardinali: GeHi, Vanutdii ~i ttr.tlll, ,se. nu.mară trei-;t,;~ri şi trei de papi, ,~,I 

La ga li se rdlă coadnnatl\. jllnLnea ro. Svarupa. (10 can CIIlCHlpH'-Zt'Cfl sunt de origină ro- • 
mâ.nă din Biiia.mare, burgheza şi ţer~l1e3ră. Cardinalul Gotii treCl:l ca germanofil. mană, şi opt-spre· z~c .. ara.r·~iIl6[ld unor na· t 

Doamne, d.şoare, femel şi fete din popor. In adever, f.'St.~ sing!lrul cardinal p~ care ţionalităţI difAlite. Au fost pipI Greel, Si· ~ 
Inteligenţă din jurul Baia-Mare, şi imi,aratlll Wlihplm, cu ocasia recellii'l 'lLlr fiaur, Africillll, t:tt'. , 

poporan! aleşi de prin satde vecine. Co visite la V,iti"al1~ l-a invitat la dejunul In perioada in care alr'g8rHt" ,efulul -,. : 
mih.tul se posteazli in semicerc po lorul dela !fg~ţÎun!'a. Germanifi. biseriefI fllDlanl! era 1 b~ri\ de orl-CAm~·---"~~ 
unde va descindf din vagon preşedintele De mal muite-orI, Leon XIII, con- fluenţă Il allt.orit~ţ 1 civile, mal mult de jn- ; 
comitetulu I central. vorbind cu parRon agii tnSfmnate fitr~j nf1, 8 me, at" din Papi rt' IlU f,)st iblianl. 

Discursul de primire tI rostflşt~ dl dt':lsmuat pe Gutti ca succesor al s~u. 
Alt'x. Pop. Dupâ aCfopa imBdiat tie prrdall A"e::-ta a protestat în totdtauna invwând, 
preşedintetului bUth~te dtj florI din partef\ din modestH', insufidenţa se. Car lillalul 
domnişoarelor şi din partFla u11u1 grup dA G'Jtti e UD om foartQ erudit, un ~aY!l1.t 
fete de ţ~~anL şi un dip;omat consumat. E gellovPz d' 

Se ascult!î reflpunsul pre~edintelui. origini motlest1\. Bunicul sl:\u eu ca fl\",n 
Directorul llreSl'Dtp&ză pe membriI co- - cum se numesc la GeDua d 'si'ărcăturii 

mitetului, Dobbitiţile carI vor fi faţă şi pe din port - IIproape toţi oameniI robuştI, 
honorllţiorl. din Bergamo. 

Comitetul de primire şi de inevartirare Cardinalul GoHi in tinereţea sa a In· 
ara(j~aza. oonvdul până. la h<)tel, unde lÎf'S- veţat matt'maticile. In mod~'8ta sa cam"l~ 
tinde Pre'lidiul comit,·tuluI central, şi de uud .. din Jaro Traj:uJO, n18l păstrează înCă pa
S) incvattirează oaspeţii sosiţI lmpreună. tul r,u s~lt~aua. de pae şi E;imp iicitah13 dt> 

La 8 Ofe intrunire in resburant,'Je ho- l:ălugăr. A fost nunţiu în Brasilill. 
teiului orâş"nese pentru !:Iara de CU!!i~~tinţă. Cardmalu! Golti s&te fUlirie belrail~ 

La un moment potrivit, tn numell'l ro- şi aceasta. e o r.alitata care· 1 mitrcştp, şan
mâoilor din Ba.ia,mare şi dia comiLlt, a sele de a. fi llrm1şul lui Ll'oll XIII. CJ.r
dsspilrţământuiuI, S4hna.ţ· Uoocea, d! Alex. dilla.llI, la ultiulUi scrutin, sa inţeli'g in
Brt>b;m salun. pe iubiţiI OJlSPf'ţi. totdl'3una pf:'nt u a alfge pe ac~la dintr!' 

Comitetul central se ingrij,:,ştij Cll vre-unul \.liuşll carEl dlll CâUS8 VitlJtfi Bau a stirei 
dintrij d-Ior s'au dintre d. oaspeţiI se res- sănătăţ"1 lor, p~re că nu va domni mult 
puodă. timp. . 

M'jzica cânt!idoine naţionale, tinerjm~a. Mlllllll:.til long, vibte a. luI L·'on XIII. 
plin un ales a.l el Îşi spune ~i ea cuvâutul rare a f,:,t al~~ la al treilra scrutin (lU 42 
de salutare. dt3 voturi, a. dt'samăgit multe RperaJtţl"\, 

L\ 12 ore din noapt!l dirf'dorul dA L3. primul sautin, Clirdiu&lul Pecei n'a 
signalul pentru lidiearea meselor şi Oll'lptoP avut decât 20 de ,otnr!. 
S8 duc, fia-care la cvartirul S~I1. A rămas i~torjc§. int6mplarra lui 

~.,-

Literatura resboiuluI inuepandenţei.-. 
Publiciştil mi!ihri ruşI au avut tot· 

dl<iuna tl'n(;inţ('. d~ a ar1ta ~ă toafi ilU' 
portanţ\l re~blliulllI din 1877, le rpvi ne 
lor, şi că România nu a fost dtlcât a docea 
roată la car. ~!; 

Al~ea8ta. re·mltă dintr'o intreBgt'lite
ratură precum şi din pub 1 ir.l1ţiile ondalt<, 
precum estp rfomt~ li. statiiiui m <jar rU:'îesc. 

Ac.um a apărut 1) Două r,arte in Uer-
mania inspirată de statul major ruses", d·) ! 

un oare- 'ara Thilo dfl Trotha ill...,....,'~ ~~- i 
critic' eOilHl.gda. ggnrrală a r~~~1.ii~U ;~ 
se aduc hlJdB t!etât 'Vit,..jl_\TU"f:'~ . şi tn"~...,.:" 
speei:d. iufilDtui i eărt>l.a il s ar datUl! !udlti:. t'" 
8\1ccesplp.l 

Pllb;ic;ştif rl;~i (fi'11 fă ~:rill u:1flnfnf<:1.1 

perveltid alo ad"yerolul ,vor mi'~or, roldt 
eOTârşitor al Romamlnr 11; r~,Lollll l't>ntru '1 
indt'ppndrl\ţli.. S ~ înşa.Iă IlIs11 Ilmtt.r.-, i 'r 

O ml'ni rea Intr. agă e,' te pd, ficat! af;ltpl il 

iruporhliţf'l Homllllid, .--.. 
TlJţi ştiu ('il. dacA. nu Si'! mi1ostiv81U 

Rumânif, să !iară in Il }ltoT; brava şi put~r-
uica armată rU9pasc~, !'fa ~ă fie p~.:;;;;::'1X li" 

~tjlor din DUl1ăre.-· .. ~f In 11 A.ugust 1903 Biroul 1u- Sixt· Q'lintul, eare S6 plf'făcu b~lnav, re
creBzfL în permanenţă, prim~şte, incvartir6Rză ~()mâodu-se da o cârje, pentru a fi alts 
oasp!lţii, prpgiiteşte sala festivă pentru adu. j papA. sil 
narea. ~anerall. '. Dacă ca.rdinalul G'ltti va. R1W::~dll. luI 

L. orele 8 dimineai', punittral, 8e Leoll X III, va fi oare un nou Hlldt baud 1 

Ar trr bui ca publici ştiI militarI ruşI 
fie UlaI obiectivI şi nt~1 nlodf'şU. .. 
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Depravarea din Paris. 
Un scandal Intempl8~ zilele trecute la 

Paris pune In cea mal neagr~ evidPDţl 
pADIi 'unde a 8j1lD~ Aepravarea In aceastA 
capitalA a lumel clvlllnţe. •. 

In Umpul din urmli, POhjl8 8 aresla' 
pe un ~in~r, tipul stricAciuneJ, ~are a fAC~' 
comisaruluI care II arestase. OIşte de8U.~
nuirl atât de sensaţionale ,i a~t ~e 'er~
bile, tncAt acesta, la Inceput, DlcI n a VOI' 

sA le cread~- . 
_ Organiellţf o Bopravegh?re rlguroas~ 

lmpr!:jilrul cutAruI liceu, a ZIS tlll~rui are
stat/ şi veţI. vedea lucrurI rrllIDo5se; V~ ţ1 
vedfc.a pracSIC6tldu-ae v6nAtoareii ces roal 
lndrA8aealA• In tiecare sear!1, uu domll ~~ 

',._" -, .. 'din, contele de W srena şi m!\! mull! !lmlcl 
ar BGT. pândesc elevit la ~ş\re. _ . 

{ ,. 

EI le oferA bombl)~ne şi pr~J;turlşl 
in tn automobile pe sceia care I!e del'ld 
8~-I lumtZe, duc8ndu-1 tit;) la \V i\rena ft<~!: 
dl d'Ardouz{~t unde au loc tn I1rrr!i nJş· 
ceremonii de~onice, lD8Qllte de orgiiie cde 
mal monstruoase. ' 

In urma acestor destAinuirI COIDlsarul 
se hutSrI sA ordone o tHlcbe:A prelll?lUarlt 

~H ce credeţt cIi 8'/1 desccpent? 
Dupll.cum spuse Re arestatul, In fiE' 

~are searll. mal mul$1 domnI apa: ţmec.d 
claseI bun~ - cel pu$iu ~llpl1 ('xt~rlOr -

, _.J1008t811 elevii la {'şire, ŞI dupli câte·va 
,opteU, II decid6& slt-I urmeze. 

Prob~ biI cA lnlelegerea era r1\cuti\ ma' 
dinaiDtf.l. 

Atmosfera era viţiatA pânA in col,u-
telul cel mal ascuns; probabil cii toţI ştiau 
de aceste petreceri deIllonice, cA~1 a~tfel nu 
ia explica u"urinţB cu care b~eţll ~1 fetele 
~e decideau si urmeze pe acostatorl. 

Invoiala fAcutA, douij automob le carI 
".;ţ" sta$ionau]a ditdanţ~, se apropiau la un 

t Jemn sI Bt~pânilor lor şi lndat!\ Re urcau 
1 'li toţ i , tndreptăndu se tie spre \V are-na fie 
f ~pr8 e8i!& lut d'Ardouzet. 
1 Aci lncepeau orgiile. 
f Fetele ae Imbracau cu un fel de ca-
l poate, In forma unor Butane; ci\delniţ~le 
1 Incepeau si funcţioneze, umplAnd atmosfera 

l 
de miros de tlimllie, ear 10 fundul 8a1ono 
luI ridi~at In formA de altar, era patul. 

Se poate u"or Inchipui monstruosilatea 
acestor tel de orgiI, pentru carI nu S8 gă

. _sesc cuvinte de a le caIWca, ,i ţineau pân~ 
r'.ptQape de .iul. 

, '1' .... ,.-. Mintea omene8sr.~ 8e refusl\ de & 

f 
.dml~ ".ttlU~'" \,I,uor t\IBmeuea. monstrUQ-
sit!l~T. 

-- ~iIi cu toate acestea 8ija este I 
In urma acestor descoperirr. d' Ardou

ilel a foat aresţat; contel~ de Wartlua li 

hzgit. 
Eate de notat cI la aceste orgii luau 

parte fete şi tinerI din sociat!\tea bun~. 
Prin~re cel aHal' pânA acum, sunt şi 

trei băie$1 al umll inginer bine cunoscut din 
Palis, dintre carI cel mal mic nu are de 

.... . cât _. 13 anf. 
; ..... .,.,.~ El au .p~vesm pll\ngând felul o.!'giilor 

afe clror vlctlme au foss, 

i. 

, 

Cu eJ, depr8v&rea atinsese culmea. 
O . 'elpgram&. anunţli ca polilla a făcut 

per<:hesll16 la casa Uuul preo~ dill'ro loca
lita~e din imprejurimile Parisulu', ,i s'au 
glifnţ dO!eml despre parhclparea ace~tnl 
preot la lDfamele orgiI petrecu~e In CIIStl 
baronului d'Ardouzel. 

Contele Warrens, csre a fuga In acea 
noapte ~in casa luI li' Ardouzet, e un om 
foarte tlt~r, foarte bogat ,i e cunoscut ca 

_ ....... _ . _ scriitor. 
. S'au gAsit, la percheziţiune şi tolo-

granl d'ale acelor oribile orgi!. ' 

\ 

NOUTĂTI. 
t 

ARA O, 20 Iulie u. 1903. 

i, Man4bţul ministruluI-preşodinte, le-
t" ~_ ... 1f',"",?z~·~da. preşe<iint,!le alegerii din Ti

I m!ş(~ara, s a ~res~entat bamliătâ în fruntea 
. 11 unet d.eputat~i, ma!r~tc« ministn/lUi-.p. reş. e-

dmte Khuen-Hcdcrvary ca sit-i lJl'Prtee man-
, datul de deputat al Timişorii. DepHlu/ia a 
~! f~st foade cald primit~. _- In zilele (~in Urlli(t 
t clrctdase svonul c!l mmlStl'ul-preşedmt,~ nid 
,. nl' are drept ~ alegetor în Ungaria. A cum 

8~ cons~atd ~J'.c?'08, că e luat în lista alegdo. 
rJlor dm Hedervar. 

• 
! A~stro-UDgarja şi Serbia. Sâm-

. ~ '" . MtlL Inamte de ameazl, amba.~adorul nostru 
1'-. ~elgrad Dr. Dumba a fost primit de 

. .' regele ~e~!'U 1. In audienţi\ Bolemn~, cu 
:areţ . Plli8J ~mnba şi-a pr6sintat Iloul ere-

_an IOt~a ,. l~&. ~sigurat pe rpgp, de 
IIlllp' Ja fI pnetinla monarhului nostru. 

8/21 Iulie 1903 

Regele Potru şi-a uprimat recunoştinţa 
sincer§. şi a declarat, etl, impreună eu gu
vernul B~U va face totul, ca legăturile de 
prietinie dintre aC8stB doua sta ta ar. se 
lntlrisscă tot mal mult. Ambasadorul nostru 
a mers şi venit dela ~udieDţă .în căleasa 
de gală ti. curţii, însoţIt de adlUtantul in 
servIciu al rpgelul. 

li< 

Incă unu 1 Cetim In "Rl:Svaeul·: 
n. ])r. A. YIad, deputatul cercllllll Dobra, 

a vorbrt, la 8, In.lio In ~iotă. Vorbirea noulul de
putat ronllln a ţmut o Jumiitato de ceas şi a fost 
foarto do:; tntrorllptă de sg-omotul şi ar u n c ă t u -
r ilo deputaţilor uugurl, cărora dl Vlad 10 t n tor -
c ('!l vor b!l Indata. - Cu vorbiroa 5coasta nu 
sunt mulţămiţI de altfel nicI UnguriI, nicI Hom9.niL 
'foţI au a:;:toptat mal mult; mal ales s'a aşteptat 
ca dl Vlad să-şI deşf<'lşure programul si:\u, dupa ce 
nu mal ţine In Introgime la programul partiduluI 
naţional rom9.ll, din al căruI comitet a f/leut (şi 
poate mal tace şi acum) parte. Foile noastrE) mal 
do seamă cor acum, ceea-ce noI de mult am accen
tuat, ca comitetul naţional să"~llimp!lzof\scă situaţia 
sa faţă cu d1 Vlad. lnru ado\'(\r ~taroa de acum o 
cea mal încurcată şi numai: Jncul'ci\turl şi nomulţl.l
mirl poate produc. CI 

lntâ:u observ~m stilul puţin rom~neB(': 
adecli ceAs "llrU!lcMurHe" acelea şi cum .le 
întorcea vorba ladlltA?1I. 

Cât despre al'lrmaroa c~ .foile mai de 
seamă" cer ce "R~vaşulll. ltn f;,:şli [nca 1) a 
ceruţ de muU, e~te o aftrmare care are tot 
atMa tomeiu, cAt are aflrml\rea d·lul lonas 
Gr9di~ţealln cll Unlturi! ab '8 aeteap'~ C~ 
R'lmânil BA Intre tn· DieU~ cu g!'~mad8_ 

.Fol mal de s('am'1 il o!'g!\Dul z \pl\c ~lol 
dela Bra~ov? 

De .rrelegrstal· "Lib'3rtate':l". "Tri
buna Poporului· şi .Poporul R"mân", .Ra
vaşul" nu ţine Beam! I 

Da iute i s'a mal u;:cat revereodissi
muiui director m9.tirea 19, el\p t 

De al' mintRrt par1ialitatea (ca s~ nu 
folosim alt cuvint 1) reo.>!'<ş :lulul d~Ja Clvj e 
comic9. de tot; pe când z:are mari eurOptme 
ca .N_ Freie Pres!,ell. "i altt'le ml1He con 
sacrA deblltulul d lul Dr. VIRd coloane In
tn g!, po atuncI "R~vlişul· mintue in câte 
va rlndal1, ,i cu l,iterile cele mal micII 

.. 
In cercurI. De când el: svoDurile 

despre disolvarea parlamentuluI, deputaţiI 
dietalt pe rînd tşI cutrierA cercurilp, dind 
seaIll.l de activitatea lor politică. Aş'l 
RtipUimâna tr~l'.ută ŞI' Il făcut turneul in 
cercul electora.l al ~'~g"tu\ul, Dr. N emes 
Zsiga, ear eri, DuminACă, au VOl bit dOI 
dpputaţI kOBsuthiştI: D,.. Lengyel ZoUan 
in Zelau, şi Justh Gyula III Măca.u. 
Lengyel a for,t ins(·ţit de Barabds Bela, 
par Justh de Kossnth Ferencz. 

• 
ştiri din presa română, Co

mitetul ziarului • Voinţa N aţionala.· 
prin decisiunea sa din 19 Iunie trecut, a 
tnsârcinat cu direcţia politica a acestuI 
ziar de dl Vintili1 I. BrMianu. 

In urma acestui delegaţiI, dl Vin
til~ BrMianu va IUIi conduceroa zi~
ruiul cu începere pe LunI, 7/20 Iulie 
1903. .. 

Jertfele motorulul. Motorul care co
mr.nicâ lnU:e Arad "i Brad a secerat Sâm 
bMIi dimineaţa jertfele sale dintâi. Pe ]a 8 
ore dimmeaţa, tndat~ dupA staţionea Zi
mand Ujralu, s'a cIocni' cu o c~ruţj\ ce vOia 
sA trescA emele. Cr.rUfIl a fost I!Ir&.rlma\~ 
bUcA~T. Dintre cele 3 per80ane ce ,edeau 
t.1 Caru$l Bodi Lâszlo a murit pe loc. De
brecze"i Jânos ,i mama luI Bodi 8U fost rA 
niţl de moarte. Caii lneii au ~erit Catza 
nenorociriI e cA barierile carllmpedeca tra
cerea peste tine n'au fost închise. 

* 
Al doUea Şepreuş. Administraţia 

pare a nu fi inv~ţilt uimic din cazul trist 
dela. Ş~preuş. Sâmbătă a fost o nouă ale
gere sârg:roasă in comuna Sâlyi, com. 
SatmarulU1. Comuna _~vea si.~şI aleugl pri
mar, dar pretorele Kallay Udun n'a voit 
să-i candideze şi pe candidatul poporu
luI Nagy Andrâs, ;;şa Încât a fost ales 
ca.ndidatul oficios, Gutky Mârton, primarul 
de ~,ânfl, acum. Al€getoriI neîndreptănr 
n'au voit sf\ se impace cu alegerea aceasta 
ei au cerut l1imicirea el. OameniI lui Naq~ 
se adunau In grupuri tot mai mari, sgomotul 
strigArile şi ameninţ~rile devineau tot mii 
de;e, pânr. in urmă pretore1e fu silit ~ll 
cearl ajutorul geandarmăriei. Gendarmil 
au şi lmpuşcat: treI oameni au r~maB morţi. 
Dar ee-I PiS' administraţiei de S familiI 

ajunse In jale! Bine e~ a fost ale can- spre 8 rUIl& pe pasageri 8A se 8lJg8jeM la 
didatul stăpânirii! secerat. Emigran$i! sunt ]ua~1 cu allslt la 

.. sosirea lor. . 

. Dramă îngrozitoare. "Nowoje Vremia· 
p~HMete del~ unul din cor~3po.deDţ I faT 
dm MacedonIa urmAtoarea povestire care 
a produs In Rasia. mare lIensaţie. ' 

O bandA de insurgenţT, aproape de 
Grad.obor, Il sta' 48 de ore fAr!l, !!IA albi ce 
mânca. EI a'au adreilat la popa bulgar din 
Gradobor ca sA le trimitll. mâncare. 
I _ P~eotul bulgar a l'~Elpuns cA e ga~a sA 
,8 trImItA provisiuo f , Insii se Il'm~ sA nu tie 
denunţ", la _tu~cl de popa cal aIC, Clire este 
grrcomRll. '1 '1ll9 cu Patriarchia grecessii. 

Şeful bandei s'a adrssat apoI la popa 
gCj>comsll. iar acesta s'a arMat f08rte dis
PU!! ca sli-! sa'isfac;\ cererea, duc6n du r 
pâ np, carne. brâuzA etc. Câte va ore dupA ce 
au m~bc8f, insurgen,il au 10s\ apucaţI de 
durerI ttmblle la stomac. A~uncl au sirop 
cA mânc!lrlle au (o It otrAvi te. 

, In momen~ul când tr!\gssu de moarte 
au ap!l.rut soldaţiI turc., Clul 'i-au omorM 
sdrobindu le capul cu patul pu"tel "i spin
tec61ldc-1 cu baionetel€'. 

.Nowojs Vremia- terminA cu urml
toarea reftexie: 

"Acest popA grec din Gradobllr ar ti 
putut fi un vicar excelent al mHropolitulul 
luo'Zen' din Belgrad I .• _" 

* 
Uiblioteea "AeadAmieÎ Romfme·. Miş· 

carello In luna lUDIC 1~03. L Consultarea 
Ai C~rţl tipl\rite: 1. Cerute cu buletlD4:': 511 
cClitorr, 1627 voblme. 2. lmprumutaţe 
aC8S~: 1G cetltorl. 93 volum",. Total: 527 ce
titorl, 1720 volume. AftMollre \n sala de 
lucru; CanI 1686 volume_ AtlMoare ln sal" 
de lucru: R~vh~te române 12 volume. AtU
tOlne 11 flals de lucru: Revis'e strAine 122 
volume. B) Ma!lu~cripte ,i documente: Ma· 
nU8cripte consulta te 37 cBtitori, 128 volume. 
Dacumeote commltate 22 cetitorl, 2260 vo
lume. C~lţr vecht romAopştJ (1508-1830) 
11 cetitorl. 104 volum. 11. Sporirea. Pri
mite: 1. Conform legiI dela 1 Aprilie 1885. 
281 volume ,i bro,urt, 255 numere de re
viste romAne. 1 toaTe voh~ntA. 2. In dar sau 
In schimb 59 volume şi broşurI, 17 numere 
de reviste romAn~. 20 numire de reviste 
strAine, 1 stampA ,i portret 2 volume ma· 
nuser., 2 docnmente. 3. Cumparaţe. 43 
volume şi broeurf, 91 numere de reviste 
str~me, 12 fltampe si portre\e. 104 volum'\ 
-:r,~:>r., ~Jg <l\)~um~!:.te, 1 desemn fotog\ofi~. 
Total 383 volume 8\ bro,url, 272 numere 
de reviste romAne. 111 numere de reviste 
straina. 1 foaIe vGlantl}, 13 stampe ,i por
lr~tp, 106 volllme mscr., 101 dooumente, 
1 desemn fotografie. 

• 
Un pictor în verstA de zece ani in 

Paris. PleIre Grenard, copil de lIace ant, 
a lucrat niş~e \ablollrl pictate cu uleiu ,i 
CII o art!\ minooaH\ Copilul n'a avut pro
fesorT de loc ,i face tablouri originale. TlitlU 
i!Op!iU~ut este un bancher cunoscui la Paris. 
Curios este modul CUlD s'a manifesh\t vo 
eBţiunea acestui tiDI:S~ pictor. 

A vea acasA o cutie CII color', din 
acelea ca.rl se cump~rA la baur. De curio 
sitli'e ei dh~tra('ţie s'a apuca' loţr'o zi a~ 
mâ~·g!Uf\BScII. o pânzl. 

PărinţiI au I~mas uimiţI de reuşita 
primelor locerclirl. I-,J'a cDmr~ .. at de 'oate 
şi a reuşit sli facA tablouri df3s~ul de bine 
reu,it~. Subiectul ,i-l alege din naturA, 
Un r~i!Arit de lun'. un apus de Boare, un 
pels· j frumOEI, Inda.tA-ce le vede, lncearci\ 
sA le pue pe pânzli. Arr~Clunt interesant 
pentru talentul acestol artIst precoce este 
faptul, cII. nu poate 8A facA figura unul om. 
Nu 8~ ,tie ce va deveni cu timpul acest 
pictors,. Se ştie numaI eli talentul de pic 
tor la ar.:eaB~ ă vârstA este prea precoce. " 
~~ nu e de roir~t ca peste câ$tvlI 1''11 Bâ 
aj ~li un J>;c~Qr uliiversal. orI sA fi" f.şa 
de ,l:leUnoacut, tncM sA nu se audA de el, 
nit:1 In leara Ivi. 

'" 
Pe ~tl'izile RomeI s'a lipiţ urmlitorul 

mauifest iscAht de prime.r: 

Cciăteni.' 

• Prin ,'oinţl\ PArlam{>ntu1ul, a guver 
nulul Iii 8 R.>g"rul, Villa Borgh 3se a trecut 
[n posesiunes DOporulul RomeI, şi e dedicfiltll. 
mrmoril, luI Umbarto l. 

• Prio urmare orI -ce C(>t~'!'8D poaţe vi 
Ritd gratuit vila comunalA Umb3rto 1, fostii 
B~~ghp.8e. 

• VIla va ft unitI cu Pincio ei aci se 
va ridica, pe cheltuiala Reg~luf ItalieI. mo
numentul pe csre el vrea ali·'1 Inalle, la 
Roma l tatAlur st:5Il C

• 

'" 
Reeoltele În Statele-Unite de Vest sunt 

aşa. do abund!l.te, tllC'M nu "e gAsesc oam'!nl 
In<4:?jurs p'mtru BN~eratul lor. 10 statul 
Ka2sas, proprietarii mo,iilor opresc irenurile 

'" 
.hil!l condQc~toriior de coruri! Se 

C81ltl Dn individ. ap; de a Inftinlli un cor 
vocal bi~ericellc. de ţt:5ranJ, rn comUria Do
lava comitatul Toronlal. R~flec1snlil sll. se 
!ldr41S'Z~ cAtri dl Romulua Roman InvEîţMor 
tn Dolova. 

ULTIME ŞTIRI. 
Demonstraţiuni sângeroase in 

Măcău. 
Kossuth şi Justh {luerati. - Ceartd -mare 
între kossuthişti - Socialiştii demonstrl1ml. 

Batăt sânge1oase_ - Un socialist omorît. 

Ert Duminecă, la Macau s' au în
templat aceleaşi scene ca la Oradea Mare, 
nainte cu o septiJmână. 

Kossuthiştit obstrucţioni~tl au resplll
tit aict cele-ce i-s 'a întâmplat lut Bara
bâs în Oradea. 

Deja Sâmbată seara, când au sosit, la. 
gara din Macau Kossuth şi Justh precum 
şi ceilalţt' deputat! (Komjâlhy, Kelemen 
fi Reich) fu,rit primiţi cu strjg~lte 
ironiee de "jivio", ear in drumul 
spre oraş, au păţit ce a păţit lla
rabits tn Oradea: până ce unii 
a.clamau, alţii urla.u şi Il uerau ! 

lncleosebt tinerimea universltară ,~i 

socIaliştii demonstrau. ~eful socialt~ti
lor din Budapesta, Osizmadia venise la 
Macău deja cu câte·va zile maL nainte. 

Duminecă la 11 ore Kossulh ~i 
Justh apar pe balconul primăriei, în 
pieaţll, insotiti de preotol reformat local 
Nagy Kdroly, presidentul kossuthi~tilor 
localt. 

Acesta incepe a vorbi. 
Abia îşi deschide însă gura, şi o 

furtunit se naşte. Mit de inşi urlau, 
huiduiau, sufiau din tri»Wiţe şi jlueriţe. 

Se născu apoi o incăierare in 
care rolul U jucau b~ltele, briee
gile şi pUlunii- Numeroşi cetfLţell1 
remân răniţi. 

Intervine poliţia, care împinge în
tr'o stradă laterală pe demonstranţi. 

Justh vorbeşte apoiîntrerupt într·una. 
Tot aşa păţeşte şi Kossuth, care 

v~zându-se batjocorit, apostrofează pe de
monstranţi zicendule" vite, măgari şi ne
bun!" ••• 

Protestează că el ar fi înţeles C1t 

Hedervdry şi declara. clt va lupta pen
tru drepturile naţionale. 

Mat vorbesc Kelemen Bela, Ret'ch 
Aladdr şi Komjdthy. 

Poporul era atât de agitat, încât 
abea se înţelegea ce spuneau de-putaţit. 

După- ce întrunirea s' a sfÎ.r~it, ce
tăţenii mergind in grup spre casa, s'au 
luat la bătaie. 

In strada .Uj-vildg" (adeverat lume 
nouă /) bătaia între socialişti şi 
kossuţ1tfşti ia aşa proporţii, încrtt 
Benk6 A ntal, socialist (în versta de ·18 
ani, are 5 copii) a fost formal su
grumat, R~\lliţi remfm o mulţime. 

Poliţia a arestat pe {ldcăt't N ac,c:a 
J anos şi Ldsz16 şi Csapd Istvdn, prinşt 
când Il calcau cu picioarele pe Eenki';, 
cazut de aUfel mort la păment. 

In oraş agitaţia şi emotia e mare. 

Boala Papei . 
Boala Papel stagneaza.. Ştirile 

sosite îŞI contrazic. Unele ţin catas· 
trofa de iminenţi\, altele vorbesc de 
o sigurA relns&.nMoşare a papeJ. 

Roma 18 iulie. Seara la 8 ore 
30 minute mediciI Lapoi şi Mazzoni 
au dat urmMorul buletin: Papa peste 
zi a durmit puţin. Respirarea 32, li
niştita, pulsul 9;.l, acurt şi slab, tem
peratura 36.8. Papa se simte puţin 
mal reu. 

Red. respona. Ioan Russu Şirisuu. 
Editor Aurel Popov1cl-Barcianll .. 
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4 "TRIBUXl POPORULUI" Nr. 124 

Cel mal eftin isvor de cumperare In atenţia pUblieului ziditor! I 
din Arad. Am ODoa"-f' a aduce la ('uDoetinţR. IT. 

J 
· an. puhlic, ('~ h strllds Kapa, n-rul 12 

UVaepl.cale, (e8"1\ pl'optii) am des hiR 

hndi(i de aur şi argint (rl'~înte) O cancelarie de zidire. 
bilete de alD.anet Intrf'princ'l zidiri de case nor~ resfau-

cum J'.rM. bo. t ţ '1 l&rf''l ei IH:hirnbsres de ca,BOl vechi, cu un 
po;:; III pe ",ni goi. Ii cu p.re urI e cu' eqt ori·ce soiu de lucrare ('6 se ţine de 

cela mtil scumpe, sau le schImbA cu ' Nmrll Ast8, pe U[lg1 preţuri eftine ei garanţie 
alte obiecte. 1005 t6- abf:olatl. 954 24-30 

Deutsch Izidor, 
CJasornicl.ir şi juvaergiu 

A .~.tltl, Strada r::I."("IU plo, u_ 
-- 'l'elefon n rul ":38 -

LEUERER IJIPOT 
Str. Deăk-Ferencz Nr. 30 er,aSil BOTIei). 

Aduce la cunoştinţa ono public 
ca tn magazinul seu se atl\ 

TOT FELUL DE MASINI DE CUSUT 

Cu stirni: 
TeuczUng'er Ji:"{t,ro)y, 

ml\ietltru d~ zidar diplomat. 

At1'(l(J aten(innea P. '1'. public 
a.supra efectuaTei 

LUCRARILOR NO t1 A 
Şl ASUPRA 

R}~r AU1 TUBILOR 
de pe terenul Cl(td~'rilor şi asupra ~n

dustriei de maur# ce se afiă 

In Arad, str. Gărbe-utca Ne. 6. 
. . .. - .,.- d 1 :3 '" fi Primesc plsDurt de clMirt d~ c/ill b U mic 

-.:=~- • eA a .:- .. ~: ~ . (Ii m'lre, (')ndirp3 lor din nou "i or -ce 
tn rate sepiemanale şt lunare. 1018 10- I l'am~form8re, maT df>pllrte $inMfl\ In stare 
. f}.lot In a.telierul sus numit se I buUi ~1(,Rff' !!n Il pd fi ·i lor pe Jâ' g~ preţ 
primesc reparaturI de masl:nl de cusut I şi lUI fU it'ftin, Bolid, promp~ si con~riincios. 
şi se glisesc tot felul de ap~rate. C:·'iendln~redf:'rea r· t. pub:ic, am r~;nas 

eu de(j~{ bIta atlmll. 

10M 4 -50 Stoyko'vits nles, 
Măiestru zJdllr. KALMAR JOZSEF 

merbanie. ---------_._-----
R8com8nd~ 

llicicletele 

tt 

Orme? yi Gyula, 
CI8sopnic8P. 

Arad, strada Deak Ferencz Nr. 10 (în col~ul stro.del' v .. LazM Vi1mo3.) 

Primeso se rep6r ciasornioe garantânrl pe 3 a 
Inca atelier in c~rJ sA se lucreze mal ieftin. nI. In Arad n'a exisht 

943 10_50 

--Am un dep os it de tot felul de 
ciasornice de buzunar şi de Păr~e 

precum şi orologiI ~Q"'i deşteaptă. Toate exacte ~i de bunA calitate. ' 

FRIED SAM UEL 
curăţi tor de haine. 

Strada \Veitzer JanoB Nr. 19 A RAD, Strada Weitzer Janos· Nr. 19. 

OrI-ce haine pentru domnI, dame sau bru.eţf, de coloare cAt de . in
gaşe sa~ cu. decorarl cAt de bogate, perdele de dantele, haine pi;;tru 
~e,,~ru ~l uDlforme 8~ curălesc şi coloreaz& pe lAnga garant, cu t 
u4tm şt prompt. ' pre, 

951 17-2fJ 

HEGEDl)rs GYULA 
mare prăvălie de periI, pămătufurI §i specialită~i de tualetă Grădina "COlDşa", 

re B taur B n t şi loc de petracere In 
sale de oea mal bunii. calitate. VEZA (Iânga Blaj), - ARAD, Andnissy-tcr 15. (Palatul llermann). - --'" 

Are tn deposit gumit interioară şi se vinde din mâ.nă. liberă. RecomS8dli magaziLU! SiSil bJgat 8€ort!d de 
estcn'oară de primf.l calitate, şi tot felul 
de parţI constitutive a',de bicicletelor. ~fritoriu de pest,~ 2 jugPfe 60~ PeriT, pămătufuri şi specialităţi de tualetă.-~""~ 

Eftine ~i pe lâJlgi ga.'!1a.nţie . stA.ngm1 o, ou plantaţlUne. bog:;tl\, ŞI Am In dt'posit tot felul de perii. de haine, pdr .n dinţi, perii pentru economia de 
,T .. adJustat cu toate BuperedIficatde ne- Y-efeptUleşte • • • 975 ;{2- cesare: 1 casA buna de ptlitră cu casă, industrie şi lux l' varui/oare şi alte obiecte in it gâturI. cu aceste, precam ,i alnchi 

Repar-atuP) de bl(uclete, I 3 odăI şi foişor etc, 1 chiosc cu alte de carSiit: piele de cerb, bureţi, obiecte de tualetd indigene şi strAine, parfumuri, sa· 
punurl, pravuri, paste, ape tle dinti, pudre, pieptene etc. 

instalărI de 3 odaI, 2 popicărjJ, lawntenis, pivniţ!:\, 
sonării electrice şi telefoDuri. gheţar, grajd, şopron etc. etc, Esperien$ele mele bogate câştigate pe acest ~eren ImI fac cu putin" BI pot In 

Toate pe lângă garanţie. A se adresa la: 1033 1-3 destuli chiar şi cele mal pretenţioBHe dorinţe ale cump~rAtorilor mer, cioci rlvoa mf'o8 
!!.ete : Increderea muşteriilor meJ. 980 l~-~li 

Strada Sala! z nr, 2. Telefon nr. 24:2. Dl Dp. L. Nea tor, ~dvocllt in B aj. - ... -. - -. . . .. .. - -- .. .....~~ 1 

II . ···\"·---i"i'"""'~~.iI@i@îi_:ftj@Jj~.-"51jgJi~-~ 

=1=p=~=,n=~=~=~=n~=t~=IDn~=i~~=~~1 I Saci II 
~ Y \1 S fo r "'1 tm , 

II 

se gasesc In depositul meu înfiinţat in anul 1850 cu pre
ţurile cele mai moderate, la dorinţa tn rate, eventual pentru 

[II I D ehi r i a t eul u D 8. EI 
Piaoele mt'le ~unt din f8brÎcile: B6sendorfu Ehrbar. H··( ffrr,SDl1, 

Kem, Ktiimfl , Koch ,i Korselt, LUDPT Lyra, P~trcf,' Pr()k~ch, Schnabt-l, 
tltelzhammtr, StiDgl, &hweighdfer, 'Ihr k ei Weszely. 

- Primesc repardri şi acorddri de piane -

J. K RIS P 1" ARAD 

In bibliotera mea de lmprumutare taxa 
lunară pentru rctit este 1 HO (·or. pe 

lună. De volum 10 Hlari. 

10S11::1--' CI~ 1 Sl.>IN 
Arnd, str. Deak-Ferencz Nr. 28. 
962 14-20 Nr. t~l('fonu'ui 35. 

II 

CI pentru inşirat tutunul (duhan,) II j 
i P â n z e (pentru uscat grâul.) .-..; t "41 

lUI e i U de uns maşine. ~ '.~ 
00 _ F~bricaţie proprie. _ 1020 6-8 • 

(§) I~'dnghii necesare economieJ, frirghil de cânepil şi de per "'de "cal, ,. Il 
GD calitatea cea mal buni\" cu preţ convenabil se poate cApata la 1 
~ Frăvă.lia. de articole Ardelene şi do Bă.cska 00 
00 Reich B. Karoly Arad, Andrussy-ter Nr. 6. 00 . I 
I Fiul şi Soţul Telefon În oraş ~i comitat Nr. 160 • .-Jj,-~"~ 

~rs6_ a~~@l@l10~~SS8@l~~i :~ 

i11f1~~f5t~~X.~~@~@S~~~IIlI§gSS~Iii~rel~~S@aeIl~reJ@6@~ I ,'. It' .... . "'" ,,' tinichigiu de lux şi cllidlrf, aranjează canallzare şi apaducţ.' i . 
~ O· J O:~ .. ""5-EF· Arad, Andrassy-ter 13. - Telefon Nr. 333. ~~ 00 
(il". . ,.,". ,-V -:', ~J_~~_şn~~_~xp~8~~I_~ __ I~I_at premiul I. Ltt. Paris, in 1883 distins"·'- eupendlu ',-~L:: 
W -- - .. ------ al Bt~tulul. ----~.P--.- ; -

(m
I I;I.~ ~ :,r - ~ P T P bl- ! 1021 7-10 ~ 

!;S. 1 'I!l • • n le in Mi l:I l"D ., cP 
~ ~ ~ e: Pr~vMia mefl de tinichele mi-am arsngiat-o In palatul nou al bisericii MinonJilor unde sm magazine cu mezzanin şi sutetanc; ~ - i!i!f 

~ _;!II g: aranjament nou, modern, avend orl ce obiect apartin~tor branşet acesteia; cualitate escelentă, invenţii not. e)~ 11\ ~ ~~s~ ~ . w 

I 
~ a> ~~. Atelierul In Bati hyany-utcza 32, casa proprie. Telefon 821. (Primesc aiet Ai elevi.) Dulapurt pentru ghiaţă, la C3St\ §S:; I 
~~a8 "V ~ . g ~ ~ şi pentru carciumarl ~i mi\,celarl; moderne şi invenţiile cBle mal recente; cu ghiaţă puţină 'receşte ect:lent. Primesc aranjarea : 

., "" de apaducte şi bAI la cRsă, ata,t In lOc, cAt şi In promncie. .e ; l". i ~ , Pri,?e.c şi execut tot felul de ornamente şi lucrAri do tiniehoa, .•• oprrişurl, m.n.",de orn31D"nl. t
., ferestre pe i" l' ţ; 

(Il \ ia liP acoperIşurl ŞI acoperişuri de turnuri. ~ \XI 1 

~ I 
~8~8~§UC§jfiJ1~~SJiitS~~§@~S~8~i~~~~~~6~-8~~ 

• 
TipOlrafla .Tribuna Poporwld ll

• ,Aurel Popovioiu·Bar0ÎaJl1l, 
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