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1·. DOUĂ CHESTII IMPORTANTE. 
... .... 

a na{ionalită{ilor, apoI nu e mal PUţi~. destul sa ne organisăm cu~. trebue, 
adever~t, că. a sporzt şi nu.merul ko. pentru-ca o ,grămada de f?OVII1l~tl să. I~U 
suthz'stzlor carI Îl fac acum zIle amare 1· mal vada Dieta de cât dela galerze, ~ub titlul de mal sus :t Pester Cor- • 
Tisza !?i era sli provoace conflict serio cum spunea Dr. Vlad unul deputal ar-respondenz" 1 foaIe litografiată menita a , 
chiar între Coroană ~i Ungur]. ,delean, ear nu sa ră.bdăm batjocura ca informa străină.tatea asupra lucrurilor '( 

Dar chiar daca ar fi silit de ~ovi, cercurI cutale româneşti să fie repredin statul ungar, publica din peana 
unUl »1iheral distinse un articol privi- niştl sa facă şi el politica intolerantă. 3senlante in parlament de ~oviniştl carI 
tor la chestia naţionalztăţilor şi Iăr- tal<llul seu şi a m~reiul malestru Banrfy"ni-au jurat P?rire~. . 

n8I<3UŢJ liNILF,! 
de un şir g-armond: l,rima 
da.t~ 14 baul; a dQu~ oaril. 
12 baul; a troia oarâ 8 b 

de fiecare publicaţiuue. 

Atât 8bonl1m~ntele, cât şi 
lallerţJunile ~unt a se pUii 

ÎllaiDie ia Arad. 

8crlaon .... fr&l1 .... t.e 1:111 .e prim.le 

Nou'/, secretari de siat. 
Foaia oficiosă de a"T publică numirea 
alor 3 secretarilluol de stat: Makfalvay 
Ge{a pentru ministerul de aW'icultură" 
Si'i.ndor Jdnos pentru cel de miertze, ŞI 
Sen!nyi Bt!la pentru ministerul de co
merciu. ~'umirile su,zl conl1'asemnate 
de noul mim'stru preşedinte Tisza [StVd1Z. 

. d t 1 i l ctor 1 chestiI carI el, ce cred Ungufll: o să ne turlească r'-. Va să. zlcă mci dm punct ~e ve-
gzrea rep u u e ea, ]\T' 1 d d ., tnţ l nt nerea 

reocu a. o 1inia ublică în grad mare l~U m-e t~amă. n ouezecI : anI dere practlC n are e e~, me .l • I H" . 
~al al:~ dera ve frea la putere a con-

I 
am progresat ŞI noI mal mult deca pre· actnaiel starI de lucru~l. Nlcll~gea e~ec- Politica economică a ul Isronyml. 

t ii Ti: n supun şi inţeleg şovini~tiI. Nu mal etoralil, nicI arliHciala ŞI tendenţlOasa lm-
e U D ~a. d .~' 1 d'n sat românesc - si sunt multe! - ba partire a cercurilor electorale, nu ar Dumillec.l 1lOUl mi1listl'u d.e comere/ll 

eiOlJ a<::a cre em Ctl. llIC una I I • , ~ t i D' la l/z'c"on)'m; a jost la .'-;dlmat·, und.e. a IiI/it! . t 'l'l '~t' 'fi - 1 tII ni 'cI putem zice că nu mal e casă. româ- putea să ne oprească a m ra n le ,.. ' • -a"e'es e ("11 1 nu va 1 re::5O va el Î1Iaintea alegi!tordor si!l o lzmgd 11. 07·bl re , abu/'· 
II d' eSt

I tă ~'d d' 'de' neasc/l, tn care să nu vieze simtul na- ..... ~l· ()rl cât nu li-ar placea să. ne vadă. 
i:L n ecurs un an a ~ Y dâlld Îlldcosebl politl'ca eCOllomlC.! a glwer-

'~l car fi' Idsc~ a lt lt f 1 d t t I ţ'lonal cel mal desvoltat... A putul sa acolo c<H.nd vom crede noI ca trebue 
ZI e nn -Co. sun a e a acer e o.' , I • 1 .'\ d a lluluf. 

! t 1 ii . t' I slnge la amI şeptezecI TIs;r,a luI Pol)-t să. ne ducem, vom fi! Mal a es C<L ac Intre altele, el a zis: . , urgen e car vor r pl poa e ,p un an . . ~ A • • 1 1 t 1 1 t- 1-<, 1 0"11" 

d 1 1 . l' 1 t t l' t'! că »Ungarza are mcă atala putere ca e fapt sporul numenc a e emen u u Pană ce noi expor am mi I .. le 

O vremea egls atmne o uc:: soco un I ..... " . v Vd . ': n dA. t il.'nă.late ca I'n anul 
ă t 

. il ă ,''1 1· sa sdrobească pe dusmaml sel alat lll- agluar apoI nu se poate taga Ul mc~ m, m. e gra.u ,n s ra.I , 
C nu s nc s ne oprim asupra ce or ' At" , "'/' h' d II Un trecut <1\' 'Incasă.m pentru el 261 milioane co-

l) t C d ternI ca ~l externIi:, azI toate naţiona- rogresul Romam 01" !şl C tar acO. - T ce spune • es er orrespon enz« t::.. 010 roane; pâna ce exporlă.m 367 miI vile cor-
. ~ tăţile-s întrunite la un loc pentru a JuriI ar ajunge odată să formeze 7 U nute cu preţ de 129 milioane; pâna ce vin-

.~ .Orl .ce Ungur bun - ,scne - spune cu mândrie: Nu suntem duş- din populaţia întregeI ţe~l - ceea-ce nu: dem' străinătăţii 48 mii cal cu preţ de 23 
. numaI dorJ poate ca acela să aIbă drep- mane ale statulu! ci ale guvernelor 5e poate de cât maghianzl!nd elementul milioane, - până atuncI nu putem face po

tate carI spun că Tisza Istvan va urma maghiare sovinist~ şi nu pot fi şovi- l1erman !?i slav _ restul de 25 % pom litică. vamală autonomă. Pentru-că. .da.că. noI 
politica tatăluI s~u c. • • nir;;tiI atât de tarl Incât să ne zdro- !"/ •. ' noI' Ro~ânir! I vom Introduce la holare ~,xe, atunclfi~1 atcclc

1 'T • ~ p slate vor percepe taxe. ..,,1 ce va 1 a unc 
El bine, noI la asta re~pundem că ! bească ! . . . Suntem de altfel de ,acord cu c .• I cu agronomia, care sufere mult chiar şi In 

tocmal p~ţaniile luI T,isza KMmân" tre-l Nu-s decI Un~url bunI ci nebun~ C, ~ când. spune, ~ă «pa~lL?ul kossuthlst I situaţia actuală"? 
bue să-I Inveţe pe Tlsza Istvan sa nu, cel-ce doresc ca Tlsza Istvan sa facă. ~l ~lUmaf dm tactica a pnmlt in progr~m ___ _ 
j~ci1. !JOlitica tatăluz seu!. .. ,. CăcI c.e el faţă de naţionalităţI politică agresivă. reforma legiI electorale:» ~-e fri.că ~dlCă 
s,a ajuns pe urma aceleI pohllcl .~OV1- ~ a,e socialiştI şi vrea să câştIge Şl prmtre Situatia. 
~Iste .nefaste? S'a aj~ns ~ă, toate n,?-- Cât priveşte acum lărgirea drep- laţionalilaţl... , ' . 1 

~ ~!~n~htăţl\e ~u fost. mvră.] bite.' că 111 tulur electoral, IarăşI greşit judecă li- Asta am spus-o ~l noI nu ~al de- După ştirile mal noul ~le Zlare ?r 
patl.te m~ bme de Jumă~ate dmtreAc:-!, berralul care zice că reforma asta să se ?arte de câ.t in numerul de Sambată din Budapesta, contele Tlsza lstvan 
taţ~nl ţmvesc cu duşmă.me pe stă.palll- . facă. numaI când Unguril vor forma al ziarulul nostru. s'a decis că mal mult de cât s6pte
torll dm Budapesta ~i se simt slrliinl

l 
7'5 lI/o din popuhl.t;<> t~,,~~, ~~ .. ~ ~:~.... V" ... ba. '" LJ~ <lQl puţin lR- ~âţ. ne mâna aceasta nu rabdă org~ile kossu

tn ţeara lor, [lira. ca în acela~ timp sta- I mal târzin. pC;:lle vre-un veac, pentru-că prhTe~te noI RomâniI nil ne vom lăsa thiste ci va usa de mijloace energice 
pâ~ril . sAJL reW;iU.~.....-lrooi na4 Gaeă s'ar face acum, ar Întări posiţia Î5'ăcăliţl,' ci pretutindenI un~-fl'r-ct:;_~~-f""I"'II:.I'J....-...a..--1:UU~--4,;"'fJăt~-~estrăbăl~riI __ o ------

ţionalttă.ţlle, a le reduce ca num~r, bo- naţionalităţilor. noastre se presintă kossuthiştI, vom d'acum. 

l , 
1, 

găţie ~i inteligenţă. Din contra, au pro- Ştim demult, că teama de naţio- duce fncontra lor cel mal crâncen r~s- Aceasta va face-o cu atât mal ales, 
gresat toate, ear Ameri.ca an de 'an se i nalităţI, şi îndeosebi teama de Români, bOlu, ş'anume sub flamura partidului cu cât pe [ 5 Decemvrie, când se 
umple ~u Bute, de mII ~ng~rl n~aOlŞI, \ îl face pe guvernanţI sa menţină ,doue naţional. convoacă Delegaţiunile, trebue să aibă 
carI emlgrează dm caus a mlze~IeI, fimdcă {elurr. de legr electorale, in Ungaria una Asta s'o ştie ~i «liberalul distins» votată atât indemnitatea cât şi proiec
,!}",,-rernele de ,~a.nă acum ~ a,u ocupat mal hberală, ear în Ardeal o lege care-l ~i c Pester Correspondenp care daca tul contingentuluI militar. In bugetul 

-. numaI de politIca de maghlarlzare, ne- adev~rata sfidare la adresa nouilor cu- risca să afirme ca. nationalităţile-s destul anuluI viitor e vorba apoI să se cu
gligând ,în chip condamnabil chestiile cerirl conslituţionale din lumea intreaga. de fericite, deoare-ce ~nu se prea plâng:., prindă atât suma (de vre-o 200 mi
economIce. Nicăirl în lume nu există adică o lege va avea ~i prilejul să înregistreze nu lioane) pentru nouile tunurI cât şi pen-

Nu ne vine decl a crede că Tisza electorală mai reac{ionară! plângerI, ci proteste barbăteştI ~i luptă tru întreţinerea a 5700 noul artileriştI. 
va merge, în privinţa asta, pe urmele Chiar cu această lege însă, numaI până la cuţite încontra a tot ce este Sunt apoI şi alte motive grave 
tatăluI seu, a căruI şovinism dacă a politica noastră greşită nÎ-a împedecat şovinist fn ţeara asta. economice carI urgentează a se face 
contribuit la scoaterea din parlament să avem in parlament representanţl. E regulă odată. 

ROJIUlllUI :-:. "'t • '" ChSU OrICI. 
De Leo Tolstoi. 3. 

! tr C~nd îi r(!spunseI. că am lucrat mult 
l ·'·4 .... şi că: nu mi-s'a urit de loc, după-ce Catia 

~. confirmă cele zise de mine, îmI spuse câte-va 
vorbe de laudă şi me desmerdă cu pri
virea, ca p'un copil, par'că ar fiavot drep
tul la aceasta. 
--'~-Simţiam necesitatea să-I povestesc, 
amenunţit şi cu sinceritate, tot binele ce 

, : l'am {ăcut şi a-'I mărturisi par'că aşI fi 
· .... ost la spovedanie, tot ce mi-se părea că. ,tJ"<I. ncmulţulnit, 

.... ~\~ Seara era foarte frumoasă stăturăm 
~ r

Y ă 'd ' ~. pe teras Şl upă-ce luaserăm cea luI. Eram 
~ atât de profund absorbită de conversatie 

1 ... 

· încât nicI n',am ~e!D~rcat că În jurul tlO~ 
st,ru to!ul s a hOlŞttt. Partu1TIul Horilor 

, d~D ce 10 ce l!laI penetrant ne împresura 
dm. toate pi1rţl~e. O rouă abondentă aco
~e.rl IaIba ~ pnveghi,toarea, în tufişul de 

[. liliac, lşI Incepu t~llurile, dar sgomotul 
t voceI noastre o spene şi tăcu. Ceruliinstelat 
t c. p~rea d, se Ncoboară asupra nOJlstrâ Ca să 
~ \ ne acopere.. 'am observat, de lntunerecul 
t < ~.~. ce ne mcuDJura. cum. un liliac a pătruns 

I fAră sgo~ot s~b S!ra\lOa teraseI şi începu 
: să b:tă dm. arl)'I In jurul şkluluI meu alb. 
.• M~ mg~esui langă perete şi începuI să 
t strlg, cand ~asărea nocturnă şi dispăru în 
, umbra grădlOeJ. 
L - Cât de mult ÎmI place la ţară 

~lam~ Sersie MihalloviCI întrerupând 

conversatia. Mi-ar plăcea să·mI petrec toată I şapte-spre-zece anl. .. Să presupunem că 
vieaţa şez~nd aicI pe această terasă, aceasta ar fi Maria Alexandrovna... Da, 

- EI bine ce te înpedecă să staI vecInic exemplul e perfect şi sunt foarte mul-
aicI? ţumit că ~·am ales... O! da, nu puteam 

Da să stau vecInic, repetă el, dar găsi unul mal bun I ... 
vieata nu e vecInică. IncepuT să rîd, căcI nu înţelegeam, 

. - De ce nu te însorI? replică Catia, de ce era atât de mulţumit şi de ce acest 
al fi un bărbat escelent. ex.emplu îl părea mal demonstrativ ca un 

- Pentru-că-'mI place să stau tot la altul. 
un lo~ I rc.:'punse el începând să rîdă. 1 Nu _ Ei bine, spune-mI cu toată since
Catenna Carlovna, nu, d-ta şi eu am tre- ritatea, adaose cu un ton glumeţ: n'ar fi 
cut peste etatea căsătorieI ..• Toată lumea aceasta o nenorecire pentru d-ta, să-'ţ! 
a încetat să me considere ca pe un băr- uneştI viaţa cu aceea a unul betrân, care 
bat de 'nsurat, ear eu am încetat de a mc ca mine, a ajuns deja vremea de a nu 
socoti înainte~ celorlalţi, şi de atuncI totul aspira decât repaosul pe când Dumnezeu 
merge spre blOe... ştie ce ferbe în capul d-tale şi la ce 

Mi-se părea că pronunţă aceste vorbe visezI. 
cu o veselie forţată. Mă simţit jenată şi păstra! tăcere ne-

- La ce te gânde~tI? esciamă Catia, ştiind ce sl1 respund. 
la trel-zed şi şese de anI să te fi siiturat - Nu-ţI {ac o propunere de c~să-
de toate? • torie, urmă rîzend - dar; respunde-'mI de 

- De toate... şi încă cum! NumaI tot franc, e un bărbat ca mine, acela de 
doresc de cât un lucru, continuă, repao- care visezI d-ta când te plimbI singură 
sul! Şi căsătoria e desigur contrarul. ,. In- prin alee? N'ar fi o nenorocire să me iaI 
treabă pe această fiinţă tin eră, urmă el, de barbat? 
arătându-me cu un semn din cap... iată N ' d - u, nu o nenorOCIre, ar ... 
cine are să se căsătoreasc~ .. ' Pe când noI, ___ Dar nicI fericire, zise el pentru a-'mI 
noI ne vom bucura de fericirea el. complecta gândirea. 

Mi-se parea că observ ° sforţare şi - Nu, dar se poate să me înşeL •. 
un regret ascuns în accentul voceI sale. Me întrerupse din nou. 
Tăcu un moment, Catia ~i eu respectarăm - EI bine 1 vezI, continuă el adre-
tăcerea luI. sându se de astă-dată cătră Catia, - are 

- EI bine I zise în fine, Întorcendu-se dreptate, la tot casul, îl sunt recunoscetor 
pe scaun, să presupunem, că printr'un pentru sinceritate, şi sunt foarte fericit, 
hasard, me căsătoresc cu o iata tin eră ele ca am avut conversa}ia aceasta I " •• In fine, 

adăogă, aceasta nu e totul, această căsă
torie ar fi pentru mine cea mal mare ne
fericire ce mi-aşI putea-o închipui. 

- Eşti un om ciudat! zise Catia; se 
vede că nu te-al schimbat I 

Se sculă şi părăsi terasa pentru a da 
ordin să se serviască masa. 

După plecarea Catel, remaserăm ambiI 
în tăcere, totul era liniştit în jurul nostru. 
NumaI priveghitoarea cânta, nu mal mult 
timid ca în amurgul serer, şi întrerupen
du-se, ci în ticnă, fără a se grăbi; re
suna toată grădina de accentele el, pe 
când din fundul ponorulul, o altă pri
veghitoare, pentru prima oară în seara 
aceea, il respundea. Priveghitoarea din 
grădină tăcu un moment, ca pentru a as
culta pe vecina sa, pe urmă işI reîncepu 
cântul cu mal multă putere şi vilacitate, 
împrăştiindu·se în trilurI sonore şi i'n ru
lade. Cele doue paserI îşI n!spundeau, şi 
vocea lor se r~spândia malestos i'n această 
lume nocturnă, plină de mistere pentru 
noI, şi care e împerăţia lor. 

Grădinarul trecu pentru a merge în 
sera unde dormia, sgomotul cioboate1or 
resuna pe alee. 

Doue fluerăturI se auziră din eolină, 
pe urmă totul întră în tăcere. 

Se auzia {reametul imperceptibil al 
frunzelor, un vent uşor mişca chioşcul ~i 
un parfum subtil se respândia în jurul 
nostru, pe terasă. 

Această linişte me contrariă, după 
vorbele dinainte, .i nu găseam nimic de 

2&,., 
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I'\oul guvern trebue să albă pe 15 
Dc(:emvrie votate aceste proiecte, 
pentru-ca astfel de Crăciun să poată 
ti eliberaţi soldaţiI reţinuţl (carl au 

Din străinătate. 1. Cu ,tot ţi~pul scurt ce guvernul a 
I '_". " \ ,ut J~ dlsposltlUnea sa pentru a putea lu-

,SUYCrallll ltal~elll, III căletorla lor spre ra, d~scursul anunţă un numer de proecte 
~l~gha, au trecut pl'ln Monaco, Nizza, Mar- ~e !egi, dm cari cele mal insemnate sunt 
silia j LYOl~l a.u ~nculljurat Parisul, pe linia rOI?dele asupl'a fermelor şcolare, asupra 
de centUl'a, ŞI sau îmbarcat la CherboUl'g, oJ!llc.ăreI a~tualei ol'ganisărI a fOl'ţel ar-

ghiarizarea a făcut progrese marI. In jumă
tate~ tntî~ a anului 1903 s'au conces (r Vrea 
sa zică: Impus!) 1488 de maghiarizărI de 
nume, pe cand tn aceiaşI jumătate a anului 
H~02 ~umal 122·1- şi in lHOt numaI 11b6.'1' 
,,~porru îmbucurător"! 

slugit deja treI anI) şi pentru-ca trecend 
astfel peste aceste greutăţI, să aibă 
rCgaz a se ocupa şi de soaţtea func
\ionarilor administrativJ, carI devin tot 
mal impacienţr din causă că se amână 
atâta sporirea lefurilor lor. 

* nate ŞI funcţJOnal'ilor, 
, 30'71 % dintre maghiarizarl s'au tn-

l)inamită. Ziarul "Avanti" află din Vi-~ p~ ,tot .parcursu.1 ~ela palat la pa~at~1 
cenza, că aproape de Montr.cello) îndată dupa ~_ohra~lel" pI ecum ŞI I.n Adunare) prll1CI
i1'ecCi'ea trenuluI expres, se auzi un teribil pele l<erdllland a fost foarte aclamat. 

hmplat In Budapest. Restul tn oraşele din 
grovmtă, In locul de frunte stă Aradul cu 
l71 ~az~I ~?:n~l 1902 28) şi Oradea Mare 
~ B' tml~om'a avem 8 cazuri B,"amv sgomot: o bomba exploadase sub tren. * 
0, eclcherecU!-~la1-e 3, Sibil 1. ' . ) Nu se cunosc cau."Iele acestuI atentat. Un llluuifest al PorteI aduce la cunoş-

,~Tribuna" atlă din Parma că s'au făcut tinţa tuturor că acela care va introduce şi 
LunI, încercărI aproape de Collecchio de e ya păstra dinamita de teritoriul turcesc va 
d~nîla exp~esul H.oma-Anlan, aşezându-s' fi condamnat la if) anI muncă silnică; dacă 
plC~l'e pc şrne, carI au putut fi inlăturat dinamita ya ii destinată la SCOpUl'! politice, 

Caracterlslrc pentru acest :" ., 

() IlOlH~ bancii, rOlllâllă. 
e faptul că in fJ~7 de ca' 1 . e "concesmn)' , ' - zur nu se Cu T1 o a !'l le ocu-
paţia celor cari cer maghiarizarea Y 1 1 L d f fi ~. n umft u.. , 

Il CiaCOl'alla" institut de credit si eco
nomii societate pe acţii in Ciacova, este nu
mele celuI mal nou institut romanesc de 

malllle d~ t~e~erea trenul uL condamnarea va Jl la munca silnica pe viaţă 
Un mdlvld a fost arestat. Acela care va arunca o bombă sau 

oe ,e r~mte Ireşte, ocupă ŞI de asta~dtLtti --
funcţIOnariI dela poşt!i. şi căile ferate. ."' ~t' 

bani din ţeară. Frunta:;;ii români din Ciaco\'a .. 
şi jur secundaţI de instillllul,.Timiţiiana" {lin Allurchi!>fttl TJllmhin, areslalla Che' 
TimişOLll'a v('zL;nd tt'cbuinţele economice ale b.ourg şi .cOi~dllS la l~al:is, a fosl pl'ins dâll 
poporului nostru din acele păI'tI de o pal'te, tarcoale lll. ImlH'C,lUrlllule liniei fel'ale, ţ 
eal' de altii paI'te activitatea putin înveseli- care trebUIa să lreacă ~uvel'aniI italieni 1 

loare ale b,incilor str'ăine din Ciacova, carI drumul lor spre Anglia. ' 
s'au Îmbogăpt luatld de pe popol'ul nostru . La Londra a fost descoperit un alt C7i\ 
lU-l.:!%, au decis infiinţarea aceslui nou plIce tn asasinatul dela Aix-Ies-Bains. El.~ 
institut. Adunarea genel'ulă constituantă s'a numeşte Charlot. 
titlut în 1:) 1. c' l la care s'a constatat sub- La perchisiţie s'au găsit la dinsul ca 
sel'ierea alor BOO acţil a 100 cor, şi s'a de- mai mare parte a bijutel'iilor victimei, 
clarat institutul de illliinţat cu un capital so- ". 
ciul de 30000 cor, ~'au primit statutele pre- S I 
sentate de fundator!. din curI se marcheadt k () IrlmilL. La 16 c. a avut loc desci-
dis/iositiulliJe, ca fiecare acţie are un val, derea solemnă a sesiuneI nOile] ~obranil 
şi ci'l. institutul ,.Tirnişeauw' ca cel mai mare . Mesagiul a fost citit de hincipele Fr-

. d dll1and, 
acţIOnar are reptul a designa un membru 
în direcţiune şi unul in comitetul de revi- DiscUl'sul princiar, salutâlld cu bucuie 
. Ad 1 pe aleşii na;iuneI, declară că oare-carI e'e-

alUne, unal'ea genera ă a luat la CUllOŞ- ' 
tinţa numirea pe cei dintăi 3 ani a direc- mmente survenite in cursul anuluI au ÎIl-
ţiullei de fundator!, a ales comitetnl de re- pus Suveranul~i datoria, înaintea expil'1!"ei 
visiune şi În persoana dlul protopop Ioan mandatuluI ultImei AdunărI legiuitoare,de 
Piuciu, care a pl'esidal şi adunarea generală a consulta ţeal'a in privinţa direcţiuneide 
constituantă, pe preşedintele institutuluI. urmat în afacerile el. Constată cu plăc,re 
Toale conclusele s'au adus in unanimitate că poporul apreciind gr.HÎlatea vremuribr 

a încredinţat sarcina grea de a colabora I~ 
şi În cea mal deplillă în~elegere. El'a o plă-
cere deosebită sa vezi pl'eoţi in frunte cu pro~peritate~ Fh'ei, la succesul aspiraţiunior 
LI'a.vui protopop dl I. Pinciu, mare proprie- naţIOnale ŞI la măreţia patrieI, actuallor 

manclatarI. 
iarl domnI şi ţ(~ranI, inveţatorI ~i tot ce Cia-
cova şi jurul are mal bun, piUrull~i de dorul . l\lesagiul adaogă apoI ca ordinea şi 1i-
de a face un bun lucru românesc ceea-ce mştea carI au domnit în aceste alegeri :Hn 
graţie harniciel lor, li-a şi succes.' urmă, dovedesc progresele făcute de pOlO-

~ul ,bu!~ar, în educaţia sa politică şi rel~va 
Dorim ca acest nou institut să promo- mstltuţrunlle libere ale terii, 

veze emanciparea economică a pop~ruluI 
1 d J d b Acum incumba deputaţilor o acti vitate 

nOti ru e aco o e su tutela străina şi să serioasă. şi utilă pentru a stabl'll' o ordl' ne 
devină. mâ.ndria fundatorilor st;}, durabilă în administraţiunea Statului şi 11 da 

o .puh~ . II' " . , ". ' 

şi sociale a BulgarieI. 
-4 ___ .M.QS,~t'fm-rT-fl'oa"'c"'e"""c1TU"'m7Tol:1f!C""u"'t--c'fw.t'!l:--"e"'v't'ennimCll"' 

tele produse în vara anuluI curent au obli
gat guvernul de a recurge la cheltuell ex
tra-ordinare, dar indispensabile, pentru a 
pune armata 1n situaţiunea ceruta ca pazi
toare a integrităţeI patl'ieI şi a independen
ţei sale. Suveranul se basează. pe patriotitimul 
deputaţilor pentru a studia cu serioasă aten
tiune condiţiunile cari au necesitat aceste 
cheituell extra-ordinare, şi de a aprecia ac
tele guvernului. 

, 

Guvernul princiar va pune silinţele de 

rreuh'ul 'Suţionul. Duminecă s'a 
jucat din nou haslia comedie J Regulus 
Codoveauuc, iar s~ptemâna ·viitoare 
vor începe representanţiile marel noas
tre tragediane Aga/ha Bîrsescu. O-sa 
a jucat Marţl 4 Noembrie v., în ) Magda ( 
ear JoI va reapare în , F edra« de Ra
cine, din care ilustra artistă a făcut o 
creaţiune fără pereche, 

a menţine şi desvolta bunele relaţiunI exis-

I 
tente cu marea putere liberatoare Rusia şi 
cu Austro-Ungaria, cu marile puterI, şi in 
particular cu statele vecine, 

spus. PriviT pe Sergie M.ihailovid, ochiI îr 
luceau În semiobscuritate, şi-I ridică asu
pra mea şi zise cu dulceaţă ... 

- Ah I ce bine e să trăeştll 
OftaT involuntar, 
- Ce al zis? întrebă el. 
- Da, e bine de trăit I repetal. 
Tăcerea re"lncepu şi din nou me simţil 

reu. Nu me puteam abţine de a gândi, 
că i-am causat mâhnire, ne respingeod 
opiniunea sa, cand declară că e prea be
trân pentru a fi bărbatul meu 

Do~eam să-I pot consola, dar nu ştiam 
cum să incep, 

- Trebue să me gândesc a merge 
acasă, zise în fine sculându-se, - mama 
mLa me aşteaptă cu masa... NumaI cu 
,mcvoinţă v'am putut vedea azi. 

- Si eu am voit să. cânt noua mea 
sonată I esclamaL 

- ImI vei cânta-o cu proxima oeasie. 
:Mi-se părea că pronunţă aceste vorbe 

cu oare-care răceală, 
- La revedere, adăogă. 
SimţiT şi mal viu că l-am ofensat şi 

mi-se fclcu milă de el. Amendoue, cu Ca
tia, îl petrecurăm până la scară apoI re
maserăm în curte, ca să-l urmărim cu 
privirea. 

Când sgomotul copitelGr caluluI seu 
nu se maT auzi. me rClntorsel pe terasă, 
înconjurând casa. Şi din nou începuI să 
contemplez grădina, unde ceaţa sere! se 
lăsase şi din dep~rtare se auzia sgomotul 
nopţi!, ear eu începuI să visez după pla~ 
.eul inimei mele. 

Sergie MihailoyicI ÎmI re~păru pen
tru a doua şi a treia oară, Impresia pe
nibilă ce-mI lăsase conversaţiunea prece
dentă mi-se perdu cu totul din memorie 
pentru a nu-mI IDaI reapare. 

In decursul vereI Sergie MihailovicI 
veni regulat de doue sau de trei-ori pe 
septemână. me obicInuisem atât de mult 
cu ei încât dacă întrerupea numaI . pe 
scurtă vreme visitele, singurătatea nll-~e 
părea amară, şi-'l acusam că me n~gh
gează, M~ trata ca pe un camarad unert 

iubit şi me întreba, me invita să-mI des
chid inima, ÎmI da sfaturI, lne încuragea, 
câte-odată me si certa şi căuta a pune 
stavilă porniril~r mele. Şi cU toate sfor
ţările luI de a me trata ca pe egala luT, 
gaceam că era altfel decum se arăta, că 
avea în el o lume, care rămânea închisă 
pentru mine, în ~are ţipea, că nu e nece
sar să pătrund, Şi de sigur aceasta era ce 
me atrăgea [aţă de el şi întretinea respectul 
ce î-l purtam, 

AflaT indirect dela Ca tia şi dela ve
ciniI nostri dela ţeară, că afară de grigea 
ce Sergie Mihailovicl o purta pentru ma
mă-sat pentru administrarea moşiilor sale 
şi de conducerea afacerilor noastre, lua 
parte la întrunirile nobilimer, ceea-ce de 
altcum îl plictisea mult, 

Nu preparasem însă nicI-odată tere
nul, pentru~ca să-mI expună ideile orI 
planurile gale, nici să me'ntreţină asupra 
speranţelor sale. 

Când aduse} eonvenaţiunea a~upra 

va săpa o mină, va fi condamnat la moarte. 

* 
JU itrOI)olitul greco.ol'todox din K \'zi-

1.:. os , monselliorul Constantin, a murit, insă 
moal'tea lui n'a fost naturală.; el a fost asa
sinat de locuitorii din J<:nlaks. 

S' au făcut 1f) arestăr\. 

Una p ezi. 
S8f.1', scrietorlll umoristic german, tşr făcusp 

din pricina 8nocdotelor o mulţime de inimlcl, Mal c~ 
seslllo. gontHomil scriitoriI de mAna. a doua. aveau 
o foarte lllare pică pe dinsul, Intr'o zi un nobil 
lntllninllu·l, lne(Jpu a-l tace o critică amară, şi la 
urma urmelor II spuse: Ce valoare vrei Să aioa. 
scrierile domnieI tale, SL!Umpe Satir, cfmd se .ştie 
do toţl CUIDCA. tot ce Beril este numaI pentl'U banl. 
Safir atuncI ti IntrebA: .Ex.celenţ~, fiţI atât de bun 
şi ImI spuneţI care este motivul care vă tndeamno. 
pe ex.celon\a voastri!. da a Bcrle l' 

Nobilul, plin de mândrie, tI răspunde: .Eu 
scriu nmil8l pelltrn onoare'; iar Satir IX replica,: 
• ApOl oine, tia oare om munceşte pentru oeea-ce 
IlU are,-

NOUTĂWI. 
AUAI), l8 Noemvrie n. 1903, 

Dup!l religie 473 ÎnşI au fost gr.-cat. 
16 g,r.-c~t., 2·1, gr.-or iar 867 ovreI. NoI ro~ 
mâl1lf, mcl de asta-daLa n'au perdut multe 
elf:m~nte, cacI inflle gr,-or. ~i gr.-caL ma
ghIarlzaţ! (cu totul 40) vor fI avut şi S(I)ro.il 
şi Hutenil parte. 

- Kossuth }'erenez, preşedin
lele partidulut independist, LunI Ja16 
Noemvrie a împlinit 61 anI. DjR acest 
prilej Î-s'au făcut ovaPI viI din partea 
membrilor partiduluI ,;..s~u, in numele 

x . ~. Câ.l'U1a o comisie de 20 înşl l-a esprj- ! 

~~\/~i::,::~,;~!i:;~ec!~~:::~:: r 
godna tillel'ului archilect Ioan Nirra cu I 
d-~oal'a Adl'ianna Nadache, fiica d-î~( fa- f 
bricant Ignat Nadache din Budapesta. t 

Dorim tinerilor mirI felicitarI senine, i 
...... ~ 

- Tragedia nnuI conte mâghia~· , 
nouă jertfă a spiritismului, a credinţeI ÎlI t'· ... 
ocullism. Contde Korniss Oscar, care de • 
mal mulţI ani îşI făcea studiile la Paris, a ' 
înebunit şi s'a sinucis, după. ce tn nebunia 
sa a împuşca~ as~pra mal multor persoane. ~ 
- Contele Kormss, nascut la 1874, se ocupa r' 
cu ştiinţ~l~ oculte: spir'itism., tleCromolltie, ci- .. 
tarea spmtelor ş, a, LOCUIa, impl'eună.;' cu ( 
o prielillă şi adică tn strada St. Michel. In 'i. 

_ LilJcrtaten instrueţieI. Senatul uni- vremea asta se tndrăgi de-o contesă ma- i 
vel'si~ătil din Budapetita a hotArit să inain- ghiara de rară frmllsete. Dragostea asta "i" 

teze ministruluI de culte urmatoal'ea pro- platonică, care-I făcu să-I scrie ideahl\uL 
punere spre apt'obare: "Acer studenţi Ulli- seu volume întregI de poe;r.iI earI de carI ..... '. 
1.ersltarl, cal"l e~amenul fundamental întâr mal esaItate, il cuprinse tntr'atAta, lucât • 
['au Idcut în Budapesta, nici ÎIZ catul acela murind acu's doi anI contesa - seplfanu! t 

. . 'i daca restul Konziss tnebuni de durere,tf.i' I(cl apoi 
am 0/' de studii i' m' fac '/ ''', Precum numaI spiritul contesel 11 Gfa. Cu un prilej 
se Ş Itl-;-rm:ITţfme dt!lluriştl, up. ~. A A" " A t îmb1·~t,§ânfl _fi 
c,ursurilor in Budape~ta, mergeau să-şI facă sdruland1 1Il Ulchzpuu-e, mlre laCNml, spJritul 
rlgoroasele la CUJ, ŞI asta din cauza că. citat ai conteser. De a tunel slarea sa sani-
tiind în Cluj câte un singur profesor p~nlru tarA se tnreutăţI. Impuşca cu '''ez'ob}eru~ 
he-care obiect de studii, era de ajuns să asupra spit'itelor, ca să le goniască. Dumi
studiezI manualul respectivuluI profesor. In necll isbucni nebunia tn formă Ingrozitoare. 
Budapesta Insa pentru ne-care obiect sunt Cu dou~ revolvel'e in mână) eşi din odaie. 
cate 3-4 profesorI, carI fie-care îşI au ma- Pe ?orldor dădu de o camerieră, 3...'lll{)l·a 
llualul, esenţial diferent de celalalalt. Neştiind căreia descărcă un revolver. Mai trase 1I.n __ 

de cine ajungI să fiI examinat, studiul era fo.c asupra portie~uluI) apoI eşi in strad~. ~,~ 
foarle jngl'euiat. Intre studenţI hotal'irea a AICI un om îI strigă: - StăI, şi te predă! j 

pl.'odus Jiel'bere, - Contele - incepu a se tângui: Dum-
• .' 4" • nezeul~, ce-am ~ăcut? Doar nu voiţI să 

_ .Uagl11a.rlzarea.in uoa. StatIstica ofi- me prllldeţI? - ŞI-'şI puse cele doue re vol-
cioasă a ministeriuluI de interne constatA I vere la Umple şi le descărcă. Contele muri 
cu satisfacţie vedită că În aRul 1903 ma- pe loc. Jel'tfele luI sunt pe moarte. - In 

acestuI subiect, făcu o mutră de tot par- nicI în pieptănătură; CI In schimb :ştiam 
ticulară, care părea a zice: să afectez simplicitatea la versta când (e

_ Ce interes poate avea aceasta pen- tele nu ,ştiu î!lcă să fie simple. 
tru d-ta? şi vorbi de alte lucrurI. Ştiam Şl aceea că mt iubeşte; nu 

Reserva aceasta ImI bcea reu la in- întrebam însă dacă me iubeşte ca pe./ 
ceput, dar pe urmă me obicrnuil a nu-l o femee sau ca pe un copil~ar_,: 
mal întreţine decât despre lucrurI carI me ţineam la amorul seu, mal pres~U':lt 
priveau, ceea-ce mi-se părea de tot na- simţi am că me consideră de ~;:Q mai per 
tural. fectă fată tÎneră. NumI! puteam reţine J_ 

O altă particularitate care 'mI dis- a dori, ca să conserve această opiniune 
plăcea la Început, dar mal târziu îmT despre mine, deşi se putea să fie clOnată. 
făcea plăcere, era indiferenţa absolută şi Mi-se părea că a Ştitlt apreCla dela 
aproape dispreţul ce-l profesa pentru cali- prima vedere perul meu, manile mele. 
t~ţile mele t~sice. NicI-odată, mcI prin pri- calităţile mele exterioare, cu Un cuvcnt" 
Vire, meI prm o vorbă nu-mT dedea a În- astfel cum eram, şi că nu-I putea~ ase/V" 
ţelege că me Băseşte frumoasă, din contră, nimic, fără a căuta să-i indu,s.,..W, .. r~ 
pe când alţiI nnI adresau complimente în Dar nu-mI cunoşti~ ~ar puţ'n :,,; 
prescnţa lUI, el începea să rîda, făcend mutra tul mal întâI fiind-cii 1.1 lUbe't. ear , 
obicInuită. II plăaea chiar să-mI desco- ur~a. fiind-că se {o~ma ŞI .s~ de~, ,lta. rt..c.:, 
pere greşelI şi să me tachineze. il puteam {ace i1USlUnT,,,, ŞI l-]e făceillTl. 

Toaletele la modă, cu carI ÎI plăcea Din momentul cand InţeleseI toate 
Catel să me 'nbrace in zilele de serbă- acestea, pll! 5i~ţeam mar bine lângă el. 
toare şi când aşteptam vlslte, escita sar- :Mal multa tulburare fără reson, mal 
casmul luI ceea-ce desola pe buna Cada multă genă în mişcările mele. Simţeam~ 
şi me desconcentra complet. . că mI! putea contempla din profil sau din 

Ea-'şl înLhipui că Sergie MihailovlcT {aţă, şezend, sau dm picioare, cu perul 
me găseşte după gustul luI, şi nU p.ut{ea ridicat sau desfăcut. Me cunoştea deja, 
înţelege, că luI nu-l place să ~ vadă ca e- şi după,,~ummi-se părea era totdeauna mul- -~., 
meia preferată se presentă. 1n lume sub tumit de mine. .. 1" . 

aspectul cel mal avantagîos. Cât, despre Credeam că ~i dacA contrar e~, 
mine, gâceam imedia.t gândul pnetenulur luT seu, mi-ar fi zis, că sunt fru L Jasă I 
nostru; el m! credea exemplu de coche- n'aşI fi simţit niel o plăcere, 
Urie, Din contrâ, când îmI făcea, câte-o 

Indată ce pricepui dorinţa sa, nu mal reflexiune din pl!i.cere, ce J:.ucurJ~ îmT 
lăsam să se vadă vr'o umbră de coche- lumina tot sufletul, ce fericita. eram I ,Atunc I 
tarie nicI în toaleta mea de serbătoare. î~I aţintea privirea asupra mca, ,1, cu '1 

1 
"l 
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- d f .' al de acolo s'au pelI'ccut marI deso 1 La mal toate a trebuit să li se {ac 1 , Contra guturaiulul, tuseI, răgu-
, cninţa \uI găsiră o fotografle' t ed ('ffitele ţŞI ,mdl,unen Consl'll'eril socialist] ~menintau cu oh amputaţiunL şeleI, flegmeI şi a afecţiunilor laringilor 

It tatuete toate ClOrUl e e g oan e. " . . d 
al mll! e s , trucţillnea din cauză că, în prpn~derea ,dl ~ihi1ist. O tclegramll din Trento. are un efect miraculos pastilele e pept 

,1 r,(,,'olver. sordinelor, s~ adusese in ~al.ă ,torţa, pu~)l~c:! (Tirol anunţă că a fost aresl~t 8:co1o 11~ ru~ : Senega. Se pot găsi în farmacia l'l V erg-
_0' Hochnirsf'k, SkOllPI\ si Hiellz1 OIilZ· Când aJutorul de pI'l!llar ~lCcohl1\, I anume Frideric Baldauf, veIllt dm, Haha ŞI 1 Maria" aiul Kossuth, în Arad, Piata Boross-

,,\'r in Arad. Din causa boalei tenorul~I început să vorbească, a lsbuCI1lL o mar: pe al aăruI pept se vede ,un tataglU,repre- B' ( D gl) 
1 t D ' . 1 . d em 1 SO casa en . ,diall Ludlli, concerlu an~nta, pe ~ml- gălăgie. . zenlind un pumnal, un plslo ŞI un cap e 

~ca l'iitoare s'a amânat şi n locul l~ll, va S'au început aluncI ar~starlle. om. Teava pistolulul e îndreptată spre acest 
,ncerta Bnclmicsek, celebrul. teno.rlst, al Au urmat luple. Publicul a fost ex cap de om cal'e reprezintă pe acela allm 

".erel maghiare, Reputaţia tenort~tul,!1 am
l 
\,~- plusat ' ,..' , paratului Nicolae. 

, nu (> stabilită numai în ţeara CI ŞI 10, S ri11- In interiorul salei, .c~ml\herll socl,al~~~ Poliţia a arestat pe Baldauf pe când 
. (tatE' şi aşa merită să fie ascultat. lJ Il n.u- au format o ceat~ strmsa,. pentru 1 eSI;s cerşea, r~a crede ca dinsul e un nihilist rus. 

Pl' dinstins în concert va fi dehutul Sa- tenţă in:::ă ceala s a împrăştiat la sunet ~ tiN" . 
',1' Skonpa, cântăreat~ de operă, cal'e, a fO,st i 'aţiune al trimbiţeI. Baldauf declara că e născu a 1)111-
~ 1"<4 d (e som , Nawgol'od (Husia). 
elevă ecselenta. a şco aleI renullllle I~ _ ?tlofiltcnirea Uruga. Avocatul Jova . 

veMs, nu de ma~ p~lţit:ă im~o~tanţă~ ~ ,~I Wclicoyici, ~n calitate de procuraior al SUi - 'EI~ligl'ărilo În Al1l~l'lI'a cu vremea 
--·,'~d)Utul cunoscululm Plal1lst lJlI!u,1 Os,/~m. rOl'ilor Heginei Draga, a primit deja versfl~ vor de\'e~l mal r~rI. Mu!ţ~me ,de lucrătorI 

:' program va ligura şi quartetul renumit al minlul de cinci sute de miI de francl, mo~" încep deja să se llltoarca tn .Europ~. ~şa, 
,erei" Vadds,kitrt, şi aşla aces.t cOI.nc~rt ~:~- tenil'ea Dragei. zilele trecute, lS00 de munclt,orI, italienI 
îte a fi unul dinll'e ce e mal p acu e ',- O comiRiune specială prolocolează acum şi austro·ungarl, şl:au scos b,liete pentru 
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De ,'en,al'l? la admillistra(ia f()il 1/oastre. 

mente musicale, Bi~ctele prenot~te :<'lsU~l~ obiectele din konacul vechiu. Europa. Erdu aplicaţI la căile ferate,. a 
llabile şi ceh~la1te bilete se pot capE a 1 căror direcţie din motive de econ01U1e ll-a 

;; :,m\ria lur Klez'n Mâl', - rJ'l'n~t eontra Ameri('an~lor. Sla- dat drumul. 

1 '[ 8 tele europene interesate în che~tJ~nea pe- . • .. 1'. C' nu-l cu-
- A III ba.sutlol"ul sÎl'b al.il. 11.. trolului temindu-se de a denml llllru tolul - ~Ioal ha luI U.u l( 3. me . . 

Palpeta, Viena. Primit. Mare mulţu
mire, 11 vom puhlica În l'\urnl~rul Dublu, srt-l 
citească mai mulţI. SalutărI! 

: lupă cum se depeşează din VÎ~n~, uepend~nte de America dE: Nord in pl'ivinţa no~lp:~, cel pllţi.n d~lpă ~lUme, ~e Raf:t~~U~~ 
~.;)U\ ambasador al SerbieI, Mlhall petrolului discută acum proiectul d'a forma Dudlca, gememl SiamezI, a căror ~ .. 

. . d M Sa un trust ~uropean compus din România, erau con,crescute. ,In anul trecut., r:ne l?lI 
ULTIME STIRI. , 

IHn }Hetil.. Budapesta, 18 l'loJJ. ; "uid, în curînd va fi pl'1l111t ~ A' G"ermania Auslrta Husia Franţa Ri Anglia. con:::latm'a că Dodu'a sufere de ftiZie. li.n 
,,·[1 audie1ltă cu care nrilcJ' VUlci tI va, . ' .. '·1' ,1 d' 1 1 ta ,'t decI o operaţte 

l' pentru a bil'lli concurenţa amerICană. consi 10 ue me lC a 110 1 [ , 
"rezenta ~redentionalul, notificând tot unică in felul el: să-i despartă pe cel doI 
~1dată M. Sale ur~area pe;tron alu} Petru - 'J'clegl'af fără !olârmă. ~'au făcut ex- geJllenl, dilnd-o pe Dodica mo:tii, iar pc Ro~ 

. ~ f.~Yuid, care a avut erI o întrevedere perienţe cu telegralia fără sirmă intre gal'a dica pastrând-o vieţiI. OperaţIa a ~llcce~ ŞI 
" u minl'strul nostru comun de esterne Teplilz (Boemia) şi un tren care se aHa Rodica un an de zile a mal lrihl illh':un 

in mers. clallslru de fete, unde· o aşezase marchiza 
ronte GolukoJJ'sky, a declarat unul . Experienţele au reuşit pe deplin, Bow'ois. Acum vine însa ştirea din Paris că 
;iarist, că Serbia e p'o cale bună d'a De la o distanţă tie şeaple kilometri ,si Radica a murit. tot de aceeaşi boală ca 

In şedinta de erI întreagă au vorbit 
Eitner Z~iga şi Bab6 Mihc:i\y. Mergend 
prea departe cu palavrele, Tisza i-a 
apostrofat pe oposanţl, năScân?u-se 
astfel un viu incident între pnmul
ministru şi între Lengyel Zoltan. 

rj_cveni un stat bine organisat, mal ales s'au shimbat ~~peşl f~al'le lămurite. . \Dodica Moartea iar li-a lmpreunal. 
i.ela fuzionarea' celor dou~ fractiunI Ziarul ,.11mes dm Londra publICă re- il di • CII it' 

; sumatul raportului asupra experiellţelor de 1 - :Exh'uOl' lnU. e ma e 10 
i adicale. Marconi. şi mal bun isvor de a se, prov~dea 

'?",'." - Băile deln BOI'8e(~. Acu's Se ştie că in cursul drumuluI de la ICu tot felul - exclusiv pnma cahlate 
O anI aceste băI azI atât de renumite', Portsmouth la Gibl'allar, nav~ engl~z~ ,,~u~-Ide bijuteriI, articole de brilliant, tacâ~ 
bia erau cunoscute peste margin~le call",. pe, care se afla Marcom, a prImIt zllruc I murI de argint în cassete, precum Şi 

: omitatuluJ, şi azI miI şi miI de strămI depeşl dm fBOldh~. 't . I t argint festiv şi obiecte de donurI-
. b'l 1 x ătatea In gol ui Blscaya un vm V10 en a . l'd executare pomptă 

"In să-şI resta I cască aco o 5."n .' rupt lemnul adaptat la un pom pentru a su- preţurI stnct so I e,.. ' 
,>rin aniI 80 comuna ofense b~ule porta conductu1. pe lângă garan{ă la. Juvaherul nostru 
pre vînzare ~nor domnI, românI din TotuşI faptul acesta nu a intrerupt pri- de bun renume ~ Wezn~er~er FerenczI 
teghin. Ceruse numaI ] 2,000 ~orenI. mirea regulată a telegramelor, căcI a fost ~ piaţa Andrassy, In edtt1cml Hotelulu, 
:~omâniI, fără spirit de întrepnndere, imediat restabilit conductul. I CentraL 
,'au codit şi treaba a r.emas baltă. L~ .29 Septe~vrie vaporul primi O de- Atelier propriu de primul rang 

1-.... a d un vemt anual de peşă ofICială a amlralulul, care dădea 01'-1 , 
~"""stăzl ~e".a uc dine căpitanului de a trimite în mod regulat! pentru .reparaturl . 1 elefon pentru oraş . ' ~~·C'Oroane. Cu această sumă le-a N 

depeşile în Anglia, urmînd dispoziţiunile pres- sI comltat r. 439. 
,uat în arendă un întreprinzetor ovrel. scrise de Marconi.. Căpitanul, În numele ami- ' 
Contractu\ sună pe 50 anI; între prin- raiuluI urmă toale p"pp:ril'nt"lo _,' un 1000 

l~torul e îndatorat a face investirI, tenent' al armateI en/!leze asista la transmi
~c1adirI, reparat un etc.) în suma ue ~i\lutl la l'oldhu. 
5°0 .000 cor. Alfe experienţe au avut loc în Poldhu 

- Dar regesc. Hegele Victor l~ma
nuel III a dăruit luI Marconi, inventatoruL 
telegraficI fără fir, un teren mare pe mo:;;ill. 
sa San Rossore spre a construi acolo ° sta
tiune ~adio-telegralic.ă prin care să. se ~o~la 

_ .. -:. ~Unlca cu Argentma, Statele-UTIlle ŞI Ca
nada,. din America, cu Eritreea, posesiune 
italiană din Africa şi cu Anglia. 

Lucral'ile pentru înHiinţarea slaţiunei 
vor Incepe îndată. 

"" - Scandal Rocialist. O telegramă din 
Florenţa anunţă că la şedinţa consiliuluI co-

şi staţiunea de la Hoccia, din Giltrallar, carl 
conlirma rezultatele deja obţinute şi ~ep
telllvrie 1902, pe bordul vasului "Carlo Al
berto·l şi dovl~desc posibilitatea telegl'aliel 
fa['ă slrrnă. 

- :EXlllosiI. O fată gasind in parcul 
public din Londra o cutie latri a lual'o, cl'e
zînd că. sunt tn ea sardp.le. Cutia era însă 
însă plină cu dinamită, 8căpînd'o jos, dina
mita a făcut explozie. Două-spre-zece per
soane, intre cari şi fala, au fost oribil rănite. 

Mai multe dintre aceste persoane se 
află acum pe moarte la spital. 

(' .... ttlRl" p,,~h'iri'h'i4nl~1\ -~t'~ml pentru 
'infrumseţarea ten uluI e crema de fiorI de 
iliac~ un borcan costă I -etrr:.~. -,qorr-,,~.~~~ 

Pudră de florI de liliac 1 cutie 1 cor. 
S~pun de florI de liliac bucata 70 fii. 
Pasta luno 2 cor. 
Pudra luno 2 cor. 
- Mijloc sigur contra durerilor de 

stomac, a sgârciturilor ~i a catarurilor de 
stomac, contra boalelor invechite de stomac 
şi contra lipseI poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără durerI: e 
ceaiul în,ăritor de stomac al farmacistuluI 
Kossuth. iO cutie de probă I cor. 20 fiI., 
o cutie de probă 2 cor. 

Sosi"'ea llt'i Sarafov. Sofia, 
17 N oemvrie, Sosirea lul Sarafov în 
capitală a fost ceva ne mal vet ut. Ora
şul întreg s'a dus să~1 întzmpine la gal-ă 
după cum au venit şi mulţI din pro
vincie. Sarajov a sosit în societatea a 
8 tovarăşl, câţI au mal r~masin vie~\ă 
din cel 60 camarazI, cu carI porlllse 
astă-primevară la luptă. EI formal a 
fost scos din vagon şz dus pe umed 
în triumf până la locuinta părinţilor 
sel, distanţă de 3 k. m. dela gard. ,Mu
sicele cântau şi publicul aclama cu e1l

tllsiasm. Sara/o)), se ştie, a luat parte 
la atentatul cu dinamită din SaLonikz şz 
a organisat apoI în vilaetul dela Mo
nas tir revoLuţia. Succesul luI cel mal 
mare a fost când la Bigla a bătut pe 
Itmdi Omer pa~fj, care a perdut atuncl 
în luptă 600 soldaţI. La primăJJară 
Sarafov va porni de nou la luptă. 

Red. respons. Ioan Uussu Şirianu. 
Editor A.llrel PopovicI-Barciauu. 

INSERŢIUNI şi RECLAME. 
=============_ ~",C'~=~CI..~'" 

ARAD. 
Supt Nr. 39 strada SăcuriJ (fejsze u.), 

scule bune şi eftine pentru faur sunt 
de vindut. 

voce mişcată, căreia se [oqa a-'I da un ton lucrurile cu alţI ochI: pe eatia, pe Sonia, E ridicol, dar trebue să recunosc că' tuluI Catel pentru a-l spune, că me Sl1n 

glumeţ, zicea: pe oameniI nostriJ, pe mine însamJ şi ocu- eram o parvenită la etatea de şapte-sprezece perfect fericită. 
- Da, al ceva îll d·ta. Trebue să re- pati unile mele, anI, după-ce îmI petrecusem vieaţa În mij- De alt-cum ea n'avea trebuintă de 

cunosc, că eştI o fetiţă excelentă. ' De alt!tdată ceteam pentru-ca să-'mI locul acesteI luml~ şi totu~l aceştI oamenI confidenţa mea pentru a-mI gâci feri'cirea. 
t Ce ar fi val,!,r~t acestei recompense, omor timpul, acum cărţile erau ~eliriu îmI erau mal PUţlO cunOSCUţI, ca, persoa- Ea se mulţumi a me asigura că şi ea e 
bre-mI umplea mIma de orgoliu ~i sa- meu~ căCI mi-le aduce. el, el le ceua nn- nele pe c~rI n.u le vez.~sem meI-odată. perfect fericită; apoI me tnbrăţişa. Me 

,'·-tisiaqie? preuna cu mine şi îmI vorbea despre ele. ~u-m! v~nlse UleI. odată .Ideea ~ă ar putea lăsaI uşor persuadatâ, fiind-că aveam ne-
. ·Pdltru lucrurI miel: fiind-că dam In trecut, orele, carI le consacram ŞI eI IUbI, spera ŞI suferI ca mme. cesitate să cred că toată lumea e fericită 
') " expresie ·simpatiel mele pentru iubirea ce pentru instrucfiunea miceI mele surorI, Grădina, umbra, câmpul nostru, avură în jurul meu. 

o lavea betrânul nostru Grigorie pentru mi-se pâreau foarte lungI, era o datorie de-odată un farmec nou pentru mine. Ser- Dar Catia nu uita că e timpul de 
m'ic~ sa fiic~, S1U dacă esclamam, că o p~ care o împlineam cu greu. Era de gie Mjhallovicl, nU

A 

înzad~r îmI zise,. că dormit; 'me certa cu gingăşie, me alunga 
a~emenea poesie sau un asemenea roman ajuns ca Sergie MihailovicI să asiste nu- nu e In lume ~~ cat o SIngură mal1leră de pe patul el şi adormea. 
me mişca până la lacrimT, sau în fine de mal odată la leet iune, pentru-ca din această enlfll a fi {enclt; Eu continuaI a me gândi la tot ce 
tot simplu fiind.că preferam pe Mozart zi să fie o fericire pentru mine, de a A' l . It 

'ooor..lul Schu\\\off. I continua pro rese!e elevel mele. " trăI pentr~ a ţiI. . me f~cea "feriCită. Une-orI mi! sculam din 
'" Singllta mi! miram de presentimentul Pe cân~ în trecut mi-se părea im- ~ Aceste vorbe Hnl păre~u str.ăme, n,: pat ŞI J.1le mal rugam odată, pen~rl:l a 

~'. ~.eu: cu 'care ~aceam ce trebue să iubesc, posibil a cânta din memorie vr'o piesă ~e. lnţelege~I!l' dar pe urmă I"?-l patrunsera mulţumI luI Dumnezeu pentru fenclrea 
,j' ~ntru·~a să~1 Plele \ul când in realitate musicală acum idcea că el me ascultă si mima, deşi Judecata nu le prmse semUl- ce-mI dase. 
~. ri'atn:'V\~tit nicI-odată să deosebesc binele poate m~ va lăuda î:nI dădu curagiul de ficaţiunea. Intr'o seară domnea o linişte adâncă 

de 'reu a repeta acelaşI I?~sagl de patru-lccI de Fără a schimba nim~c în felul, m~eu în odae, nu se auzia decât respiraţia Catei 
C~a mal mare parte din obiCeIurile orI' sermana Catla lşi astupa urechile cu de a fi, Sergie MihaIlovlcI, deschise 1Il- adormite, şi sgomotul ceasorniculuI pus, 

mele Ş1, gustul meu vechI nu era mal pu- vad, dar eu nu me lăsam de loc. aintea mea o vieaţă fericită; îl ajunse pen- aproape de ea. 
tin conlormat c!:l al seu, dar ajungea o in- \ Până la Catia, pe care o cl1noşteam • tru ac~asta să între în ex.istenp mea, ,Toate Me întors el în patul meu, murmuraT 
cruntare ~ a Sprtncenelor sal~, o I:>rivire şi o iubeam ca pe mine însaml, nu era l~c:u,nle la carI me O~lcI~ulsem ~m co.- o rugăciune sărutând crucea, care o aveam 
desaprobatoare sau o m~tr~ ~Isl!'reţultoare, nimcnl, care să nu-'mt apară sub un aspect p.l1ana mea, ~e lăsau mdlferentă. El vem, la gât. Uşile erau ÎnCUIate, tot asemenea şi 
pentru-ca tertul ce am IUbIt 10, trecut, să-şI nou. Aceasta era numaI a~uncl, di,nd În- ŞI toat~ lucrUrile luară u~ langaJ pentru obloanele erau închise, o musculiţă sbir
peard~}oJ ~armecul pentru mine. ţel eseI că nimic nu-l obligă a fi pentru a v:o: bl sufletuluI meu ~1 a-'1 umplea de năia fâlfăind. Si eu simtiI dorinta să nu 

A

an 
h
lffiI ~unea întrebarJ, me privea noi ceea-ce era, un prietin, o mamă şi fenclre. mal es din aceasta odae: doream' să Îm-

" drept 10 oc T!'II '. 1 1 ~ " 1 ' . . d' d 
" l'l.,lh· j '1 ' ... pnvlrea u lInl msplra un sc av totodată. Gâceam mărimea sacfl- A ese-orl, 1Il decursul acesteI verI, pie ee râseritul soareluI, şi să stau vecI-.. , -~ ... r ~m e, pe carI ar fi dorit el să mi-le ficiuiul ce ni·'l hcea această fiinţă Iubită, după~ce me culcam în odaIa mea, mi-se nic aşa ~i nimic să nu-mI risipească ex-

,",,,prlG~nduril . Iubirea ce ni-o purta, simţeam ce îI deve- umplea sutletul de fiinţa lUI, şi în locul tasul. 
dară locul A ci ŞI. sent!mentele mele ce- nisem şi-l Iubeam îndoit. plictiselei pline de dorinţe Ji sperante vage, Trad: d L . R Siria1tu. 
carI deveni::~ă ~l~or ~I sentim~nţelor luI ~ Sub influenţa ,lUI Sergie Mihallovicl carT me copleşau de altă- ată, simţiam o e /tere/ta ussu, 
Iormară deodată vi mele! ca~J unI ~rans- me m~eţaI să, conSider ~u totul ~ltcu.m pe fericire ameţitoare care me înduIoşa. (Va urma). 

FAri si simt, a~a Şi mi-O lumlOară_ o~m~ntI nos.tr1, pe teranlI, valepl Şl 5er- Nu puteam adormi~ atuncI me scula! 
. a,unsesem să v~d toate yltor!l nostri, ,i mersţam s~ m~ a~ez pe mar,ginea pa-
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~t~f~ m~~~rn~ ~~ntru t~amnă ~i iarnă 
e In interesul damelor Bă-şI cumpuc numaI după ce a Vtlzut 

Noutătile moderne , 
din prll.\'&.lia mea, a caror preţurI 

Cumperărl avantajoase.' 
Stof'c (le Cybelill, • • • • • litţÎlnc 120 CUI. 

" 
hH~ii llclltrn (la lHC • • • " 

120 
" 

" 
ţesătura Ilotluroasa • • • " 

120 
" 

" 
late, negre şi flolorate • • " 

140 
" 

Catifea pentru spălat, 
37 0- m.odele admirabile. 

Flanel francez barchet p. spălat. 
• 

SI , 
Prăvălia (le mode alui 

llldl,,-tA efect; J!iilurprJn.ză:toriu ! -
. Noul Jahner-Creme fără grăsime. Nou! 

Ual nou pNdllct higienic pentru înfrum~e~a,rea li nobilisa:ea pielet 
Efect1l1 tndată fAră esemplu constsU ri 6 

palea obrazulul, prin aceeaşi uşoară Incord~r n acee~, :,.umc 
menea uIlol neteziuDI de mormOf alb fi. ll11e:' Gons s a8&o 
prin un nit mJjloc de tnfrumseţare DU s's dobatn' oare ~Îl nici 

U "1 d î tr dlt. n mlJ oc e m lllDseţare pria Îll.8a~iro. aeea"ta 
J ahnor. • .. I.....-.l 
• Crema flirl grAsime agiteazA în tot loeul • SeDgattQue ·"11 
IUsufteţită. Mal perfect pe ierenul pentru ingrlglrea ÎDfrllm- L/ 
sotii rei. N estricăcios % In moment efect. I 

Pe timpullntrebulnţl:l.rel dispar peste galbone, bube de ia- • 
terblnţărI, bubiţo, sgrAbunte şi altele pentru JloeurA*frea plelel. • 

Netezeşte sbArcltud şi semn de bubat, &Coardă lnsl1şX la ' 
pors?sne mnI btitrAne o coloare de obraz jună proasp~U 4i 
graţIOasă; obrazul, grumazul, braţele ,a mAIlUe conserv' o 
trumseţă frapantă şi o coloare drăgostoasă. 

Jahller·Creme rAd grAsime sl poate mal virtos Iilla ca 
succes a se intrebulnl&- Nil con~ine nioi argint viu, nicI plumb. 
1 tegulA 1 eoroană. 

Jahner 8 li pun. Acest săpun serveşte spre conservarea şi nobilitaroa plelel, este liber de 
. orl-ce e.sproală şi esercJtA influIDţll cea mal biD.efl!.olltoare asupra pieleT, La tntre

bumtarea Jahner-pom~del trebue mar Intaiu s~ sp!UAm eu acest sApun, prin oe efeo~ul pomadal se 
nainteazA foarte esenţi&l. 1 drb. 6{) 1l1erI. 

Jahner p n d e r. Ja.hner-puderul este nedispntaver non plus ultra a tuturor puderllOI". Eaie 
un puder pentru bal, salon, de tOllote zilole preeum şi pen'Lru tmfrumeeţarea pelel care 

are insn~lrea IlU D.~mal de ~ ,coperi, ci elite ~i absolut Dostricll.clos. Jahner-puderul "sta tl~ pro. 
duct pertecţlOnat, care tn pnvinţa bUDJitll.ţil a ilDeţel ~l a nepernltlositAţn este asemenea orl-cArul 
puder indigen ~i din ţărI externa. Pentru blondine sA ia' roaa s'au alb' pentru brunete (chamols 
galbeniu) rosa sau alb. 1 şătuli!. 1 caroani!... ' , 

Jahner a p ade gur A. Cel ce··~r spal!L gura regulat seara ,i dimineaţa cu Jahner apa 
de gurA nu va ave~ nlcl·cll.nd dinţI găuroşl şl delatură durerea de dinţl. Nu se poate 

destul .. reco~anda la carne ~ure~lOasil. al dinţilor. 'rocmal aşa se potriveşte la dln~ ou r!!.dăclnl clltlnata. 

, 

I 
'" 

Un miJloc Sl,gur contra cArmI dmţilor uşor sangeroase. Contra putrezlriX cAroU dlnţUor. La dureri de 
dinţi reumatiel. Foarte preţioasă este la. 1lllt.turarea resplraţiunil r6u mirositoare. 1 sticlA 1 coroanA 
~~ .. ~ I 

Jahner pas t ade d 1 D ţI. Liber de sApun. Mal tOEl.te persoanele oarl tnt;eb;;~l,~ţ ~:,' 
pastEl. cu săpun conţine.toare, au la marginea dinţilor o peatră aoră caf(jJniu deBchis j 

carnea dinţilor e moale şi uşor sADgeroasA 1 Este dari!. a ile recomanda tuturor, carI ilo la valoarea 
dinţilor sl1n(ltoşl şi frumoşI Jahner pasti!. de dinll fări!. sApun. 1 dosă 1 oor. 

Jahner pom a d il P e n iru ere ~ t ere a p 1. r u 1 u 1. 1 Tegula 2 ooroano. 

Jahner o s s o n ţ A d a p ~ r. Aceasta tntAre,te perll deja clMlnaţI, !nainteazll ta mare 
mt':isură creşterea şi contribue hotArit la deplina Inlli.turare a mAtreleI din oap. 1 sticlA 

1 ooroanA 60 Merl. 

Jahner l' ii P s eal ii d e II li r. Uesoltat reu~1t 1 Nu descoloreazll.\ Coloare nalurali a 
pt\ruJul J Cel Dl~r nou n!'stric!!.clos mijloc care fndată dupi!. prIma tntrebuinţare reeâ,iigl. 

coloare ollturlllA li pArulUI Incllruoţit, Illh ~t ro~u, procnm II eru 1 din barbi ~l sprâncene, dupA 
plac bruDctă ~i ncagrA SIlU blondinA. Aplicarea este t'oarte simpli!. şi este alAturatA In mBtJ:Q.I;l~1U1e. 
dată tie-cMul etuf. O neillba.Ddă la coloritulul dupA preoisa instrucţiuoe do tntrebuinţare de slgM' 11_-.,.. . 
să tntamplă. .." ~ 

La cump~rare si se spun! apriai oe coloare se pofteşte (negru. bronei san b61) p8nirn p;'rul . 
tnc!!.runţit. Un oarton 4. (lor. /" 

a 11 li b l '0 n d i D. L P~rul nu prea frumos MI, roşu şi bronet 8! }lAAt&..Jn- Ump 
~~~111 .r--t---"'i&U-:-"'-:'.w.itl'liLJlWIJi MI-auriu eolora. Apa blondlna este pe deplin nesiricAoktdlţ '!'m!(fnl e tAri 

coloare ~i care nu colorează nicl palea, dar niut pAnzi!.turiJe albe. 1 stiai' " ooroane. 

II 

. , 

• DOR 
ARAD ~ ANDRAssy -ter 20. 

(Casa Fiseher Eliz). 

In ~r~vintă trilllit~m mll~tr~ [ratnit. 

11 

DENGELEGY-si-STERN---l-~ , 
croitori de domnI. 

Aduc la. cunoştinţll prea st. public şi prea st. muşteril ca In 

ARAD, edificiul teatrului, lângă intrarea principală, 
am des8chis o moderna. . 

prăvălie de croitori de rangul 1. 
Ţinem CAlE! mat modt>f06 stofe indigene " stnJine, de toamna li (lp 

iarna EZPcu~ll.m toate lo('r~ril~ ce B~ Un df-t t:foiLorie. dapl croiul tel mal' 
modern ş-i elegant pe IA, g' prflţu,.T aV~Dt j18S .... In urma rIlsteluf nmnra 
8sor,iment, a JlnţQr:lor tf>vtr, bIle şi l'ptl~trilor de 1acra sllDltm lD IIbre Il 
coresponde tuturor le-cerinţelor. 

• La comande din provinţa ne înfdţişem în persoan4. • 
RugAndg.ne de sprigimd Y. 00. public, Bemnllm cu deotu bitA sUmA 

Dengelegy şi Stern 

P~rul alb nu SIII""p .. wb ua fa ",aad;g9 eGlo" Pent - pt=' ... re eonviIlo numai Jaber 
npsaali. de pllr • 

.l\'.l.IJLOO DI:.a V.l.N DEGARE • 
Tu~l\. Bomboane de DI". OPllolczer. Un mijloc foarte aprobat contra oBtarrhulul a org. 

nalor de respirat, contra. tusel, ri!.guşaie~, oontra gădelArU tn ghlt, catarhulul de plămlDl, a respirArel 
grele. 1 şatulă ~u fllerL f 

Fluidul pl'n!ru Rheumattsm ~i Gtcht a luI Dr. Hollmann. Un mijloc aprobat tnoA de mulţi aal f 
contra Giohtulul, H.heuma, durerl de nervi, Neuralgia, Rheum.a, In musculr, Exudate, Ischias, B(!rlu , 
tirea unor membre tnţepeniroa musculilor şi coardelor chHavlturilor şi durerilor din crucea spateluL _-. I 
1 sticlli. 80. ' • ""''''" 

Pllolele curiiţititoBre de ~ADge a luI Dr. James. PilnIe acestea cur!Lţesc Sin.gole, lriteazil acti-
vitatea maţelor !şi lnainteazi!. mişcarea scaunuluI, depărteazA ioate sucurile rele, ferea micaiA .,1 
ri!.mi'1şiţele r~mase din alte beteşugur1. 1 boiţi'!. 80 fIIed. 

Balsam de Dr. Jamos. Bnlsamul acesta tnci!.lzeşte rlmza ~ sângele tngreolBt, depineazA acri
ciunea, l1egma!şi ferea Buperftuă şi prin aceasta produce o mlstulre proaspAtA, prin urmare aduoe 
mistuirea ra.Dzel (stomachulul) In mişcare nouă şi escltă pofta la ma-ncare şi beutură. Balsamul 
aoasta depl!.rteazA vOnturBe, sporeşte aetivitat.ea tntestlnelor. delMurA ridicarea din stomach, amllirA
clunea, greaţa de cap !şi ameţiala. 1 stieli!. 80 iUor!. 

Ullsoare de rîe a prot. Kaposl. Aceasti!. unsoare se aplic! eu bun resultai nu nUID.al • li. oi 
.,1 la tot felul de eX(lre~cen1ţil a pieleI. 1 tegulA 1 coroan" 

1036 22-26 
Comandţ le să se adreseze la 

RUDOLF JAHNER, apotecariu . 
. 'I'emesvăr-Fabrio stra.da principală Nr. 70. 
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1t!l.!!~!t!t~~.~~~H~H~~"~~~.HI 
•. " - :l i "IJIIII·eşan~~+.~.. r:-t. = J·llstl·tnt de credit şi economiI, societate pe acbl în-- ţ 
~ MARIA-RADNA. 1- , 
~ Fundat şi deschis tn .a Moemvrie 1897. \-= Capital social fi. 4:0.000, In 400 8cţfi de 8. 100. 

• Acoardă: credite persona1.e pe c81I!bil i. credite pe cambil ou 
41 acoperire hipotectllrA; credIte pe obhgaţiU?-' cu caventl. pe.na. la " . 
41 il. 00; 9i ImprumutUrl pe amanete ŞI efecte pubhce. _-r-.. ;-t:~· ~t = Primeşte: depu~erl de. bani Bpr~ fructifio~e, d':!pa. oari instim ;,-?( 

i 
plAteşte contribuţia eraMala.; ear deponenţll primesc dupa. banii , 

depu,1 pAnA la 1000 5% de la 1000 In sus 6% interese. ~ \ .. 

19 5- croitorl de domnI. Dip8Uţiunea. ... 
iîiiioifâ~.r-I: iiiiiiiiiioioii--~-__ -~~iiiiiiii~~~-__ ~-~ __ ---ioiioii--__ - ............ ---...... -~--oiiiîiiiiIiiiiiiiî· ...... ·~ ..... ~Oîiîiiiiiiîiiiii·--iiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiOi;i;;i~Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî-.......----.,IIr--- ~ •••• 9 ..... 9tN.W •• ." ..... ~~,.~~ ~. 

- •• TipO,p'Jlfht ,Tribun. Fgpol'u.'il.ll" ÂlU'el ~Q~ovifJl.BarQilUl, Âl'~ 
~;" 
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