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.~.~:~ Interesul de obşte şi solidaritatea. 
(a,) Istoria risipitulul neam româ

nesc ne este mărturie şi dovadă, că 
n'am fost şi nu suntem norocoşI noI 
RomâniI a vedea în inventarul fnsu~i
rilor şi virtuţilor noastre etnice funda
mentale, sentimentul făcetor de minunI 
al 80lidarităţit naţionale. Acest adever 
şi-a atlat cea mal înaltă expresi une tn 
cuvintele lUI Andret Mureşianu: «Pe 
vot ve nimiciră a pismel n~utate ~i 
oarba neunire ... l> A doua scădere fun-

0...:., damentala în caracterul nostru etnic, 
"'''-

care iară~I se învederează din istoria 
întregulul neam românesc, este, că ne-a 
lipsit ~i ne lipse;;te simţul ~i interesul 
viu şi neintrerupt pentru treburile cele 
marI şi ob~teşt1 naţionale. 

Exploat~lnd aceste dou~ funda
mentele, ină.::>cute lipsurI ale naţiuneI 
noastre, vecinii, rivalil şi potrivniciI sÎ-

~matic ne-au ştiut împărţi, şi noI, 
desigur inconştient, ne-am lăsat învrăj
biţI, ca apoI cu atât mal uşor si\ ne 
poată porunci. NiCI-odata în cursul in
delungatelor nemurl primej dia comună 
n'a adunat în aceeaşI taMră pe toţT 
fiii n'~amulul ro mânesc, nicI-odată un 
curent general n'a deşteptat în nol dra
g05tea de luptă şi inte~ trebuincios 

~~comun. , 
/ Aceste crude adev~rurT, carI stau 
-----1n CP3. maT strânsă Jeghtura., ca toate 

adev~rurile istorice îŞI au fireasca expli
care. Ele n'au să ne turbure, ci din 
contră au să ne îndrepte şi să ne lim
pezească calculil nostri pentru viitor. 

,:;/"" ·s\ 

Dar nu trecutul, ci prben tul voim 
acum să-I analisăm. Ccle~~e s'au pe
trecut tnaintea ochilor nostri, colo su" 
In parlamentul cŢ~rib, contlictul acut, 
ce s'a produs şi se menţine cu lnda
rătnicie tntre Domnitorul ~i între depo
sitariI şovinismulul maghia.r, a avut da
rul să ne trezească şi pe noI Românil 
din tradiţionala noastră nepăsare şi 
trândăvie politiCă. Criza generală, ce 
planează asupra patrieI, în mod firesc 
ne ofera şi noue ocasiune binevenita 
de a face iarăşI politică româneasca' 
de a începe ean1şI să ne gAndim asupr~ 
so~ţil ~oastre politice naţionale şi să 
ChlbZUlill asupra mijloacelor de lndrep
tare~a acesteI sorţI. 

Acea"ta este adeverata revoluţi~ 
valachă, despre care in zilele trecute 
ne vorbiau în pilde atât de viI cronl-
~. maghIarI. Hevoluţia sau mal bine 
premp,neala asta în gânrJirea şi simţirea 
noastră, este - după cât ne taie asUl-zI 
capul - singurul profit şi unica noa
stră bucurie din cearta ivită între co-

... t~, r?ană şi, intre şovinişliI maghiarI: că 
~ ~ dlll ?eghgent1 ce eram cu noI înşine, 

am mce~ut. s;'\ ne inleresăm earăşI de 
t~u~ul ŞI vIeaţa noastră politică bolnă
VICIOasă. 

Dar ~ă. Domaitorul terii se va lăsa 
0:1 nu, birUlt de curentul şoyil1işlilor, 
ŞI le va face 0:1 nu acestora şi ultima 
plăc~re, de a mtroduce şi în armata 
patrIeI noastre POllglote maghiarizarea 
mtrodusă pe toate celelalte t al 
'ţ. d erene e 

VIe 11 . e stat; cu ~lte cuvinte, că la 
resolvuea aşa numIteI «crize a ţeril 
noI poporul român, vom trage ceva i~ 
;umpllnă, -la aşaceva a ne mal gândi 
In tmpregiurările de astăzI ale vieţiI 
o.oastre naţionale, ar fi o cumplită amă
gIre. La aşa ceva în prima linie slabi. 

ciunea noastră întrensecă morală nu ne 
îndreptaţe~te a mal reflecta. 

K·am fost solidarI noI RomâniI 
nicI odată şi nicI la 18M~, când am 
avut ocasiune strălucită să ne afirmăm 
ca corp naţional în concertul politic 
al palriel şi al monarchiel. Ear de aluncI 
incoace pe terenul culturii morale am 
filcut regrese uimitoare. Urmarea trista 
a acesteI decadinţe morale este, că pe 
lângă tot sporul numeric de suBete şi 

pe lângă toată prospera rea economică 
şi intelecluală, astăzI nu mal re;4ă
sim nicI barem insutleţirea şi solidari· 
tatea dela 1848, ci tot mal mult ne 
indepărlăm de tab~ra dragosteI frăţe~tl, 
fără de care nimica nu are o natiune. 

O luptă ucigătoare de fraţi s'a 
pornit înlre noI şi-şI urmează calea 
tnain te. X u este o revoluţie internă ne
cesanl, care să purifice atmosfera, ci 
este conspiraţia anarchică a celor ce 
pe lumea ceealaltă visează resplatafap
telor, ce nu-şI au explicare pe acest 
păment. In discuţiile şi polemiile noastre 
carI privesc binele public s'a întrodus 
o şcoală nefastă, în care nişte dascălI 
proştl au inceput să propage aşa nu
mitul cult al tradăril naţionale. In vreme 
ce presa maghiară căuta să ne discre
diteze în faţa stnlinăfăţiI, numindu-ne 
pe toţI la olaltă şi pe fieşte-care în 
deosebI »trădiltorl de patrie«, pe atuncI 
o parte a preseI române nu mal resbea 
cu seriile' de articole isvorite din a 
.pismeI reutate«, pentru a convinge so
cietatea românească, că un şir întreg 
de barbaţl conducătorl al el sunt -
nu atât fără pricepere şi în rătăcire 

.- ci de-adreplul r~l, mişel şi venză-
1.01'1 a1 cauzeI nationale. Felul acesta 
de combatere ;;i p~litizare, caracteristic 
neamUh.l1 române~c, a fost billaia lUI 
Dumnezeu pe capul nostru, Cel inju
raţI şi timbraţl cu imposibilele epitete 
se disgustară cu desăvirşire~ se deleră 
la o parte şi cu .el dimpreună disgu
slul pentru treburIle obşteştI cuprinse 
pe toţI prietinil şi slim::'UoriI lor, gene
raţia tinera, ce era chemată să Între 
in luptă fu cuprinsă de un pesimism 
ne natural şi din toate părţile se auzeau 
numaI dnrere şi desperare de soartea 
şi viitorul unul neam de oamenI con
dus în mare parte de nişte ) mişel c şi 
.venzetorIc. 

Mania aceasta de a distruge încre
derea noastră în noI înşine, de a in
vent: caractere slabe în stnul societ,\ţiI 
romuneştI, este astăzI o boală lipicioasă, 
adev~rat şport pentru uniI, pentru alţiI 
~heslIa de existenţă. AstăzI avem aproape 
m toate centrele o sectă tntreaaă de 
c?rtitorl. ~ârfiforI, denunţianţI şi ~alom
matorI. O mtreagă literatură pornogra
?că vo~bită şi scrisă se cultivă şi se 
lllcuraglază la nol. D'abia veI mal găsi 
astăzI Între cele treI milioane de ro
mânI un singur barbat de seamă a 
căruI onoare, caracter şi bună-credinţă 
să nu fie trasă la indoială de secta 
b0rfitorilor. Cine să maI aibă curajul a 
sI~une o vorbă cu minte, cine are plă
cerea a iniţia un curent nou, când la 
spate îl pândesc cu sufletul întunecat 
discipulil şcoalel anachiste?! 

NoI suntem convinşI de marele şi 
vecInicul adever, că nu exsistă în această 
ţeară a noastră Român, care să nu-şI 
iUbească şi să nu-şt stimeze neamul, 
care l·a născut şi legea, în care s'a 

botezat. Este după mintea SăI1ătoasă, o 
absurditate chiar şi numaI a presu
pune, că în sînul naţiunel române ar 
putea să existe duşmanI şi venzelorl 
al binelUI comun românesc. Astfel de 
monstriI din mijlocul poporuluI român 
nicIodată nu s'au ridicat şI cu atât mal 
puţin sunt astăzI, când conştiinţa naţio
nală este atât de desvoltatiL 

Dacă decI iubirea şi stima noastră 
pentru naţiunea mamă este un adever 
atâ de natural şi nediscutabil, de ce nu 
putem înţelege, că şi noI între noI ca 
fraţI numai cu dragoste şi stima ne pu
tem întâmpina şi trata? 

Evident, că este o prostie a ne pri
goni unul pe altul. Evident, că sfă
şiindu-ne între oltă numaI conlrarilor 
facem bucurie, intocmaI cum ne bucu
răm noI de sfălŞierile lor interne. 

Să ne, iubim şi respectăm deCI uniI 
pe alţiI. 

Se depunem in discuţiile noastre tonul 
pătimaş şi r~utăcios, care întunecă min
tea şi amăreşte inima, şi să ne combatem, 
dacă e de a ne combate cu armele cul
turiI adev~rate, cu nobleţa şi cu dem
nitatea proprie rasel romane, care con
vinge, înalţă sufletul şi tncălzeşte inima, 

Grava şi complicata situaţiune po
litică a patrieI noa:stre, aspectul trist 
lŞi ruşinos ce-l prezintă astăzI parla
mentul ţeriI, cu tot dreptul a trezit în 
noI, in societatea românească, un nou 
~i îmbucurător interes pentru afacerile 
publice. Patriotismu~ nostru curat şi 
sfint ne dictează, ca să Ieşim din re
serva şi pasivitatea tn care ne-a aruncat 
un sistem de guvernare ostil şi ne
drept, şi să nu mal vrivim indiferenţI 
la jocul hazard, prin care turbaţiI şo
viniştl yor duce ţara. la peire şi cu ea 
dimpreună şi pe nOI, fiiI el credincioşI. 

ln faţa derutei politice, ce în mod 
fa lai trebue să-I ajungă pe heghemoniI 
nostri1 mal curind decât ne·am fi aştep
tat, noI credem a putea saluta deja 
zorile uneI nou~ revoluţiI spirituale in 
vieaţa noastră politică naţiona~ă. Sun
tem in ajunul unor vremurI marI. Cu 
umilinţă ne rugăm de geniul cel bun 
al naţiune! române, ca alungend din 
inimI trândăvia şi nepăsarea să facă a 
creşte acolo interesul cel mal curat şi 

mal luminat pentru binele şi fericirea 
iubituluI nostru popor. Şi mal presus 
de toate apelăm la înţelepciunea băr
baţilor nostri conducătorl şi-r rugăm a 
cultiva în mijlocul activităţiI obşteştI, ce 
ne aşteaptă sentimentul făcător de mi 
nunl al dragosteI frăţeştI, al solidarităţiI 
naţionale. 

Delega{'iunile. Se anunţă din 
Viena: Guvernul comun nu va cere sume 
mar marl pentru consulate. Unica pre
tensiune extraordinară se formea{ă pen
tru înjiiinţarea nouluI consulat din Mz
trovica. Delegatiile por fi. întrunite nu
maI până la 25 Decemprie, {apoI iau 
1Jacan{e până ia 6 Ianuarie. 

• 
COnUnUfl1'ea obstrucţ'iei. 

Dacă până Duminecă Tis{a reuşeşte 
să-ŞI !reacă proectele de re cruţI şi in
d;mmtate, atuncl Dieta va lua vacanţe 
pană la 7 Ianuarie anul viitor, în caz 
c~ntr,ar va,canţa va fi numal de 5 zile 
cat tImp ţm delegaţii le. 

Cazul întâiu cu greu credem că 
se va întimpla, pentru-ca fracţiunea 

S{ederkenyi este decisă a continua cu 
ultima energie obstrucţia şi nu e es
chisă posibilitatea să mal ieIe odată 
flacărI focul potolit al obstrucţiel. Acum 
după ce a retras şedinţele paralele, 
asta ar însemna pentru Tisza o urită 
pacăleală. 

* 
Mandatul din Sittmar, ataCltt 

(''U petiţie. Se depefea~il din Budapesta, cil 
mandatui d,'n Sălmar al lut Hieronimy, care 
de altfel a fost ~t,.opz't ş" de sâllge, va fi 
atacat cu petifilme la Curie. S'a descoper'it 
adecct, cil Humat p,'in mari Cillcel1l de lege şi 
abu{un, dl Htero1!imy a putut ajullge ta 
mandat. 

Delatores ef acusatores. 
(A) Tot adevărat e că istoria se 

repetă. Şi se repetă mal ales în cele 
rele. 

Se împrospătează astfel de insti
tuţiunl apuse, carI, prin felul lor de a 
fi, au lăsat drept amintire pagini de ru
~ine în istoria CÎvilisaţiel generale. 

Astfel întâlnim în istoria Grecilor 
vechI unul dintre cele mal rentabile 
meşteşugurI, acela pe care îl purtau 
aşa numiţiI: sicojanlT. Chemarea lor 
era distrugerea, nimicirea orI-căruI om 
cu oare-care autoritate, cu o reputaţie 
stabilită, care prin meritul şi munca 
sa ar fi fost îndreptăţit la recunoştinţă 
obştească din partea semenilor săI. 
Dar nu să mărginea la atâta. Prin 
distrugerea altora ţinteau la ridicarea 
lor proprie. Indemnul intern, psichologic 
din care pornia întreagă acţiunea lor 
de nimicire, şi înălţare proprie în acelaş 
timp, era un sentiment de rivalitate, un 
egoism infernal de bestialitate ome
nească care s'ar putea cuprinde foarte 
bine, în faimoasă, dar de multe orI -
durere l - prea adev~rata sentenţă: 
homo homini lupus I 

In să la GrecI aceştI oamenI nu 
formau o institutiune oficială ocrotită • 
sub aripile statulUI, ci indivizI singura-
ticI din propria lor pornire să asvîr
leau pe aceste ticăloase şi mişeleştI 
potece, carI ÎI duceau mal de grabă 
la satisfacerea unor ambiţil personale 
la mul\umirea unor patimi păcătoase ... 

Acela care a făcut din ocupaţia 
sicofanţilor, o instuţie de stat, o ca
rieră publică oticială, a fost cel mal 
tiran împerat al lumil antice romane : 
lmperatul Tiberiu, care în lipsa uneI 
solide şi trainice base morale, pe care 
să-' şI fi putut edifica stăpânirea, a tre
buit să recurgă la mijloace problema
tice, riscate şi absolut neiertate de mo
rala publică. Şi-a împrejmuit scaunul 
domniel sale cu o tagmă de cele mal 
păcc1toase existenţe, cu nişte oamenI 
ticălOŞI, cari îŞI ţineau de cea mal 
inaltă chemare a vieţiI şi fiinţeI lor: 
clevetire a, minciuna, perfidia, însi
nuarea. 

El a instituit în mod oficial, des
chizendu-le carieră şi cu spor, pe asa 
numiţiI: dela/ores et -acusatores. Treaba 
acestora era, ca prin msinuărl de tot 
soiul şi prin acuse scornite să frîngă, 
să ducă la peire, să nimicească pe 
toţI aceia, la carI s'ar fi manifestat cel 
mal inocent semn 'spre oare-care in 
dependenţă. Şi pe tOţI, câtI intr'o epocă, 
de care să sperie gdndul, ar fi cute
zat să cugete şi să simtă altfel, de-cum 
voia stăpânul lumir, domnul vorbil 
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eterne să-'I, iscă imposibilJ înaiJl}e I dent pe. Gr. ES{ter!ld{)~, C? secretar .ge Di~1 str.ăinătate. I şedintele aralele du ă-c I-I. 1 ' 
de vreme, să- f aştearnă scăldaţI m neral pe Jandarmul ŞI nellpsltul detectlV: jos c' t PB 1/ " . ~" e o fo La-
sângele lor propriu, la picioarele unul I Jancs6 Benedek, ca vice presidenţl pe .])psebidc)'ea I{t'ielIstnguJui. G~'ibo on ~ P al ya~y~ ,. lvadar, Ugron 
stăpânitor, care în nesiguranţa-l morală renegaţiT, şi urgisiţiI: HerC{eg Ferenc{ - Rel~hstagul a fost deschis prin- din n

r ŞI ă o o.~y\ eza au accentuat 
era chinuit amar de neliniştea şi de .fi )tIo/dovan Gergely însuş acest fapt tr'un diSCurs al tronuluI cetit de dl dintel~~ p rer\ e ori că condusul şe
suspiţtunca, că lUI toată suflarea îl ne presintă un simptom foarte trist al BUlow care a exprimat mulţumirile lam'entul ~ar~ e ,e a ost contrar regu
este duşmană, precum aşa i-a şi fost... vitalităţiI, al puterir de asimilare şi de 1 Imp~ratulur pentru partea ce ţara În- poate is~or~l cl~ă ~evocarea acelora nu 
. Aceeaş nesjg~ranţă. mo:allJ! a~eeaş expan.$iune, de care ~ispune el~em~ntuiil treagă .a luat la suferinţele Suvenmulur. tulul. 1 ,m §~203 al regulamen-

lIpsa de un temem solId ŞI ClOsUt al Maghlar. Dacă necesitatea Îl lmptnge . ~lscursul tronuluI relevează ne- D' " 
viet,lI de stat şi tot acelaş păcătos fel până la astfel de miJ'loace nepermise' gOClcnle relative ]a tractatele comerciale leta m. 11l;8î, 1~,1te a abrogat 
de guvernare trebuie să fi îndemnat" şi nedemne, grozav de putredă trebue şi anunţă proectuI de lege privitor la 
şi în ţara noastră pe cel-ce au mono- să fie întreagă temelia existenţiI lor... tratamentul Engliterel ca natiunea cea 
polisat pentru el patriolismuJ, a se Nol din parte-ne dorim, ca pe totI mal favorisatfl. ' 
grupa Într' o astfel de societate de· aceştl sicofanţI modernl calul luI S~- Mal departe Mesagiul adaogil: 
delatoies şi acusatores, căreia Însă i-s'a !,iallUS să-I ducă Ia izbânda, pe care o Germania întreţine relatinol ami-
de r ~n nume mal blueglasnic, mal mo- I merită şi care, va trebui să-I înghită, cale .cu toate puterile str~ine; în grava 
dermsat: ,Ors1.6.gos )tfagyar BăJJel- neapărat, pe aceştl şoviniştl neble{nicl. chesttune macedoneanf:l, interesele ger-
set!c ! mane se află pe a doua linie; cu 

Asa să chiamă societatea, care s'a toate acestea guvernul şi Jmperatul au 
încirip~t acum de curend în capitala DIN ROJIÂNIA cooperat ast-fel ca să împiedice com-
ţeriI întinzându-şI iţele şi reţeaua sa plicaţiunl serioase şi au contribuit la 
asupra tuturor ţinuturilor locuite de II. S. Segele Carol la exposiţia de succesul aspirat,iunilor puterilor mal 

Idiinţe. VinerI, la orele 9 a. m, .M. S. Re-
nemaghiarJ. Problema el este, ca pe gele a vizitat expositiunea de ştiinţe. interesate la regularea stă reI actuale 
faţă şi pe ascuns, în toate chipurile Suveranul a fost însoţit de d. lt.-co- din Macedonia. 
iertate şi neiertate să pună stavilă ma- Ionel Volvereanu, adjutant regal. Discursul tronuluI termină relevând 
nifestărir indi vidualitătil noastre etnice La intrare au întîmpinat pe Rege d-niI întrevederile cu ocasiunea căror s'au 
şi naţionale, nu nu'maI pe terenul dr. Istrati, Sp. Haret, C. Dissescu) generall reînoit dorint,ele s, i sperant,ele unanime 

Brătianu şi Wartiadi, dr. Obreja, dr. Mano-
vieţiI politice, şi pe acela al vieţiI so- lescu, Felix, Petrini GalaţI, D. Neniţescu că pacea, aceasta mare bine-facere a 
ciale. Cu deosebire pe ac' sta! Şi ţine dr. MinovicI, A. Saligny, N. Cesianu, G. Ni~ prosperităţel popoarelor, va fi p~zită 
cu tot chipul ~ă fie aceasta o institu- coleanu, etc., etc. de turburărI periculoase. 
ţiune de sicofanţI, deiatorl şi acusatorI, ... 
spion! şi detectivI I Toate la olaltă, căcI Prima vizită a fost făcută săleJ de 

. cursuri a institutuluI, unde Suveranul, con-
cum spune Ziarul 'l\:faf(yarorsrdgc (De- dus de d. dr. Istrati, a văzut diplomela des-

..., 
DIN DIETA. 

condusul şedm\e; -"' J ;'1~;:<;elc. 

XOUTĂWI. 
AR A H, "' Decemvrie n, 1093. 

- Raport m~tllorologf(l. TImpul de şi fnchJs, 
a fost ,tns1\ frumos ŞI e/tldurc.s In toată toaTa. Aproape 
pretutll1(lenY termometrul s'a ridica.t peste 1[)". 

Ve.otul dela S, şi S'"\', a ~uttat tirieel tn 
sudul NrJL Noapt~a cald~ şi liniştită. 

Tomperatura: + g'6 grade C. 

- Convenirea socială arangiată Sâm. 
~ătă,. 5 Decemvrie în sala llMileniu" d.e 
tlnenmea noastră din Arad, a avu.t-.-.un 
succes desăvîrşit. 

Un frumos buchet de dame $idom
nişoare a dat ascultare ÎnvitâreI tineri meI 
şi într'o vie animaţie a decurs petrecerea 
până la orele 2 după miezul nopţiJ~ re
mânend aproape Intreaga societate până 
ta acea oră. Ce e drept sexul frumos n'a 
fost l? aşa numer de faţă, ca să fi putut 
ostenI pe cavaleril dansatorI. De-acea totI 
au plc.cat cu plăcute impresiI, mulţumiţI 
şi dontorl de a se mal Întruni ~i altădată 
la astfel de convenirl. 

cemvrie 3 p. 9) această conglomeraţie tinate să fie decernate expozanţilor. 
de descreeraţl va fi: a nem{ptisegi mo{- ... Şedinţa dela 7 Decemvrie. - l{eeting;ul soeiaI.(}rllloera-
galmaknak v.y6sagos megtigy-e/6 aUo- A doua secpune vizitată a fost aceea Dacă la ordinea zilil a şedinţel de ţilor din :'1l4i'lpp~tn. Duminecă du-
masa! Şi noI ştim, durere, cum tre· a InstitutuluI geografic al armateI. Aci ex- azI n'ar fi fost pusă votarea asupra p'ameazl social-demol:r~ţir din nU(b~ 
buesc înţelese cuvintele acestea. O es- plicatiuni!e au fosl date de d. colonel Is- abrog<1ril şedinţelor paralele, şi şedinţa pesta au ţinut un meeting monstrp in 
Perinţă îndelungă, dureroasă şi tristă· tăcescu, care a prezentat RegelUI un curs d l' fi Tatters"l. MeetioJJ1.l1 a fost Drp~,ij.1t de 

de geografie dedicat PrinCipeluI Carol. e az s ar putut numt:!ra câtră acelea 1:), 

ne-a invt:!ţat. că toate mişcările noastre, Rind pe rînd apoI M. Sa a cercetat monotoane. lungI, fără emoţiI, de pe Veltner Jakab, ear u~dtorA fost esi'{· 
fie ele pornite dln cele mal adev~rate toate secţiunile, unde fie-care dintre expo- vremea obstrucţieI liniştite. Eveni- madia ~~i;lJor. CJ7;maJia s'a ocupat 
sentimente de patriotism şi lealitate, sunt sanţiI respectivI. a~ dat explicaţiunL ment mal însemnat până la sfîrşitul în discurs d~ ,,ill;2~1!l:'(ţ101tti:1 şi a c~m-
privite din partea compatrioţiror nostriI Un deos.eblt m~eres. Il arătat Suveranul şedinţeI nid nu s'a întemplaî, ultimele damnat î :,,;,~,:, aspre ii:1paca:tG4.-
ca tot atâtea machinaţiunl subversive. , pentru Iucrăr~le pemtenc~arelor, al: man~- r~măs, ite ale trunel obstrucţioniste au kossuthlŞti )r' I~:, . Adunarea a 

A •• • • tanţeI armateI, precum ŞI celor dm secţia t . . , 
Carml11t?nI nefenc1teI Anoastre ţerI nu retrospectivă, unde d. dr. Istrati a dat in- mal reuşit a împedeca lucrurile treI pnmIt 10 i, !1l • ""C 

vreau mcY de cum să mţeteagă rostul teresanle explicaţiunJ. ore de arendul, Varady Kâroly a es- se vestejeşte aliLUdinect kossuthiş-
adeverat al sbuciumărilor noastre. 00- . -- De asemenea lucră.rile industrieI cas- cepţionat procesul verbal, ear la Of- tilor . şi . se enunţă că d'aci .,-mcol .......... 
rinţe, tânguirile şi strigâtul nostru de du- nice din Bucovina au atras atenţiunea Su- dinea de zi a vorbit Lovas-ry Marton. ~~ncltonI abandonaţI, s~ =-tăr 1-

fi 1 d " d h veranuluI. 1. 'd 1 1 rI pen rere a ă a lOŞtl tot eauna urec I ,ro 't f t t . tă. reeditând discutia militară. )11110 u-se pe a or propn _ ' -
d ... dAI d' . IZI a a os ermma prm cerce- . tit f' luI universal După sur e ~l 10lml e sta~c~t. ar" l~ pa:tea tarea căr~ilor expuse de fundaţiunea uni- In chestie personală Rakovs{ky a' ru e up area su raglu .. '. . 

preset jldano-nemaghlare am mtlmpmat versitară. reflectat la vorbirea de Sâmblltă ~iUI adunare mulţimea lm,ensă de pe~te 
totdeauna suspiţiunea, maliţia şi per- * Tdth Jânos, declarând că dînsul n'a 35:o~o oamen

d
!, a defilat pe ,străzile 

fidl'a cea mal neruşinată. SluJ'başiI acstel Suveranul a bine-voit să se fotogra- b t t ... ::J tă t t 1 h ă prmclpale. Or mea a fost pretutmdenea 
fi o s rua mCl-O a , o uş per oresc . ă •. 1 b 

ne se formau, credem noI, o societate eze In grup in două rindurI 1n timpul vi- desarmarea kOiSuthiştilor. menţm~t ,numaI lflaJn!ea cu ulul 
destul de mare nentru a spiona de- ziteI. Kubinvi Geza tot cu Rakovszky kossuth.lst

d 
s a p!odus puţm ~fum. ult, de-

r ApoI inainte d'a părăsi expoziţiunea, 'J t ~ t 1 1._ 

nunţa şi scorni acuze. N'ar mal fi (ost felicitând calduros pe d, dr. Istrati pentru şi-a aplanat un diferend . pers?nal zi- mon.s ran u-se m con ra con el or 1\.0...... ... 
poate lipsă de un , Ors{agos J.y]ag..rar ostenelile .depuse M. S. Regele a semnat 1n cend că faţă de Kurber ŞI ordmul dela suthlŞtr. 
S.,.(j)Jets(:gc cu speciilca menire: dis- acelaş regIstru în care a semnal la 1879 Clopy, este cu totuluI îndestulit cu ati- - Impel'aţl bolnavI. Cu cAt mal con-

1. '_. - • • I alături de Regele SuedeI. d" 1 d' 1 T' tra iclHoare unt t' le d trugerea naţlOnahtăţtlor pnn splOnare' La orele 12 M. S. Regele s'a întors tu inea mUllstru UbI. pre
l 
Şi mte e 1 lsza.. Z s veş 1 ce sosesc espr6 A boala împeratulul Wilhelm, cu atât mal mult 

şi denunţare... la Palat u mal vor It a proectu ml- lumea este aplecată a crede, că boala 100-
Dar faptul, că această societate _._.____ , litar Pichll:r Gyozo, Lengyel Zoltân şi pr1ratulul nu este numaI de caracter uşor, 

s'a infiinţat, avend în frunte ca preSl' lrfilnich Aurel, ear la urmă s'au abrogat· trecător. E neîndoios că n'a fost polip, orI 
ar 

... 

\ 
fi1 

::~ 

llolllunul căsătoriei. 1 Adese-orJ, la reÎntoJrcerea uneI visite, 
după o presentare, sau dacă aveam lume 

o vară a bărbatuluI meu, prin~csa 
D •.. o damă. de lume deja în aplmere, se 
declarase îndrăgostită de mine şi-'m: spu
nea adtea complimente măgulitoare, că 
Începuse să-'ml întoarcă capul. 

mult ca 'ntrecut impresia că eram centrul 
în jurul căruia gravltau toa+e; mi-se părea !' 
că în onoarea mea era sa'onul acesta ilu- \ De Leo Tolstoi. 13. la mine, şi când în internul meu tremuram 

La ce bun să mergem În lume! la ideea că nu voT putea să me achit de 
esclamaI, vom merge câte-odată la teatru, datorinţele dameI de casă, îmr zicea: 
vom asculta o musică bună la operă. vom - Bravo, fata mea, curagT .•• te asi-
face câte-va vbite la rudeniile mal de gur că te ţiI (oarte bine 1 

~ Si eu eram fericită. 
aproape, şi mainte de PaştI ne vom reîn- Put ,in după sosirea noastră, el scrise 
toarce la ţară. 

mameI sale şi me chemă să pun şi eu o 
D~r abea debarcarăm la Sent P.eter- notă în epistolă, ne lăsându-me să o ce

sburg Ş~ toate aceste planu,rI fur~ uitate tesc, dar insistaI până ce-'ml dădu voe. 
Me g~SII transportată SubId mtr? lume El îi spunea mameI sale: "N'aI maT 
de plac~rT d~ tot noue p:ntr~ mme, fuI recunoscut-o pe .Maşa, nicI eu Însu-mI n'o 
de:odata răPită. de .acest VIrtej vesel, care I maT recunosc. De unde a luat ea această 
n:1-~e ofe;ea, ŞI UItaI tot trecutul meu, siguranţă nobilă şi graţioa~ă, aceasr~ .::lfa
ŞI fără. a- mI da compt'A renunţal I.a .toate bilitate, această bunâtate ŞI acest spmt de 
planunle cu carI me man,găeam odllllOară. 'lume? Şi toate aceste calităţI sunt la ea 
~ Ţot c~ am. cunos~ut p~nă. ~cuma, lmI I atât de simple, ~t~t de naturale, ac0n;tpa
;osel, n a f~st de .cat copilărIe" ~ceasta e niate de multă 10lmă. Toată lumea aleI e 
a~evera!a vle,aţă 'il nu e ?c cat .. InCepl~tă t Încântată de ea, eu ÎnsumI n'o pot admira 
CIne ştie ce· mI reserv~ ~ncă v~l~orul? indestul şi, dacă ar fi posibi1, aşI Jubi-o 

. . Aşa resonam. Neliniştea ŞI inceput,uI încă şi mal mult. CI; • 

phctlseleT, ca~r me turmentau la ţară, dlS- Cum această femee sunt eu!" gândif, 
părură ca prm. farmec. Amorul pentru so- şi fuI cuprinsă de o veselie nebună, mi-se 
t u1 meu devem mult mal calm şi nu-'mI părea că n'am iubit nicI-odată atât de 
mal venea ideea să-i Întreb dacă me iu- mult pe bărbatul meu. 
beşte. '. Eram departe de a me aştepta la 

A ~um ~ă me 'ndoesc d~ g!ngăşla luI succesul ce-'l obtinusem între rudeniile 
cand ImI .gacea toate gându:I~e, Impărtăşea mele. Din toate părţile mi-se spunea că 
toate sentImentele mele ~l- mI prevenea unchiul meu era mcântat de mine acum 
cele mal micI dorinţe? declarau că nu mi-se gă<;eşte per~che în 

Liniştea luI dispăruse g'au nu me Seot-Petersburg, în fine o altă damă me 
mal enerva de loc, apoI simţiam că în asigură că n'aveam de cât sol voesc pentru 
acest cerc nou nu eram mal puţin Iubită a deveni cea mal aleasă din toate dame le 
~i mal mult admirat~. ele lume. 

Când această vară me Învită la bai 
pentru prima-oară, se adresă direct cătnl 
barbatul meu. Sergie se 'ntoarse spre mine 
şi c'un aer siret şi un surîs fin, me 'n
trebă: 

- l\bşa, al plăcere să mergI la bal? 
Aproba! printr'o mişcare de cap şi 

simţeam că devin roşie de tot. 
- N'are aerul uneI criminale care-'şJ 

face mărturisirea? strigă el cu un ris bine
voitor. 

- Tu al zis ca să nu mergem în 
lume fiind-că nU-ţT place, respunsei cu 
un surts care-J implora privirea. 

- Dacă. al piăcere mare, vom merge, 
respunse el. 

- Nu, să rămânem acasă, poate va 
fi mal bine aşa ... 

- AI plăcere să mergI? Spune? O 
plăcere nespusă? me întrebă din nou. 

Eu nu reSPUnSe1. 
- A merge în lume, nu e încă o mare 

nenorocire, zise el .•. dar dorinţel~ lUI?eş!I 
să nu le satisfad, eată ce e reU Şl pnmeJ
dios. • EI bine? veI merge la bal, trebue, 
zise el cu un ton hotărît. 

_ Spunend adever~l, _ es~lamaT, am 
o plăcere nebună 1 • •• nimiC 10 lume nu 
mi-a făcut o asemenea plăcere I ... 

Me duseI la acest bal, care a între
cut toate speranţele mele. AicI, avuI mal 

minat atât de splendid, că orchestra Cân. ta şi 1'_ 
că toată această gloată de invitaţI venise 
să me admire. ,- . .../'i.--4" 

Dela coatorul şi femeea mea~să i 

până la dansatorif meI, fără a uita pe bl~ 
trânI carI nu făceau decât să traver!'eze 
sala, totI păreau a voi să-mI declll~'''i''tl 
să me fac~ a înţelege că eraU îndrăgostitf 
de mine. 

Vara mea îmI raporta verdictul, cqre 
fusese pronunţat pe SOCe eala mea; gă
seau că nu seamăn celorlalte femel,. cel 
aveam un aer simplu încântător, o frăgeit'iue,._/ ...... 
care-ţI reaminteşte ţeara. A ,A ~ '" 

Acest succes me flată mtr atat Incat 
declaraT sincer soţuluI meu, cli do!e~c să 
mal merg la unu ~au doue balurI In larna 
aceasta _ Pentru a me sătura de tot" 
_ adă~gaI "cu. ipocrisie, căutând să-mI 
fa'c eu in:samI Iluslr.'·~· 

Sergie MihaTlovicI consimţil din toată 
inima şi la 'nceput me acompania în lume 
cu o plăcere reală; era mândru de succe-
sele mele şi se părea că 'şI uitase cu totul 
proiectele de odinioară sau le ,făcuse I 
uitate. . • " 

Dar în curînd Începu să se plicti- - .. 
sească şi aceastâ viaţă ÎI deveni insupar-
tabUă. Eu eram mult preocupată de alt~ 
lurruri pentru a băga de seamă aceasta, Şl 
când îl mtâlne am privirea serioasă şi pro-
fundă care-'mI punea o întrebare mută nu 
mal înţelegeam ce voIe~te sA-'mI spunA. 
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t responsahil va fi Gajâri Odi;n. Actualul se- guvernul italian cumprmeşte cu grijă intoc- Teller din 1000 suflete sunt: creştinI 3,iG, 
. tuncl a mai fost agrava . l' 1 7 h d' d 1 l' , dacă a fost pol~p a_ IJentru-că In privinţa mificios "Magyar ]'\em~et în scurtă vrem: mlrea u\. ovre ,mo a.me anI 114, e a te re 19lUnI 

. alte complIcaţu. t 1 s~ va «, I·s't",. ŞI' re'~:1cti:lc se yor contopl. Pentru f.n.nct~onar,:>" s'a admis inslitui- ;-)23. • 
prm te niCI o deo,.;chire in re a- G • ,~ ,\ -

aceasta nu es l' inofensiv sa vin- slujind noul organ, r~a de comlSlUlll care sa cerceteze, să 
. \ 1 că. un po Ip . , dl'lcule pI'opunerile aduse şi să le comunice I Profesiunile femeilor din Anu;lia. Dupli 

rmga og '. I cel mal scurt. dacii s'a sterplt. _ Bauruott'le tit' 10 ('Ol'oaup vor, în şt'flinţa plenară. a congresului spre a le o ultimă stali"tică. olicială, în Anglia sunt 
dnecă in tlmri~ bolnavul poate umbla, căle- fi 'ln'lo'~uite in scurt 1I111p cu altele noue. : aproba ori a le respinge cu majoritate de 211 femei medici 140 dentiste. ;1 me-

u?a ~peraDar tmperalul acum mai bine '-' t ton chiar. 't t li tot bolnav' Cauza acesteI schimb:1rl e, că aceste 1 vo uri; pPIIlru serbarea lui, s'au stabilit dice veterinare, 3~7 funcţionare în cancc-
de palru septemaru, es e ne b' . d' ' fost prea de multe orl : pllmb"ri prin locurile cele mai frumoase lariile de avocaţI, 1219 scriitoare' şi ziarista 
nu ~i-a recăprttat vocea;.e SIc.. .It, 111 l:-<PUS ban,cnote au ale ltal:ei, examinarea monumentelor, plus 3699 pictore 13 păstori te. 171,OOU profesoare 
şi ceea-ce m:'ueşte bănUlala, t~~n~read cea falsIficate. I treI banchete; unul la deschidere, altul în cur- 3Hi potcoovărese, 3 măceIăre,;e, 68 zarafe 
mal severă domne,~te !l~ castel?l dn. ot~ ~T.' _ Uilallţul allual al sod.t>t:1ţilor pe a~-I sul del~beră.I'il~r şi allul la închi.dere. (schimbătoare de bani), 6b,7t:1t fUllcţlonal'c 
Aci înregi~tril,m ŞI ~tmle S~fnt~ 1 e~pr~e o:u

a tii. Tahla rl'g. din Budapesta zIlele trec~le ~ a . DISc~ltl~nll~ se vor face ŞI actele se c9merciale, 660 birjerese, 37 grădinal'ese, 
Tarulul H.usieI: s'a, It m( ~ur] /,cu~) a 11- ocupal de ehestiu~lea, cum t~~bue sli~şI ara~te ! vor 1I1!',hela In lImba .fr'~ne('ză. 263 cantoniere pe calea ferată, 270 ciocli şi 
sească să se ~~sml~ _ "';8 e.ş ;rli'l~a~~st~~ in bilanţ, societăţile pe aeţl1, avertle, Un 1 " Fie-care ţeară ŞI tIe care grupă de co- 24 măturătoare de coşuri. 
m('a e atât de o lşnmta cu "es~!I1 r "d 'C'l acţionar adică a apelat un conclus al adu- i lonll. ori eare ar fi numerul delcdaţilor seL 

__ . ":.lcât llU le. m~I. crede. :;lI a~~ se '~~ L. ~rii e~eralc a unul institut de bani dm l' va avea dreptul la un vot. 
,-.. -''''4IMptieiiau lal';\ş] dreptate. De:;-I ~Le,a alallă,erl na . g e motivul că în bilant n'au I ' '. • . 

a sosit din Petersburg o desrnmţlre, eri o I Budapesta P 'd al':}' . 1 • 'e'! -:- Concertul 1lrISll1ll aran~lat LunI 

teleg'rama comunica următoarele: Starea Ta- ! fost SCO:1:-;e 1I~ ei' It e~} 'l?l?be e P<l r\t1dtl: e aH' eul 1 I se:lr,l 111 sala mare a hoteluluI "Central" ;J 
> • • , d 'l tell'ÎUl11 SI ca 01'11 .. rl una u 111 u a-; a fo t '1' b' 'd 

lu-O] esle foarte nefavorabJ1ă. l'..ste în gra pre .. ::; , \ 1 t. " '., ,t.' I , ~ s un pn ejZlu pentru Iu Itont e mu-
ru . " . E' 'la a respll1s ape a a ~l precum s "ntLl,a ·'IC'l de A , 
8U l'em enervat şi asta e cauza C ... '1 a re- p.:-- ':l" ,,'. Il tul de.::; < a petrece eate-va ceasurI semne. 
;nfors la Petersburg. în contra planmilnr il tabla regr~"~1 s al ~Uo~ r.~ ~a le p d nc,.) aţ'~ 1 ~u es.::elat Alathias Budits, profesor de 
cari erau deja ['lcute. Petrecerea ierniI la ve,dp~e '\ 1'1 ~lJn~ ~ u~,' c~n 'o o ~c" r .1_ ; vloar;} 11 conscn'atorul din Arad, câotând 
Livadia este lucru hotărit. i f~'ţl;l(p~l~l~:ţii car:' :au~~etac~\ ~~1I b~~~; a~~C1~ă ; }l~_h~?ncert "l<~is-mol". n -.şoara Vi/ma Ka-

~ l 1 LO Stu! , '. 1 fi" 1 eli a prm,ocat entuslaste aplause, cu 
Tille:l'i (~emlll. (e ~~Ut n. ~ .- '1 tr'c,bue cu a~enţl~ ŞI. 111 mod. rea ecar: 1 ma.e'strJ sa ex~cutare la pian a uneI "Fan-

denţil umversltarl dm ClUJ au ho.tănt IO.bIect eval.u,lt, ŞI asUel h~ sumă totală pr~ I tasI1". Deo~eblt de muit a plăcut cvartetul 
a merge' la sate pentru de a ţmea I smtat in bI,lanţ, dar la mcI un ca~. r~u e ne- ! pe instrumente de coarde, executat de 

1 
1 bJ' rale. S'a tinut '1 voe a presl~ta ~eparat suma a~erll ,111 păr- ! domniT: Budits Geis l<)ltân şi Dâni, 

pre eger pu [ce popa • ' ţile el consltlUltlye cu atât mal puţm asta \ " 
- _~ p.â~ă acum câte o prelegere In Maclcaş I pelltru-că publicar~a acesto~, dale ar duce . 1. '~itl~l,. escclentul. nostru com-

ŞI In Feleac. Iia tradarea secrete lor afacem. I pO:-ltor ŞI dmgent al vestltulul cor din 

_ ~{'noI'odre la vel1l1toarca Uegel111 _ lIe-rbert Spencer În agonie. Ce- I Lugoj, a scos doue noul delisioase 

Bibliografie. 
..ti apd7!tt: Colecfiuue de câlltdr( bise

riceştI pentru şcoalele poporale de M Stoi
covicl. Partea Il. CAntece şi cântărI biHeri
ceşti in doue vocI penlru anul al IV de 
şcoală. Preţul 60 banI. Editura, Librăria 
Ciurcu Braşov. 

* 
A apdrul Nr. 47 din Sămănntorul Re

vista literară săptămânala cu urmatoru cu
prins: 

N. Iorga. -;-- Ştefan Orăşanu St. Oră
şanu. - Finic (sonet). M. Sadoveanu. -
Cozma I{ilcoare, Ion Dragoslav. De treI nopţi. 
(pensie), Il. Chelldi. - Vouli cărti umoris
lice. N. Iorga. - Contra tinguirilor V-luI 
Tocilescu. (11) 

SpanieI. La venăloa~e~ de, eri din Ca~a lebrul filosof Spencer HeI'berl d~ o vreme compos!ţtI: ,?\larşul luI Iancuc, şi 
Campo la care a partICipat ŞI l\pgele, un ve- mal îndelungală..e tol bol~a~ ~I ,~upă cu~ »Haldaţl fraţi c, corurI bărbătestI. Se 
nător a lmpu~cat un pă..stor, după-~um se vestcşte o depeşa, starea sanetaţll, s~le en poate comanda la autor, în' Lu o . 
telegrafează dm nenoroCIre. Regele s a emo- s'a agr~\\'at pe neaşteptate MedICII 111 tot Preţul 1 cor 50 fiI g Ş P. 
ţionat tnsă at~U de mult, încâ.t a intrerupt momentul a~leaptă catastrofa. . . 

Se afla de vânzare la librăria D-Iui 
Simtion Arad. 

* venătoarea - l'ieI o (lUllli\ ear'c a1'0 zestre tIe 
. - "Hăllitţ.anul" este numele uneI un milioll nu poate cere giuvaericale mai 

- Amintit'ea luI rfisza }Li!ml1n, a f1dzete, care-şI anunţă apariţia cu 1 frumoase, ca acele dela farkas-Stleicher 
fost serbătorită Duminecă cu mare solem- f' d - ']' l ' lanuar 19°4 în F<1get. Re actată va fI .i> I.u.ly-ter, cAasa băilor Katalin (Opre), lângă 
nhate de cătră comitatui ... ghicin car~ : b 

f de '[ra'lan Ulll'pan l'nvxţ!ltor şi apare IserlCa romană, Arad; aci să află un mare al TemişoareT, .-- se putea oare si'! , le ~ ~{ , 
altul, care să-l întreacă cumva cu 1c1.1Ina- în editura luI Molnâr Arrad din Faget. asortnnent de giU\'uericale de aur şi argint, 

I cu preţurI foarte moderate. Intrare separată 
tea patentă, faţă de guverne e tuturor vre- Avizul in să cu care di Unipan î~I 8- pe piaţa Tokoly-. Aci se pot comanda supt 
muri lor ? Nu, Till1lsoBra nu se lasă, ca f' l' d' A I d , • I 1 1 nuntă oala este p 10 atatea eror e preţurI tare moderate cadourI de crăciun-"i 
merge conşticntă în ,fiuntea ce or a te, carI , . - Ţ 
fară îndoiala vor ;"~ni ~J.1 urmă, să-I acaţe tipar, ne mal făccnd vorbă de nalVl- anul-n?u, din aur şi argint de China. 
şi ele re satrapul de'l dill~oară a-l UngarieI. tatea imposibilă a programulul, încât - Schimbare de local. Renumitul 
Duminecă s'a desvelit :~decă portretul luI ne mirilm de cutezanta redactorulul, dentist Morgenstem Gyula şi a strămutat 10-
TI'z.l Kalm<Î.n, acăţat in'~sala comitatuJuI. şi a editoruluI, d'a rdspândi o astfel cumta de ordinaţie (lragerea de măHele, 
Actul acesta a fost însotit de~ serbă,rl~!a de til)ăritură românească, acum la plombare, măsele singuratice şi re de dinţI. 

~llir,r"':f1]vjtat şi fiul, căcI 111 dchnltlv coroană de dinţi de aur măsele cu rădăcini 
pentru el se tăcea taraboiul temişorean începutul acestuI luminat veac. D'apoI etc,) în Arad, piaţa Alldrassy l'vr. 15. 
cu portret cu tot, dar n'a venit şi aşa ne- că avizul ce a-ţI trimis, va omorî in 

-'--F ln1r('CUţ!l temlşorent 1ttl1OSfnev6iţT ci:se leag~n , aciaită întreprindere. c 
mulţumi şi cu baronul Feilisch, cunosru
tul argat. a luI l~isz,a Pista. Fireşte fost-au 
atâtea el,en-url Incat o sertemână cel puţin 
nu le va trece de rJguşca\ă acestor tipurI, 
carI au făcut de-a~rcptll\ celebru io pri
vinţa aceasta, comttatul TemlşoareI 

- ştU(lellţlir.omâlll din Bolo~Ba 
au foemat o socletate, pe carea au 
numit-o , Cercul studenţilor românI din 
Bologna. c Dela înfiiinţarea el, societatea 
se bucură de sprijinul contesel J.;faria 
de Ventusolli, de origine română. 

- Nou ziar scmioficios. La 1f) Decem
vrie n. sub titlul '!IAz UjS{ig" va apare un nou 
ziar politic unguresc în Budapesta. Redactor 

Atenţiunea al c~iruT obiect eram din 
toate părţile, atmo~fera nouă de lucs şi 
de plăcerI elegant,e, ce respiram pentru 
întâia dată, îmi z:!}-lăcise toate ideile. Nu 
maT aveam acest sentiment al superiori
tăţit bMbatuluJ meu, care me copleşa la 
ţară; primit în lume convingerea plăcută 
că nu eram nu mal egala luI Sergie, ci' 
că în unele lucrurr il intreceam, şi că în 
acel'lŞT timl?~_ amorul meu pentru el se 
afirma cu mal multă. independenţă şi in
tensitate. Tot aşa îmI era imposibil să 
cuprind ce putea să-I displacă în viaţa de 
lume., . 

JI 
Nu me puteam apăra de un senti, 

ment de orgliu si de sHisfactiune vezcnd 
"::~"ând ÎmI făccar~ Într,;.lrea î~ bal toat~ 

..... privirile îmorcenJu-se spre mine. şi soţul 
!ne~, parcă i-ar fi [o-;t rl1~ine să recunoasca 
ll1amtea acesi.or nebul11 c~-l aparţin, se 
Brăbea de a me părăsi pentru a se perde 
In massa neagră de frac urI. 

Trad. de: LucreJia Russu Şir/mIU, 

(Va urma). 

FI z. 
La ţară. 

- Er, fată, s'a făcut mult fîn anul 
~sta ? 

- Mult nu; dar o să fie destul pentru 
d ta, cucoane I 

- Şi cerşetoria e meserie. Interesul 
le mişca pe toale in lume, zic sceptici!. In 
multe privinţe fireşte au toată dreptatea, căcI 
dacă "om despuia multe lucrurI, de aşa nu
mitul idealism, În adever nu remane alt ceva 
in urmă, decât 'lhllsiness"-ul, în ueplina sa nu
ditate, ln1irmul dinaintea uşel bisericei, care 
mişc.;â inima tl'pet~torulul Înuestulit, experienţa 
a doveuil-o C[l şi el nu face altceva de cat 
Îşi exercită meseria: comerciu\ milel. Fi
reşte nu se poale afirma lucrul acellta uespl'e 
fie~care ceqetor, dar în oraşe mari suut ne
numerate exemplele acestea. Cerşetor ii din 
Pari" de pildă au revistă de specialitate şi 01'

ganisaţie in toată regula purtând următoarea 
curioasa etichetă: "H.euniunea de ajutorare 
muluală a cerşitorilor bolnavI". Insă uecât 
acesti a maj ingenioşi s'au aratat cerşitoril 
din Londra, carI au publicat într'o gazetă 
următor'ul anunţ: Reuniunea cerşitorilor din 
Londra aduce la cuno~tinţă publică că va 
vinde cu câte cincI schillingi un ahnanach 
care va cuprinde înşirarea de nume a acelor 
marinimoşi avuţi, carl in s(~rbătorile Crăciu
nuluI ~i AnuluI nou sunt darnici faţă de cer
şitor!. Un gazetar a dat de un alrnanaeh 
d'acesta şi în lungul şir de nume pe cari le 
cunoaşt~. LondrB: î~treagă, a alIat şi nume 
c.~: ~ye ~hamberl.aIO, lord Roherts, Rudejard-
1\lplmgtşl nenumeraţI, artiljlLi,-oomer.sanU ... po
litlCianl etc. 

- DăruirI. Pentru parochia gr,-or. ro
mână din, laculJa, Toronlal-Almas au mal 
conlribuit următorii domnI; Dr. Emil Babes 
'd ~ advocat in ,Uu apesta 10 coroane, Tl'ifon 
~liclea prolopresbiler gr.-or. rom<ln în Sa
tul-nou 3 coroane. Comitetul parochial es
primă pe aceasta cale mulţumite. 

- Congres poştal unhersal. Al şeaselea 
congres poştal universal se va ţinea la Roma, 
la 21 Aprilie 1904. Guvernele tuturor teri~ 
lor an aderat la uniunea poştală, la care se 
mal adăoga acum China, Abisinia, Marocul 
şi Afganistanul. 

Puternic mijloc de progres şi de înfră
tire între diferitele naţiunI ale pămenlului. 
Congresul acesta, care se va lntruni în pri
măvara anului viitor în vechia capitală a 
lumil trecute, spre a deschide căI nOI lumii 
viitoare, congresul acesta e un mic eveni
ment, ba poate chiar şi mare, de care se 
ocupă ziarele străine, Dilltr'însele vedem că 

, - Re,cUlllltlHhltn atenţiuniI p. t, pu-
blic prăv~lta de modă aluI Nadler Alajos 
(~rad, ~Iaţa Andrâssy NI'. 6) şi în spe 
c~al secţia separată a mărfurilor de Cră
Ciun, unde se poate, ~l1mpera în preţurI 
foarte reduse, aşa zlcend de Jumetate. 

Kim Jozsef. Asortiment mare dt' donuri 
ocasionale ~i de nunlă, giu\'ergiu şi optician. 

MagaZin de ceasornice el yeţiane. 
Aleliel' propriu de obiecte ue aur ar-

gint :;;i giuvel'icale. ' 
, 'f(?t fellll de .ohiecte de aur, argint şi 

~lU\'aerlc.;ale. se pl'!~lle~C in atelierul meu şi 
~e rep;Jl'caza con:;;tllll ţI os. 

Magazin bogat de ochelari. Senire 
promptă, preţurl iefline. 

~ra.d, Piaţa Andrassy 17 (Palatul Rein
hart) lllamte de asta Gaal Lip6t fla. 

~ Cea mal nestricăcioasă cremA pentru 
Iz:frumscţarea tenuluJ e crema de florI de 
Iliac, un borcan costă 1 cor. 

Pudrtt de fiorI de liliac 1 cutie I cor. 
Si.tpun de fiorI de liliac bucata 70 fiI. 
Pasta luno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 

- Aliiloc sigur contra durerilor de 
stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
s~amac, contra boalelor învechite de stomac 
Şl cont~la lips~r pofteI de ,?âncare, pe urmă 
un ,mlpoc .slgur purgattv fără durerr: e 
cealUI ll1tănto;- dc stomac al farmacistuluJ 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fiI., 
o cune de probă 2. cor. 

~ - Contra .gutur,aiuluI,. tusei, răgu
şelelt flegmeI ŞI a alecţlUnI!or laringilor 
a,re un eţect miraculos pastilele de pept 
S~n.e~:, Soc pot gJ~i în farmacia "Verg
l\lur ~a aiul Kossuth, lD Arad, Piaţa Boross
Bem 150 (casa Dcngl) 

Fel uri mi. 
Religiunea omenimel. Statisticianul 

germu~, Zeller a facut statistica religiunel 
?umeIJllor după cele mal noue date. Con
ro~'~, . aceslei statisticI pe pement sunt 
~.o+±>olO.UOO, oamenI. ~ntr'aceştia aproape 
'3 Slln.t cre~tllll, adecR blH,9,W.OOO Moha-

m,edam s.unt 1 Îb,~HO.OOO. OvreI 10.860.000 
Omtre ceilalţi 823,i2U,OUO sunt: credincioşi 
~e !. al luI Confu~s~i3UU,OOO,OOO; Brahmişti 
_l7"~O,OO. lludhlşll121,OOO.uoO, Aeeste sunt 
rehgIlle mal insemnate. DupA. statistica luI 

A apdrut NI'. 9 anul 1. din "Moda 
Nouă" cu un interesant ~i variat cuprins din 
care notlim acI câte-va. C,'ollica l\lodtL 
Buna purtare în societate. CI/BetdrL J.Hamd 
viii eagd, un frumos roman de Anlonia An
drea. POfta mediculuI. inimd! poesie de Lo
cotenent. Const. PeLl"Ovici. COlltesa cea se/
ba eCd, o interesantă nOl'elă tradusă de Fri
da. iluduarul femeilor, Sfatmi casnice. Sl!p
lt!mâna, j ,.imn/ serut, Plese de Victor. Pe 
lângă acest bogat sumar se capetă la He
cere numar un tipar gratuit. In acest nu
măr e un tipar de un şorţuleţ drăguţ pen
tru oopiL 

Se poate abona la administratia zia
rului. Calea VictorieI Nr. 01. BucureştI 

In ţeară pe un an 10 leI. 
In strainătate pe un 1:! leI. 

Red. respons. Ioan RU8SU Şirlanu. 
Editor Âurel PopoYicl-Bnl'elalln~ 
=============~=----'='''''= 

INSERŢIUNI şi RECLAME. 

Loc tl eschis 
Domnul Weisz Hugo, 

fotograf 

care s'a Întors nu de mult din străină

tate, cere dela Ono public cât mal 

multe comande, spre a-şl arăta arta, 

cu care execută orI-ce fel de comande 

chiuI' în timl) noros, suu intune
cos, căci se f'olost.'~te 

tIe hllUillă electrică, 
care e tot atât de tare ca acea de 

soare. -

Fotografări la moment pentru 

copil se execută minunat cu electrici

tate. 

Atelierul meu stă tot-deauna des

chis Ono public interesat, dela 7 dim . 

rână seara la 6. Sala atelierulul e 

toată ziua Încălzită. 

Weisz IIug6 
futograf 

59 1-8 Arad fon'ar utc~a 1. 

o calfă 
caută aplicaţie în o prăvălie, pe lângă 
condiţiunI modeste. Ştie vorbi limba 
română şi maghiară şi se pricepe bine 
la vinzarea de modă şi băcănie. Ce} 
ce au lipsă sunt rugaţl a se adresa la 
administratia zi aruiui nostru de unde , 

vor primi deslu~irI mal detailate. 

6' i-S 
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Nr. 217 

Magasinul de resturl al Fraţilor LENGYEL 
ARAD, Piata Liberlăiii Nr. 21. , , 

ee Resturi În preţuri extraordinare de ieftine; 
Resturi diferite rellll~se din magasinul n )st .. u prinr.ipa1, di:fepite pânze, ca,rn.ava, CPtston, bapchet, s tofe "., 

de dame, postav bărbt tesn, stofe da mobilă, şi resturi Ele pe~de]e de danh";Jă Si.) vind in preţuri ef't,ine in casa 
noastră particul~ră avem 

O PRAVALIE SEPARATA DE I~A~lASITE , , 
651-8 

unde pe lângă resturUe efUne sus amintite se mai capătă stofe deUlOdate, coverturi de Danei pent"u masă şi pat, 
plapollli şi pânzărie de masă 

se vînd În pre1uri peste măsură eftine. Resturile vindute cu preturI fixe şi dUDă cumpărare se schimbă cu prăcere. 
OOIllandele din provincie se ~feptu(?sO l:.unctllUI. 

Diplomă de aur 1891. Oradea-ltIare. 

SCHAFFER JOZSEF 
compa.ctor. 

ARAD, Strada TabaJdy Karo]y. 
EXI~r.ută toi Mul da 

lucrări de compactorio 
dt,Jil. l'xpcutarea cea mal simplA. pinii la eil& 
mal de lux. - ComandBle din loc şi pro
vmţă se f'fertuese prompt şi punctual, -
Lucru bun şi solid! Preţuri modudfl! 

St'cvieiu pundual r 1045 48-

Diplomă de argint 1885. Budapesta. 

Industrie locală J 
Serviciu escelent r 

ALBRECHT AGOSTON 

II CROITOR ROMÂN. ~ 

In atenţia 'Publicului 
b ă p b ă te s c. 

Paltoane D. Mr~aU 
potrivite anotimpurilor, pregateso 
din cele mal moderne stofe 
jndigene şi străinf", după croi-

tură de şlc pe 

lângă preturi avantajoase. 
RugAndu-me pentru spriginul 

M. Ono Public semnez cu deo
sebită stima 31 i-25 

NICOLAU IOSIF 
croItor bQ! biteac, 

NAGY ADOLF 

~ ~~ .~'" 'lo~it;l,i.J.'..,,~ " • ~ ." 
' ... ,,,r~-'o • • • • 
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I)lanurl si preliIn~n:.H·t~ de 8Jlese servesf, gratuit I 
, 

K,---, , ,/ O~~··T--~~-E~~-L-( -E-', ,8,':1 -1-IM·\ iRI,E- -1,-
~ I ,1 I 1 -1, _, ~ :1 \,'" ~ 
"-"\, \ '" I 1 ., ") ,1 ,/ _ " _ ..., .....6 

~ ~= -~-- v'"~ ~ -, .----" \_-- '--o c:od 

ma-sar de edificiI, mobile §i portaluri. ~ 
,.~ 

~ ~ AAD, strada Szent Pâl N1". 8. ~ ~ ,_ 
...... Prjmeşte tot felul de lUl'rarl noul şi reparaturl. ce Iile .s. 

ţin de braDşi.\ de mQs;r de clădiri, mobile şi portalurt; Intre E 
8ItC:'le arangiamente complete dB birouri, cancelarii, odăi =::.-,--
şi bucătării ; aranj -lmente de biserici si scoli In stilurile ~ 
şi dupa orI-ce plun SHU desemn d~t, " ~ 

c..=. 
Preţuri moderate 1 ~ -=- Esecufie solidă pe lângă garanţie. ~ ~ 

"-' Iiiii- La lucrări pe sama de biserici şi 14 6-12 ~ 
comune preţuri scăzute. .. .. 

Il l~lallurI SI prelUJl;llare de spes~ servesl~ g_ atuit 
_~_..-J.,. 
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