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i' b- d .t, t V' păstrează veri lor lor mal mid, - dl si ::Il oropsitilor RomânI din Ardeal 
:", E~../ fu Ire e Ira,l. ~ '7\J: : H.. ne numc~te , le Benjanim des ;i Ungaria ~arI sub greutatea. apăsă-

cousinsc - (Vcniaminul verilor) rilor n'au şovăit, ci curată ca lumina 

SOCIALISMUL. 
Il. 

Bucureştf, I~) Iulie. ce suntem il oI RomâniI. sfântă a soareluI au păstrat nuterea Causele? Nu e una, nicr nu cred el 

t exagera când zic ca nu sunt o mic şi una 111tr'un num"ir dl'll !"'laiu, din acest De sigur, dacă chiar unul de nI si Hinta neamuluI nostru si astă·zI cul- , 
.... !\ , , , ci un milion ŞI una. 

an, distinsul prim-redactor al) TribuneI nostri, -- şi sunt destul, - e de pă- tural sunt uniţI cu noI, fraţI gemenI Din cotro o veI lua, de unde o veI 
PoporuluI ( arăt a deosebita dragoste rere că L'ngu:,iI au drept(~te, câtă carI ne pricep şi pe cari-I pricepem apuca, şi În care parte numaT te veT În

ec ziaristul Raoul ChclarJ o poartă vreme el e CUVIJllclos cu naţiunea sa, ~i cu drag ii ascultam. toarce, atli tot-deauna mal multe dec:tt î!f 
Un· u.urilor în naguba natilil/ii romaneşn l' nimenea nu-I zice nin.1ic, ear acel ce De nimenI n'am fost miluitl, ci poate consuma bunul simţ al sutleltllLll 

~ l' d d' 'd Grandomania, venalitatea. specula, intole-.1'lll Ungar'la. Arest<"., măcar. upă nume, caută sJ.-l aducă la IdeI mal b,une il e tot,I am (ost orol)sit,I, SI astăzI acă ' . 1- 1 . , '. 
u ... " . I t T ranţa, super1!cla !tatea, ;lCOmltl, mltarfllCl,l 
era unuL dintre frati! Ilostn mal marI, tratează ca pe un adversar senos cu ne regihim, mal pnterniCI Încă şi mal aruganţa, ura de clasă şi rasă, brutalit:ltea, 
FrantuziT care, rcc~lnoscen,du-~I o 11;<11 ! care trebue să diSCUţI serios. Dar uniţI de cat în trecut, de alţiI treblle spolicrea, ultragiarea, minciuna, traw~rea 

, ~trîns'ă-oSi' mal IH,Jbilă ,inrudire cu 1,11 a 11-, ,dacă el aperJ.I.1d pe strci.nl Î~I ill',;,ultă să tim cinstitl, si noI trebue cu nil- pe sfoară, inşâlăciunea, deriderea, terori, 
.......-' ci" 1 I 1 1 t I d 'd ' ~'d' I .. . d' 'sarea, violenta rea s, i câte alte păC<l!e s,"i 11 e-- '-:---drur' ponor _ ,d, 111 n,lu1 ra, ţar'l a ,.UI , nealllll, ucrurt c .se, sl·hllll,ă. '-,,1 a eJ e să ne gan lin a vlltor ŞI In 

1, h C dreptăţf sunt feţiI desmerdaţr aT societ;iţil Slefan cel StJl1t SI Mat las ,on m, trecut peste margll1t!e buneI CUVllllte rcsputcrl să muncim pentru propăşi· de ast,lzT, a caror capriţiI elementul de jos, 
decât cu mult moI puţin llobilir pă-' nu\ionale şi atunCI t1rcşte naţiunea ~a rea n~amuiul nostru intreg, Făcându-ne poporul, le gustă şi le i'nghite mereu <:>i 
storl valal'hl supusI indivizibileI \1a-. va căula să se lapede de dinsul ca de datona vom rlde de neputinclosui de- azi şi m,lne că I'I n'are ce face u dupa zisa luI. 
gY'rrorsz~lg,. aC,esta' decÎ, dl C~cla:d'~, pacoste, dându·I t:uv,cnita pedeapsă. sprq, pe care nişte frap vitrigT ni-I i Ter~nul, care susţi,:e. ţara şi _ desl~re 
adec.::l, sCflse·m ungureşte in 101 ~l cam tot aşa ar fI ŞI cu ruda mult trimit din Gînd in când in loc de iu-, care se zice că e talpa ţertT, _ndeverat ca, e 

. ci ' 1 :1 Ari..,' ", ., ,'i'o' 1>' , i t~/pa, pe care culr;1l toate plcloarele !erl!, ungurestl -- articole e apărure a, lllaI 1I1l cpărtată l ecat ca JI'alt', cu Llrca Lllrdlă ~I sant;). 1 e care sunt '; Se ZlCC că are drepturI pc cari le exer":IU 
pllpor~luI maghiar Împotriva bîrlito:i- francezul Hccouly. Nimenca nu-I col1- Jalun să ne u arate. i după libera voie, Da, are! Are drept dela 

~ ____ lur,.,~arI pretind L,'ă U/~guriI axerCltil i tesUl dr~pt~1 de a'şI suţine părerea cc-l Va.'ti,le Piirvlln. comună până la parlament, In comunJ. are 
' '1 h "1111 I I 1 ă 1 I d 1 // drept să-'s,'! alea2'ă de primar pe cine vrea supremaţla ur 111 C Ip ceva l< p ace ~1 I11l1len cnr Ş nu- trage e V <J 

asia_tic, mill1ccă ca sc.1-1 SI'lW Înrudirea cu boierut, t1birăul, notaml orI domniT pre
te nI al aspirantuluf, care s'a ridlcal ne-

Dar, dl Chclard scria In lI[~gure~tc I noI. Putin ne pasă de ea. Cu această Cl'i.'Jlt partidului kOllfUl- dreptăţind poporul. Dacă poporul se opun(', 
şi prccun: ub~~r:'a autorul amin!ituluI ÎII!'I"~i~'(:' Cii, lot, la 1811 era să pj~l'im thist. Rind pe rînd ies din partid el trage scurta. Mal are drept să-'şl ale,l~p 
artlCol dm , 1 nbuna POI~ondul', el J,lI'llI{1 Rllşi/or CII [oplanul de urzaşll! /~lrmentile mat serioase şi de twdine. In notar, meJic, casar, membri municip,df, 1l11-

scria astfel pentru-ctt IlU LllJnlznea sfl .Yapu!coll- care, ca latin de-opotriva şedinţa de iert, vicf'preşedintele Toth maT cât au sa voteze pe cel c<lnJiJ,lt de 
spună în limha t,cril snl,.:, în li 111ba fran- cu noI ar ti trebuit ca luându-nc supt Il. adus la cuno~tinţa partiduluf, că stăpanire orI pe cel rcco[11anda~[ de dUl1l1ll. 

Dacă nu face aşa, el bea zam:l. Nu el e (eză, clllllpiitele cnormitatI, pe carT imcnsa sa ocrotire să ne chIeme Înca K03suth nu 'şi retrage abzicerea; mai apoI causa, că e aruncat din \Llcru dch 
f<~fa. slială, dînJu-sI de pildil ţara lUI, de atuncI la viaţa politică de sine anItr//ti că şi a dat abzicerea şi vicf-pre- domnie, i-se detrage tenaţul şi p;lm~ntld 

~-.. ~ }'ranta, --- I~ comitea vorbind st<1t~1torl. Tare mult decT nu ne in- şl.di;~lde Thaly Kâlmân, (ar în urma dat In parte, perde p::işunatlll şi lemnJriw\ ? 
-~~l:e Bretonil ce de anI intregi au c~lzcştt! dragostea franţuleasctl. Şi declară ca-şi da şi el abzLcerea. Cine-şi ~lerge cu jalba la notar, col <It! fost gl(}bit 

. \ ' j' x t'1' I JIu . \ \ \) l - b ' t' • - cu at,ha pentru o coadă de vit3, Jar a Î..:i ,-<;' ~'-U '.,,\":lIKeze, ,1ră ca Sti \,0<1; lll-' adI, a 1 C'S{), un 0111 a u1 ulnnezeu l'a [',1. lU(~ne a ZLcerea nu. se Ş le lnca. . 
vara Of~,;:\'n I\Hh:ar ft·all\u,.. ... ",,'-';:-., ,;,i \ :-; LI t)t\"it F<.: !IVlIut Frullciei un Napo- o gata iute, dela fibir~u e îndrumat Cll bru-

,o~~~s."..rot· cu bretona lor incultă, Aşa leon ~i acesta, dnr al Ill-l~a nu I-u talltate să meargă la X. Ia care ti dat vo-
d d . . Il/'. 1 r' , tul. Şi ce gandiţI, acel necăjit de om n'are 

.Hin ~CI s~fI;e artlco ,e e Jralc li no- apoI dragostea Francezilor n'a ţinut Din Dietă. şi el inima care simte şi sim~emcnt care 
stru l~ttn! C~d,~\rd, e\'ldent, că numaT mult. La 1 H66 incă începuse supl1- se tulbură? Are, dar el iară tace şi lncac:l 
lJngunI ŞI PUţlllll de alte IlJţlunl ce mal rarca care niCI pană azI nu le-a trecut. ŞI ditlţa dtla 21 Iulie. că I'Idoară va maT ti ea cumva" _ ear 
stiu ungureşte puteau să cetească căI- Aceasta insa n'a îndreptătit de P I I r f r 1 vorba luI. 
duroasa apărare - impotriva na{io- loc pe dl H,ecouly' ca să ne tratez~ cum I '1 '1 ar tU ?1emu I az al ost DP 111, ~ Unor domnI, de pildă nu li-a plăcllt rcoo,. " ga efi a 'Ia ma era oc. eputaţlI tinuta catorva comune la o altă alegere şi 
na 1 a,l • ne-a tratat. Că ne'a spus că n avem s'au presentat in numcr mal mare căcI sunt luate la răvaş. Mintea, doar Jc aceea 

- ,Un alt frate fra:lţuz, sali precu~ll drerta,te să ne plâ,n~em de UngurI, avea să vorbem~că contele Ap;onyi, e minte să ştie atla cusurul. O comună se 
·~--f'tctUlde el, un alt, ver de-al nostru d1l1 căcI ŞI 110,1 de-am ti 111 locul lor tot dar n'a vorbit azI din causă că bise- pl,Înge la domnI, că fierele selbatice le ni

Hldepi1rtata rep\lb!ICă _apus.an,:'\ - J,up,ă a,?u am face; că ne-a făcut leneşI, rica cea catolică e astăZI în doliu. Se miceşte tot ce pot trudi i'n hotar. OameniI 
t I It R 'T S I 1 d 1 domnieI chiamă pe ţeranI la n hurcă" să 

a.ces a a omal1l,. pamo II, talicl1Ii 111 o enţT, nepăsătorI; că ne-a spus că credea chiar că şedinta se va amina mal rărească dar cele sălbăticillnr. Si LI! 
ŞI ~elalaltr sunt l1umaI val cu Fran- mişcarea noastră naţională e cu totul dar nu s'a intemplat_ ' , se întemplă? Cel-ce se duc, se duc la P01U 
ceZl! -,' un Călător acesta, prin Tara superficială şi artificială şi că poporul "1 b' l' , lor. Li-se confişcă puşti le, li~se (,IC inte-
U a ,x f b' ". d ' iY em nI guvernu u! ŞI al partt- , . ,. ngm: sc

<1, oarte me prun1t, ŞI poale c se esmtercsează cu totul de ea" că d l 1 ' • b ~ ro~tonI peste tnterogatonJ ŞI urmarea c 
r~p\ătlt - adecă, de ce nu;l _ de nu e dusă de cât de preoţI, invetătorl, u ul popora, cu toţII erau Im răLaţI globl peste globI şi dela administraţie şi 
stă~âniJ ţeriJ, .scris~e şi el o apărare a şi ceIlalţI c inteligenţh; că ne-au ar~ncat 111 ne~ru: , , dela finănţie, deşi bieţiI au avut puştile 
natlUneI maghiare In faţa EuropeI, care 2reaua bănuială că noI cestl'a dl'n Ro- !;)edmţ,a a deschiS-O preş. Apponyz insinuate şi solvite la dare. Vez( bine, aicI 

U b f - apoI socialismuluI 'i-s'a gătit pat cald chiar prea m~lt ~ ascultat Fân' acum clopotul mânia am trimis banI A;delenilor.,. cu o vor Ire rumoase, 111 care anunţă de oameniI stăpanireT. In alt loc energia 
n~ţionaht~ţtlor din Ungaria, carI ţipă ca să agite împotriva statuluI maghiar m>~artea papeI., In cU:I?te calde vor- administraţieI e atat de mare, că la de

>... ?m~:că ~ au alt,cev.a de ,făcut re când şi că acum dacă nu mal trimetem el bre~te dc:,pre • vleaţa ,altlVă a luI Leo nunţarea resbunătoare a unul gornic prins 
.. ' lOl"n~,ana e, Arcadla ferice, unde sunt s'au linistit " că ne-au svirlit în obraz XliI. Dieta l?~ exprll~1ă cond~lenţele de popor cu m,iţa'n sac, din ti 7 păr~f 

v"" t te 1 b tăt 1 1 f prot ' IrI d d t ale comuneI sunt dintr'oJată puşI la amelldc ~a I er ,1 e, - mal mu te chiar de afirmarea că ţeranulul nostru ardelean . ~~o a e ŞI- Ş suspm e şe m,a pe pentru prevaricaţiunI de gatejie cu sume 
car, ar trebUl acordate unor na- c ÎI de al'uIl' sx_ 1 lbă b '1 .. I () mmute. d U I 
' 1 s ,a S a porum u SI e 4 -1 SO coroane. murea: ce -ce pre ţ~Llllt .turbu ~nt~ cum, sunt l,~omâniJ, popa Iuh şi înc~lu toate sunt mişCă~11 După pausă, preşedintele aduce la dica acestora socialismul, e privit ca tri-
CroaţlT, Sa~lr ŞI ,ceIlalţi - adică şi ,că absolut străine de dinsul; că ne-a spus ! cuno~tinţă .c~ Barla U'!UIl a abzis din misu[ ceruluI. Ar ca privat orI ca COlllUll[1 

tre~ue să se fal~ odată dreptate {)J~- pe lângă aceste si o mulţime de alte ... : toate comlslde, apoI vorbeşte [a or- litigiu cu marele proprietar, în cele din 
tril să 11 1 . ta h \ , d' , 1\' 'R b A d urmă tot tu veT fi pâgubaşul. De al Jara-g.t ,or: . ,u I-~e .. mal scoa' oc Il l~ccuviinţe, afirmJrl false si pretentioase ' mea zileI HeSSl dl, corn ătan pro- veră, că nu ţi-s'a scris bine p;:nn~ntul 01'1 

că-- i11Ca 1;.'\ sau clvlhsat. l-se trece sau i-se iartă. ' " gramul ministrulul-preşedinte. Mal vor- cerT că forurile competente să-~T netezească 
>';.}lIiu'- -,fV:i'~ lub~t "'l:f' al nostru, care Dar nu-I vom trece . n' '1 ÎI beşte în chestie personală Sreter şi cu confusiile mărunte, - eştf indrumat a-'n 

"""'1" 11U h s Ilt chiar s" l' ŞI IC 1 vom d' 'h'd d I d ' J 
' • C ,l\ n~ 1aqocorcască Ierta cil ne.a d ' " asta se mta se lIlC l' e. cump,lra e a avocat propnetatea a oua-

t:, în cartea sa ) Le pav' \\" d d _ :spreţuIt; că s a lepădat " , oră, orI chiar să ţi-o risipeşti de tot prlll 

-

curind apărută la lib/r:' dg~~:c e c noI ~a de Satana, pelltru-că-l fa- In cul~loare de alt~II1te,rT se co- proceduri şi mal încurcate. Te împingafa-
'an din Pa' • B 'bI' ~ ~a\ ..-llX ,~l- cem ruşme; că a vorbit totdeauna de mcntează VIU o declaratIe făcută de ceri le zilnice la oflciantul comunal, matri

C t ' r~s, 111 d 1 lUI 1<.'que d hZslol/'e [JOI de sus; şi că totdeauna ne-a l1U- Khuerl llJderJlary In clubul liberal. eulant etc. adeseorI în marT dejJolrtdrJ, IrI 
con empp~;al~eb' ,cI

I 
Ha)'l11o,l1d l\c.coll\y, mit in batjocură Valadll, desi avea si .Sunt convins că până la 1 August laşf lucrul din zorI de zi, şi [recf p~lre~ir 

lin uas e IU It a UrlPllfllor SI ('Ire 1"\ 1 't "t ,].... l' '. J't' d I . I cancelarieT p,înă ~i-a făcut ziua un pătrar ' " ' . " ',' " re 1UlI1 a ca e-ouath ma'J a es pentru toate 1 eren e e vor ti ap anate c -- a '( 
snre rCLunos,tlI1tă de cele "C C11 't.'I'}.) .,' J' .... ' " , ,dl'n cursul el ca'nd apoI d'I"a- nll te 'll~"T 

r 'J' " ' ~ a .1 ti 'Ulll,\\)\1 1I1 HOIll'lllIU termenul de ZlS celt)r d"l Jurul seu Intrebat 111 ce ., , <.. , '"1'>' 
osplta ttate 1-5 au dat în t' , 1 'ell''\ I{' , '. ," . , şi cu un pic de săpuneală, eştI Îndrumat 
ro '1 l' Imf u C < - C uman,. Că ne-a dcspretUlt nu-I vom chip crede că se vor putea aplana naS,} vif pe altă zi, să-'n mal perzf lucrul rle sa c prl11 tara lor Închina a t 1\,' " " 

}) 11 r A '1 'd" , crea Ierta. nU l-am cerut nimănuI nimic respuns. uneI zile frumoase după Care de mult al c oal ne tI Oi e (.Jerando t . , d ' 
'1' I k' 1 -COIl esa e pomalJă, CI cela-ce avem e al no- ,_ Cel mal mult,l sunt de I)xrere că aşteptat, căcT Domnul acum n'are vreme ';r- ena e e 1 (. n alt loc " d 1 ' '" ~'''' <1 b 

.. d voiu reveni ŞI e a tă stru, cilpiltat cu sanucle IlIlor neamu- mmlstrul - presedinte convins ca nu lorl voIe unit , y 

as!lupr a' t I ă mal cu deamănuntul lul nostru si nrin c~ll1intenia si Înte- poat f:" ',' , ' .. b PIăteştT percentuaţtunea dupa cum-
" ~es e c [ţI Acum '. l' ,t, ' , , " ~ . ran~e Op~~lţla, va, ofcfI o struc- părar~ şi trebuie s.} l~aT a~lergl În douc-

sisfa numaI d' . I d VOIU 111- epclUnea fruntastlor neamulUI nostru. ţ[oI1l:t1lo~ Lon~e~ll1nI llat,lonale avanta-I treI randur.I cu coala I,n mană să d0\'c_des,'tf 111 punctu e vedere al S' ti' - . . . _ ~ _ _ 
dragoster pe care L' ,>' ., I recutu nostru 111-1 mândru: nu glOase. Spre a~est scop aşteaptă numaI ca al platit-o. Dacă ţI-s'a perdut, plateşH 

r ranlezlT -- de numaI I lJ A '1 d' 1'" t - dAI d d (1 D ă f "1 sigur nu putin dintre el '. a ,omam or m )nnclpate vor 1lrea . e 11l4lnC a luT Apponyi. a ou~-oară "ca un (~Illn. ac', a ca-
[/;itJ prin dll ') 'ul '-:' rlcprcsm- carT au avut fericirea .;;il trăiasca mal ., I dare ŞI daCă nu altii, Liră n'aT bagat de 

, \.ClO v, )lSlonl.:u ( o mall' ___ j; seamă că V~Olu li-a Întors tabla de pe -,,(,'lIp, .; lllU t sau mar puţIn de canul lor, dar t 

r ' e~t1 chiar vacă bună de muls. Daca vinzI} 
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p lăteştT pentru facerea şi tran~crierea pas
portuluI cât cere domnul notar, nu c<1t 
zice legea, că de aceia e "domnul'" domn 
şi tu "prost"', să plăteştI. Te plângI că nu 
pOlI ţinea câne la casă, ca să- 'ţI păzească 
sărăcia, nici mâţă ca să-'ţI lină de urIt 
pentru-că le împuşcă boierul ca ~ă nu 
umble pe teritorul de venat ţinut în arendă 
pe o nimica întreagă, apoI că fiarele îţI 
mâncă metlaiul şi gnlul înainte de coacere 
şi fenul strâns gata. ear dacă pâreş~T~ţI 
plateste bunul Dumnezeu, - cel naiV lţI 
va re'spunde: luaţI voi vcnatul şi nu lă
saţi să ve încalece şi păgubească. Aşa, al 
nimerit-o! Dacă intimidarea şi chipurile 
de e!udare nu ajung, ajută o(ertele monstre 
carI la urma urmelor tot numaI fictive 
remân. 

Şi pe când tu al să daI amendă şi 
pentru fructe selbatice dintr'un arbore ca 
cornul unde ţi-s'a urcat pruncul - fiind 
acela pe teritorul domnesc - tot tu al să 
priveştI mut, cum domnul cu argaţiI seI 
îţI calcă până şi cânepa în pasia după vc
natul nobil. 

Statul cere dare dela ceteţenit sel şi 
dacă nu dă le vinde şi cojocul prunculuI, 
car dacă omul se plânge că n'are ~ pab~ă 
de păşune în care să-şI ridice o vită, dm 
care să-şI plătească darea şi sarea, căel pă
şunea a fost oprită şi încuiată de şumarI 
i-se respunde că aşa e legea de pădure, ca 
teritoriile espuse spălăriI să se planteze, 
car hiperzeloşiI oticianţI silvanall sub acest 
titlu secuestreaza teritoriile en bloc de unde 
au urmat apă pe moara lor: .glo~I, globl 
şi globI, ear cel-ce prăseau vIte ŞI se su~
ţineau din ele, a;ungcnd la desperare, VI

sează. la steagul roşu. 

10/23 Iulie 1903 

Moartea papel. 
CadavrulluI Leo XIII de-ocamdată 

e aşezat încă în odaia - mortuară, 
căcI congregaţia n'a hotărit încă unde 
să-I aşeze pe catafalc: în capela sixtină 
sau in biserica sfîntulUI Petru. In con
gregaţia de azI s' au resolvat numaI 
afacerile mal urgente; între altele s'a 
nimicit şi inelul de pescar, cu care 
autentica Rampo/la subscrierea papeI. 

Mal la vale dăm ştirile mal noul. 
Roma, 21 Iulie. Lume nenumerată 

peregrinează la mort, care e păzit de ca
merierl şi consilierI intimI ÎmbrăcaţI în 
paradă. Cardinal il curialI au îmbrăcat 
haine de culoare violetă Lumea întră 
prin poarta J 'ia del Vecchi şi în grupurI 
miel e admisă în camera mortuară. -
Hotărîrile congregaţief de azI se ţin în 
taină. Conclavul se va întruni numaI peste 
10 zile; astfel 10 zile biserica catolică nu 
va avea papă 

Roma, :2 1 Iulie. AzI s'a făcut Îmbal-
zamarea trupuluI papeI. Congregaţia de 
azI a cardinalilor a durat până după 12 

ore. De sară se va desface testamentul 
papeI Ordinea din piaţa sfintuluI Petru 
o susţi n 500 soldaţi. 

Roma, 21 Iulie. Cardinalii Vanutelli, 
Di Pietre şi Machi au luat în mânf gu
vernarea provisorie. Mâne vor presta ju' 
rempntul pe legile fundamentale ale ronda
vulu. şi vor primi apoi corpurile diplomat·ir-e. 
Oreglia a notificat moartea papei tuturor 
diplomaţilor acreditati la scaunul sftmt şi a 
înştiinţat telegrafic toate nunţiatw'ile şi epis
r,opiile ratolice 

Altă sepie. 
,.,.În firma convingere, că numaI 

aşa se va putea Jace lumină asupra 
posiţiunel neclare şi întunecoase, ce a ! 
luat.o deja dela început deputatul Do
breic - , Ga,eta c dela B,'aşov în nu
merul ei dela 8/21 C. promite o serie 
de articole ... 

Desigur, va repeta acelea~i frase 
cu cari şi-a îmbătat cititoriI deja de 
când a apărut. Libe)tatea c, şi-l va trata 
pe Dr. Vlad cu epitetele ce i {i-a hă
ră{it şi până acum, cu deosebită graţie. 

.Nu credem' deci să fie nimeni cu
rios orI să aştepte cu neastâmpe,' go· 
goaşele braşoverze. Cu atât mal puţin 
cititori! ,Ga'lt'lei., cărora li se va fi 
urît deja de mult de atâta - pleavă ... 
Dar în s;z'rşit, e vremea secerişului) 
veneraiul director vrea să - î'mblă
tească. Poftească, nu-i stricăm gllstul, 
mai ales că foile umoristice române 
şi aşa apar rar şi dacă betrânul di· 
rector al , Gâ'letel c line să le îlliocu
iască, n'avem nimic în contra. 

Vorba e că în articolul acesta 
de întroducere dl M ureşattu face pe 
şaşiul: se uită la Vlad şi trage În 

- nOI! 

Se înţelege, Cll săgeli boante, cari 
nu pot răni, dar intenţia rea se inve
derea{ă. 

J\TU intenţionăm Însă a polemisa 
cu d-sa, după-cum Iăsa/u-l'am şi mai 
septemânile trecute să-'şl facă c!zeful 
cu pU'lderia de vorbe ce greblase in tI" U 

altă - serie, 
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Informatiuni electoralSt 
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IV. Comitatul Bistriţa-Năseud. 

I. C;r(~Ul Bistriţa are 1789 aleg,>tort. ,~ 
0)8 representat prin Fluger Kuroly (., I 

nposat de cur(~nd . 
IL c,..elrcul N ~Mud are' 88.'1 alegiltori ACI. '1' 

t. represmta Ioan Cio ()'''~ ean g. 
Cercul Nd.si!ud e Cerc t A 

M 
. . . ~ <:Ura roma1leJ· 

a)Orltatea votunlor romanekt, d . . 
C l B

· . v \ ommea~' 
~rcu istnţa e cerc sasesc. . V Cff~Ue , .. j' 

maneşU, cu toate ar-este, şt atei 1!Q t 
trage la cumpenă. l' IH! 

v. Comitatul Brasovulul. , 
in eomitatul Braşovulut sunt 4 cerc" t 

electorale: Hermant cu 619 alegl!ton, , 
dombac cu 756 aleg~tor. şi dou,j cercurT (u· 
oraşulut Braşov (u 1;)37 şi !:JJ;d alegtlo' L 

Românii nu au majoritate în nici ;,.' 
cerc. in înţelegere cu 5a,ii însă Vot· pul, ). 
sa aleagă pe candidatul f;omun. 

Alegeri de preot 
În comuna ~Răşina( 

Stimate Domnule Redator! 
FlÎnd uu cetitol cu multI, I"lî~ -91 8 .. 

zeţel D VOIHtrri ş, câşt1gându mT lncredt'Ol\ 
10 lupta ce purta.ţl p~ ntru binele nesmuh ; 
ap6lthda-013 d':\ r6..tl strGinilor "i ali(J~r.d r .. 
8f&'.url bilna LG,:a.z.ll poporului, ve rog ;~ 
da loc aeestor şire scrise pe drepat~, Cit 
sa ,~ie Oa. cetitorJ din site pArţt ee. ne\: ~ - -
zurl punam Dof, ear D-Voasu:i 89. bmî va; 1 
Il ne lumina judect.nd c.<\lea. ~l.ul. t 

Dacă teranul are recoaltă 'in prune, 
nu le poate ferbe, căcI după hectolitra de 
must trebue să plătească aproape 4 cor. 
ear celelalte spesc împreunate cu fertul 
Încă fac la hectolitru peste una coroană. 
El căpătă apoT Ia litre ţuică pe care nu rO 

poate valora mal scump de S coroane v a 
să zică prunele care formează productul 
seu dacă le ferbe le vinde gratis, plus oste
neala şi zoala. Aşa nu-r remâne decât să 
le vendă la jidan cu cât se indură să i-~e 
cumpere. Jidanul le ştie apoI valora prm 
manipulaţia cu spirit din care se îmbo
gă,eşte, ear producentu\ prin productul seu 
propriu 'i-se tace sclav. 

Roma, 21 Iulie. Cardinalul Rampolla 
anunţând oficios moartea papci, a abzis de 
secretariat şi s'a pregdtit s4 ptlrăsiau4 Va
tir,anul, dar la rugarea lui Oreglia a r/lmas. 
Dispostţiile cardinalilor francezi şi spanioli 
nu sunt favorabile pwtru Rampolla Vor 
vota în contra lui şi cardinalii din strdind
tate şi din Italia de nord; pe lângă Ram
polla sunt numai cei din italia de sud Voim să înregistrăm 1zut1lLlI lap-
Nid alegerea lui Gotti nu-i sigura. Ii lui, că directorul • Ga,elei c de~i,l cu 
strir,ă muU c4 tatal seu a fost hamal (facchino). barbă albă şi - lunga (orZ poate chiar 

In comT;lna noas\r9. Rafinar!, UOli dL· ! 
tte cele mal fIUn~tl,e comane roma.IJ~,t! 0'" ' 
Ardeal da vre-o treI lunt de zile a devel' . 
VAcaut~ doue pl-ltochir, carl tnc§ nie! Mtll . 
a'au "juDB s~ ş1 slb~ preo,!, cu toate ."; 
It'SU tacut d· ja de un timp tie tot 'no· 
luogd alegenle cuv~nHe. Vm& acetlt;· 
8mln~rf, care stricA lo!!.rte molt poporul 

J-'artisanii lui Rampolla s'au în!eles deci pentru aceasta 1 e s, 'acum atât de pă-
sll-l candideze pe di Pietro, eventual pe '/ 
Sarto, c4ci ambii sunt oamenii lui Rampolla. tim aş, încât despre epoca de aur a 

_ dup~ cum ni s'a. dat tn vrem~a d·.'l 
urml Il cuno8şt~ ado\ ~ :!\te, sţarq a lU~fult:.' ...... ~ 
_ o poarta Damat ei llumat Doro~i; ~........ . 

MergI să vezI cum trăieşt~ cel.sărac ? 
Are o grădină adeseorI spăIăcită Şl o C?
cioabă de casă. Cât e anul munceşte dm 
gr'eu ca să tră~asdl cu. prunci~ d~ azI pe 
mânc. Lucra cat pot ŞI prunCiI Şl muerea 
si trăgendu-sl dela gură, le-a succes să-'şI 
~umpere o păreche de capre orI un porcuţ 
cu carI să se mal indulcească peste larniL 
\'<:1 dar darea că.tre stat şi comună i.n sU!lla 
de '.1.0-40 coroane, pentru-că resY 1ră ŞI el 
aer, le ia şi această. avere .. Se ~ndulces.c 
apoi cu amarui, - ŞI vezI l1Işte fimţe sfn
jilite, istovite şi amărîte? carI nu pot in
,elege ce rost mal are Şl lumea asta. 

Nici celor cu avere nu le merge mal 
bine căcI dările nu le mal dau răgaz, în , . 
loc să scadă tot cresc. Urmează un an reu 
Îl piere vita de tras, orI îl aj ur~ge alta nă
pastă şi eată-I pe panta căd~nl. Nu mal 
poate plăti darea, nu poate ţinea ratele,~se 
incurca tot mal tare şi sunetul tob el 111-
cheie tragedia. 

Dar e superfluu să le mal lnşir. Cine 
vrea sol le vadă, le l?oate vedea la tot pa
şul, că sunt atâtea şl de atâtea felurI, că 
iie căruia om Îl ajunge şi-l loveşte barem 
câte una. 

_ La Gone"'~ 111»' lua para 67, de cară!- {iaristiceiromâtle: câud SJavicl ... _l,.atir cArm~ !Il mal e\ljlamllhP~-' no.,r-- -:-.----
. • Illll cu to.! 

nali Ca cine-va s4 fie -ate~; . . . ...-.... . 
truniascd cel putin 39 voturi (2 treimi). D. Barcianu, N. Cristea, Diamandi 
Foile din Roma publir.4 deja şi numele c~ Manole ~i a/ţii au pornit ,Tribuna. 
şi-ar alege candidaţii papali de ar fi .aleşl. si au determinat in în vieaţa noastră 
Aşa Gotti şi Oreglia s'ar numi PIU X? • 
Rampolla _ Clemente XV., ear Vanutelll curentul de redeşteptare, .\Zcem: despre 
_ Sixt VI. această epocă "Ga{eta c scrie că au 

Depeşi de condolenţe. fost ,intrigi meschine, defăimare sis te-
Roma 21 Iulie. Pând acum au sosit matică c, ' deprinderl culese de Sia vicl 

la Roma n:ai bine de 4000 depeşi de ,on- prin mahalalele Bucurescilor şi le-a 
dolenţe. JI. Sa, monarhul no~tru va fi re- transplântat pe podul minciunilor din 
presintat la inmormentare pnn care-va ar- Sibiiu e ... 

hiduce. . . Abnegare (si încă personală!) a 
Monarhul nostru, Jranclsc Iosif tii d' D A l.rur.'Ssa11 .' . 1 1 1 1" ă fos numa a -sa, r. ..iU [o. , 

a trlmlS nunţm ul papa a lam urm . ceilaltI au umblat cu ,deprinderi Ja-
toarea depeşă: .'. 1 A " . 

lschl, 20 Iulie 7 ore 30 miu. sara. In n~rw~e zmora ee .... şa sa .aJuns ap~l 
moment! când in urma perderi! supremu- ca , tzmbrul nouez campam.' de u~m
luT păstor lli:mea ~catolicii e cuprinsă ~e .cea lire naţională. - cum îi Fce poht/l,:e~ 
mal ad~ncă Jal~, ll~I zace mult la l~lmă propagată acum de Dr~ V:lad, da./" plisa 
să esţmm Emmenţlel t~le durerea a~mcă, i'n mişcare de tovăra~la SlavI ci -
ce mi' ~ c~uzat-o~ aceasta perdere, 3:tat de B te c _ , este nesinceritatea în gra-
greu slmţl~ă de mtreaga.lume. Iub!rea de ro. ' 
copil şi suma n~ţărmu;ltă ce am eastrat-o dul superlatw ( ... 
p'entru sotul părinte, pană a fost m Viaţă, Eal' despre cei carl aprobă politlca 
II vor însoţi. şi. 1n cal~a sa spre c~le eter~e. t _ si vedem că o laudă întreaga 
D'apururl VOl bmecuv111ta memona acelUia, as a A : - • 

p ac vr, de \a.ud sfb. r,', . 
In 8!!Cultafe la Exelenlia Ba ei daei ve ţ' 
cnnolu,te !şi D v08str!\ 8'8re8 lccrulllT, er··) 
cI oe ve l{ da ţo~ dreptul. 

Anume: pen~ru unB dintre cele do!J.< 
pSTochil vacsnte a fo&t .alep de preot ('I~ 
muHA tOSlJtteiire dl Mamu Lungu iubit .. :. 
nostru lnve$Mor ca mul'a, pricepere. - carfl n: I 
toate ea dt j li de dou!! luni de .ile a fo'''; ~ .. 
I\lea ,i DO eate nict o lladecli canonicA lt.,· i 
potriva lOlăriei D-aDle, cu toate acea-..&a""'- -
nicI astllii n'a Iljana aă-1 fte IniiIitA aL :, 

gereB. 1 Dar eRte o R!B~ mare nelegiuire, ~aTi 
me sileşte sA·ml rldlc glasul. , 

De-la Blbiu ni a'a .trimit de admilll I 
s'ra&or, dup»' moartea preoli1or' nostri c: ~ 
ull~r - din Bra.n, Vasile Runcean, - (N'!' . 
a,a ,Um, cA e UD tir:~r foarte. brav. R~' 
da( ţi~) care df\,i a Cost ~le8 deJi dm van 
ţre u~a de preoţ to Turm"or. - o comut,r . 
tDVf dn8~1 Bibiiulu1 ... fost sftn'iţ ,i ios' ato~ '. 

pe armA tn aceastl\ e~munJi, --: 'otu,! ~' .. ". 
cotiod ci va ft mIII bme la R~~lDarl dec_ ," 
tn Turnişor s'a tnvoi\. pe semne. c cu..,&!lt' ~:,-," 
,i a'a sşrzat fl\rl md o vor~[l sat .... 
noI sA (acA slujb~ du num8J.~peBte f~N 
mânli clei Dumio~c8 R8 dutle tn satul '~' I 

Şi ceata celor lovi,i din zi în zi 
creşte, - se uită câtrăniţl la curţile aris
tocraţilor, la revierile întinse a spăiilor pe 
când el n'are niel de ° talpă, la palatele 
domnilor carI lucră pe ceas şi rationând 
cu mintea lor tulburată si cu inima amă
rîtă, vine ta convingerea că în lume nu-l 
dreptate. Se vede, le cugetă şi ear le îneacă 
în rendu 1 celorlalte amarurI strînse 'in 
peptul seu. Ele sunt tot atâtea Îsvoare de 
nemulţ~mire cărora Însă până acum tim
pul şi împregiurările le-au pus răgaz. 

pe sama căruia în analele sânteI noastre Romam"!e, afara de dl I~naş gra.dz-
maice bisericI e asigurat pentru toate vre- stettnU ŞI , Reva~ul c - {lCe ca sun! 
mile loc neperitor. I'ra1lcics iosif I. m. p. ~iste - gură cască! ' 

la bi~6rieă. Af!est tir6r ftind-cl ~ loa\ < 
cA!I!Morie Ile fiica UDul pIeot dlU~~e c~ 
r6poSl\.ţ! - 8o\&:ld câtu· V8 neamurI ale', ~,": 
gA.ndH ~II. concureze la postu~ vacant. ,:;: 

La această depeşă, nunţiul papal • In primul rend , telegratistii dela 
lalian~ a respuYSrurmătoarele. c _ Sibiiuc, despre carI {ice: .Şi-a~ perdut 

Vlena, 20 u ze,9 ore s'!ra. .on cu totul firele de mal înainte c ••• 

avut consimtemîntu~ parochwj . n (1 . ' 

d 
antent", 

trer:ut t"~i ani upă cunl. U voie în,..., .. , .. 
_ dela tnstalar~a s~, numai slol,o.t.tJ1V' ... 
dela Ven. Con~Sa că poate veni în j{r ./ 
eu vorba de. ... " , . 
şinar~...,.:,:; paUnţA Stima~e D le Redaţu', 

doleantele M. Tale apostohce la per-
derea ~em~surată ce a suferit-o sânta Aşa ne dăscăleşte pe toţi înţeleptul 

A venit Însă o boare mal prielnică şi 
inimile încep a se încălzi. A venit curen
tul socialist care se razirnă pe nemulţă 
mire şi din nemulţămire, vrea să producă 
curent general, în învălmăşala căruia vrea 
şi pe nol să ne atace şi cu arme tăinuite 
Ni-se impune decI nu numaI lupta de a
părare, dar şi datorinţa imperioasă de a 
ne organisa, ca din cele doue redute -
biserică şi nationalitate - să dăm tot
deauna cu succes afară pe duşmaniI tra
vestiţI, ce vreau să ni-le atace cu arme re
scrvate şi secrete. 

T,-aiall Alagier, 
preol 

noastră maică biserică prin moartea (?) dela Braşov. 
mareluI papa Leo Xlll, m'au mişcat E curios numaţ un lucru: că de 
adînc, şi m~ grăbesc a esprima M'câte-ori e schimbare de cuartai or1 de se
Tale recunoştinta mea adîncă si oma- mt'stru, dl ltIureşan Îl trage câte cu o 
gială. Colegiul' sânt Îl va fi M. Tale serie în care caută gâlceavă. 
recunoscător pentru acest semn de De grija noastră poate să tot. set ie. 
condoleanţă. însă căd noi n'avem să ne oprlm ŞI 

să discutăm cu un simplu - pa/a· 
1~ U G Ăl\I vragzu. 

pe toţi sti!R' abonenţi ~ari ,sunt vî~ Ear dacă , Ga'leta c aşa simte, c~ 
restanţi sa bin~voias{'a &- şi plati 'n'·i numaI cu astfel de articole li 
ce ne datoreaza.. In cas contrar Cl 1 ~fl ceri earăsE 1z'avem de {Îs decât: 
vom fi. wsUiţi a le slsta. trimiterea r a 

e ,cu. ap' asa ~ăciuIă! 
ziarulUI no.tru. .A.dmOnMtr"ţIa. \ a ala c " _ .. __ _ 

ualal a,it. cu ~oIb8? E l~rtt\' &1. ftm n,~. 
D urlali dupA rmduls1a granl1ul VIU. (â." 
!vem lag: flcnte de marele S!!g~na?-. 

P. 0(1_ d.n Protopop 1. PSPID - d· .. , 
cunol\l!te 1, g Il mal b:ne ca: Doi - dfŞ~ 
no1 i-am adus amintE"; a candlda~ 10 IrI' 'ÎI 

prim pe pirîutele 8dmin;8\r3~Or - la p~'. 
runcl mal InalUI.. Noi am avut alţi. conCI;' .. 
rer:ţ~ lntre cari ~i unul care Il 'ermm8t f .. ~'"'I 
cnltatea filo8ofic&. din Budapfsta Au t01!t f:: 
e drept cu ~()ţil .admi,t ln cand:dat'd -:n

l
;. 

eFcEpţiunes unUla care avea UlaI IJl~rl, N' 

d 
't9 - dar pe când se p~ţtt~C . 

e rtln'l , . t dup~'ct'! 
aceste - tlJ.rintele adIlHnl.tr~ OI or'" 
tn,tiinţa' Ilopornl cA dlnsul ViDe cu v . 
de sus ,i ci Vlf.aica 11 dOlt,te. pOPO{ 
asc"QUwd de dorw EJ;. Sale ,i de mu I 
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, lcut r~Bmiril' mare cu larmi ,i 
ra~hlu, ~ t ~vAllDd asupra ,coalp.l, unde 
lDjUrMllr, \ 88\ulu! 18 eBamene. D: pro&o· 
arau frllols!fl lor o hârtie tn care cel ffi.'d 
pop le dldt1~ediO comunA tn frllo&e ca doc
ale,t o~m~~ domni lumioa$f, eereRU amA· 
torul '1 8} ţ erl't fii 6si.'biderea candidaturel 
narea 8 eg Of 

d te a lui Runcean, 
Le re~d t08te cA ~eaa:" bârtie ~ fost td-

. A nsistorului '1 dupA (M ,tiU eu ac 
~l: C~~!!is~orjale DII pa' 11 date altora spre 
efi" re - dl pro'opop a dllt accs,ttlA 

I r,lca t h tY I U 
b&r~ie unei adunArI de oamenI ) , esr li 

. ' 'f" Jlj ce&ind numele celor lsc~h'T au 
nImiCI>.. ... '1 
pornU MitA lmpotnva tuturor oameOl or 
ale" din comun!1: preot, doct~\f, primar, 

. ,......,.- ~mUet, lnv6$IUOrf, frun~a.t e~c. 
S'au fAcut din pricina aat'l . o sel1r 

boasA larm' ,i bMsie ln curte!\ ŞI ~n t~ţ!'lo 
~coalel, po când dl protopop cU u~.11e la.~~ 
coiate - ţinea domol essmene. Copn!'p '. 
geau, osmeuil beţI se tnc!Herau la \1Şl, p" 
CA~d fetll-,,1e lnspa.imentale dau t~~punsur' au, . t a'"1\ v·eme din sI. 8crip~ară. A:ltfel, ,1 n .. " 
a'a tAcu~ alt'gerea la noI. 

To~l oameni' de bine .8'8U l;~gr8$0,at 
v~zt\nd Il!esţe şi fiind ameolOţGţl dIa ~artta 
celor be~' cu omor, na a1:1 lllaţ p'!o~ce la 

l Dl Protopop a ţmu' de bme. cu 
8 f:'gere. 1 S v d cA. 

"''- 10 ... vrajba sA fac~ li eg'm~a. ~ r''' 
a ,tiut de ce: aşa a reuş,t V,. ~Quce!\n, 
paroc.:hlll Turoişorulul, cel cu ~pnJ(mna. 

Tllrni,oreuil dac~ au S.Z}t d., una ea 
asta, au tacut Iti 9! 1 ~ Jmirill', ci lor de ce 
le jau preo'ul? . 

Acum e mare tocurcMur'. Larmli ,\ 
la Reeinar! ,i la TllrniIJor. Şi dintr'.un loc 
,i dintr'liltul ' curg depllCaţiile la B! bUn., ca 
Il aduci acas/l '1 .. <li mult' ,Incorcl\tut', 

:::_>:........ Nu s'ar ft putut lnlMura. 8~e~te, da~lIo dm 
. partea celor che.ma,' 8e pnrts d'3 grl)'~? 

Şî preet('! tot:, e cu putinţă ~ă fie î~t4-
iim o alegere petreC'Utd între astteţ de tm
prejurăr., a unui om care pe temetul statu 
tului organic nu are nid (d.ramă de drept 
sa fie admu în candidatie? 

Ori dQllrll lf'gile fel'8caţe In st'\tutal 
orglnic po~ ft deslegate cU vorh~ de Ex 
Sa, când stau la rlnd fii Branului '/ 

Aceste a,1 vrea si le ,hn 8:1 ,i mul$' 
alţiI ,dle redactor, - pentru ci smt o~ 

'~ M&rAn ,i po.ste l'au schimb"t tn vre-un cblp 
..... ~----regtle ,1 n'am linut 8amA. VIl rog 8A n~ 

, __ " lU''''"aţT. 8VElm uof bunA drepl3te au nu? 
,.. • - ~11> -~,~ .. nu ...... ' o m\c!i. l''''l't ... elUl tot 

,~_~~ __ e' Iti uin iII~ul:l~1) l~l PQ~ (Illee 

, judeca~1i ceUtori1 d., p~ la Ovo!l.!!tra., cart 
dllpl·cUtD p'3 aicI se erell.., - ir~iea~ sub 
mal bun' cArmi. Nil peste IBult vot mat 
acrie, din nG~1UIurile f"am1asel noa!Stre co~ 
muoe. 

_..-----

CII deoae biti cinste: 
Un alegl!!tor. 

Din străinătate. -- Spania. Vara a.sh e vara crizelor 
mini8teriale. ZIlele trel!ute .. erupt criza 
Dlinisteriali şi ill Spania. Fu.~tul minister 
,i'uat demisia. Cu formarea noului ca
binet a fost 1Qdrcinat Villarede care a 
presintat M. S ~le ormitoarea lista.: E ,terne : 
Ban Bernardo; ju~tire: Bugaxal; Ilnanţ .. : 
lJesada;~ r~9boI: ~eDeral Martiteqni; ma
rIDA: Estram; Interne: Alia: Barzia' 

'-'. CDlte: Osma; comerciu: Gasset. Din Ma: 
i!rid se depeşeazl eu datul de 20 luli!' 

. el 1.', Sa a pri~it lista presiDbU şi J-~ 
JnslwBi\ pe V'tllarede cu şefi .. (abin~tuluJ. 

Ultimul Obrenovici. 
(Urmare ţii fine). 

, Da.r ",8.'1 tn~i"lat ti 10 pperfnţ~ asta. 
'~Qi' eur\ea llll\lţ\nll\ a executat un con-

8P tor, ear pe Cel \&.1\1 i a eondamDal la 
'. perderea Jiber'A$il, cl!. 8' ~ evitat ueidc'rea 

cu grAmada, DU e de mul\ul1l\\ rl geluI _ 
dcl el Il voit sA i lmpu"te pe t \ . 

y o - t:l re-
pr~8en&8ntulu! regelui }l'ranci8c ln!\,f 
prin amba~adorul militllr prin H rd' \. c.are . t . .' ,lClCIl 

)-a fansmUl regeluI Alexl\lldru opilliunea l'li' 
Rflgele ~ll.n ,tia despre loate ace~ 

stea. Da, ambiI am fos~ Inştiintsţî desl,rp 
toat~ aate,a. Dar am tAcnt, c'ci ne il! beam 
patrIa, aZI tn81 când Imi rl'dl'c AtI , si' l' CUl'oU U • fa 

, . ·ml ap r ,nat1u,nea, de oslnda neled URlă 
• ~.-~_ el nedr('apU, 8111 le POVt'8tesc &0 t , 

d:~BDeall, .ba m~ li jur, cA rpgl'~ee M~l n· 
care a,,, zlc~nd • murit tn b 'atAle 1 atn. " V· , ,n me e n 

lena, cu puţm foain'e de moarte aşa d A 
e&nd tot om.a~ vede clar ,i spune ;de\ ~ ~r, 
mi·a mArturlalt urmAtoarele: u, 

- Ultimul atentat la vieata mea 
108& opera aceluia, pe care la toata 'ie~.: 
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mea l'lim iubi' mai mult, Acesta e unicul 
m; n (iu. pen\rll csre sm uitat, cA am rosţ 
leg", ,i' pe eate trnpreun~ ~u tine l'am ser· 
viS ca stAtI!. credillţl\ In 801l .IlO urmA. 

Aţentatul lui Knez )vici 1& vieal~ mea 
II fo~t pl~nuit do Alex'\ndro şi Duga, 

Şi Europll. '/ .•• Eu~opa deplA'1ge pe
rec b 1a regal A sS8sinati pe nedrept t 

Pe urmA 1,1 continl1~ I'r~icollll In mo
dul IlrmMor: Când rf'~ele a declara' ci va 
IUR pe O:8g~ de so~ie, atM eu" cA' ,i. ~ei 
laIii milllS~rl ne-am dat klegntlc demISia 
El\r M;!sn a scris fiului I'lu urmAtoarelf: 
.Nlci unui ţ~mbur major, b. Dici calui mai 
d~ jos funcţionaT, cAruia am 8VU~ onoare 
a-i porunci, nu i ar ft permis si se lusoare 
aş8, cum vrei si te 'n8uri majsstatea Ca . 

lmt depun sabia de oneer la picioarele 
ml'j 9F1tAţii tale". 

Comandanţii din Belgrad ,i Nish 
,i,au da' demisia, comandaulii de garda, 
~'rimii adjutanU, c:-.ucelarul decoraliilor, 
membrii curţii sale milihre Ii,li civile, 
tncli ,i medicul de curte ,i au păr!\sit po· 
sturile ,i toţi a'!eia., pe cari rtlgeIe i-a In
crezut ca formarea noului cabine', Mrb" ~!i 
de iiltat ai tuturor partidelor, au rE-tuBat 
unanim formarea cabinetului. Ei, ,i 8' stie 
EUlOpa, eA un fost stenograf din 8cupcinl, 
un secretar de CO[HlUlat de cl888 cinc~~, 
pe eRre I-Jlu concedia' din CllU8a ueştii"ţai, 
un adjutant al rr gelui, un domn, care cu 
oC88ia primei c18ătorii a Drsjtei i-a fo!' 
na,', ,i lncA nicI presidentul de od;noarA 
al clu$il mar$\ale, elire lmplinea orbeşte 
togte dorj~~le ng;,]u', b~ nicI f hiar f'xi~ 
tl-'ntf'le cele mat 4~spera,e, n'au VOIt sA pri 
me~ BeII In preţul acesta por~ofoliul de mi· 
nistru. 
, Şi numat elld rf'gele a declara', ci 
ţa'ul R '8iet ,i p!'esidentu\ Scupcinel vor fi 
mui01jl cAsMorie', au ceda.' aceşti micI 
funl'ţionM! dorinţeI rrgeJu'. ,i s'a torm,,' 
mini8t~ rul d~ c~!l&tol'ie. (AlecB8 lovanoviet 
lf)rmNlZ§ cbbillP.lll! ln 12 Iulie 1900). Şi 
MilsD '/ G<:lner6!al M!loximtlian Ruravijiel a 
fOilt nevoit 81\ ceteSiilcA lo faţa devis9t a 
douJ. d'· Cf!v8Ieri~ porunca urmatosre: Re
gele Milan trebue tmpuşcat, ca un Cd,ne 
daca ar încerca sa se întoarca în ţara. 

Am IntrebaC pe Mar:ll' h 'j"nio. care pa 
vrem~ a DUlCeI era prefectUl Bdgrsdulu', 
dac~ e adevera& cA rt-gele Alx'lndrll a po
m 'leit, CI\ pe fata unat fos' minhtru 80 
rluc!:\ cu j '\nd'!ormi\ tu b)rdd'/ U os din fete 
a muriţ 11~ E1'lpl\rarB. Ali' put.ea 8~ llOVflB 
tesc sute '1 ao,e de CII.urI de acestea ln~ 
grozi&oare. Rt g-lle 1,1 perdus8 ,i cel mal 
mic alom al sentimentul de ru,ine, Iti pen 
&ru cele mal ftoroaBe Jucrurl se mâogllea cu 
aceea ci: 8va"o ciuda ea tri dana (l'ol1te 
dureaz§ trei Bile,) 

Când ambasadorul Belgian a comuni
cat rE-geluI telf'grsftc un sc' dE) staţ, mi· 
ni@trul de externe b~lgi8n a Intrpb!i& tele. 
greU! pe Becretarul de amb88flda: dacA ,e 
rai li e SID~tOE', dpoare·ce comul\icarea am 
b i8!\doruluf era de necrelut, are ap8r~D'3 
uoel hl\lucinaţiani de nebun. Cind Ţ"rul 
RusieI a trimis pe profdsoIUI 8n~girev tn 
B :/grftd, Cl\re a eilU o apoI pe regiua 111 se 
18S6 8·0 visiteze ,i ata a deflcoperit 'oati 
'8rlatl\oia, Alexandru a ordonat minialruluf 
de interne Iii arelIIteze ,i 8~ biciu.i8scl pe 
Snegirel'. GeanJarmU CII forl" au reţinut 
oameniI, de a lua parte In Kt'u8edol la In· 
mormao&area lui Mllan şi In eli ,i peste dor 
anT au los~ consi1erall de 'rAdMori~ c !I cari 
visitau morm~Dtul din Kru ~edol. 

NOUTĂTI. 
ARAD, 22 Iulie n. 1903. 

rl 

vor proclsIll8 greva. Cauaa greveI e Intro
ducerea de bilete de cont,.ol, In arma cAror. 
tutqror celor cart vin, fte numaI CII 5 mi, 
nate, m"t "~'Lq, drefJS rll~dQl>pill li 81 sub. 
trag 10% dm pll\tlt M.llnCttofl1 a.u c,ruC 
,tf"rgerea • !6R'Or bilete, e1lr cind di .~c" '. 
na 1'. lnvoil: urclt.rel\ pl,:,ţilof d"l. 2 cor. 
40 b!louf la 3 cor. pe Zl. Nt'put~ Idu S'3 10-
l!lle~p, Lllnf cu toţtr au ref\t8at primirf''I 
biletelor de cc..ntrol; mal$1 dintre el au Id' 
tArzi"t cu voia. G~eva continQ~ 81 ia di
men8iun! toţ mat mar ... 

• 
Gimnaslul de fete. D-nif profe

sorI dl'!la gimna.siul din Arad Dr. Hunyady 
J6z,('f ~i Jaocjovics Feren('z au scos intr'o 
broşură darea lor de seamA. despre in
strufţia de limba latină ce au dat în Inul 
trecut celor 30 eleve decise a urma apoI 
cursurile giml'la:.iale pentru a S8 prepara 
fo at'est chip 8' intre in onivertiitate. 

NumiţiI profesori opun că şi pe anul 
viitor for urma sl dea inst! ucţiune din 
lilllba latln~, ş'IlDJme curs complet de el. 
1 şi V gÎlnnasiall. El ,(}r ave'\ pentru 
al' est scop colaborarea mal multor colegI. 
EI'Jvele for plăti 30 eoroa.ne didactru lu
uar. Sa puoe astf!!l temeiul giumasiuluI 
de ft te. Dorim succes. 

• 
"Foaia PoporuluI". Din S;biiu primim 

urrnAtom~le: .Ş'liPOI zl.-DupA-ae a'a .sUns
• 1.'ribuDs-, cum ar zice un sflUos gazetar 
din BNşQv. si dllp~·ce a lntut E'-X lex-al la 
TlD(\gl alia, Sfla$il mUlZenie' ai chestiel noa
slre Du$:ollsle s'au pu~ sA 8alvPl6 - avutul 
na.ţional - CI!. aA f-galeze ve<'hile p~ca~e 
de şlendrianitate, 

Primul act deteatabi', este, ci au 
v&nd~lt (I!l sflitul geniulUi rugluH: Sama
ra' h ) tl~;ogr ... n .. , .Fooh Poporulu" ,i CA" 
)jad .~rol. luI Ftrhrscbal, adeeA: un SaEI In 
caroa'. care 'r~inJ din pAne romAneas,.!1 't! 
Mt.a J le de RomA1T, o sA repr~ijiote ,i o 
si apere de al! In<!olo intf'resele economice 
şi D~$ionale al" RomAnilor I 

E nostim, - cA u ti 4'Jril el cumpere 
foaia aala mal mulţi Român': A"l: 

1. R'~tlniu!ll'la so1alilor român!. 
2. Tipografil archi diec!' sao.J\ • 
a. Asoc18$iunet., 

. Cum. a'ln' ft patut tnBft., ca ac' I}tt mu 
cem'!~ lt0":l ân1, 89.·,1 Incheie lllogili ,ir de 
pr(\stll Da,IOn\I .. , cu un lucru bun'/ Ef ,i-Bu 
pOli decI pocp'ea deamna peste memoria 
domnieI-lor. 

Si tlp'lOe el de red8ctor a .Foil Po 
pOfuJat" luJ Ya1'8chall, ar ti al)gijsS Samq. 
rache Yoldov8D, aCf st malum omen, p 'ntru 
ori-ce intreprindere g ~zelAreascl. 

Nil mal cOlllentl:'1 acea te ttrgurt\ 

• 
Duel cu sfîrşit tragic. O pildl 

vie despre drgtmerarea .cauldrismuluJoI 1Ie 

ofere duel u] ee a avut l(le in Arad erI, intr/'l 
iuristul Krenner şi Robitsek, eonduc/Hornl 
uneI agenturl de asigurare. Cauza doelu· 
,,,, IL fost o tearii md mic!. Robitsek 
inainte de tnctlperea duelul 01 i-a oferit ade
v~ratA satistal"ţie ravalereascl, cer&ndo şI 
8~Dz~le, dar Krenner voia eu tot preţul 
duel. Duelul a avut dar' loc şi s'a sfirşit, 
eu o rAnire gravli la ochi alui Krenner. 
Medicii au telml ei rAnitul va perde vederea. 

• 
Brutalităţile poliţiei din Oradea

Mare. Când cu dima d& sami Ilul Ba
raMs ţinuti la Oradea·llare se intimpla
seri cioenirl flAngt>roase intre poliţie şi ee· 

Din Iscbl se d~fH'şeazl c,l In urma tAţeni. BrutalitAţile s'a.u ventilat şi in dl~tl\, 
morţiI plpeI ,GnAtol'e~ C urţi1 PUS6 pe III In nnDa drora minist 'ul-prl'şedinte a tri
a. fo~t, amAnatA Sua la opt OTd in toate sis h f .. ţa loculuI p6 consilierul mini8te
blSt'lJtlle au fost trase elopotf'le. ApoI sta rial Selley Slbdor, ca să faci o an, h~ti. 

(yr 

3 

Ţ "ranil ucigaşI all f03t mue pal t~ jobagir 
d'lCeluI $i rau omorit pentru efi tn.ta cu 
ei in DljJd Jleomenrsc. 

.. 
Obiceiarile Regelui P~tre. 

P ~tre C lra~heorgheTici par'tA ar vrea !oi! 
el~tige lllun" poporuluI său, şi abt& o do
v~J( '1C l'urtările Jul, 

D6unăzJ, imbrAcat in hine civile şi 
cu o barbi ral!'l, a eşi t din palit pe la 
ora 1 d, 8., şi ureându-!l6 Într' o trăsură 
de PlllţA, a', dus' la spiblul milit~r, unde 
a cerut JOtl 81 intre in!AuDt, u. Portarul, 
necuno8c&ndu-], i·a. J~ puns si aştepte pina 
h ,orel~ 2, tn care pot ft viz:taţI bol
naviI, ŞI Rt>gele aşteptl. Intrind, ViZltă 
\Iliil multe ijlll, pun60d Intrebirl bolnavi
lor şi dîndu-le bInJ. Vi\zend că un buln&V 
ZiLce .pe UD pat murdar, ch~m~ pe infirlDier, 
care II r~:)pu8ne ti era vorba de un mu
nbuDd, şi de aCPf& nu se lBaI 8th~mbll ru
faria pa\uluJ. R"gele lntrllbl undd e me
dieul de serviciu şi i-se spuse el se aflA. 
intr'o cafrD8& ,eeinl. Trimise atund un 
soldat bi-l eh~me. Acesta se intO&r~6 apu
n6nd el medicul nu poate veni, cleI joa.că 
biliard. Atunci Reg, le 8e duse şi scrise 
Iti re6 ie,tru: .M~djcll 'rebue să iDgdj~llscă 
ll~lucetat de bolnaviI lncredmţil.\i 10r.
R!-'5ele Petru 1" • 

ltecuno8cIlt R~gele, din todtl pirţile 
IllerguA cl'uv.lescenţil şi infirmieri', dar 
Petrll 8e şi orease în trleuri ~i p eca.se 1" 
o şcoall. dm apropriere. 

Intrind in daq,e, unde l-'rţiil .. nu in
cflpu8"'rA, PU~,j mal multe întrebărI eOl-'lIlo:-. 
După "ceeI", dU8 intr'o eaftme& dlll apro
piere ŞI I iuat o ronsum4tP, iar pe la .,r!"te 
3 jllm. s'" leJnlol'8 la şcoalj. Prof,wrii tot 
nu Jenisf'rl. Atunci a luat creLa. şi a sc.ri:i 
!l6 o tab'a din eiasA: .R g'!le Ptl\ra a fost 
aci şi a &~teplat in zadar pe domull p 0-
fellOrl"' • 

• 
Necrolog. Subscrişil 10 nUlIlele lor, 

al c"lorla.lţj eonslllgeni şi amiel cu sutletul 
sdrobi' do! durere lounl", cl prt:laiublt, lur 
soţie, mamA, fiki, rumo,li etc. Raveca 
Olart'" născ. Bogdan, dup! un morb In~ 
dehmgllt, iu 19 lull!l D, [n e ai" de 80 
alll pro\'szutl cu 8f. Taine ale murlbunzi
lor, depla.n ,1\ de necoDsolabHa famdia, s'a 
mutai la cele eterne. R~wAşlţele-1 pămeu
ie~tl S8 vor aşez. spre r6pauliul etern in 
C1miterul gr.-cai. din Ougir, M nţI In 21 
• lunt 1 curente 11 2 ore post-merIdiane. 
Cugir, in 19 Iulie 1903. Fie- '1 ţ~rj BIi 

uşoarl. şi memoria nenita"! COl1stanti" O]ariu, 
CI soţ. Valeriu O.ariu, Delia O,ariu, E'nil 
Olariu, CI fir. Ilie Bogdan, tati, Ioan 
B.Jg'ÎiIo, frate. Elisaveta C,Adon, BOra. 10ao 
Ghlbu, proft;sor, S mIO!} Ghibu, preot ca 
umhI. Ana Tan&~et soacrA, Ionuţ ~i Maria, 
S\tofAoeseu. N \(~olae şi VU\lo Ohmu, luau 
CrAciun, Aua Bogdan, cumnaţl şi eumnate. 

TEATR U. 
Repertoriu Il!p temânal : 

Mereuri: J 
Joui: . 
Vineri: ,,0 og pii .A ". 
8âmbatd.: 

celebrat o mlsA in biserira plebani!:'I, Urmarea acesteI anth~te e - cum se fur-
• beşte in cercuri competente - el ştful ULTIME ŞTIRI. 

, O abzice.re curioa~ii. DI Virgil dt p,)liţiJ Gero şi mal mulţI oftcill.uţI vor Cit i t.p 
/·otrona. aleli dIrector la gl'mo"sl'ul grllnl'_ Il omp O Il con ra ~amUiei regale r r • .. puşi 8ub cercetare disciplinarA. di P 
ţărese dIn, N1f,~ud - dat îneă nelntărit. n ortugaJia. 
- a abZB de acest post, retrlg~odu şi do- Trăsnitl de fulger. Cum ni-se Frank("rt, 2 ] Iulie. • Kolnische 
cumentel{l, .ea.~ to::md eran la fişpan, care telf'fonează, eIA priltjlll furtunii C8 S8 dt's- Zeitungc primeşte din Lissabona o de· 
avea & le Illunta spre aprobare ministrului llnţuise i'rI In mult8 plrţl ale ţării, In pe.şă i'n care se susţine că in contra fa
Abzicerea a provocat oare-care sensaţie: eomuna Bodrog au fo t trAsniţ.i de fulgerl miliei ~r~gale l ar fi urzit . un compl t, 
Causa adevăratA. nu se ~tie. 4: copII, dintre cari unol a murit d, j Il. care lnsd a fost desccrperlt la vreme . 

G . . • Unul e de moarte ear ceil.:ţI doI gr j u .C?mplotul a fost pus la cale de oficerii re-
ren dm ADlDa. A'D amintit drj" bolnavi ' ' glmentului de infanterie 5, cari au fost 

In Dam~rul de erI c~ muncitoriI dala OI.' • . • 
o"le de der ale cAilor ferate maghiare s'au • surpnmt de politie şi aruncaţi în pu-
PUII tn grevA. Nam~t'al lflr a crescut szf I Duce rusesc aS8!ollnat. Din Pa- şcărie. 
18 1800. ~o~iet.~ea cAilor ferate are tns§ ,ter8burg se seri!', dl\c61~ Gagarin. fost --------------
5000 m~ncl'ort, '1 dem.re ce aceetia cu to'il I mlr~&l d"l curle, cu prilejul uneI plimbArI Red. respons. Ioan Hussu Şlrianu. 
lun$ lolidarf, 18 crede ci alr mAne CII tO$illlo \risur' a fost atAcat de tirlDI ti omorit. Editor Aurel PopovlcJ-UarcJanu. 
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TUNSZKY şi MIHAJ~OVITS 

Fabrică de mobile de fer şi saltele de rociurI de sirmă. 
ARAD, oolţul stradei TelDploD1 şi Kolcsey. I Sensaţie m.edicală. ~ 

Cel m,a! buo, ,mal bygitmic şi c I mal modern m j oe ptntru curA$irea dinţUor 'j 
a gurt>1 es e : ' 

"Pasta de dinţI din căpbune de teiu" 
(Pate dentifrice au charbon de tilleiul) 

----- ,,1 BOL Y K A" -_-----
ftiudcl: curtlleşte dinţii admirabil şi! tace dupli tnlrebui'lţare de .. 
JApada, desodoreszl şi desinfec&ead ,- este In genere cnnOBcut ere~:~~VBIO: a~bi (,', 
a absorbi mirosul nepllicut al deoBebltelor msteru, - Impedecl pn\r~zi c r une u ~H, 
telor li;mase printre dinţi, precum formarea pe treI de diDţl; are UD mir~~a n1lt~eml!:;' 
p~Acut, ,~ coroana eminentelor 881e tnsu,irr e~te ('on8f'~V8rel\ din,i1 p r. IntArir~~c~~tol~J~: 
III) lmprf-lurarE'a ci prepIH~DdnE~ ln.laboratorlul eh r mic 8u b lIJgrjj1l8 medicallto ~ g. ~ 
este hPBltl de ori ce dect dAuuAcIOS. ~~~8 F< 

"'- """"'* 

Primim to& felul de lucrArI apar$in6toare acestui ram .,a: 
arangiarea de casarme de soldaţi şi pompieri, şcoli, institute şi cafenele. 

Corturi de grădină. (de descompus) şi pavilonuri, 
pen~ru Cltenele ,i reB'auraDtorf. 

- Trimitem In loc lIIi provinţa eomerciaDplor spre vlmare mal departe. -
9~2 10-50 - Lucru escelent, - Lustru de gust -

- Promptltudine rară 1 _ = - .----,' --.-~-"-'-'.-

NAGY ADOLF 
tiuichigu de zldiI"i şi artă. 

Arad colţul stradelor Hunyady şi Szent·Pâl.· 
Primeşte toate lucr8.rile ce se ţin de meseria asta, precum: canaUzări, 

. instalan· de apaductun·, reparări de closeturi (astupate), şi tot felul de 

Fiind-c8. prela.ng~ cur8.ţirea dinţilor cu past8. este neap8.rat de Jipp:i. 
şi folosirea unei ape de gur8. c&re s~ desinficÎezo Intreaga eavernA a gur; 
recoma.nd: apa mea de gură 

"IBOLYKA." 
care ,pe basa aDali~el chemice facutA de mal multe celebritAţr lntruneşte In line tOfat. 
condllluDlle hyg~eDlce ,ee sA recer de la o apA de garA adecl: desinrtlcteazl şi pio" 
ceşla perfect orl·c~ microbI, e~te, neutr.all, are un gllst pllcut li r6~oritor tntAre~!:i.1 
membrana gurel "1 nu atacA dm$ll ca '1 cele mal multe ape de gura existente. 

======. Soutit prin lege. ====== .; 
Se pot c~p8.ta In toate farmaciile, parfumeriile şi drogueriile. 

Deposit general pentru Ungaria .10 sH T 6 r o k·, farmaois'''9tn'- Bud:
pesta, Kirăly-utcza. 12 şi succesoriI .Kochmeister Frigyes· Budape.:jt,~, 

V. Ntlgy Korona-utczR 3;3. _r" 

OTTO VOTSCH, 
furmacist şi proprietar de laboratoriu farmaceutic şi chcmlc 

tn IIâtszeg./"'; 

Preţul unei paste 70 tU. und sticle de apă de gură 1 oor..Jl~ ti! 
Mulţime de dechiel a,ţiunl de recunosoinţ~o 

Bpedatulul Domn O t t o Vot 8 e b, farma(!iR' In HiLtszeg. 
='.=,:~~ .. ~~=~='==- L u c p ă p i de zid i • i Constatez cu plăcere, cumeă pasta do dinţI din carbnn. de telu "morj~'KA" şi Ilpa de gn; , . 

.. lBOJ,YKA" parte In urma cercetll.ril i?i esporinţeI propriI, parte prin oDser'ill.rlle .făcute tn det'ur~:" 
dupa desemnuri de gU8~ şi co~~~porz~toar(>. Reliefuri şi de Idzi pentru pdstrarea ghieţii pracsel mele la paelenţil şi la cunosp.uţil meI, curaţeşce admirabil dinţn (mal bme decât oel(\Ia.,: 

Pe seama măcelarilor şi cafegiilor. pa.ste asistonte) nu atacă dentina, desodoreazll. complet, lmpiedecă putrezirea. şi a~e u,n gust plll.cu~ " 
durabil, Iar apa de gurii. prin ofectul materiilor fOfute a.ntiseptice şi totmşi nestncil.C1oa.se ce conţl1 " 

----- ", t Il l d . t d l' v t...r ft . desinfectoazl\ caverna guriI, nimiceşce lIacteriile tn timpul cel mal scurt, f!!.rit. a avea o tntlulnţA 8t , 
:'::;';;::,--;; . - .:::-::: .L O ,eu e aran)amen e e CU ma promp V. e m,' ..:::::=-.::-~ cil.cioa~lI. asupra dinţiilor; nu iriteazil. membrana. gurii şi so poate folosi la ori ce morb slmţltur j., 

R l'\' d d- . b - . ) ·d 1 gur!l. In urmarea gustuluI celuI plil.cut şi al efectulut recreator e una dintre apele de gur!l. cele fi-

r, SO, "~26.~::~:=_: __ ~n_=~_~.. nI. ŞI .O.l.-.~ .. =::?55. --v'" ;~;~~~~:~~f~::~;~~:~: ~;;~~:.~~:';;~;..:d '~~:~~.'~~"-' ~?~:7::;::-', 
• - =~;--==~; .;,""i:'·~r;iî'-:i;.~'Fftn(Err7 T . .. r:SrrtT75--mnr'-- $,~ 'l F XXIXzx::cacID2ZCx==a m Preste I~; 

Din cauza apropieriI sezonulul de toamnA In cltele de ghete strAine, austrlacilor, boemllor ŞI monvllor , I' 

M BazaI'ul dela teatru ~ pent!iuCaecea.pebanl ? 6;.;,:. 
" toate obiectele Be eapM~ eu preţurI foarte reduse. Din catalog i" .... - I!f . 

Ro

.. estragem numaI urm8.toarele: 1'- • T Poftim priviţi T - -. _' r.;'f 
Pentru bărbaţi. CorsE>tori • •• ,,-...... - l!f, 

C~maell. albi . dela -'73 er. MAnn'i....,,, -'70 • ~ (g" , 
CAme.,A cu IndoUuri" - 97. MAno,i de alA. II -_~2145 " I ~.~.~~~~ , .~~,.: 

&-.6 CAme,i de mAtasl " 1'20. ~~~~~i de pA~z!\ • -'69 11 r ~ ~ ,~~: ' 
.. ~ Ismene " -"43 • "" It I .. "-.,.~-,_r?;t~ ~~ ~ r,;"ţ 

li 
ismene eu nasturI • -'55 • Pentru copil a,. . ~'-. :1l. -,::, I!I t, • 

. Gulere • •• • -.10 . ' ... ""',, -~~7~~·\ ., ~. [ij j 
Man,ete • 'o ,,-·17. Ciorapi dela -'04 er. ~~~ ,~,.., 
Cravate de mltaBI • -·12 • CiorapI broda$i , • -'18 • . . ',-, , ~\,r· .0A1.liililllS . '.~\t ~ 
Clime,i de I'!sten -'60 • Haine tntregi • • - 80 " '_r;Jir1J41i'/L '{,:-'1""~!i5:7!!?, !1§' ~r"": 
CAme,i de oxfor' : -·40 • Clime,i tntl1rite. • -'75. B ;;;-' -:"M!t.r;!u!J';;~:::::/ .. ~. 
Clime,i de culc.' • -·57. Gulere...." -'10" .. " coc .,;:::: ~.=; .• ~ !) 

Ciorapi . , • • • - 05 • Manlfete.... -'18". Âstfel vor prospicia glwtele de prăvăl.ie, eu 8Jt~ r.;. :;: 
Ciorapi brodaţi . " -·15 C.avate •. • -'10 • cuvinte fBbricu.tele slabe vieneze, dacă ajung odat.. I!I; 

~ t d • Batiste " -'04 • sa~ se ude. ~ . • en ru ame. Bretele • •• • -·15 • 
C5me,i dela -'45 cr. Corturi .• -50 • :' ~ I~l, i,ndustrieşUl indigcn t'ngeşte t8.r& de m. u .. uc., ",'.' 
CAme,i colorat@ It -·53. Ghele de pAu" cu D • t b h tii;' 
ŞaIţ't • o •• ,,-18. talpi de piele • - 50 • ' ac! ~1 re uesc g e e, . ." 'cir·' J3 . .A...e.:.: 

m Ciora 1 americanI pentru dame cu 26 Of. II coma.ndl·le la. mdustnet fjJ, gen. rr.' ,.'. ., 

a TOI-mal acum au sosit 300 duzine de bati8te fine (baUtlt) duzina 1 70 ~r. I!I ~ 

, Despa.rţ8.m~nt special pentru obiecte de luca şi joc In _ rr. .',r.:, . 

. ". porţelana. cu 7 şi 15 er. JuC8.ril pentru COpil foarte eftine, ~\i~~:~~ l!I 

a Geanta 80 Cl.; geante eu armonica. 2'00 cr.; albumuri pentru ~\\\ift\i\~ m '~ 
. 100 de ilustrate 40 er.; iAşcuţe de pia~ 25 er.; bastoane, taba- ~~~~,~~ .. ,~:t...~~~~' : 

chiere şi portofoliurl, periI de pl'u, haine şi dinţi, cuţite ~i ,~~ ~~ 
U furchiţe de oţM 15 er-; sApunurl, parfumurI, bretele peatru B 'i'~~ ~ '~~ rr.~~'.' 
u ~~::.!' Si.~. ~: a:::U:~It:.va~:n.~e d~e~i!~:::~~~:'':r:~ ~~~:~ ~III . *" 

Mingea de gumlt. 7 er. eto, etc. 986 9-10,#'"1!~.~ 
DacB. le iai de-a gata, sl\ cumperI la D I!.~' t-l 

REleH EL " Bazar de eoneupenţA dela teatru B I · -, d ~ I~;! 
• VÎs.a,.vis ou mOllumentul din piaţa LibertaţiX. Asociaţiunea că ţlUnarl or ara ani, 
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Tl,op-ala .Tribua l'opon&lul-, Aurel Popovloill-Barolua. 
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Nr. 1~6 

Ziari~tiI l.~ Roma~ 
Boala papei. 

. e de a lua presa a\'~ntul se~ 
Inall1t, " '1 u erau pusI In munca 

de astăzl: z'::~~~~:la~ea regilor~ 'moartea lor 
pre~ ~rca. :ncntc marI revolUţIOnare n au 
tragIca, ev~!1I,1 '1 'sn trudă orea, ca 
cammt zJanş~1 or x~h Papa va DIăsa dar 
boala I?~~rcI, ~e.~ pres~r A sta la pândii 
urme dŞI l!1dls~}o..rol':..llnal·ll~ea·nortilor de bronz., " ,-1 ura e ~ J t· , 
111 C~I , , Il/ui'a nu se dep~lrta llIcf .noaptea 
ale" atJc~l~a s:tuJur Petru, a lI~n-all asup~a 
de pe pIS". '\r tl'call "'lsed ta -"rl VI11 ŞI Ineru In il , " ,. . 
aCt:Wf\'c" t'>" ~'I ptll 

d 'Cjr f)apeT a-I trezI dupa I11lezu no , 
rne , '. f ' ~., duna tot 

"'-"<""'-,' -ca--să-tT dee lIlormaţlI nOI, d ~ 
felul d'e bârfelT, şi a grăbi apoI 111 tr~sura 

Până la celalalt capet al oraşuluI Udll el e 
. , ' J .,~ nu dai e oc, 

ohclUl telegrabc ca ac,o 0, sa .. ' s;1 astepţ[ 
bancă scaun, cerneala ŞI COI1~Cl, " d'ul '1 

' "~ 'tI \'lne nn ,< 
aieT ore mtreg! pan~ 1, d nit In ° 

" ' .' dejuna ne un pranzl ŞI cma, a p silit să te 
cafenea din piaţa S-tul~r etr~j staI ~ece 
'inJestuleştI cu peştI l11aru!lţl, . , 

, T f~ "1 1l1trerupere lm-
:l.He Ş1 zece nop~ eU: I gol dar fără 
brrtcat, trântit pe pămantr .t în stare să-I 
a durmi: toate aceste bau 't?rS 

raportarI 'lÎ 
l .,. ă . pe neo OSI.1 < ,', 

o )oscasc ŞI " A 'ca AlIlcrJcal1l[ 
fiare!9r ,din Anglw ŞI l!le~~I~'luarea stiril 

, de -aTtmll1terJ, a noua ZI _", 
d.espre imbolnă virea papel tabarau de).! 

asu pra RomeI. '1 11 I 
Până când ziariştiI itailenI ~ ~ ~ , a 

ungă in; urând sau cu rugă~I umil Ite ~n· 
~ " ă.<1.T găseasca locurI In tramvalu-
.::erca~ ~ '(. I .' 1 englezI 
IfH,e ticsite de călătorI, co eglI or . 
şî aluerieant, pro,veZl,lţf cu belşug ,de do
larI şi sterlingT). IOchm}lY landounle ce!.e 
mal elegante. Cei dintalu erau nlp~rtollr ._a Times şi NeJl!-rork~!{:l'ald. A~eş~~ ra
porturI au c,umperat, mdlţlH p~p:la, a)un
gGnd astf~l In apropierea Ill~edl,ata a papeI: 
~ Lupta a"ta de :apc;rt,a) ŞI a avut ŞI 

iertfele: în faţa porţJ: ,\ atlc<ll?uluT, un, ra
ponor italian muri .de ,Insolape;. alţf 8 l11şJ, 
fntre carI 2 en~le)r ŞI 2 amerlc~ant', ~ură 
prinsf de malana. Acum zac In spIta!. 
Poporul romafl~ ,1.1 um?r am~r, a numit 
figurile aste slabe, p,ahd~, frant~ de ob~
~t:(j!J şi foame: mwmf {!d'il'~,,:rl!, lfiF colegiI 
tOf' itali(~nr Începură a-~ das,loca .. Spuneau 

. . CQ_ fralict:;-:ir ,>unt sup~r,JOrr 111 rnv.ll1ţa ca
-4""1itătll, germanif in pnvll1ţa cantităţi!; ceştI ........ . ...\i.~ tll'mă tri mi tedu ~c::ri!'lorT ~'\ prese Cll 

COiLa. ''':':: __ ~,"-l: 11. .... , o,;-u~- ~ '.~ 1 L'\'~ nl dl.~pe~al custa 

,"~- k:lepc.in:rc gCllclula ~'a pl iLlllt 
următoarea: 

- Leo XIII va tr:[j mar 1l11l1 t de c,it 
noI cliel Jţ;a ~i noI trebue sti 111:~m colein 
ca 'sol putem fine vie In nof puterea de 
rezistenp. 

In faţa acesteI trude trupeştI şi sufle
teştI, (vr'o la? d~ ziariştr ~tr:linr 'petrec 
azi în Roma) lţI tăcea aşa ImpresIe co
mică să vezI cum se mănancă mediciI ita
lienI. Rossulli s'a certat deia cu L1ppom' şi 
Ala\folli, carI sunt spinI în ochir tulllror 
;lcelor medicT, carI n'au fericirea să-I cu
reze pe papa; Intre alţiI profesorul din 
NenpoJea, Cardarelli. ToţI au declarat decI 
unanim: că medicif papcI au f{\cut o dia
go~ greşită. Care e dar boala adcverata 
a papeI? ZiariştiI francezI cred că a fost 

.. NANTAS. 

"TRIBt'NA POPORULUI" 
5 

! otrăvit, dar nu cutează s'o. publice În ~ia- sănetos în care e scrisă, s'o poată reco- E vorba de un om de echi~)ă al giiriT 
i rele Jar AlţiI cred CI suiere. de ,cllll,er, manda tuturor poporenilor lor. King's Cross, Londra. EI era ocupaI 
i ftizie, tifus, pncumonie, plcurltls ŞI multc Ar li de dorit ca foaia asta ~ă dştige sa ungă frânele unul tren expres carc 

l bolr 
I trebuia să plece la Aberdren. cind, sur-a te, . l' ~ , mereu a teren, ma! ales în vederea lăţiriI , 

- Domnilor dottorI, - e zise Intr o prins de timp, observă cu multă spaimă 
zi papa, când ir f~lccau injeqif de c~mj,or - primejdioase a socialismuluI bl~ printre c:1 trenul mergea prea repede ca s,)., 
d-voastre revenIti la cura lur Raspat/. d' româniI nostri. maT fie posibil să treacă printre doue \'a-

RLls}hld ;lsta a fost, un renumit me, IC ,. goane, pe cheiu Totdeodată, fară a.şl 
'11 'miI ,10 al veaculUI trecut, pe cand Anuarul III al scoliI primare ~i perde capul, ajutându-se cu picioarele ~i pn < ~, I'}). '11 . rI' • ' 

. , en nunuu papa III ~rll.\C es. oate de repetit.iune economica română gr.-or., ':U Il1<lnele, se atârnă cu cingătoarea sa d" p.tpa < , ., . d f _ , 
bulile le cura cu ~I1J~qIT e cam,or. ~ şi al şcoaJeT comunale aillvep.ceilor in- conductul frânef sub Cutiil vagonuluI şi se 

C,lnd Husso11l sa prezlntat Intla oara Îndoi ca un arc. Culme a nenorocireT, 1 ' , l' J dustriall din ~'Sellt1te pe anul şcolar la patul bolnavu ul, papa s 4111 ormat es- acest expres nu se oprea până la gara din 
pre cLlnO~tlnţele sale. 19°2 ~ l~o3' publicat de Dumitru Ldpt!dat, Grantham, adică după J/î2 chim. de LonJra, 

- L'a] cunoscut pe peofesorul de director. Estragem următoarele: In urma Când după aceste dOlle ore de drum cu 

Maltei? apelulUI publicat de comitetul parochial iuţeala tulgeru!uf, trenul sosi la Grantham, 
- Nul -. ÎT respun.se Rossolli. pentru contribuirT în favorul edif.căriI şCOliI că~etoriT şi personalul nu fură pUţln sur-

Dar tarti! meu nll-a povestit de el. , .', , " - . , prinşI de a vedea eşind de sub ultimul 
De ,\lat/ei fusese un medic renumIt. s dU subSCriS ~09~ cor. 22 b. - La şcoala vagon, un fUllCţionar negru de praf de 

care il cura,s~ pe papa in anul I~:.q, _ Id.e toate zilele au, fost imatricula{I 247 elevi cărbutlr şi abrutizat de această c:ll~toric 
- Le! e 1/11 raga"o I (O-ta eştI Incă ŞI 230 eleve Examenul l-du trecut '&'Ji' de doue ore în pericolul cel mal mare. 

copil.) - îl reSPUI1Se papa, - prtn l~r- -Îil~t - La şcoala de repetiţi<; au lost ima- • 

mare nicI n~ l'aI ~utut cunoaşte - Co- triculaţI 7G; _ la ~~oala înveţăceilor in- I Prote~ie pentru l'i1torul papl\. Sftntul ~a-
pzlllL R,OSSOI/~ e ?c. ,o .,anJ. ~ '1 dustrialr: 119. _ Cu ve~minte (:I\.l fost lachla O'Margalr. reformatorul bisericeI celti('o tu 
, f antaZla ~ l11J,~rbant~ta a gazetart or - ,..,.... ., - _ ,Irlanda (1091- 1148) a lăsat o r ro f o ţie as 11_ 

Jlreste a pus 10 Circulaţie multe povestI lInnartăşlţT 4H elevI ~1 6lcve. ~ Zelul dl- Il x d" d '1 d' 
\ , ' ... , ' ' ~ p rap a por, oper .. care '" eVlzo El ('ar ma. 

avemurioase. In H.oma er~u asedlaţf _ toţI reqtunel ~I ~orpuluI profesoral e In de-a- IHor chemaţI s~ poarte mitra pană la distrugerea 
acei,~, carT aveau cilt de cat ceva. legaturI juns dovedit prin aceste putine date. Dorim RomeI. Unn pretind d această Pro feţi o eşto 
cu \ atlcanul "'laI, ales erau asedlatl ca~- ~colilor sil Inainteze tot maT mult. opera unul falsificator şi a fost scris!!. Ia 1!.!)O Ual' 
d inalil carI trăesc 111 oraş, dar aceşlla ta- • orl'cum ar fi, ea s'a verificat, se pare, pl\n~ acuUl. 
ceau tăcerea peşteluI. ZiariştiI le studiară 'V d' r) Iull'e De data asta ea speciHc~ c' Leon al XIII va avea d ' ă nSelmănăto'l"ulu. 1~r. 27 In \ faţa, ochiI, mersul, ca m aceste s ,co':- ca succesor un cardinal avInd devb:a: ,,1 g Il i!j 
chidă la mersul boliI. Dar cardll1altr ly03, are următorul sumar: N. Iorga: Un ardens" (foc srzAtol'). Aceasta DU va. lipsi do Il 
sllnt italienI, şi italienilor le umblă gura nou volum de poeziI al d·şorer Văcărescu. Incurca pe m(\mllrir cOMlavel viitosro, de oare.ee 
şi astfel şi acr-ştia au sc .. lpat câte-va vor~e, ,\-laria Cunţan: Din. mubra vecTnicilor brazI vor avea de alcslntre patru focurl arzAtoare, Bllod': 
şi aicI incepu apol aJeverara YWfI(;3. a zia .. (poezie), N. Macedoneanu: Viaţa în Alba- doua. altare cu t1t1.cărl In armăriile eBrdioalilor OrtJ
riştiJor: să deslege aceste ghlclt~rI să C0111- nia: Dela Durazzo la Tirana D. Nanu: glia şi GoUi, o torţă aprins~ la cardinalul Svampa 
0ine pe sama foilor ştiri senzaţl?n~le, carI şi o man!!. din. care ese o flacări!. Illare la C8nU
de ob'[-eţu incepeau ))am avut prtleJ să vor- Toamnă (poezie). O. Densuşianu; Din lite- nalul Manara, 
besc cu cardinaiui . VI!,~S, -;: .rIţia, S!':l ,~l(~- raţura \iidactică, Din Goethe: Broaştele. 
cemii, sau Ma ccllt , 1 npepl , etc. ZI~rt~ttI Demetreus, Ursitoarele (poesie). 1. Scurtu: 
Însă n'au fost În stare să auza un smgur )luvele ue 1. A. Basarabescu Al. Lepădatu: 
cuvent din gura prpinaljlor, car! ~unt .\tal1uulul bunuluI Român de N Balcescu. 
candidatI serio~f la !!icauftul papal. 

A;I papa e deja mort. ZiariştiI se Corneliu J[oldovanu: De mult (poezie). 
vor putea in curend reln~oarce ,la vetrel~ Abonamentul 10 leI pe al1. Numerul ~20 
lor, ca la prox.ima <?casll~ne dl~ ~ou să banI. 
plec~, ;iS!JiJandl alerg~l,nd ŞI. Hătntnzmd In 
serviciul mareluI publlc ,etitor'. 

Cronică bibliografică. 
'1'o~~ sutoril eUl'l (\or08C ca opurilo lor să tie 

{lato ['olnbortltOl'ilor nostri spnl'ial1 spr<1 rf1('.l'nsiuIIO, 

t?;llHt ru~~a\i u. ni-le trilllilo ln (~;\te dnu~ ox~nllvla.r,', 

<le-oal"o-(:o Ull oxemplar are sa so pAstreze pe sumlL 
bibllotecer Tl'dllcţionale.· 

))POj)()1"Ul .Romftm,u. (Budapesta VI, 
Vurusmarthy u. 00 a. Preţul pe 1Il1 ln 4 
cor. Numerul 4 til.). Cea mal bună foaie 
românească scrisă pt:ntru popor. Nu numaI 
preţul ef neînsemnat o face accesibilă pen
tru românul cel mal serac, ci şi limba po
porală în care e scrisă. N':!r trebui sa 
existe sat locuit de românI, unde foaia 
asta să nu fie răspeÎndită in cel puţin vre-o' 

Felurimle 

VISATOR UL. 
(După Bans TiU). 

,';oi ct'-l <lsla! Totlll câl/d tace, 

J\~alll1'a n 1'ls.frl se euJimdJ, 
,Sau Însu-11lT sunt, eu, visd/orul Y 

1:1cere-'t î,z jm', ca'll morm~l1lu,.,. 
l '11 câ1l1 din departe s'aude; 
H cimlec de oamenI ce-s lJesell •.. 

1Jcut fi-poT, mamd llaturd; 
La illima la obusild 
Dormiud, eu uUa-vol ca viu sunt. 

Tr. Uohem. 
* 

10 -- 50 de exemplare. Mai ales preotiI şi . C(tleto-J'~ lamtalltlcit'
f 

E pl~cdut" clle 
-; ~ -' , . 'sigur, să calatoreştJ, dar ără ll1 OIa.ă 
1I1veţatonr nostri ar trebUI să se adreseze nimenI nu va fi ispitit să parcurgă I!>2 

administraţieI, să li-se trimită numere de I chim. sub un vag<;m - în condiţiunr lip
probă, ca astfel convingându-se de spiritul site de orI-ce confort 

KALMAR JOZSEF 
mechanie. 

Recomhnd~ 

Bicicletele 
sale de cea mal bUD~ oalitate. 

Are 10 deposit guma interioară şi 
esterioară de prima calitate, şi tot felul 
de parţi constitutive d'ale bicicletelor. 

Eft1ne ,1 pe lângă gare-nţie 
efeptuieşte 915 34-

Repapatupl de bloiolete, 
instalArI de 

sonării electrice şi telefonuri. 
Toate pe lângă garanţie. 

Strada Salatz nr. 2. TelefoR nr, 242. 

WOLF J A. N O S, 
- clobotar de ghete de blrbap ,i dame. -

Arad, eolţul pIeţii Libertăţii ,1 str. Sjmonyi. 

Am onoare a aeuga atenlia on. public 
din loc ei provin;I, cA la. atelierul meu de 
dobotatie prrg:Hes{' ghdele cele maHrumasseo, 
elegante ,i solide. precum ,i ghete ortope_ 
dice p" IAngA deplin(\ garsD.ie. 994 14-50 

toate părţile. EI nu aproba toate ideile de 
politică financiar~ ~lie ginereluI seu, dar 

posteşte In casa sa' E rîndul pedepseI şi a - In odaia de d~rmit a d-talc, e 
resbunăreI l I ascuns un b<l.rbat, - Mngă el. - N u 1l1~ 

le găsea Tăreţ~ ŞI Import!nte. ~ , , 
9 Pe cand Nantas se adancea in discuţIe 

.. (Urmare). cu baronul, i-se părea că ochir soţiel sale 

NuvelA (le EMILE ZOL!. Dar abia se putu hotărî să lase condeiul I cerca să-mI contrazicf, pentru-că ştiu l 
din mană şi să se ridice din scaun; era Flavia nu n!spunse numaI de~Jl,; 
Încă cu totul sub intiuenţa lucrărei sale gitndurile el fuseseră a~a departe l In s[lr~1t 
şi cugetarea ÎT era foarte estinsă. Acest Inţelese cu Ce e invinuită. De treI or! s'a aşezat la masa de 1 sunt inJreptaţi spre dînsul. A obsen'at de 

Scris, şi de, treI orJ ° putere nevezută altfel de mal multe orI, că ea îl priveşte 
f)ar:că.l'll.rtdlcat, ca să ,~răb~ască, să ~l1e,ar,g;1 , pe fur~ş, când ,v~rbeşte C~1 tatăl ~eu sau 
~l sOţia sa numaJ dec.!,t. !)ar ~'a stapanlt; ~ cu alţiI. In privirea el I1lcI ° blandeţe; 

s a apucat de 11IC:11, !:ce~1d ,JlIrăment 5ă I părea .numar că e atentă la c~le-ce ~e vor
de ~eară se va rasbuna Intr un mod In- besc ŞI caută totodată să-I prl11dă dm faţă 
grozJt~r. ~ gânduri le, Nuntas l~T închipuIa, că ea se 

- El a lucrat, nemtrerupt până târziu ten:te de a fi tradată, ~i mustrarea de cuget 
dl\p'" :ll\\laz; ŞI aceasta a fost cea mal o iace ca să se uite la sotul său. Pentru 
~tr~\\uclt<\, ;'\~\.linţă a, sa, asup~a sa. a-şI da aparenţa uneI desăvîrşite lipse de 

_~pa, dnl\"'I.~ sa dus la Imperatul, ca p,reo,cl~pare, el vorbea tot mal agitat Şi 
~ ~pună ~prOleC~I1\ seu de budget. Im- sa rIdicat la un nivel intelectual atât de 

peratul a facut cate·\'<\ observati unI pe superior Incât socrul s"" d 
' 1 N· I d' ", " { . , '.,!, cU a r<:lnas pe e-

car antas, e-a IScut.1t Cu o hnen extra- plin InVinS ""1 a recunoscut CX ° t' d'" " d l' ." . . 'ţ " ' .. c ncep.lu-
or l.nar .. , pU!len u- e 111 Cea \Hal clară mie sale au fost nlmicuril Betrânul a fost 
IU~lnă. Dar Im'pcratul dorea Ca C()lTIplec- cu totul răpit de geniul ginereluI seu. 
tănle ~pe c~rI l~le-a spu~ cu vor~a sâ (le . ~ Flavia îl privea desc~is ~i nemişcată, 
luate 111 proH;.ct, dar rrolectul trcbma .,<1 \ ~l 1I1tr'un moment un ZImbet uşor i-a 
se depună ma~e pe bIroul camereI. Era trecut peste faţă. 
aceasta c~ putmţă? '. _ După cină Nantas s'a dus numaI decât 

- Majestate VOIU folOSI noaptea pen- 111, odaia sa şi a lucrat fără Întrerupere 
tru ac~st lucru - resrunse Nantas. pană la miel.Ul nopţiI. EI se adÎncise cu 

. E~ a fost c0,!1cediat ~ cu multă recu- aşa zel,. cu a~i'l.ta pasiune,incât maT că nu 
~_n?ştlnţ~, ear pe cand se Intorcea acasă se mal eXista I1lmie pentru dinsul, decât opera 
~~ea . , sa.~ acea măreaţă vorbire, pe care o făcuse, 
. ,- La mIezul nopţiI am s-o omor, ° 1I1chegase bucată de bucată în mijlocul 

~I apoT o să am vreme până dimineaţa să-mI a nenumerate pedecI. C:lnd ciasornicul 
Isprăvesc lucrul.. a bătut orele 12, miezul nopţil, el instinc

Seara, Ja cmă, a ad~s vorba betrânul tiv a ridicat capul. AdEincă t.\cere domnea 
baron Danvlllers, la prolec~ul ,de budget peste întreaga casă; de-odată, ca o {an. 
,are e aşteptat cu deosebit Interes din tonul Îl apare _ calaul căsnicieI sale, se adă. 

lucru 1ns<1 abia a durat o secundă_ Ro- - D-Ta eştI nebun, ÎT respunse ea. 
şeaţa ÎI aprinsă obrajiI, şi arterele mâniei EI Însa fără a mal reflecta, pO,rni 
i-se umHară în frunte, Aşa plecă În spre iatac; dar cu un salt ea e 111 lap 
etagiul prim, unde erau apartamentele so- uşcI şi strigă: . . 
tieI sale, - Nu 1 asta e odaia mea, ŞI d-ta n'aI 
' Flavia, tocmaI în seara aceeat Î~I con· dreptul să Întri! Nu-U permit I 
cediase subreta neobicTnuit de timpuriu Cu ,capul ridi'..at tremu~and ~e agi-
Dorea să ile singură. tată, ea I:S~ p~se, 111 cale. ~I s~ă 111 faya. 

Ea se iminsese comod pe otomanul el, cu mamle lI1unse. parc ar it vrLlt s o 
din salonasul din faţa iataculuI ~eu şi apuce ~i s'o dea la o parte. O clipă au 
luase o carte dintre cele a~ezate pe mes- remas nemişcaţI, muţI şi ochi În ochI. 
cioarele de alăturI' dar într'una ÎI scăpa In sfirşit îl zise el, înferb,lntat: 
cartea din mâni, o;r de câte orI o ,ridic~a,. - Loc, că altfel ÎmI fac eu loc cu 
OchiI ei, visători ÎşI perdeau priVIrea 111 torţa. , 
vag, ear ex.presia figureI il era atât de - Nu. - respunse ~ ea ,cu bot:ll'1rc 
dulce ca nicIodată' din când În când sbura - nu vreau; d-td n'aI să mtrl, nu, nu, nu. 
şi cât~-un zimbet delicat în jurul gureT sale Ar ascun~ un bărbat, mise,rabilo, 
adorabile. amantul teu e 1I1lăuntru! - slrJgă ci 

De-odată se ridică. Cine-va bătuse furios. 
la uşă. Ea nu-l învrednici să-T respundă ci 

- Cine-l? Întrebă ea. dispreţuitor ridică din umerI. Dar după-ce 
- Deschide, - respunde vocea so- el repetă acusaţiunea şi mal făcu un pas 

ţuluT său. Inainte, îr respunse cu răceală: 
Era aşa de surprinsă, încât mecanic - Şi să punem casul că într'adevcr 

se supuse, NicI când nu fusese elin odăile s'ar găsi În odaia mea de durmit un bărlLlt? 
el! Agitat se repede 'n odaTe şi părea ce te i mpoartA pe d-ta? Nu sunt eLI li bera '? 
cu totul desconcentrat. In prag îl şoptise V) 
econoama, că dl de Fondettes e deja de ( a urma. 
doue ceasurI aicI. Aceasta l-a adus într'o 
furie ce nu maT cunoaştea marginr. 

'. ,-, 
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Cel mal eftin isvor de cumparare 
din Arad. 

Juvaerieale, 
bucăţi de aur şi argint (frante) 

bilete de am.anet 
cump~rA pe banI gata cu preţurile 
cele mal scumpe, iau le schimbi cu 
alte obiecte. 1005 18-

Deutsch Izidor, 
clasornicar şi juvaergiu 

Arad, Strada. TeIDplom. .. 
Telefon n-ml 438. -

LEDERER LIPOT 
Str. Deak·Ferencz N'r. 30 (Casa BoncI). 

Aduce la cunoştinţa ono public 
că In magazinul seu se aflA 

TOT FELUL DE MASINI DE CUSUT , 
= __ -=----=---=~-=-- dela 32 fi. 
In rate septemânale şi lunare. 1018 12-

Tot 1n atelierul sus numit se 
primesc reparaturl de ma~int de cusut 
şi se g&sesc tot felul de aparate. 

Telefon (pentru oraş ,i comitat) Nr. 381. 

BRAUN NI A. 
deposa de culori. 

Ara.d, str. J'orrlY, piaţa Dcrcs·Băni. 
Mlire deposit de firnis, culori de 

ulei fabricat propriu, culori pentru vap
sirea podelelor, uleiuri pentru ma,şini7 şi 8. 
toate de prima oalitate. 
- Comande din provinţa se 
1034 2- efeptuiesc prompt şz. solid 

- Pachetarea gratuit. -

BIEDL JOZSEF 
ooloritor şi pictor de odAi, im itator 
9137 18-25 de lemn şi marmura. 
Arad, pia,ţa. Liben. (vis-a-vis de statuie) 

Prime,~e toate lucrarile ce se .in de 
braOIJ8 asta, chiar ~i cele mai grele. 

Pietăpi de odaie, 
precum ,i coloriri ,i imitAti de l.emn indi
gen sau e-xo\ic (ftoderare) tn ezecuţu~ de gU81, 

Ile lângă preţuri moderate. 
Prime,te tot-odaiA curJţirea locuinle~or de 
tot felul de ins6cte, pe lAngl ~ar8npe: eo
mandele din provinţe prompt '1 grabmc. -

La comande pe sama biaericilor rabat. 

Kiss Albert, 
tap i ţer Ş 1 d e cor a tor. 

Arad, strada Varja8sy·Jozsef ~3.. . 
Prime.te tot felul de lucrari de tapţtene Ş1 
decoratiuni, confecţionate de madraţe ŞI 
orl·ce reparlrl cu cele mal modes~ prelurl. 

Canapele "i madralurl se gls6SC tu 
tn permsnen,a In deposUol meu. 961 21-00 

In atenţiunea ziditorilor, a. proprie
tarilor ele case şi a chiriaşilor 1 . 
97S14-50 -

Avem onoare a v~ "trage aten~ia asupIa 

atelierului nostru de 
Iăcătuşi şi reparaturi 

din ARAD, Boros Beni-ter Nr. 2, 
unde uecutAm lucrurile in fie, de lipsa. la 
zid!.,.t, gratii la morminli "i vetre pactue, 
precum ,i tot felul de repara\url de &01u1 
Asta, pe IAngll, pre,url foarte favorabile ,i 
garan\ie deplinA. 

Ca toatl B'ima: 

V ANCSO şi LANG, 
lldtu,' de arCI ,i zidire. 

Urma luT Papp Kalmăn, 
atelier de 8urAril,8rginterii ti gJuTaerieale, 

Arad, strada Fâbiân 12 (Casa Bon&s). 
Prime,te lucrari In aur, argint ,i 

giuvaericale, spoi 8raojarea .de aUare, str': 
formarea saa aurirea tor diO nou. Prelurl 
enine, 8~rviciQ. prompt. 956 18- 5Q 

II 
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KISS GYULA 
templar de zidiri ş1 mobile. 

A RAD, strada Boposbeni-tep Np. 13. 

Primeşte tot felul de lucrArI ce se ţin de zidiri şi 
mobile, precum: lucrări în lemn pentru clădirt, portale, aran. 

jamente de pravălit şi birQuri. Aranjamente de.culină, dormitor, 
30frage:rie şi salon, dela cele mal simple pAnA la cele mal 
elegante prompt şi eftin. 972 9-25 

Comande din provinţă se efeptulesc DUluai de cat. 
- Deaemnw:t dau gratuit. -

- La lucrări pentru biserici dau rabat. _ 

-~~~-----~- ._---~--- -----_._---~---

Depozit de cin,sornice şi ginvaericale. 

il 
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1. VERBOS ~l iIIUIt, ~ 

Depozit de eiasornice şi gin~aericale. 

Fabricant de mobile ~ = A 'P a d, Calea Audp8SSY Np. 6. = ~ 
FilialA În l\'.Iediaş. ---

Atrage atenţia onor. publio şi-'I roagl1. s~ visiteze . 

Marele seu magazin de mobile 
dela fabrica augmentatl1.. 

Are tn magazin mobilele celea mal moderne lucrate 
In stiluri deosebite; asortiment bogat. 939 18-20 

_ •• H"~ 
m . TERENYI JENă, 1 

== Prăvălie cu diferite mărfuri la "Steaua albă" = 
Arad, Pia,ţa Eoros 13ăn! Nr. 22. (In colţ.) 

---
Recomand' magazinul B~U de coloniale, tot felul de 

fainl, precum şi alte lucruri. . 
Deosebit recomandA • e m I D ţel e 8 tot felul de 

legum.e. 
Preţuri moderate. Serviciu prompt. 
La comande din provin{a imJlarhetarea nu se SocQteşte. Cump~· 

94& 1&-25 ,.arta cu bani gata 2% ,eazăment. 

Nr. 126 

SEIDEL OTTO, 
fabricani de eAchLlI, 

All,AD, Âlldrăssy-tol' NI'. 9 
(vis a vis CQ bistlriclJ. 

. Execut otI-ce fel de ohipiu mi-
litar, pos'av ftnanţial e t . 
pentru preo~l şi CiVilf n ru pompierI, 
preţ moderat. ' oalitate bUDi, 

935 27-80. 
~--......._--

Dacă aveţl 1006 !k~ 

tapete (covoare) de repal'Q.t ' __ ,_ 
fie acele Covoare ae Smyrna Bau. 
fersia, nu le trimiteţi 1D ~!t Joc. In 
Arad :nu se ,tie Jnc~ c, mai fru
mos şi mai eitUl. le repareaza sub
BC~is~l, c~re dIn nenumerate pArţt a 
prImIt sCflsorJ de mul~umită. __ 

Schwartz J6zsef, 
ateher de rep~rat şi cura ţit Covoare. 

Jozsetfoherc,zeg-ut 8. 
Priznuc covoar~ pe pQs'rare pt:ilte var' 

In atenţia publicului ziditor l' 
Am OGoare a aau.ce la cuno,tlllfa m. 

ono PLlbllc, ca b.L sk .. da Kap'l." ..... ' 1:4 
(ca~a proprie) am desl.:hll _ .. 

O cancelarie de zidire. ., .. 
intreprind Ilaici de Cli8~ nO"'~t reala". 

rluea fi 8~hlm barea de caBI;) veew, "8 IlO 
cu.\âa' on·ce B01Ll de lucrare ce le line du . 
raDud ASCa, pe lIngA prelllIi et~me ,i gbranllu ' 
abHohH" 9&4 ~6.-B6· 

Ca stimA: 
Tenczl1ng"er KArm".,... r 

maietl\ru. de Zidar diplomat 
-------~ - .. _----_._~----- ----
Grădina "Vom,.·', 
r e iii tau r a n t şi loc de petrecere lD 

VE~A (l&nga Blc&j), 

se vinde din mâllă l1bel'i. 
Teritoriu de peste 2 jugere 600 

stAnginl 0, cu plwlLaţiu.n~ bogl$tA, ..r 
adjustat cu tOlite superediftclitele :J»II'-::;AA--

-;: oe.~':''''''·1. eas.··~·1> .- -- -. . .. cu 
., lOl:IC ou ZImt-

a odaI, 2 pOpIC arii, lawntenis, piVDiţ', 
gheţar, gr~jd.7 şopron eto. etc. 

A se adresa la: 1033 2-8 

nI Dr. L. N estop, advocat in Bllj. 

SivArşssc tot felul de Juerirl ee Intri 
în specialitatea măsarulul de edificiI ,i de 
mobile, şi tot felul de reparaturI in modul' .-. 
cel mal so]id şi pe lâ.vgl preţuri pe8t~" 
mlsuri moderate. 1019 6-10 

Cu deostlbitl stimi 
Iosif Weszelf,-''"'''''', . ""---

mlsar. 

Arad, strada Szent-Pal Nr. 1. 
In atenţia ono proprietari de tase. 

Am onoare a atrage atenţia'1Ib 
ono publio asupra 

",;.~ 

Strămufare de birou.' -L,- .~. 
Aduc Il cuno,tiola muJS onorat. public ci 

Biupoul de zidire 
ee a Bustat pinii acum 1"1 A RAD, strada 
Kapolna, n-rtll 4 '1 am strAmutai ln strada 

Csiky-!mgely ::;i3ifo1f. 
Rug~nd ma te an.public sA binevoi. f ;: .. 

plr'ini ,i pe mai dep,'- . e·~k~ 
C---seb .• &lml." ;-976 13-25 1Jt"'--- ., 

lWJhâlyf Ille.~ , 
architecc· intreprinzator. ... 

. Haine pentru domni 
~u preţ excepţional de ieft.in dupa (;SA mai 

moderntl Cf'oitura 

Arad, str. Csernovlts-Peter Nr. 1. L 
Din stofe indigen. şi engleseasc". 

Executarea cu gust. Deasemenea fu 1 
ori-ee reparaturl cu pret &vl\!ltagfoa. ?ti' 
Rog spriginul onoratulUl publio. ~' 

Cu distinsi stimJ: 

937 26-50 Wolster IZ80, 
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