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Ce fac ~omâuiT?! 
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',dea luptă împotriva şoviniştilor pă
cătoŞI. 

Măcar că lucrurile aşa au fost con
Fierb şi se frămenta. toţI în jurul template să ne manifestăm cu putere 

nostru. UnguriI sunt la cuţite î~tre dlnşil, şi demnitate, chiar in cursul acesteI 
d~n causă că uniI vor mal mte con- toamne. Prin unele locurI s'au şi facut 
cesiI naţionale, eal' alţiI, mal în posiţie preparaţiunI serioase întru acest scop. 

de a cllnoa~te ce se poate şi ce nu .se Vedem însă cu regret, că afacerile 
poate, se mulţumesc, cu mal, puţm. se urnesc greu. Constatăm dar nu Îll
Oraşe marI ungureştI ŞI ~ongl'e?atlUnl co- criminăm. Pentru-că sunte:n ,convinşI: 
mitatense se, opun or,dmelol' formale a~e toţ! lruntasil por binele poporului toţI 
guvernului ŞI se 'ntmde coarda incat > " ' 

ţ ' 1 l' t ~ e producă un luptă pentru causa naţIOnală, Şi dacă pu III ma Ipseş e ca Sh S 1 '1 1 
fI ' t te' Sa'::l'l s'au nu merg uerun e mal cu spor, a tot con IC acu cu oroana... '( b" 

rl"~b 't J.,... _. putere SArbil cazul nu unăvolllţa Şl buna-înţelegere 
aw.u.w rl pe (tnga . •. 1;:;; l' t' 1 , .. 
se prepara să meargă în deputaţie la Ipseş e, Cl-S mu te mizernle. 
M. Sa, pentru a mal lecui din cele bi- TotuşI, e bine ca din când în 
8erice~tl. .. SlovaciI, după cum aflăm, când să li-se atragă atenţia asupra da-
caută sa. se organiseze prin comitate. torinţel sfinte ce au de a închina mal 
.-, Dar RomâniI ce fac? multă vreme ~i mal intensivă activi-

C 1 d 1 ' to ~ 1 vXd de taie pentru promovarea celor obşteştI. 
e e pe a C011S1S are IŞ t: , d lă ă t ţI d ă 

afacerile bisericeştl şi şcolare. Cel dela Sa. aJungeI? o a. s, merg,em o. uP. 
bancI sunt În febrilă lucrare, căcI s'a-: un plan bme ChlbZ?lt, Ul1lt~ Şl ~bli
propie adunările generale. P'alurea se gator p~ntru tOţI caţl ap~rţlll parbdu
în temelază chiar băncI noul. .• Ac! vo- 1~1 n~ţlOnaJ.. Că altfel s ~ ar ,destrăma 
CUţil Işi v~d de procese, doctoriI de. rm.d~nle: um.l ar merge m~r o parte, 
bolnavI, mariI proprietarI odihnesc, micii. alţl1 10 al.ta, ŞI cei mal, mulţz ar sta p~ 
proprietarI se plâng ear marea mulţime, . pe loc, fimd. acea~ta ş~ mal comod, ŞI 
ţerănimea care ne susţine pe toţI, fa-! m~I profitabIl. UOll ar Jertfi ~re~ mult~ 
tali:-:;tă cum e, a~teapta. să se tntâmple i alţII posează formuJând recnml~ărl, ş~ 
vre'o minune, .sa. mal fie şi Românu1t- pes,te tot - făcând pe ~rozaVll, deşI 
înaintate (vorba bănăţeanuluI care; în realitate vorbele late n au alt scop 

__ ~d8.ma vesel dupa alegerea lUI Nemes, decât s'ascundă lipsa de fapte. 
..:.,. _ _. z.sig«" .... '1n~ 'Faget) - ca.cl aşa cum e, I Şi-I necesar, credem, s'amintim 

- ~ sraLă ttC<lhil. • • i acum de datoriile ce incumbă frunta-
--...... ~:'\u cl'edem să ne înşelăm însă, I şilor pentru-că nu ştim la ce ne trezim 

dad\. vom ~plllle, că de anI de zile nu mâne .•• 
s'au adunat la un ~oc treIzecI de frun-l Se frăm~ntă U '1:" t L 'fu 
ta"l.l anume ca să desbaUt el e.'t'l 1'-, ng~rl , pes e e~ a 

. '(" Il S I po 1 lucrunle abea se pot ţme de pe-o ZI pe 
tlee ŞI ho tănrl sa. la . . . în lrun fel lt ţ' rtăţ'l " . d' 1 t 
01'1 allul, dal' să se dea doveZI de preo- a l~' na IOna llt 1 ~t ş aicI OŞI mc~ o SU~t 

. ~ . ac anc nemu Ulnl e. • • are n a SOSI 
cupare pentru afaceri obşte;>tI naţIOnale. timpul l< f . , . suprem, Sa. acem ŞI nOI un pas 

Se inţelege că nu e bine a~a. Mal nainte'~ CăCI prea stă demult steaaul 
A ' tl 

", . __ ..-~ că 'pan~ acum, toate Il~,ionalităţile ; românesc în pod. Şi ~naţiae, mass a 
erau oblclnUlte să ne vadă m frunte. I mare de ţeranl, d'atâta vreme aşteaplă 

Adeverat că luptele în comitat se ~ să audă ce mal zic .domnil nostri«. 
menţin, dar nainte n'au dat, căcI tot! Să aşteptăm şi să sperăm - bine! 
nu s'au invrednicit încă RomâniI din I 
toate comitalele să fie organisaţI şi să I -

ltoluallul C [lS ii toriei. pentru viitor... acesta era visul meu 
de fericire şi nu concep mal mult ... Eată 
că maT presus de toate, găsesc o prietină 
ca d-ta, şi mal dl!parte poate familia e 
totul ce-şI poate un bărbat dori. .... 

De Leo Tolstoi. 9, 

~-~- - O! spune-mI tot adeverul. .. Dar 
wdată me temuI de respunsul ce ar fi 
putut să-'mI dea şi strigaT: 

- Nu, nu, nu-mI spune nimic, 
, - \~reaI ~ă şti ~ dac~ a~ iubit deja, 

~---.el patrunzend Jn gandtrea mea. Iţl 
pot respunde ... Nu, n'am iubit nicIodată. 
N'am resimţit nicI-odată un sentiment ca 
acesta pe care-l simt pentru d-ta. 

Dar ~t:odată un smenir penibil îl 

t a:saltcaza ~l a~aose cu tristeţe: 
- ~Nll, ŞI eată de ce greşeşte inima 

~ __ d'lule dandu.-ml dreptul să te iubesc VezT 
t=-- .......... ~~~ ca 0j.111 datoria să reflectez bine tnainte de 
I ~-' ......... ~ spune Că. te iubesc? Ce-ţI ofer în 
I sc lrobul neţ!! d-tale? Amorul! Acesta-! 
~ totul... 
~ - Şi ,acest<l e puţin? ÎntrebaT ridicân-
li: du-mI oelHI spre el pentru a-l întâlni 
~ -...ErlvJrea. , . 
~ , -:- E p~lţm. amica mea, pentru d-ta 
l' e, pUţin, contl~U~ ~l. D-ta al frumuseţe şi 
; tinereţe 1 , •• li enc1r<;.a mea e aşa, că une-
~. 0:1 nu dorm nopţI lDtres-1 gândi d _ e I i Vlltorul nostru. o n uma 
li.. Am trăit mult si cred· c" x ' 
Ui! ' _.' ~ ~ el aTU gaSit 
r! '!"'. '--:1n fine aceea·ce·mT li"'seşte p t fi 
I f ,. . O' , . .1-' en ru a 
~ : eneH. vJeaţă 1t00Ştuă şi retrasă în col-
~ tul nostru dela ţară, cu posibi litatea de a 
~ , face bine ţeranilor lucru destul d 
~ ~ , e uşor 
~ . cu. care nu sunt ohclnuiţl. şi care pentr~ 
~. miile ar fi o muncă fn!osito"re' ~ r:. ,a, f' ' , u , 10 line 
_- ~a l Istraqle, natura, căqile, musica, grija 

- De ce nu? 
- Aceasta e bine pentru mine, care 

am trecut peste tinereţe, zise el, dar nu 
pentru d-ta ..• D-ta nu cunoştI încă vieata 
d:t~ veI~ avea poate dorinţa să-ţI cauţI fe~ 
nClrea ~n altă parte, şi roate al sfîrşi prin 
a o găsI.,. ~n mo:~entu, acesta ti-se pare 
că eştI deplm fericită fimd-ca. me iubeştI. 

, -, ~u~ nu, tot-deauna am visat o 
vleaţă hmştttă, o ~ieată familiară, escla
mal. Asta. e ce Iubesc... vezI că visul 
d,tale e ~ al meu. 

- TI-se pare că e aşa, amica mea 
dar atât e .pr,ea puţin pentru d-ta. Eşti 
frumo~să ŞI ,t,me,ră, repetă el gânditor. 

, Eram J:gmtă, că nu me credea şi 
fi,lOd-că se parea că-mI reproşază tinereţia 
ŞI frumuseţea. 

- De ce me iubeştI? ÎntrebaI cu un 
ton, o~ens~t. pentru tinereţea mea sau pen
tru mme msamI? 

-:- Nu ştiu de ce te iubesc, dar ştiu 
că te l~b~sct respunse, fixându-şI asupra 
mea pr!Vlrea pr,ofu~d~" care o atrăgea pe 
a mea m mod IreslStlbl1. 

Păstral tăcerea, ochiI mer, involun
tar, remaseră ţi ntiţl într'al lut 

Simţi. de-odată o sensaţie străină. 
, La început tot ce me înconjura se 

eC~lpsa ~entru mine, apoI faţa luI Sergie 
MlhaIloVlc:1 dispăru, şi DU mal vedeam de 

5 

Ziarele maghiare se ocupă 
toate, ia loc de frunte, de cele petre
cute eri în DietJ, Toate sunt de acord 
că negociările ce se urmea{ă pe11tru 
încheiarea păeil sunt d'o extremă im
portanţă pentru piaţa statuluI ungar. 
Şi cele mal multe, chiar oposiţiona/e, 
par:'că s'ar bucura să se ajungă la o 
înţelegere, ca Dieta să poată lucrafără 
ca quvernul să fie silit a menţine şe
dinţele para/ele. 

Kossuthiştii bat 
În retragere. 

~ LE 

iD][HflSTRA. Ţu. 
~, De4.k l'et'ellos·t\kIs" IU' •• 0 

IN8ERfIUlULE: 
de un ~ir garmond: prima 
datA 1<l banI; a doua oar6 
12 bani; a treia oarl 8 b 

de fiecare pUbllcaţiuue. 

AUt abonameu.teleJ Clât el 
ia8erţiuD.ile SUllt a se plAti 

i.aiJlie 'ia Arad.. 

8crtaort .errlllloUe !Iti •• prlllle •• 

z 

solpată nainte de termen, alegerile gene
rale proxime s'ar face pe temeiul legtl 
noul. 

Partidul liberal a primit cu aplause 
declaraţiile acestea ear oposiţia pare şi 
ea desarmată. 

A vorbit indată Polonyi, care a 
adus elogiI declaraţiunilor luI Tisza. 

Poporaiui conte Zichy Aladar a 
cerut ca intâlu de toate să se suspende 
ţinerea şedinţelor paralele şi după aceea 
să se aleagă o delegaţie a partidelor 
care să negocze{e cum să se facă pace. 

Apponyi se bucură şi el de pro
punerea de a se face pace. Dar să se 
suspende şi şedinţele paralele. 

- Şedinţa dela 30 Noemvrie a Dietef. - Ugron spune că a desarma fără 

Minune mare: LunI kossuthiştil n'au a se fi ajuns la cele pentru carI s'a 
mal continuat cu obstrucţia - afară pornit lupta, ar fi tradare! 
doar de Lengyel Zoltan care s'a făcut Kras{nay propune ear guvernul 
complect de ris - ci spre ulmirea tu- primeşte ca până Miercuri să nu se 
turora, Kossuth a ţinut o vorbire pu- ţină şedinţă ci să se trate{e cum să se 
nend in vedere că, amicii sel ar fi dis- facă pace. 

DIN ROll1NIA. 
puşi să abandone{e lupta pentru dobân
direa concesii/or militare, dacă in schimb 
guvernul ar pune fn vedere reforme 
economice sociale şi lărgirea dreptului Jlellagiul de deschidere al Corpurilor 

legiuitoare; electoral, precum şi arondarea mal echi-
I 

DomnilO1' Senatori, 
tabilă a cercurilor e· ctorale şi tntări- ' Dommlor Deputall, 
rea limbel maghiare în şcoll. Ceea-ce Sunt pătruns de o deosebitll mulţumire 
in semnează că nu mal fac obstructie. vă7.~nd din nou Corpurile Legiuitoare ln-

Lucrurile par a fi fost aranjate de trunite tmprejurul meu astăzl~ când, după ce 
nainte, căcI Tis{a a respuns îndată. am străbătut ani plinI de ingrijire, am ia-
Şi-a exprimat părerea că in cele sp~lse butit să. lnv~ngem marI gre~ta.t,I l.i,,!lr:?)l1tra.~ 1..,~. 4 

de Kc:e-.... ~h s1ar 'p' utea""tJ6sibasa peritit Intr'o !l1tuaţrune normală. ~ . 
o Naşterea unul al douilea Principe al 

o înţelegere. A asigurat pe antevorbi- CaseI mele a fost primită cu O bucurie cu 
tor, că guvernul are in programul sliu atAt mal vie de întregul popor, cu cât el a 
reforma electorală, pe care doreşte s'o văzut tn ea o nouA. garanţie pentru viitor. 
realiseze făcend un pas inainte, dând Am fost adinc mişcat de nenumăratele do-

, vezI de dragoste şi de devotament carI 
drept electoral uneI păturl tot mal ffi- Mi-au venit cu acest prilej din toate păr-
tinse. E necesară in să şi grija, ca sa. ţile ţ~rel. 
nu se facă o săritură în întunerec. In- Relaţiunile RomânieI cu toale Sta tele 
deosebi ţine să spună, că noua reformă ' ur~ează a fi din cele mal bune şi p~in .ati
o contempleaza. aşa fel, ca supremaţia tudm~a noastră. tnţeleaptă, ~m contrlbUll la 
1 1 cult ahiare ă nu fie pericli- menţl?erea pA.cel, ţel urmărit neincetat de 

case e maM S 'A Puterile cele marI. 
tată. Ear prOIectul de reformă 1 ar lll-

ainta Dietel a!şa că în cel trei anI cât 
mal sunt din legislatura actuală să fie 
ridicat la valoare de lege şi dacă nu 
s'ar ipi necesztatea ca Dieta să fie di-

__ .E 

cât ochir luf, cari luciau Într'aT mer; în 
fine mi-se păru că privirea luI pătrunse în 
intemul meu, apoI nu mal vezuI nimic şi 
fuI silită să-'mI plec pleoapele, pentru a 
m~ smulge din sentimentul de ecstas şi 
de teamă să nu eseit în mine faşcinaţiu-
nea privireI luT. . 

In ajunulzileL ficsate pentru cununia 
noastră, cerul se 'nsenină spre seară. In 
urma ploil care nu 'ncetase a cădea dela 
sErşitul vereI, succedă prima seară senină 
şi rece de toamnă. Toată natura era pă
trunsă de o răceală umedă şi se observa 
pentru prima-dată pe aleea luminată a 
grădineI covorul pestriţ de toamnă, care 
tremura încă în Jurul arborilor aproape 
despoiaţI. Cerul era senin, de un albastru 
deschis cu reflex rece. 

AdormiI fericită cu gândul că a doua 
zi, în ziua cununie! mele, va fi timp 
frumos. 

.M~ deşteptat cu soarele şi gândul, 
că aceasţd ti sosise deja m~ umplu de 
!eamă Ş,I de uImire; me grăbi să. mt cobor 
10 grădInă. 

Soarele, care era încă jos la" orisont, 
făcea puncte luminoase între ramurile 
galbene şi teii despoIaţI. Aleia era acope
rit~ de frunze carI foşneau. Fructele sta
~o)II,ale so:buiul îşI arătau coloarea roşie, 
mchlsă, prIntre ramurf, în mijlocul restu
luI de frunze sbârcite şi veştejite de în
gheţ; georginele erau negre de tot. 

Iarna aruncase pentru prima dată 
pudra argintată pe iarba îngălbenită şi pe 
livada care se 'ntindea in faţa easel. 

Domnilor Senaton, 
Domnilor Deputaţi, 

Sistemul financiar inaugurat la 1901 
şi urmat cu statornicie ln timp de treI anI 
a dat roadele sale bine-făcătoare. Regu-

~ _2&2 __ .. __ ._ .. § g 

Era prea frig, pentru ca cerul să nu fie 
senin şi limpede. 

- E cu putinţă ca această schimbare 
să fie pentru ziua de azI? me 'ntrebaI, şi 
îmI era frică să cred în fericirea mea. 

- E cu putinţă ca 'n seara aceasta 
să nu me mal de~tept in odăiţa mea, ci 
în N icolsco'i în ac:eastă casă mare cu co
loane; această casă străină? Nu-'l voI mal 
aştepta aiCI, pentru a 1 reţine la noI vor
bindu-I toată seara de Catia şi Sonia? Nu 
m~ voI întreţine cu el în coltul nostru fa
vorit din salon, aproape de piano? Nu-'i 
voI mal acompania şi n'oI mal avea irică 
pentru el, când se reÎntoarce singur de tot 
In noaptea intunecoasă? 

AtuncI îmI aduse! aminte că-'mI zisese 
în ajun că vine pentru ultima dată ~i 
Catia încercându-ml rochia de mireasă 
imI zise: Aceasta e pentru mâine, şi 'n
tr'un moment vedeam real că evenimentul 
e atât de aproape, dar în momentul urmă
tor începeam să me 'ndoesc. 

- Cum, îmI ziseI din nou, de azI 
încolo val locui acolo cu soacră mea, fără 
celelalte persoane cu carI sunt obidnuită? 
Nu voI îmbrăţişa în fie-care seară înainte 
de a m~ culca, pe buna mea mătuşe, n'o 
voI mal aştepta să·mI spunA ca de obiceI,. 
după-ce'mI făceam cruce: - Noapte bună 
domnişoară 1 Nu voI mal da lecţiI SonieI, 
nu me voI mal juca cu ea, nu voI mal 
bate, pentru a me amusa, in zidul odăiI 
mele. care me despărţia de ea ,i nu vol 
mal auzi risul el SjOOlotoS. 

l { 
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d I t d I -.J a VI ~(\.ndor, Însă proprietarul sau boi!"T'! 
tarea, che,ltuiele1J:>r după veniturI reale şi pe I Armata, acest putel'nic scut al tercI, I Cum insa? U'f 1 ' -. 

!'p III aSIgura, e a, avut, e re,'su tut: tnl,lHu- asupra căreia vegh,cz cu dragoste :şi cu ochi Aşa, me rog, să nu venim în conflict eli t 1 '1' " 
, f' d l - d' f era con e C 1'- OIziu Karolyi, atunci amha-r~l'ea UlleI crlse maoClare 111 ce e mal pe- t nea ormlţl, ace dm an 1n an progrese n6- solgăbireul, nicI cu vici;;;panul nicI cu mi- "ador la Londra. 

rlCuloase, ridicarea credituluI StatuluI şi trel ; inlrerupte. Buna stare a tinancelora permis! nistrul, cu nicl un repr'esellla~t al poliliuei \( 
esc:edcnle, Cu aceste escedente putem în-II a spori efectivul armatei ceea.ce va imboldi ! de de:t'haţionalizare, l:~lm să se lupte cu aceştI potentati '! 
d tit b . t t d d I . ă. 1 It' 1 }, le ce-o fi! S'a convins, c:\ poporul e sua r~ UITI c ceru e e es"o tarea ŞI pro- 1nc' ma mu rivna ŞI mun<:a corpu,lui ofi- Asla-l ceata celor ce a~teaptă milă, şi este !1cdt'cpti'tlit, şi a pornit lupta do re-
gre-sul ţt;rII, fără a recurge ca altă dată la c~resc. Am pulut constata, dm nou, eu OCa- , când ved, că milă nu se d~l, îşi nmilesc CR- VClJdlc:are cconomidl. 
imprumuturI. SlUnea manevrelor din toamna aceasta, că 1 pul şi coada, şi se preling pe lângă. stapâ- [' I f\ ,intentat proces in contra conle(ul 

Proiectul de budget pentru anul 1004· ţara poate avea, incredere 1n oştirea sa, nul îmbuibat, care le aruncă coji, sa nu \.al'o yr . 
şi 1905 este alcatuit pe baza unulescedent, pentru Clare fa,cle J{'~lfe nclncetate. peară de foame, şi le dădin sbieI nu cnnwa . A~llm sa-şi închipuiaseă On, celiLori la 
ca şi budgetul exerciliuluI curent. El se pre- JOttlm,01 ,senatotl, sa !:le obruzniccască a vOI, sau măcar a dori ce ŞI eale toat(~ a lrc>IJld să fi ţ," 
sintă Cu un spor, care provine in cea mal Domllllor Deputaţl.. să şază la masa! aLare proot, din pal'tl'l~ a(~rn' ", 't1e ţ~StUS dun . 
mare parte din inscrierea de veniturI şi Resutta,t.ele insemnate ?hţmute prin Dar nu vedeţi val, cerşitorilor orhl şi miniuluI contelul, a celei u,l,n~tal~ 't a o: 
cheltuelI, cari până acum figurau numaI tn munca domnl\lor voastre patrIotică şi lumi- la~l, că drepturile politice, cultnră şi liber- ~i p[ldurarl dOllli~lalj, carI 1,;\1' \:~1II1lS1 ra~o~1 
budgetele comunelor, precum şi din chel- i nată Mă întăresc in credinţa ce am, că I taiA naţionaiă nu se dau de milă '( Nu sirn- goana selbatică., şi-au fost In P'-ill~~ll' ua ti. 

tuiel1 impuse de creşterea unora din veni- I strins ,:,~itl şi l!l această ,s~siune, veţI pune: ţiţl voI în conşliinţa voastra, că ceata cer"i- tinuă în viaţa sa şi in toate ale ~a\:~~ COll- -1., 
tu riie StatuluI. I toale sllmţele ŞI toată acllvllatea Intru a asi-, todlol' de milă politică naţionaltt, au ajuns Lupta a cllrs, şi vez(md că pOpa nu 

Desfiinţarea bariereJor şi reforma Ilcci- â~ll'~ des~o~tatea şi ~tărîrea Statului., dobîn- . ş~ sunt. ,:r~dnîcl numaI de ergastol, ulld~ se dă, au inceput cu adomenirile, 
selor dau resultatele aşteptate, atât In ce I ,lllC ast- e un nou rept la recunoşhnţa na- li sa-I zblclUlască şi să-I nimicească 1 Nici asta n'a prins: şi sfirsitul a fo:>1' 
priveşte Incasările fondului comunal, c:H şi I ţlUnel. "Voieşte şi vel putea! Spune franc şi c!'l. a dobândit procesul, şi a sc~s pe sea~ 
prin circulaţiunea liberă ~i fără piedicI în I . Dumnezeu ,a Tot P~ternJcul să bme- i sus şi tare, că nu-'mi lrebuie viaţă tn ami- ma poporului lmpilat un hotar intreg de Pll-
interiorul F'rii. Comunele rurale găsesc acum cuvlTItez~ lucrările. domnIIlor voa,stre. " lire, vreau să ll'iliesc liher ca roman, cu dure şi p;"l~une, 
In fondul comunal un aJ'utor insemnat. SesLUnna 01', dmară a CorpUrilor LeglUl- drepturi naţionale ce se CUVill 11~,"mulu'1 ro-' 1) , f t t d h ă .; < o ;~C1 a os l'anspus, în l'eCUlj(la~- • 

Paza frontariilor încredinţată trupeI cu toare este esc lS , . mânos,o, şi aces~e le ,ailrm ş~ le pretind, şi lerea morltelor sale, de fierlalul PaveL în-
schimbul s'a dovedit a fi neîndestulătoare. ' . , , 0m ~l. . mal "Jrtos le ahrm Şl le pretmd In faţa dt1~- tr'o parochie, de sub patl'onatul capitoluluI 
Guvernul meu va presinta Domniilor-Voastre .. Preşedmtele ~on~lllUlul de, mllllşll'l ŞI; man111ui aSUpl'itol', care vreu să. mi-le ră- rom, cal. de Uradea-Mare, unde au t!e-i['a-
un proiect de lege pentru infiinţarea unul mlTIlst~~ ~\ Resbol?lllll, D .• A: ~lUl'd~fI. pească! ~Ul'at o activitate foarte fl'umoa"ă. culturală 
corp permanent sub denumirea de Gră- . lms. ru agrl.~u ture!, ITI ~ u s.trl eI, co- NoI romanil din Sălmal' am avut oca- naţională, Aici l'au ajuns tambalăul de 1000 
nl"'erI. mercml,ul, ŞI dom"r:ll1or, C. ŢI. StOlcescu, siune de a ne încânta de lupte frumopse 11a- d " , '. l' . 

" , < . - e am a mvasmneL mag lHue. S a purtat 
Ţ , t tA t d d I M~n~strul de I?t,erne, '., La;,car. ţionale, a vedea caractere na\iollaIG, ca ste- ca un român vrednic. Admini:<lraţia s'a fo-

ara aş e,~p cu ncre ere e a con- Mllllstrul lucrarilor Public I!:m. Porum- . , I D ~ t' I . '1 " ;rr 
lucrarea Domnlllor-Voastre cu Guvernul meu } J~ru. urer.e, ?ta a s ugarmcl or, ~I pr,,,,o- lasit de toate mijloacele, ca ~ă. -- ~i l'('sbullc 
l "'t . 1 t'f 1 . baru. llIrea asupritorilor au iml)edecat "'1 lmpedecă asu l'a 'i 1 bA' t···1 

~ Cu Ulreu unu arI vama care să ţină seamă Ministrul cultelor şi al instruc.iuneI pu- I ' 'It t II tii '( . .: p preOlU u rav. mscena lHCluellle, 
ŞI de desvoltarea bogăţiilor noastre şi de . ". H ~ I sucesu ŞI re::;u a u up e or ce 01' ce se Jerl- ca sa-l poata pedepsi, ca amenzi, a sumu~ ~ 

l ţ' '1 . l' '1' bhce, Spn u aret. I fesc pentru causă. ţat pe dli-ya poporenl l)erduţl" ne un in-
re Il lUlll e comercla e mteruatlOna e. Ministrul afacerilor străine Ioan 1 C lJ I d' t t r: f ,.. C . ,." , ., nu 111 aces c carac ere Ill'me au ost veţ(d.or l'Ormln, ca s{i-l denutJ(e. ~\şa, cu tot 

, ăIl~ fer~t~, navlgatlUuea ŞI porturIle Brătianu, şi este falnicul noţionalist: Lazar Iernea. felul de prigoll il'l i-au [[lCui imposibilă viaţa 
fiu\'lale ŞL maritIme se. imbunăt~ţesc în fie- ~il1istrul financelor, E. Costinescu, pal'ochl român in Ciomacoz lângă. Careii~ in acea comumt frunta'jie, unde atata lipsă. 
c~re an spre a ~orespunde, cermţel?r cres- Ministrul justiţiei, AL GiannL MarI. ' era de energia unuI preot ca Lazar INl1ea, 
cende al comercmluI nostrm nlern Şl extern. ToţI românii din Sătmar il cunoa:'tem 

P d ţ . 1 1 --~~.~~ y, Dureros lucru, că. la episcopia din , ro uc lUnea petro uluI a uaţ tn tim- fiind-că n'a IipRit dela nicIo conyenire po - 1 111 D 
1 d' - , Ul'ac ea-l\ are, r, Aug, Lam'an, în loc s{l-l pn In urmă un aVlllt insem nat. I<~a se va •• Il • liticl':l sau socială culturala, ce s'au aranjat 

desvol,ta tot. may. mult prin tnlesnire,a trans- Prlnonlrea Romanilor Sătma~l·enl i, pc teritorul acestuI comitat, şi fiind pururea ajute, ~ă-I,susţină cu autoritatea consisto;,,~,. -- U I rutui) l-a iost pururea cel mal m:u'c dll~- ? 
portUl'dor ŞI inhmţal·ea de reservorl~, I I In perfectă solidaritate cu cel Jnfli bunl na- mall, ,şi prin cufuuJarea naţionali"lulili 

~uver~ul, meu va supune dehherăreI Sătmat·, 25 Nov. 1 DO.'3, I ţi~lIali;-;tI .IL şi I'cp['csenlat eU,uemnil:J.l,,: ace,st lernea a speculat la merite patriotice îna-
Domnlllor-\oa~tre o nouă lege pentru incu- O'IO},,.,t,,, }-',j , , SPU'lt na\.lonal. 11"11 ca l)rll1 !lllulasa SI prm . " 

• ,1 - t '1' , " I ' w.< \t( 'lel'l/ne. " ,~ ~ mtca asupritorilor bisericeI, a rehgiunel !OIi >., -
rll,ji<lrCa ,Il1uu,,; ru. le nationale; Jar modlfl- dl,;c,-~llrsurl.lc sale ,.a stirnit s\'i de:<.'lbptat CIl- . ţ'l 'l T 

v IL vie l româm or. . . 
car.ea lege! Bu~selor Ilre dA ~cop un mers Toată viaţa noaRtrll publică se con~umă lusr:lsrn ŞI incredero tn causa sfantă, precum 
ma! l~smclOR ŞI C? mal mare sIguranţă a ope- I în luptă pentru drepturile naţionale, ~i aumiraţiune pentru sine. După suferinţe şi lupte de '2'1v anI a 
rl:llllwdor ~omercl!lle: , Aceasta luptă. e grea peste mesură şi , , :;ii acum, la adunarea generală a ,.A"o- a['ost transferat la !::lupurui-de-jos, unde ial'it~l 

AlenţllInea tutulor fillld îndreptată asu- anevoioasă, pentru-că stăm in contact ne- crutrunei" în Baia-mal'e de si ZUI'llllcÎnal in resculat poporul in contra lui. 
pra populajiei de la sate, Guvernul meu va mijlocit cu duşmanul aSllpritor, a cfll'ui Untă ~ăIlălate pentru multple' sllfe~illţe, ce a in- Yezl'nd bunul episcop Pavel aceas~ 
prpsinta un proiect de le~e pentru reo~gani- şi scop mărturisit fără şovăire, esle desfiin- durat, dela prielini :;;i dll~manj, ,;,i-a r\'(!U- s:JanCt' ll'Î,;lă a bravuluI preot, i-a promi:-; 
zarea comunAl rural~. Prm această reforma j ţarea noastra! ca natiune şi pe ruinele vieţir, les încă odată energia veche, !;ii-a \'orbit ~,'l' la OI'e','le ci\.-I vu remunera şi deocam
comunele vor fi mărite In scop de a avea li a existenteI Roastre nationa. le, clădirea uto- într'un discurs an~ntat, pentru popol'ul s('u, Jata se pl'][tleC~dl ileneluuial Ciomacoz;, pflIlă-·...." 
veniturI mal însemnate, pentru a lnbunătăţi pieI statuluI naţional maghiar. storccnd aplauze viI şi furtul1oa:-;e, şi recu- la alta dlsl-l0slţle. -.: 
adrninistraţiun~a ~i a tngriji mal de aproape . Lupta e inegală. NoI, .cel ~s,ugrJ.1T, cei. noştiintă unanimă dela frl1nta:;;i'i neamului, ~i aci se incepe periodul cel mai trist. 
sănătatea pubhcă., fără. a pune noul sarcwl pl'lgoniţI, suntem totodată şi ce' aClll.aţl, şi ' adunaţI Ia acea serbăloal'e, intru cât fraţiI roma.uI i-au amartt>~!(',ş\ 
asupra contribuenţilor. ! urmăriţl cu puterea legiI, - fărădelege. I Pentru poporul românesc a luptat, mai ales ?umitul La~ran, ued(~".; .. ' 

Invăţămîntul puhlic se desvoaltă. In mod De alta parte slă. shlhiciunea respin- ~ fără preget, cu jertfe nespuse, şi fiira frică, personal, la tol asupnt, in l~ a~J~{'e. 
normal şi Hatisfăcător pe baza ultimelor legI: gătoare, laşitatea, nu aral'e 01'1 jocul cl'imi-; ca un leu, ca un rom~\u aueverat, şi pentru Comuna ~i.ornacoz este' in t,otall de
votate de Domniile-Voastre. O dovadă lm- nal de patriotismul, după nepatrioticul glas i aceasU\ iubire a lui pentru scumpul seu po- cadentii.ln rJflv~nţa cul,turei n~ţlOn,al .. , ro
bueurătoal'e că poporul recunoaşle bine-fa- al asupritorilor, I por, a fORt prigonit in toată viaţa lui, a~f\ mâne. ŞI lucru ilrc,sc, pn'::ellţa ŞI achVllatea 
cerilc învaţămîntului este că, 1n ultimiI doI Când privim la sCorţ.t\rile noastre sisi- că pe când l~i apera poporul cu o mână, lui Laz<;ll' ICI'nea lll.,;amn<i r()de"lep~al'e ~i 
anI, numerul copiilor din şcoalele primare fusice, şi constatllm cu durere nesuce~ele t cu cealaltă trellUla să se apet·c pe sine, S{t I r?CUCerll'ea, terenulUI, purdu,L _ De UlcI Ul'a 

a cre"cut cu ciI~el-zecl la ~ută ~i că In co- şi ruşinile zilnice: trebuie .Să esclamăm cu oprească sau combata atacurile indreptate I ŞI, pel'Sec~lt~tlllea aJm~l1lstraţLCI .. A~a ~)a por-
munele rUI'ale sau constI'Ult la opt sute de poetul: in contra sa, ml un plOces, In toat~ ,ve~emenţa 111 COll-

EălI de clasă.. Invatamintul elementar ~i in- ,.,Pentru ce nu-l tot Româ.nul Mal înUll a fost aplicat ca preot tntr',o lt'a lui, sub. titlul, OblCllllut de agitar8 in 
feriol' al meRel'iilor şi al agriculturel, 1n- "Român verde ca strjarul". comună de sub codrul Sătmarulnl, nunul contra raseI magluul'e, peJlll'u-c;\ 11ICJ'(~:;ză"""""", 
fiinţat de abia doT ani, a dat cele mal bune Iacă. poetul: ne-a dat tntr'un cuvenl. Popbicau. A studiat starea poporului, ~i a pentru cullura romană a poporului seu. ... 
resultate, . tot progl'amul naţional, şi garanţă deplină! atlat nedreptăţile ce le face administraţia, In ~omllnă, ~n .Cal'C~, In ~atmar, lu-

In anul acesta situaţiunea materială a I penlru succesul tn luptă. 1 precum a aflat şi impilăl'ile săYil'~ilo cu crează, tribunalul, Juzll de rnve:-;tigaţiulle, sol-
preoţilor va căpăta o îmemnată imbunătă-1 Vreal Homâne, viaţă, drepturI, culturii, : aşa numitele cOnlasdrl :şi srgral'Jrr de Plt-

I 
gi'tbl~'a~ele, patrJoţlI patentaţi, ~i d. urCl'~, şi unii 

tire prin aplicarea pentru prima oară. a gra-
I 
mărire naţională '( . I durI. Administraţia locală el'!1, in m .. laa unul l'OmallL, ca să-i poata da pe \T()unrcul ro-

datiunel, prevăzută tn lege. ,ToţI vor respunde: da! vrem! . cumnat al fostutuI fişpan de trislă amintire, ffitlll pe mana justitieI maghiare! 

.,Cum, voI deveni azI o străină dar neputincioase, carT În zadar încercau, lVlerserăm tot timpul prin mlrl';lle 
pentru mine În<;a-ntT? O nouă viaţă care I să-'mI Încălzească faţa. i prin mijlocul paelor călcate sau În gr:1-
trebuea sa reo.Jiseze toate visurile şi toate Mi se părea că acela, căruia îl dam I madă, carI remăseseră pe c;âmp din vremea 
speranţele, se deschidea înaintea mea? Şi în acest moment braţul, me înţelegea şi , seccrişuluf. 
această viaţ,ă nouă fi-va într'adever pen- împă!,tăşea ~enti~~ntele ,mele. Mergea cu Nu auziam decât sgomotul vocilor 
tru toată viaţa" ? paşl mceţI. m hnlşte, ŞI pe faţa, lUT, pe noastre şi sunetul surd al paşilor. 

. Aştcptrtm cu nerăbdare sosirea luI I care o pn,veam Pve ascuns la l~terval~ Din ceealaltă parte a ponovulul, se 
Sergle MlhaliovicI; mi-se păreau aceste marI" regăslI a~elaşl amest~c, de trIsteţe}1 ; întindea un câmp negru p.ină la mica pa
g~ndurI prea grele pentru a le suporta 'Ye~ehe, care 1l găseam Şl- n natură ŞI ni durice despoiată; în faţa noastră un lu-
Singură. Illlma mea. , I crător tr:igea o brazdă ne<1grâ care se 15r-

Veni de dimineaţă, şi numaI în .pre- Deodată ,se Întoarse spre mine ŞI I gea ~ereu., CaiI păşuncau lmprăşti~lţl la 
senţa .IUT ".edeam .dar că 'n ace~stă ZI voI observaT ca VOIa să vorbească: . ... I po~lele c(~ltncJ~ se părea ~ă n'aI decat să-tI 
devem sOţIa luT ŞI că aceste gandurl vor Preved că nu va face aluslUne decat tntmzT mima pentru al at1l1ge 
înceta de a-mI mal causa frică, la ace"ea ce-mI umplea inima în acest InO- Din partea opusă pnnoruluI se 'in-
A Inainte de prânz merse,răm cu tOţiI ment?" me gândil cu (rică. tindea inaintea noastră, până la grădina, 
10 capela noastră pentru a aSista la paras- Mi:! întreţinu despre tatăl meu fără care domina casa noastră, un alt câmp 
tasul tatălUI meu să-I numească, ImI reamintesc în panicu- negru desgh~ţat, crestat icr şi colo cu să-

,., Ah' dacă ar tr!'i.i! gândiT, 'intorccn- Iar aceste cuvinte men;iturI verzI de toamnă. 
du-ne spre casă. şi me sprijin!, {ără a zice - ImI zise într'o zi: "la de soţie pe Soarele fără putere făcea sa strălu' 
un cuvent, de braţul log0dniculuI meu, Maşa mea" I (ească în aer firele încâlcite de toamnă. 
care a fost cel mal bun prieten al tatăluI _ Ce fericit ar fi azI, zisei şi apăsaT carI se încruci~au În toate sensurile, sburau 
meu. cu putere braţul de care se răzima mâna de asupra copetelor noastre, se ataşau [de 

ln' decursul serviciulUI, când în ge- mea. ochir nostril, de perul nostru, de hai nele 
nUllchI ÎmI atingeam fruntea de lespedea - Da, erai Încă un copil, continuă el noastre, sau cădeau la păm2nt. 
rece a capelef,_ îll!I representau atât de viu privindu-ml ochiT •• .' J?~ vremea aceea să- Cruld vorbeam, vocile noastre vibnlU 
pe tatăl mett.> Incat ml-~e părea că sufle- rutam aceştI ochi, Şi 1. lube3ffi numaI pen- cu O sonoritate străină şi se părea că rc
tul luI, m~ lOţelegea ŞI aprob~a alegere~ I tru asemănarea lor .•. ~ eram, d~par~e de rnân suspendată 'in aerul imobil; aveam 
mea" s'mţI~m că sufletul luI e lDtre noI ŞI a presupune că~ o~a'ă 11 voT lub1 at~t de sentimentul că suntem complet isol~ţr. de 
ne bmecuvlDtează. . . mult pentru eI InşlşI ! •• Atund lţI Zlceam lume, singurI sub cerul albastru. pnmtnd 

Toate aceste ammurl. aCeste speranţe Maşa. . palidul surîs al unul soare munnd., 
aceste fericirI şi tristeţI se contopeau î~ - De ce nu·ml ZicI tu? murmura!. Eu asemenea aşi fi voit să-I Z!c,., tu" 
în mine într'un sentiment solemn şi plin - Odată era aproape Să-ţI zic tu, luI Scrgie MihallovicI, dar un fel de ru-
de farmec, care era în armonie cu aerul : r~spunse el, numaI acuma simt că eştI şine me reţinea. ,.. 
răcoros, cu liniştea au câmpul despoiat, ~i cu totul a mea, şi privirea luI atracţioasă, In fine îmI făcuI curaglu ŞI cu IU-
cerul palid de unde cădeau raze lucitoare I calmă şi fericitl se îndreaptă asupra mea. roC!;tate voce zi~eI cât putul mal repede: 

- De ce mergI tu aşa de repede+--' 
Şi nu me putul reţinea să nu roşesc. 

lşl domoli paşiI şi me contcmplă 
încă cu mul multă gingă~ie, veselie şi fe
ricire. 

Rcînu',ând, în cas;1, g<'sir-1m aci pe 
mama lur Scrg:e ,\ldlallovIC! şi il .. e cc1~ ..... 
ÎrwituţI, fani carI se părea că Il.UJ •• .,m:<.:a 
celebra cuviincios o nuntă şi din acest 
moment p<lnă la reintoarcerea noastr;l d"h 
biserică după cununie, n'am putut gă"i 
niel un moment să fim numaI noI doI. 

Când ÎntraI în bi .. erică era aproape 
deşartă; cu coada ochiului obscr~de 
unde stam pe mama luI Sergic :\h""cn!icr~ 
care sta aproape de eor, pc un tapet, ..... 
lângă ea Catia cu panglicI jjla la bon~: .... : :" . 
şi in ochI îl jucau lacrimile. ~n fin~ (f,";'c:.:;, ...... 
sau treI servitorI de a.r postrlr, can, mi! 
pri veau cu curiositate. 

lndt despre el, n~av~arn nccee1tatc 
să-I privesc pentru ti: SlIl1ţ1 prescnţa luI 
aproape de tot de mine,. . . . 

Urmăream cu atenţlune rugăciunile'" 
şi le repetam, şi cu toale acestea nuga
seau echo In sutletul meu, Nu m~ puteam 
ruga, priveam, incon~tient im<lginc:l sfill1lă, 
luminările de ceară, crucea brodată pc 
patrafirul prcotulul, icon05tasu1, ferestrele. 
dar nu j'nţelegeam nimic din ce se pe
trecea Simţiam numaI că oare-carI lu~ 
crurT extra-ordinare se petreceau cu mine. 

Trad de: Lw.:relia Russu Şit,al1u. 
(Va urma), -
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t ta 1 ţl'rl~""p-' ână se va însănătosa, ca să 1 Cond i'lemillarial din Arad. Să I salariul numeroşilor muncitorI în urma , . t 11U Rrp ce a~ ep . ce pu 'fi n "d" I d v Să 
Dela Ol'd lll:ll'l il , 1 ,ă ~ ·',od 1 I ~ m~n fI ŞI n~ o ata. spun,em, cu încetclril lucrărilor. 

acolo L:Ull'an c ll1,u'e ~-;;l la~:, ac un PIZea~ poată ~ar uera.. ',. ' b 1 i ~andr~e lumeT ŞI noT, că ~vC!~ o l~nStitu- . • 
Fiind in vacanla epIscopIa d,e Ora.d . Dm parte-ne, ,V()I~ 11 'llllte o ,o ~ pune trurnoa~ă: corul sem1l1anal. E lucru - 1Joartea ullul arC}lltect. _ 

~hl'(, multi aU um!,Jal I:ecoma~t:ndu-se m nostru şi pe amiCiI d aproape ŞI m, cuno~cut deja de mal mult, că la ortodocşil Architectul inginer Saccardo a căru! 
b:tn~le gratiI :de IJl,tpI'1lIC1:OI' ~l :1. j particular i-am rugat să ajute pe Balteş, : româ II din părţil~ ungurene abia s~ p~- reputatie i.a fost creată pr'in rest au-

'-,C' cinc-i ca UtUJ'unul no:>tr u. , d I artir I trece un act mal Insemnat, fără a fi mVI- " M d' V . 
yl , t • presentatul Pavel a ev~ratu m . 1 tat şi corul nostru falnic arădan. Si e bine rarea bisenceI San-l arc o m eneţla, 
F lucru cunosCu, ca . I ' . ~ , b' 
, tir)('ndiu la in~!itutul franCl~CO- _.-~.- că se face aşa, In zllele aceste a pus m a munt su 11. 

a ['lellt un s rId 't ' , I . 'A 

I 'f' in Budaoesta, Stipenc JU a evelll '\ .. i....... ătate respect aema sOCIetaţlI mag 11are pnn can- _ Vicinalul. Adeverată specialitate a 
~z~el~n~j COl!si"t~rul gr,-caL roman Arădan Din 5 raln • tări~e sale precis esccutate şi plin dAe me- UngarieI sunt aşa numitele trenurI vicinale, 

V,lC<l1 "<, vic'lrul capit LaUI'Hn a luat la 1 d' CI i 10diI profunde de carJ numaI romanul e N 'fi b f fi 
cOI,ld LI "t,uI'e ca'u~a cui ,;e con[erpas(;a Rccl II })roeesul masacre or l!l 1 - in stare. Ear când străbat la inima Ro- umaI ocaSle să le, ucuros ace ecare 

1'1' l'a\" el .' , A t 1 put glumă pe tema lor, O istorie d'aceasta ~ti H'lldlU li Geol'giu Şllta ţi L~zar Ierll('~' ~inilU. Sc:ptunana
y

• ~ceas a a H ce n:â~ulu~ acccn~ele ,dulcT şi dureroase ~re- hazlie s'a intemplat zilele aceste pe linia 
• ,J ţ' 'au CX trebuie "ii se delC He-UI1Ul I a se J'udeca dela Klsmău procesul ma- saflm ŞI ne mandnm, că e al nostru ŞI că 
sh" IlIe <l lă ' , d· fi v , 1 ' vicinallliuf Carlova. Maşina care înainta 
rnm~lll. şi a~~me "ă "e ale~lgă) V_l':-Ull Y . S-I sacrc)or întîmplate.. . 111 su etul n~stru resuna glasu vedOl- cu iUţeala melciuluI, să opreşte de-odata 
taI' din familia I'pgJ'C'lalulul l,~n.( 1. J?t, D~, Pentru buna hOlşte, guvernatorul ceI dOl?e rOll:-aneştI. ~, pe loc, PasageriI deschid toţI geamurile 
Laul'al1 aşa a ~omlu." I,UCl UI d~ ~::-r~ ~ I ' Urussof a adus este 50 de ŞI evlavle m'a cupnns In zwa de şi Întreabă de ce s'a oprit. 
intrigat.. de acel stlpelluJU sau conferll fI,tI,lUl '1 pnnţ " p , erI de Duminecă, când esecuta ace;\t cor 

1 d It l fi rI q un corp lOtreg de Jan- - Ce s'a întemplat? - Întreba spe-tlnUI COI11cilicl' din mini:.;lerll e cu e ŞI m-, SU)O ce)' ,. , bine instruit şi disciplinat cântări le litur-
slructiul1tl publică, darmI carI sti menţm;1 lImştea. D-sa a gice în catedrala noastră arădană. I\le riat un pasager. 

Si n nil' <;';u1a si IC'1'nea au prote.:;tat. în i chemat pe toţI slujbaşiI şi le-a dat simţeam că trăesc în acele zile grele a - O vacă e pe şine - fu respunsul 
o 'y 't 11110 b·1 .. 1 A d fi' căleuzulul. Dar inconvenientul n'a ţinut 

contra acestei proc('dur~ ne mal aUZI e,.) , poruncă, că dacă în cursul des a1en or c.reştlnt~mu uI, can a creştIn era, ma~- mult. Cu multă osteneală în fine s'au li-
"tii!;cl ca el. vicar capltulal' abuz,eaZ<ld de ac estul proces se va dovedi că au tinu, cand s'au născut aceste melodiI IDl- berat şinele de vacă <:.i vicinalul a fost 
puterea sa, numai şi numaI )jad captan um I I . t' t' l "'_ 1 pre- sterioase prin catacombe, .11:1nc1 şi rup~urT , 
benevolentiam". ~at parte, a m,s ,1~a,lUn Sa Ş de munţi, când ceata martmlor cu ~redlOţă pus de nou în mişcare. Peste vre-o zece 

D ' " b al'ca lui Lauran smte ImedIat demlsule. În Domnul, pleca spre calea cea dm urmă minute s'opreşte din nou. 
e aCI um ŞI res un , d' I b ' L d- x D ă 1 ~ t bx t I Pnma şe IOtă a avut oc su pre- preamănnd pe Dumnezeu. au a vOUo;; - e ce a stat ear Ş - 10 rea do a 

în COli_ l'~ dor., ~ , lI' If'rnea r.)hda1'e sidentia d-lul Dadilov. coriştilor şi laud;! bravuluI profesor de- doua-oară curiosul de sus, 
, }\jOI , ?rlm

î 
,P< I'll~ ~J,tIJtI ca unul 'vom li T' ribunalul a desemnat ca apMă- stoiuic Triio.1 Lugojanu. - D'apoI iar am ajuns pe afurisita 

ŞI stalOl'llwle n lip a. o,.' • acea de vacă _ respunse căleuzul cu o 
de faţă la pl'Ol:e,;ul !,ul ,tii,nd ca 1?ţ1 cel bun! torI al inculpaţilor pe advocaţiI Mal- - Soch~tatea academică s~cUlI- resemnare tristă, 
sunt solida!'] cu PI'IIl,Clpnle natIOnale ale J'iski OsarJ'a. Smitto\y şi Şmjary. litl1ral'a ,România Jună, invltă la 
. d' 1 1 eot ruman La-ar ler1l/:a. ' " f ,. 1 \ re mcu li p1' • '1. Se scne, că lfl această a acere convel1lrea SOCIală care va avea oc 

~._ ... ,~,,~~.~ sunt intentate mal multe procese, cu- la rest. ,Zum Magistrat, 1 Lichtenfels 

rn u(}eYCrat lllHrtir. -Z 
Dela 18~)I, când a fost osândit 

Înhila oară, ~i până mal septcmân!le 
trccutt;;, când a $ct1 pat din teml1lţa 

\., ClujulUi, tipograful Andreiu BaJkş ~ 
stat mal mult în temnită) decât a fost It
ber. A răbdat, scracul, I"cntru Îo\î dalaniI 
câ~T s'au perillJat, uela 1 K~)5 incoacI, 
pe la ) Tribuna«, Pe respunderea luI, 
directoriI fostuluI organ ) autorisate 
au comis cele mai mari iresponsabili
toil. Şi cel puţin dacă l-ar fi men~giat 
în temniti'î. Dar nu' Nicl unul dmtre 
cârmuito~iI ,Tribunele nu şI-a mal 

,- .-adus.......aminte de s~rmanul Balteş, ci 
""- acesta--eată ce ne scrie: 

prinzlnd fiecare câte un g.rup:, . in, 4 Decemvrie a., c. la orele i /2 
Din partea apărăreI sa ndlcat lfl- VIena, 28 Noemvne 1 903. Pe~tru co

ciJentul prin care se cere conexarea mitet: preşedinte: MihaI ~opovlCI, se
tu turor acestor procese, 22 la numer, cretar: E. de Cerecuvschl. 

in uDul,singur, , . . A _ Socirtatea academică so-
I nCld en,tul nu s a ad mls, t;U0tlven- ciaI-literara , România Jună, Viena şi-a 

d ll-se că fimd foarte mulţI mculpaţI ., 't t 1 pe allul VI'l'tor' ,. constltUIt COIDI eu· 
s ar face c.onfusl~., • Pre, edintele: Mihal Popovicl stud. jur. 
• ,,' In prllna ZI s a lOc,eput procesul Vie! re edintele Vasile Reus de Mîrva 
mtaml,uI grup compus dm 37 de acu- stud.

P te~hn. Secretarul 1: George No
zaţl ŞI 545 de mart~rI. , vacovicl stud. jur. Secretarul Il: Eu

La presentarea Jl~răml,ntuluI, apă- fimie de Cercavschi stud. jur. Casa-
rarea a cerut ca evrell să Jure , more- l' L . L' tud med Con. , d . •. ru, auren\1U uca s. . 
JU aleo«, 10 ~Inagogă cu tot ceremo- 1 l' C' P t d 'ur BI'blio-

" A I 1ro oru. aJUS 0PP s u ., . 
malul uZltat acum eate-va seco e. 1 -A . D . d c tud med 

Această c~rere a fost respinsă. tecaru: rseme aVI es u s. . 

Primul martor ascultat a fost pri- - Iuvitm'e la serata literară 
I 
\ ---~-nPc timpul cât am stat în temniţă 
~ abia mi-au trllnls din salarul meu atâta 

marul Kişinăulul de Karl AlexandrovicI urmată de dans care se va aranja de 
Schmidt care a făcut o lungă descriere tinerimea română din Oradea-Mare, 
a masacrelor şi spune că toată vina JoI la 3 Decemvrie st. n. 19°3, In 
zace asupra ziaruluI antisemit J Bessa- sala hoteluluI , Arborele verde c pen
rabetzc, care zilnic atacă pe creştinI tru augmentarea ,fondulul de ajuto
contra evreilor. rare a tinerilor lipsiţI c. Inceputul pre

- Frica luI Don Car)os. Se scrie din 
Genova ca principesa Alice Schonburg -
\Valdenburg a iost intervievată alaltăerI în 
Sori de un ziarist italian, cărura principesa 
i-a enarat toate cauzele divortuluI de sotul 
el şi totodată a desminţit ştiril~ reutăcioa~e, 
carI zic, că ea ar fi fugit cu un - vizitiu. 
Principesa locueşte în villa Horesco. Acolo 
e şi vizitiul Materni, dar împreună cu so
ţia sa, ceea-ce singur desminte toate pa
lavrele despre nenorocita fiică a luI Don 
CarlDs. La audienţa acordată ziaristuluI 
a fost present ~i fratele mal mare al prin
cipeseI, prinţul layme.. Mai dintâiu prin
cesa rugă pe anumitul ziarist ca să des
mint~ toate ştirile despre fugirea eL Mal 
spune că în curind va int~nta proces tu· 
turor acelor ziare, carI încuragiate şi 'intlu
inţate de fostul el bărbat, au scris fel de 
fel de murdăriI despre ea, "Se ştie - zise 
ea - ca. fostul meu bărbat şi-a dat ln
voi rea la plecarea mea, ceea-ce pot să 
certific prin scrisoarea primită dela el. 
Afară de aceasta el singur m'a petrecut 
la gară, când am părăsit castelul Stadelhaf. 
Eu am venit deja în Iunie la Sori, ear în 
Septemvrie pleca! la Roma, CăcI atuncI 
despărţirea noastrâ era ca un lucru sigur. 
Aci am fost pela mal mulţI cardinalI, pe 
carI îl rugai să grăbească cu formalităţi le 
carI erau încă de îndeplinit. In luna Oct. 
se întâmplă şi acestea. Castelul din Sta
delho( îl dăruil bărbatului meu, ca să 
il venză şi cu baniI ce îI va primi să ÎşI 
plătească datoriile. InaInte de a pleca din 
acest castel fu-I nevoită a-mI vinde o mul
ţime de juvaericale, ce le moşteni! dela 
mama mea, spre a da banI SOţuluI. care 
cerea într'una banI. Eu rămân de-o-cam
dată În Sori, pânu-ce procesul de divorţ 
se va fini de tot; după aceea voiu pleca 
la Neapoli. Să me mal mărit nu am de 
~ând". Mal multe ziare italiene scriu, că 
In zilele trecute am fost la preumblare cu 
automobilul cu un domn. Acest "domn ll 

nu a tost altul, decât fratele meu cel mal 
mare, prinţul layme", 

ca să nu rabd~ de. foame, şi dacă nu era 
dl il, Podoaba, Zl:l1 (;1 mi-se îndmpla şi 
aceea de multe orI. Ll O! \-CC le scriam 
in privinţa sa~a~~.duI meu, nicI~oJată Du-mT 
fespundcau .n1~nlC, In fine la H1ceputul luI 
Iunie am pnmtt, dela Marschall, ŞI el unul 
dintre matadc,nI de pe vremuri al soc 
"Tipografia", şi fericitul'proprie~tar de JZ\ 

~l averiI r,aţlOnalc. o eplstolă, 10 care-mi 
- -·-:ITtCea cunoscut, că societatea Îmi datorează 

cu sabrul P:ln<l la finea lUI Iunic cu suma 
pe 830 coroane şi mi! asigura că la tot 
cusuI ÎmI voiu primi bani!. Al'am bucurat 
şi aşa; m'am bucurat, c<lcI eram setos 
d. pl o vorbă bună dela el, care de mult 
n'~Il:1 maT auzit~o, fie măcar şi numaI pro
mlslune. 

"Timpul a trecut; în 27 Scptemvrie 
am Ieşit din tcmniţ:i (unde ~nasc dou! an!) 
î1ltr'una r Red. "T. P. "'), bolnav prăpădit 
ca val de mine, Abia am avut banI de 

l drum pană la Sibiiu; ba am remas dlul 
, Podoabă înc~ dator. Ajuns la Sibiu. dl 

Leml:nyi, putend vorbi cu dinsul, prima 
.", mângttere a fost că mi-a declarat că n'o 

să primesc nicI când restul salarulur meu 
(cu toate că la facerea bilanţulur. când cu 
licuidarea, s'a Întrodus în bilanţ) căcI nu 
sunt parale, şi ce maT este trebue dat pe 
altceva, ' , . abea în 22 Octomvrie am 
primit I ~o coroane" ... 

Dar destul at[tta, căcl restul din 

Prima şedinţă a fost ocupată cu cis la 8 ore seara. Preţul de intrare: 
ascultarea acestuI martor. de persoană 2 cor., de familie ~ co~. 

DIN CAMERA FRANCEZĂ. 
In şedinţa dela ~v Noemvrie a 

camereI franceze deputalul Dejeante 
propune, ca crucea de pe vIrful Pan
theon-uluI să fie luată jos. Ministrul de 
instrucţiune publică Chaumie vorbeşte 
în contra propunereI luI Dejeante. Se 
face votarea. Camera respinge cu 322 
voturI contra 203 propunerea lul De
jeante. 

Va să zică tot s'au găsit 203 de 
atej~lI carI să voteze contra cruce!. Ce 
ruşine pentru Franţa cea catolică! 

XOtrTĂ~t.····· 
ARAI), 1 Decemvrie n. 1903, 

Program detaiat seara la casă, Comi
tetul. aranjator. SuprasolvirI manm
moase se primesc şi se vor cuita pe 
cale ziaristică. (Adresa cassaruluI: Ioan 
Moldovan, strada Szaniszl6 Nr. 7°7), 

- Sirocco îngrozitor. Se depe
şează din Fiume: AlaltăerI noaptea a 
bântuit un Slrocco cumplit În, întreg 
portul. Pe vapoare deja de dimineaţa 
s' a sistat munca. Mărfurile în preţ de 
sute de miI, aşezate în dockurile por
tulul, toate aproape au fost distruse de 
valurl carI au rupt digurile. Schimbare de local. Renumitul dentist 

AIorgenstem Gyula şI a strămutat locuinţa 
de ordinaţie (tragerea de măsele, plomuare, 
măsele singuratice şire de dintI, coroană de 
dinţi de aur măsele cu rădăcinI etc.) în 
Arad, piaţa Alldrdssy Nr. 15. 

Cea mal nestricil.cioasiL cremă pentru 
lnfrumseţarea tenulur e crema de florI de 
iliac, un borcan costă 1 cor. 

, <;crÎs0:1r2 sllnt acusărI grave la adresa . ~ 

~,"- --=--..... ·'Ulor' fruntaşi. Eal' noI nu avem să 
supărăm pe nimc,11 rccrimincnd, ci 

. fa~e,,! ~ apel, la tOţI j1'tmlu~ir românl, să 
trl1mta ajutor lur Andl'eiu Ba!tes 

.... 'lSibiiu, Kempelgasse Nr. 5"), care cât 
îl lasă sut1etul. Pentru-Că dacă în lup
tele ce s au dat în cestI din urmă 1') 

anI a fost cineva ma;tir, apol bietl~ 
Balteş a fost, căcl a rebdat mal mult 
de cât se poate cere unul Român. ş'a 

Dpplltatiulle~l care i-a dus 
contelul Tisza mandatul de deputat, a 
fost primită de primul ministru Dumi
necă, După-ce Markovitsch Antal a fe
licitat pe alesul cerculuI Ugra şi i-a 
dat mandatul, Tisza a tinut o vorbire. 
A mulţumit pentru încr~dere şi privi
tor la atitudinea sa a zis: , OrI cât 
m'ar durea să llzez de mijloace aspre, 
nu pot sta la îndoială, ci orI fac rîn
duială, înlăturând din drum pe mal
contenţl, orI vol cădea eu zdrobite. 

Pudră de florI de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de fiorI de liliac bucata 70 fiI. 
Pasta Iuno 2 cor. 
Pudra luno 2 cor. 

-- Pentru un proces. Ni se 
scrie din BecIcherecul mare: Moise 
Prodan econom în Sânmihaiul român 
stă de mal multă vreme în proces cu 
proprietarul de acolo Traian Voicu. 
Procesul s'a terminat acum in favorul 
fraţilor Voi cu. Perderea procesulul l-a 
amilrÎt a1at de mult pe aceştI dOI fraţI 
încât Duminecă noaptea l-au pândit 
pe Prodan şi l-au omorît. FraţiI uci
gaşl au fost deţinuţI. - Mijloc sigur contra durerilor de' 

stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
- Noua campanie a zinrulul stomac, contra boalelor învechite de stomac 

"AnUIU". - Ziarul , Avanti, din şi contralipselpoftef de mâncare, pe urmă 
Roma a început o noua capmanie în un mijloc sigur purgativ fără durerI: e 

......;, ,./răbdat bărbăteşte, fclră să fi căutat 
._'. a-'şl. escompla nainte preţul suferintiL 

A ţJn~t cu ~ragoste la ziarul pent~u 
care ~ a angajat să sufere. Şi în pri
mul ,rI?d cel. carr au stat mar aproape 
~e , flpograila« sunt datorI să-I ajute, 

După ameazl Tisza a dat un ban· 
chet alegetorilor se! in otelul, Royal c 

Intre ce! 317 alegătorI a fost şi pro
topopul N. Roxin vechiul aderent al 
tiszaiştilor şi verul seu dr. G. Roxin, 
noul advocat din Salonta, 

ceaiul întăritor de stomac al farmacistuluI 
potriva nouluI material de artilerie al Kossuth. O cutie de probă I cor. 20 fiI., 
armateI italiene. o cutie de probă 2 cor. 

Spune că sunt 540 de tunurI de - Contra guturaiulul, tuseI, răgu-
câmp şi 13° tunurl de munte care, în şeleI, flegmeI şi a afecţiunilor laringilor 
urma defectuosităţiI afecte lor, sunt ne- are un efect miraculos pastilele de pept 
trebuincioase. Sen~ga. Se pot gă~i In farm~cia "V erg-

, . . Mana" aluI Kossuth, m Arad, PIaţa Boross-
Zlarul soclahst adaugă că e ne- Beni 150 (casa Dengl). 

voe de a căuta respozabilitatea greşe-J 
iilor comise carl se cifrează printr'o Red. respons. Ioan Russu Şirlanu. 
perdere de 20 milioane şi priveaZă Editor AueI Popovlcl-Barclanu. 
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"TRIBUNA. POPORULUI" Nr. 212 

• KCtl-ETKO 
-' 

Jillaio ... 
ARAD, Strada Templom, palatul Minoriţilop. 

Pentru fomoditatea publiculuI cnmp~r~tor cu incepere din I Decemvrie 1903, in localităţile 
_ spaţtcasei Inele prăvălii, aUI deschis o sectie osebită 

Bazarul de Crăciun 
in care sunt expuse spre' vinzare resturi de ţeselurl, parchet ,i creton, pe care le pun cu 

jumitate preţ la disposiţia On. public cumperelor. 

Kopetko Karoly juni' 
DiplomA de aur 1891. Oradea·Mare. 

SCHĂFFER JOZSEF 

Industrie locală t 
Serviciu escelent r 

ALBREeHT AGOSTON 
compador. (mal 'nainte Cst"h Kat&1in) 

ABAD, Strada Tabajdy KtLro)y. din IUDa Maiu 1903 In 
ExecutA tot fetul de 

lucrărI de compactorie 
dela executarea tlll 1l,1 simpli plnl. 11 cu 
mal de lux. - Comande le din loc şi pro
l'inţl. Sfii rfertuesc prompt ,i punctual. -
La~ru bun ti solid J Preţuri Ilod~rate ! 

S .. rvieio punelual! 104.5 47-

DiplomA de argint 1885. Budapesta. 

TelefoD (pentru ora, ,1 eomltat) Nr 387 

BRAUN N. A. 
deposil de culori. 

.6.1'a4, piaţa Dorol·Dăm Nr. 10. 
Mare deposU de firtlis, culori df 

ulei fo.bricat propriu, culori pentru v(JP· 
sirea podelelur r uleJ'uri pentru tW.llini, şi .• 
toate de prima calitate. 

- r&mattde din prwitlt4 se 
1054 62- e(f>ptuiesc prampt şi solid 

- Pachetarea gr.tuit -

SEIDEL OTTO, 
fabrle .. t de clchu!, 

A:a.,6, 1). ÂD.dr6.ssy-ter lir. 9 
(vii a via eu biaericAl· 

Execu' orI-ce !el de chipiu mi 
litlU', P08hlV flnall\ial pentru pompif}rI 
pen'ru preoţI ,i oivil1, clllitate buna. 
preţ moderat. 98.') 58 - 80 

Cel mal eftin isvor da cump!rare 
din Arad. 

Juvaerieale, 
burăţl de aur ,1 argint (trAnte) 
bilete de amanet 

cumperi pe bani gat. cu preţurilE' 
oele .al seumpe, ,a·u le schimba eu 
alte obiecte, 1006 82-

Deulsch Izidor, 
etuomicar ,1 Juvaergiu 

Arad, strada':reDlplom. 
. - Telefon Il·rul 438. -

AR.J.'\..D, 

Strada Salacz 
(Casa. L6~8). 

Recomanda In atenţiunea mult 
ono pubJio marele seu 

magazin de mănuşi p~ntru băr-
baţi, dame şi copii 

fabrioat propriu, brâne, legături de 
stomac, suspensorU, şarşHfuri de 
piele, lrigatore ~j pânze d~ gumă, 
precum toate cAte se ţin de branş" 
lista, pe lAnge. preţurI eftine. - Asor
llment uriaş 1058 20-60 
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CREM.! 
MARGARETA 

este cf'!l mai fii gur mijloc pentru _ 
! producerp8, p··rt~·(.·liOlUU·ell ,i l·OD· ;' I 

'1 IMnwa 11 
: F:aUM'OSE'+EI. :: i 
~ ~ -= A\!61t l11iOU08t, prfll'arat nevl- S-

I ~ "111"or. {UrRt 81 rl\rl} grAtlime are ~ 
UD. 'Ied uimitor. -

D ~ • In eAte-va .Ue laae al diapatl ~ 
; 81uDiţelp, petl'le de ncat, coji', EI 

o:;' jupuiturHE', b\.b\~h·t punct. D~gre ;. 
Q (comedonel")" toate 1\ff'( ţ:untl:' _ 
~ de pele. Net~:zf'şte lnr'ţitllrlle ,: l' 
~ ciupiturile de \ ~:hat (b .;.b .. t) 8\ 6nd 
~ efect chiar ,i 88uprll celor ma! 
': loainta$Y tn vlr8: 1, dl:ora le face ~ 
f pelea lIDGrl ,i 'ramoas'. ~ 
~ ~ 
~ Dr. M.oseDgei! ei MetJg,'r, re· ..,.... 
.! numi$ii prof. villdtlcA lncre\iturile a' 
-= de pe obraji cu 8jl110rul mssa- a 

1

'" ctu;ul. Spre acest scop Crema ~ 
f Margareta eBte cea mai pouivi\&. ;e Dac. faţ" Ililnic Be ma8e8ll1 ('u ~ 
Jl Crema M.argareta. dispar nu nu· 1:11 

~ mai aluni$"le. petelt'l de fiica' ,i a 
oi .1&& -necurllţeob de piele. ci /fi f. 
.. cre4uriIe. ciapi'urile de bub .. ţ ,.... 2 
E alte anoMlllii Csuhte prin b,ut~ ;; 
= De,e, Irij', boall, etc Urs preser- ~ 
! ţaliv In conva ,u,itei soarelui eoI> 

Ă ti .tntahai. Şi liua ae poate In· ::t 
.:! trebuin$L ~ ! t ' ~ ~ 1 bM'can mar. cOlta 1 Il, ".ul "1 

I mie 60 el'. Pudra de dam" Mar- !. 
gat'eta 60 tf". Bap"n Margareta ~ f. 36 er. pruta tU dinţi Margareta .... 

.... fj() el'_ Regeneratorul p4t'Ului pro- ,f. 
j dutş coloarea originald a parului s
-;. înc4runţit 1 fi. Blondtnisarea pa 

rului de ori· ee euloare. Parul pri II 

( ! mesce o culoare aurie 1 fi (j() er. g 
W O L F J A N O S, ~ Pomada tannochininiea eel mII. :.. 

'-; bt.,. mijloc .".6 tuUivarea ti erei ;. 1 

- a1obotar de Ibde de barba, ,t dame. - ! cert« ptlrului 36 ti 50 ct'. Re" :- . 
Arad. eo)ţo1 pfeţll L i bertiţl1 ,18tr. Slmonyl oi cito, ~ mvat* Bohm de ViNg" 

41 şpre C1fUiv~rea munejelOf' 25 ~fi. 
Am onoare a .tult'I awqia an. tJubll(' .;. 36 ff. 989 12.....;;)\ 

din I( a li proril·lI, eA tD atelierul N" de t Clement FBld •• : 
ciobot4tipt('glt".lIr ghdeZe cole mal rrumo8~ tI :.. 
,.tl"Ir.pJ,t .. ICll1d~. De.cum ti Ihele orlope· Arad, str. Dtak Fer~1 lfr. 11. 
diee. pe lltgi\ d plinI «araupe. 994 81:1-50 ••. c 
• 

A\\ R<! ~\ n--1 --~ ,\ ~ ~/~ 

Strada Templom, palatul Minoriţilor. 

~86g8~~~J@Ui9!~)§1~~teJU!J 

= Imprumuturi de banl pe amortisare I ! mijloceBB pc, ling' conditiile cele mal .vant..joase, pe moşiI Vi I 
• case In oraşe cu 4'3, 4 fi şi 5% şi 8morti8~re de • 

181 20, 25, 30, 60 de ani, m 
go lld~c~ In csm9.te. e Bocotit1\ stAt camăta cât ~i amortisarea din capital. I 
m1 Principiul meu e Indeslulirea M. Ono public, care vrea sI, 1 .. 
,~ face. tmprumuturl hipotecare. tle 
~ lmprumuturik se plătesc în banl gata, scrisorile hipotecare se = 
~ plătesc cu valoarea lor nominala.. SpeBe prealabile nu sunt, tacsele II 
OI mi le socotesc ulterior. m 
00 Pentru desluşirl mai detaillte 8. se adreBa~ la II 

I Arad, s~.~~~e?t~r-~!~~.~~ uşa 7. I 
·l8I@S8@ ~~6tiJ@~~6~!@f8·-. .. 

lffi~iYi~~~~f·-· i 

li] F.-i.le.-icI16ÎÎig • 
Turnătorie de clopote şi luetaJ, fabridi de 

pompe, arangeată pe luotor de vapor. 

Arad, strada Râkoczi Np. 11-2'8. 
-----

S'a fondat la 1840. 

PreDlint la lSOO ()u een, Insi D1are 

medalie de st.u"t. 

-;;:-~ţie pe mal mulţf ant ş(pe r~ :.. 
lân.fj?t cele mal fa~'orabile rond'J'it de plattre r-.~ 
- recomand1. clopotele sale cu patenta c~s. ' . 
şi rfg: invenţie proprie, ca,rl au avantagzul ... 11 
că fat9. ca ort·ce lilto clopote, la. turnnrelt ___ .~ 

~ 88 rltoe O economie de 20-30% la '.. 
greutatea metalulul. - ' ....... 

Recoman,1ă tot-od"t9. clopote de (er = . L 

u"ul şi aceluiaşi clopot Iare şi < ... """et ada"",+ 1I .. 0ut0 . " 

ce se pot învîrti şi postamentl!/e de fer, PrJ~ : 
a câror tntrebuinţare clopotele 8e pot scuti de crep~t ŞI II·. 
(·hi." şi cele ma.l mari clopote se pot trage 1i:\rEl.-ca sa se 
clatine turnul. A ~ 

Recomanda. apoI transformarea clupotelor verht m coroant'l '. 
de fer, ce se poate irlvîrti, cum şi turnare.a din nou a clopot lor . 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote noua pe IAnga. o Bupra-

801vire netnsemnata. ' 
----

Liste de preţuri şi cu ilustratiuni - la dorinţă se 
trimit grati&. 7 0-25 
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