
Anul VII. 
Arad, l\:lo,-'"cllri 9/22 Iulie 1903 Np. 125 .~ 

; 

I 
RED1C'fU 

-~ D ... F8rena,-u~"1Il'·IO. AT ..... 1_. __ -

A.BONA.MENTUL 

ADMINISTRA TIA 
A~&d, Deak Fe .. nez·ul<lz .. nr. 10 

INSERŢIUNILE: 

t 
~ 

'PeDWn AuSU'o·Unglloria : 
pe nD an. . • 20 cor. 
pe 1/, an. . . 10 • 

de un şir Ilsrmond: prima 
dată t4, ban!: a dOlUl oan\ 
12 banr; a treia oarlt 8 b. 

de flecare publicaţiune 

pe 11, an • .' 1) • 
pe o 11ll14, • ' i ,. 
NorH de DumlnMI pe an 

~ tloroane. 
Pentru Rome.nia şi străini!.

taţe pe an 40 francI. 
.1UI1lIerjPt~ îD.pof.l~ 

Atât abQuamt\ntele, ('flt şi 
lnserţiuoile sunt Il se lllÎltî 

înainte în Arad. 

Telefon pentru orat ~I c"mltat 502 

Serilorl nefran""w nn Re primele 

VA~BSIDV' DE SA~Nf!E DELA MACAvU I gurI ma.r t~re împotr~va n.,: numaI .ww4 U • nationaltUl\llor, dar ŞI a \ leneI. . , 
i). ~ O' t A "'tor nu numaI pelltru ' Ear kossuthistiI exaltat! au aJ' uns 

•• c' __ -"""Jmp om mgrIJ1. ..1,' {' , . 
'1 l't' dl'ntre UngurI dar acum ca fiara "e a gustat sangele. 

a \ universitatea Gregoriană, Doctor în filo- agitatie deputatul nationalist Valasek. Sen
solie şi teologie, a Întrat in "academia tinta asta a fost adusd de tabla regească din 
ccclcsiastica dei nobili" luând aicI docto· Pojon, ca for de a doua instanţa. lnte,'e
ratul în dreptul civil şi eclesiastic. La sant e numai faptul, rtl sentenţa adusă r:on~ 
1:-137, pe când nu era încă sfinţit dc preot statd agitatie acolo, unde Curia - in per
papa Gregoriu XIII îl făcu prelat dome- tradarea petiţiei date în contra alegeriz lui 
stie, iar la câte-va lunI îl stinţi de preot. Valasek de deputat, - nu o constatase şi res
Actul s!inţiriI Il săvirşi cardinalul Odesea/ehi, pinsese prin urmare petiţia. 

moraVUrI e po 1 lce , . 1 -~, d' 
I 1 t rt1'dul kossuthlst: nu se mal mu ţum(;şte cu o pra a, CI 

ma a es pen ru pa .". 1 d A 

d 'f '1 c tula se presintă spmtecă mtr un.a, 1ll1rOSU e sallge o 
pe un e con el a es A 'b! N" 
să lumineze poporul şi mdcmn sa la Im atlă, ... 1, U lse

d 
nllulţl1me,sl~ cu 

pentru viitoarea lor atitudine politică, faptu că prowc:u, e. c~e, ,m,1 !tar a 
se înH!mplă scandale enorme, bătăI fost retr.as, că Szdl. ŞI }< e,~vary a~ 
sângeroase şi chiar moarte de o~. căzut: c~ vor să A dănI:le tot. l~ge ~l 

Astfel îl vezurăm în Dumll1eca constituţie, ear cand Kossuth vI~e, să 
trecută pe Barabâs pus pe fugă la le sp~nă că prea merg departe, 11 Iau 
Oradea, unde se credea po~entat, la hUldulală., 

i după cum d' atâta vreme. teronzea~ă lşI mentă soartea! . 
'i 'lJTeta, Vezur~m spitale pline de ră!1lţl Du~ă c~m era f,atal ca partidul 

:.i dacă nu s'a întâmplat şi moarte .de kossu.thsn, aJuns, să i~e o a?unătură 
om, e. numaI gra~ie. miliţieI care a 1l1- ~a d a!de Bar~ba~,,, Rattkay. ŞI. cel!alţl 
ervemt la vreme ŞI cu tact. Zoltam, să decadă 10 acest ~hlp,. 1 ~n· 

Ear cu Justh şi Kossuth ce s'a tdru,că nu ne putel,m dde l~c ~ncdhlpUl ? 
:ntcmplaT la Macău i) Sosiseră ac?lo er~tă l:laI cump 1t~ e~,at can. ,par11-
~A bXtX x dea alegctonlor sa0l1 aeelUlaş partid lşî batlocuresc 
')am a a seara, Sa . . ft d' " 1 1'" 
. "d at1't dl'nea lor in Dietă se1ll, ŞI peste tot: can 10 smu ace Ulaşf .. ,eam"" espre u ".. A Al'" 

....... ~ spună că obstructia nu mal are partid uml trag 111 .stanga, a ţiI 111 

'nteles! Chiar în ga'ră au (ost Însă dreapta, nu ~ căpetenie,. nu e r~spect 
a~ieraţI »i pe tot parcursul drumuluI, pentru hot~rIrI aduse, CI face fiecare 
~)ână in oraş, n'a mal (ost ca in rindul, după cum II tale capu. 
.cecut: florI, musică şi steagurI, ci Era şi vremea să ajungă aicI lu· 
itrigăte de c jivio ~, Huierăturl, acla- crurile, pentru-că se prea lungise beţia 
nărI la adresa luI - Barabâs... O kossuthistă. 
'arte Însemnată a kossuthiştilor din E ora supremă să şe indrume şi 
v1acău nu vrea adică cdesarmarea., teraniI maghiarI pe o cale mar sănă· 
~i obstructie.. toasă. TrebuIe decI ca întâiu sălie 

__ ~~:_ r.l)'ace~a, a dqua zi, DUll1incc~ l'au compromişl cel carI îl duceau să se dea 
_~. mTduit chiar si 'pe N agy Karoly, c tlszte- cu capu de pereţI. 
----;-et\;;;J~\l\ c(,,~m"t. l't"l~<;:edintc at cluhu .. 

ul Koss:eftmst local, dupu cum l1\eI .Ius\h, 

~o5frt'CSident chiar al partiduluI kossuth
,st, n'a putut să vorbească până ce 

!,t Ilderenţil, S~f, "ajutaţI de polilie
f
, au 

olobozit mtaI sange celor prea m ocaţI 
fii sgomotoşI patrioţl. .. 
f Kossuth, Însusl Kossulh a fost 
I lUiduit, zadarnic sia provocat la tatăl .J ,>eu, care~..::::::- a zis celor gălăgioŞI -

. ,,""':,,~a fost şi voue părinte, în cât fără 
~l-aţl fi r~mas vite încălţate,... Ear 
.lupă-ce nu i-a putut convinge nicI ar
gumentând în' felul acesta, ci s' a vezut 
batjocorit după fiecare cuvt!nt, i-a nu
'nit bol şi măgarI şi i-a lăsat în plata 
·)omnuluI, ne mal aşteptând nicI cel 
naI apropiat tren, ci s' a dus cu tră
;ura la Seghedin, ca d'acolo s'o ia 
3pre Pesta. 

Nu ne-am mira ca azI mâne să 
';e ducă în - Italia, să întoarcă spa
tele PQţloruluI ingrat care în acest 
..::hip îşI bate joc de fiul sfântuluI 1 

Ear. până ce îşI făcea bagajul, 

IJrtnnforul l'ui K{tllny. Dill iuci
dcntlll murţiI mim'slrullll K:tllay a sosit la 
Flud<1pesta o deputa/ie bosniac,J, ca Sot asisle 
la ÎmormclIlare. lJeputa(ia s-a presilllat apoI 
jostulllI mimsfru \\' eckerlc, dâ/ld espresie 
duril/ţel populaţlel pro1 1il/eiilor oClIpale, ca 
M. Sa s,! deuumiaseă în locul ri!mas pacalit 
prin moartea lul K:illay pe \\-eckerle, care 
asţlel ar deJl('/li loioda"! şi gll1'e1'll0ml P,.o
"iI/cielor ocupate. l~' 1l orba, că deputatia 
l'a merp;e şi la Al. Sa, să-i ~'(lap;e sd Înde· 
plil/lasca portoJoliul vacant cOIl/anu acestei 
dorm/e. 

t Papa Leo XIII. 
S'a împlinit! Papa Leo XlII nu 

mal este! ErI, la 4 ore 4 minute după 
amiazI si·a dat nobilul suflet în mâ· , 
nile creatoruluI! 

După lungI şi grele suferinţe, în 
vrlstă de 94 anI a trecut la cele vecI
nice, îmbrăcând in jale biserica cato· 
lică. 300 de milioane de creştinI ca
tolicI, respândiţl pe întreg rotogolul pă· 
mcntuluI plâng astăzl moartea capu
luI vezut al bisericiI lor. 

Clştig<lod deplina încredere a papeI, {u Acum stdm raţii in taţd, cu un alt caz 
numit de guvernor al provincieI Bene- toc mat contrar. Curia constatd mituirea, tri
venti, apoî al provinccI Spoleto, ear la bU~l.alul nu. In contra alegerii de deputat 
I~ti fu trimis ca nunţiu papal la Bruxelles, a lui Dr. Baross, alegetoru din Csona rad 
La I s-lc} ajunse episcop in Perugia, iar daserd. petitie pent1·u mituiri prin bani $i 
la I~::"-\ fu numit cardinaL In vremea beuturd. comise cu prilegiut alegerii. Curia, 
asta şr:a scris renumita carte "Despre umi- constatând mituirile, nimicise la vremea sa 
iiI/tău'. La 11')/7 fu numit de papa Piu alegerea. Tot în legătura f;U peti.ţia ~î pc 
IX ca m e rlc liga , cea mal înaltă treapUI basa sentinţei ruria7e se pornise apoi în contra 
după scaunul papaL După moartea luT lut Baross şi pro~es criminal, I;are s'a; sfÎl'$it la 
Piu IX, la a treIa alegere dela 20 Februar \ 18 Iulie cu absolvarea lui Baross nici tt·i. 
I,X7X, fu ales de pap,a <:.U 44 voturI dintre bu,nalu/ din Csongrad şi nici tabla dm ,'-of'., 

\)0, car la.3. Martie. 1.u IOcoronat. \Yhedin n'au aflat dovedite faptele încrimmate. 
In pfl\'lnţa polltlcă a desvoltat o mare 

activitate. A reinoit protestul anteceso· ---===,.,...,-
ruiui seu dat in contra nimiciriI statulul 
papal" şi a luptat În totc ţeri\c pentru Întări· CORUPTIA COMITATULUl TIMISORll. 
rea si inainturca bisericII catolice Enci-, , 
clicil~ lui au stîrnit admiraţia lumiI intregI. lDterllelarell deputatuluI Dr. LemU Adol{. 

Prin diplomaţia sa a ridicat vaza scaunuluI Nu este doar în ţeara întreagă ca· 
papal at,,!t de mult, in cat chiar şi în 
chestiI lumqtI i-s'a cerut de repeţitc orI mitat în care cor up,tia , fărădelegea şi ti-
sfatul. ActivitătiI sale neobosite numaI caloşia sd. se practice pe o scară atât de 
moartea lr puse' capet. întinsă ca în comitatul Timişori~. Citiţt 

Despre ultimele sale momente am numai lista de ne~nernicit desvelită în 
primit următoarele depeşl: şedmţa de Sâmbăta a Dietel de deputa-

Roma 20 Iulie, dimineaţa. Papa a pe- tul cerculut Recaş Dr. Lendl Adol( şi 
trecut noaptea în nedurmire. De repeţite ue veţi îngrozi. A tras deputatul Lendl 
ori şi·a perdut conştiinţa şi ţinea mereu ~!elltl de pre atcîţia slujbaşt cari sug pa
vorbirr in limba latină, italiană şi franceză. porul şi-'l nedreptăţesc, încât nu pentru 
Cei mal mulţI cardinalI au părăsit Vatica· un eomitat ci pentru o ţearl1 întreaqrt 
nul dar stau gata să revină in ori·ce mo-
mcnt. "Yoce dcla vcrita 14 scrie că papa a ar fi prea mare numerul acesta. de per-
pctrecut noaptea intr'un fel de depresie !izt faţă de cart poporul aUa. apara're nu 
letargică. Agonia se apropie. are decât: că ia lumea în cap. D'apot 

Roma, 20 Iulie. Letargia mal ţine. dacă ne cugetăm ca ticăloşii ace~tia im
BolnavuluI 'i-se fac injecţiI de camior. Deşi populează numaI un singur cerct căci 
e caldură mare, miI de credincioşI aşteaptă cele 7-$ comune binecuventate de Dumne
Inaintea VaticanuluL La 12 ore 40 minute zeu cu notari, cari au stat şi în 
cardinal il sunt ch iematl de urgenţă în Va-
ncan. temniţa pentru defraud1.rt sunt toţt din 

La , oră 45 minute cardinali! s'au 
adunat în odaia bolnavuluI. La Căpătâiul 
patuluI stau mediciI. Cardinalul 'Vamdel/i 
iT dă bolnavuluI absoluţia. ToţI au înge
nuncheat. Papa se ridică incet şi-I şopteşte 
ceva luI Oreglia încredinţandu~I destinele 
bisericiI. ApoI a binecuventat pe cel de 
[aţă ziccnd: Sia questo il ultimo vale. La 
3 ore 15 minute a sosit în vatican corpul 
di plomatic, care d'asemenea a fost bine~ 
cuvcntat de papa. ToţI i-au sărutat mana. 

Roma, 20 Iulie. La 4 ore 4 minute 
papa Leo XIII a trecut la cele eterne. Ca
davrul va fi aşezat pe catafalc în "Capella 
del sacramento~. 

Mal Întâiu va fi Îmbalsamat, apoI îm
brăcat in talar preoţesc de mătasă roşie. 
Pe mânI va avea m<lnuşI de mătasă albă. 
Camerlengo va convoca pe mâne prima 
congregaţie, ca să ia disposiţiile pentru În
mormcntare. 

li: 

Cine va fi noul papa? 

cercul Reca;ulut. lngrozitor! Suntem în 
adever curioşi remas' au slujbaşl de om(~
nie în cercul acesta? Daca da, ar tre
bui înadever distinşi cu decoraţit. 

. ,cetăţeml- disputau asupra obstructio· 
nismulul' în strada , Uj-vilag c, u~de 
fiind-că un socialist prea s'a arătat 
, hangos. ,-aderentiI luI Kossuth rau 

. \ sugruma~ pur ~i ~implu. 
St.:1până peste puţină putere lu- Cu moartea luI Leo XIII întrebarea 

measc,ă, a fost totuşI puternic, căcI că cine va mo~teni ti ara sântă a devenit 
regl, şlîn:pt!r~ţl din lumea întreagă au reală. Di.ntre toate combinaţi.ile un n~me 
vemt să I-se mchine; arma luI a fost se despnnde: e numele cardll1.aluluT CrOltl 
crucea si a cucerit lumI întregi ca să : c?re pare a ~ve~ cele maT seno~se ş.a~ze. 
nu dud cu sine decât . b" l' Cardll1alul Goll/. s'a n.ăscut la 1)0)3-+. 1 atăI 

Ani de zile sunt de când petrecem CIi 

atenţie şi ne ridicl1m şi noi mereu glasul în
contra infamel adtm'nistraţiz din comitatul 
Timi.'orit Fireşte făra nici un resultat. Co
rU1!:ia şi atotputernicia domnilar dela stă
pânire în comitatul acesta a fost tot-deauna 
atât de absolută, încât au înăbuşit până şi 
suspine le. Astfel în congregaţia Tinu'şorit 
nict nu este oposiţie. Cum să şi fie? 
Cei şcapte notari din cercul Reca~ttlu,t 
- suntem s1!Jurt ca toţt şeapte sunt şi 
membrit la conqregaţie - vor litera ei 
opositionall în sala comt"tatului? Şi am 
vezut în muUe ediţiI terorisare admi
strativă, dar ca în comitatul Ti)~l'i~oril -
ntt Aici nici nu poate fi vorba despre 
alt-ceva decât de-putere. Aiat de o liber
tate a voinţei alegetorilor nu s'a pomem'[ 
AlegiJtorii sunt duşi cu bm'onete la urnă. Un 
notar din cercul Lipovet îmi spunea ca la 
Dietă şi un chibrit sunt în stare să a· 
Leagă de deputat Notaril-bine înţeles, dar 
în contra nimen·t nu se poate alege. Aşa 
vorbeşte un notar acum după· ce lt'!Jea 
garantează librrtatea alegetorilor. Cu
noaştem de ex. in cercul Lipovet notar 
care pentru malversaţie a fost traru~fe· 
rat în alU! comuna şi interzis ca sa se 
mat întoarcă, n'a trecut insă decât 4 - 5 
ani şi ear a ajuns inapoi în satul de 
ltnde oamenii au (acut slujbe la, bisericil 
când li' au vezut scăpa~ de dînsttl. 

. '1 
,:;--. _t TI ~', " t . arab as a fugit dm Oradia lilscnd 

r ..:apete şi ferestre sparte,.. In urma 
1 iul Kossuth au rcmas şi ori am, cincI 

ia nUffiC:::r •.• 
De toate acestea vinovat este i.n 

\ primul rend '\ossuth Ferencz, pentru· că 
.. el este care mdată ce a sosit în teară 

naint~ c~ noue anI, a umblat d"alun~ 
: gul Şi d alatul \hir să fanatif:cze po-

. ~. porul. ~ub conducerea luI partidul 
< i ~.ndependlst ~ făc~t la alegerI cartelurl 

ar 1Il'n;r.Ie cu. hberahl, să trântească ele. 
O' mentele serIoase, conservative maghiare, T: poPdoralI, l' In presenţa luI s'a 

cantat oar a Dobriţin daj de hun. 
;ZU~ . ~ nemet c, el a asmuţat pe Un-

~ . . IU ~re~ a ne- seu a fost muncitor Simplu. 
n,um(;rate nllhoane, cărora mbltor pă· Afară de Gotti se mal amintesc Ram-
nnte a fost. poUa, ~Talll"l!l/i şi Or'ep,lia. In contra lUI 

Rampolla ~i·ar esercia Însă dreptul lor de 
l'elo Austro-Ungaria ~i Germania. Papa Leo XIII, Ludovic Rahlel Vin· 

cenţiu Ioachim ~t'{'ci s'a născut în Carpi
Ill'/lo (haliJ) la '2 ~1artie ,:-IlO. A fost al 
(j·lea copil at coloneluluTconte LudO\'ic Pecci. 
In etate de i') anI a întrat împrcllnrl cu fratf'le 
seu Iosif in colegiul iesuiţilor elin /'iterbo, 
unde a stat (i anI. După moartea tat~tluI 
seu la 1 ~'.q, a trecut la Roma unde s~a 
continuat studiile tot la iesuitiin C~le
gium romanum u, atriig2nd deja de pe 
atuncI atenţia profesorilor se\. Poet ade .. 
verat, a ci'iştigat cu versurile sale mal multe 
premiI. La 1 t\~o a trecut la teologie la 

CURIE ŞI TRIBUNAL. 
De când a întmt în vigoare juJica

tW'a curială în dlestii de alegeri dietale, nu 
odalct a ajuns Curia, ca singur for r:ompe· 
tmt în afaceri de alegeri, în I;(}njlict prin ci
piar fU tribunalele din {eard. 

Aşa seplemdnile trecute a fost os(îtlllit la 
un an temniţă ~ 100U coroane amenda pentru 

Şi cine a apărat poporul in contra 
acestor - heloţ-t? Nimeni! Dat·a aicl 
mâna puterea administrat1'va cu puterea. 
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bănd1o:.: recurgus'a apoi-şi ~usucces- ~i j ElDigrările. Deeig Aste domnul ministru a Indruma' A d d i 
la sprlJLnul unor preoţi romani (căci nu I fi I r.I.1·• , , "ja arA la iClilii tl'6blli.a flcn~i im. i 

, 1 d' ţ dela 18 1 l' 1)' p.e şpll.nu ,HIJJşonl şi .'1 constringe !li po. slblh. Pentru aiJ~a a (o.· 8~are de 888.1' 
wem set vorbim num'll de Românil $i a n ~e tn a . u te a ietel t It 1 d t • , d l l Sl~ eze l~pr~vl e mur U/:\, nepatriotice a 06- dlu t.n Belgrad. pentru asta s'. 'ormat carte! 
mers aşa frumos şi în 'bună înţelegere, ungare eputatu ~be:al Dr. Lendl danţi'or cumilat ~nşl îndeosebi a unor no- marţI81~, ca III condamne pe a'entatori ,i· 
cheltuiala a pl tit o p )porul, care avea ~doIf? cel cun~s~ut dI,!" lupta ce. o duce tarf şi solgobirile W când consIliu de minia'ril ,i Milan au ruga' ,r -.. 
un s 'ngur drept - să tacă. Ba mai avea rm,po:rwa, ad~m'tStratzun~. com~tatului D' d ~e rE'gele culmAnile lmpreuDat~ ca BA nu con. ' 

1 d T4'n1Qoare a t r elat m t l eCl8 e omnul mil1Îgtru a pl'depai tlO116 aeeastX poli' ti' c .... cAnd 1"8u Ilca· at"n. 
Uti (rept, acă nu mal putea răbda. drep. .', '1' •• t, . m eup . ln'tS eru asupra .. ". 3 • ." 

tul la beţul pribegiet. em1fJranlor dm parţIle bltnăţene. corespunzător pe funcţonariI aceştia pentru ~8 DU est A tndreptAţit a UBA de lIr.eate mij. I 

1 nemer,oiciile Jor, şi pe tl.şpan, daci S8 vor a 8~;ig~t ~A8bQD8re poliU.I, regele Alexandru !. 

Cu ziua de az! nu vom mat privi ntre altele a zis: dovedi cf'le mal sus ioşirate a-I absolva 
cu mânile în sen. Ruqăm pe cititorii "EmigrArile in Banii se sporesc In daI'" Ofi"I'U O - Sub a8em"'nn& 1 . X •• 

" .. " t moment n° mal' vr"'eo."\l mpf('JormrY mCI UD 
nost,i din comitatul Timişorii, să ne a- m~surl Ir.grijitoare. Şi se dllc nu săracil, .. .. Eli fi 1 
d 

. biei 1 Rat!L abdicarea Illea • nI ~~ge e Ser· 
ucă la cunoştmţă toate nedreptăţile ei oameni tinf'rI şi bogaţi, puterI patriotic!', nami proprie 1 .. ulclh\1 de mA· 

atât din trecut cât şi ar:elea ce Zise vor UngtlrI şi pJrte mr,! mare ŞvabiI. E mare UIt" I Ob · !J 

face d' aci înainte, crtci avem de gând.'lă agitaţia in aces~e părţI ale ţ~r;I. S'n Imu renovlcl. 
f(tcem stllUstiCI\ netrebn~ciil0· sbl- pornit sgitaţiiJe socialiste şi mişeArilf' pan· Sub acest titlu a apărut în Zu· 

. . Şi a pred,t abdicartla IOi 
mInIe traI de r~Bboi. V 9oico vl~/, .... 

rilor din com!tat şi El nota"ilor atot gsrmane. Cau'!a emigrArir no este deea- kunft.., detalif interesante asupr: ca
puternici din comune, cari oblăduesc denţa er,onomică Slln' raI' din ţeară, ei ne- t8stro(AI infiorMoare din Belgrad. 
soartea nefericiţiwr sateni. voile locale. Sunt cau&e economice pe A~t?rul e Dr. Vladan Georgevict, (ost 

Vom organisa in chipul acesta lupta cari le va aduM la eunoştinţa minifdrnlnI mInIstru president In Serbia. 

Ab~ic&rea regelui a cAzu' ca un fu', 
g~T, CI\(!1 AI~xaDdrt1 era neinsurat ~r;ra 
n'avea tncA mo,teoitor de nOD, ear' Milan 
~ decl~r&~. cA. nici tn cazal cAod ar muri 
flal laI n ar '1 dispus si reocupe 'ronal. 

înconlra sistemulu pa că/os şi nu vom în- de agriculturi şi mal' ales caose adud- Autorul schiţeaza. maltntâlsoartea 
CI'ta până când nu se vormltlu.ra pol. nistrative in meritul ('lrora interpeleazi\ trllgica. a poporuluI dela elibeure 
tronii din fruntea o/iciilor publir;e-unde aCl.ma. Causa €migrlriI şi Di'inde'lt.ulirH Inooace. Această plute a istorieI luI 
stau ast'1zi. populaţiunii sunt nUDlaI Citţi-va no- e plina. de revolta In palat, de lup. 

tari cODlunali. Aceştia brutaliseazlt in tele andinasticilor şi lupte de partid. 

par ~u ~oisu sA expunA ~arl Iii-un 
r~~bOl .cvIl, B au revoluţie Impreuna' (u 
emil ~'~&StlC~. Cu durerI"; dar totu,' aq 
f It Rlhţl sA lsclUeesCI1 pub!icllrea sUI.rei de 
asediu ei 8I\U tnvoil 81 formeze curtea 
mRrţi31~ sub condiţiune, ea prin alegerAI 
corectA a jUllilor jU8tiţia si DII tie pretl' 
cutii In tribunal d" ucidere. Din Dietă. 

Şedinţa dela 20 Iulie. 

. Obstruqia tehnică a jucat în )'e· 
dmţa asta rolul cel mal mare, După 
deschiderea şedinţeI prin Apponyi, s' a 
dat citire uneI rugărl în chestia măririI 
plăţilor învt!ţătoreşn Istoria vechie: 
preşedintele a propus să se dee co
misieI, Olay să se dee secţiilor. S'a 
cerut numărarea deputatilor de fată: 
7\). Şedinţa s'a suspend~t. La a do'ua 
numerare sunt de faţă 86, Cu greu 
se adună pe urmă 1 r 2, carI primesc 
propunerea pre~edintelul. 

Unicul Vorbitor a fost Pap Zo Itdll , 
care a vorbit atât inainte, cât şi după 
pauză, câte toate! 

La şfîrşitul şedinţeI, Kubik a in
sinuat caz de incompatibilitate in contra 
ministruluI croat T omasicl, care nu· 
mit de ministru n'a abzis de manda
tul de deputat. Sa transpus comisieI de 
incompatibi litate. 

Şedinta se încheie Ia 1 :J/4• 
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III. Comitatul 13ihorulul. 
Cercul Aleşd (hesdl are 4742 alegi!· 

tori. Acum îl represinta Telegdy 
JrJzse( (guv.) 

Cercul Barand aTe lf)'ofi aleg/ltor" 
Acum îl represinta Illyes Balint (kos.) 

Oercul Beiuş are ,'177:") alegiJtori. Acum 
îl represintd. Barta Ferencz (k) 

Gerr,ul Eeretyo,Ui(alu are 1991 alegi
tori. Ar.um îl 1'epresintd, Leszlcay 
Gyula (le.) 

Cercul Bihor are 2154 alegetori. Acum 
îl represinia Riga Ferencz (k.) 

Cercul Geica (M -Csekei are 3234 alegi!. 
tori. Ar-um il represintă Ioan Pap (g) 

Cercul Bosseu.pâlyi are 162(J alegctort 
Acum îl represinta Marjay Peter (k ) 

Uercul Margita ale 2783 alegritori. 
Acum îl represinta Seatmdri Mor (k.) 

Cercul Urade at'e 2889 alegMori. Acum 
îl represintd Barabas Bela (le.) 

Cercul Balonta are ::0:11 alegi!f,ori. 
Acum îl represintd. Balogh Laszl6 (k.) 

Cerr,ul Sz6kelyhid are 201;9 alegetori. 
Acum îl represintă Molnt1r Akos (k.) 

Cercul T'inca are 3&86 alegetori. Acum 
îl represinttt. Bernt1th Lajos (k) 

Oercul Ugra are 2t;31 nlegf!tori. Acum 
îl represinta gr. Tisza lstvân (g.) 

Dintre aceste 13 cercuri ma ;oritatea 
covîrşitoare e românească în cercurile: 
Beiuş, Ceica şi Tinr;a. Voturile româneşti 
ţin cumpena voturilor străine î1L cercurile 
Aleşd, Ma1'gita ş-i Salonta. In t:elelalte cer· 
curi, afară de oraşul Drade, Românii hota 
resC : dintre doi unguri acela va reuşi pen· 
care vor vota Românii. 

chip başibuzueese şi după ce au dus la Despra domnia despota. a luI Alee. 
sapă de lemn poporul, nu Înceată a·l huli Bsndru face un tablou lnfiorMor şi 
şi mal departe. SpriginitoriI ţ~riJ, sU!piI ajunge la deducţiunea, ca. Europa 
plltriel il numesc, deşi purtarea lor dînşii comite nedreptate, daci cere pedep. 
provoacă ura tn contra mllghiarilor; aceştia sirea conspiratorilor, In loc si-I sirba. 
sunt stâlpiI ftşpanilor pe carI pentru abu- toreasci ca pe nişte erOI. 
suri it remunerează Poporul nu mal "AZT, dupA ce R'a tntamplat cflts'lfrofa 
poate snferi nl:!contenitele şicane ale ad· "cep,. tDfiorl\toalf~, &.~!S cA DlcI f.mtesia luI 
mioistraţiel şi eo sutele emigreaz1 mal alpll Sh~k speste n'ar ti putut inventa ceva ma! 
in Canada, ducând uniI cu sine 20-30 gr()~av, fU1 dr~pt~l BA vOlbe8Bcil toţI aceia, 
miI fiorin t • earl pot cOn~I1bUI la clarificarea celor pa· 

Poporul n'are sentiment pentru trecuţe In S~rbill. Ua f1arb nic! nu po"te 
aVI a de pr~sp.nt o datorie ma' IlIAntIJ. Am 

politiea genfral~, ei se int 'regear.ă mIII fost ministrul prf:'sident al regeluI A!exsndlu 

(Va urma). 

Din strAinAtate. ' .. 
. Visita regelui Itallei in Franţa. 

"TrIbuna- ereda a şti ci visita Rpgl'!ul 
la Paris a fost fixati pentru lneeputuJ lui 
Oc1omvrie; ea B~ VI f"ce indepm-tdf'ot ~8-
aceea la Londra, care l~D11ne hotărită peu\ru r-:: 
Iun Noemvrie. <i~'~ - ... ~ 

• mult de afacfjrjl~ loealp. De 3 - 4 anI - în decurs de trei ani al nouălea! - el 
tocoad s'au sporit atât de mult foil~ eu Vlad an Ge~rgflvid, care sunt aprospe Ciocniri cu bandele bulgarI'. 
local!', incAt aproape nu estA sat, care să de 811rşlhd VieţII, pun mArtorle loaintea O noul ciocnire s'n produs t11ltăierl intr" 
nu-'şl aib~ gazf'tl\ sa. In Tlwişoara sin- Europ:~1 Intreg', cA regele Ale:candru a an- o bandă bulgari, compus' din 39 de iti· 

gajat un asasin pldtit, ca sd-l omoare pc d' , . tit IdO b 
gUlA sunt 13 ziare poJitiCfll, şi 8 dm ele Ahian, pe tatal luI. AI.:'!xsnJrll reg'~le Ser. lVIzJ, ŞI rupe e ureeşt, aproape e o ou, , 
sunt menite pestru popor. Poporul mur· bie! ImpreunA cu Draga, care pe vremea 10 tmpr"jllrimile ora~oluJ Konastir. Banda. 
muri de nemulţumire şi cit~~te bucllros foile "ceea Uera DUIDal me'resA, 8U angajat pe a ,avut 12 oaml'nl nei,I, lar trupele 4 
acestea. Nu ziarele a"e'ltea striri In' ti Kr)ezevici, ca sA-'J Impu,te In mod la, pe oamenI uei,! sau lJ.niţI. 

M!lsD, Intemeie~orul regatului sârb ca~e Il ... poporul, ci acestea. sunt gradul strieleiunil f . , • '~..... ::', os~ pnmul rege dupli decadenţ" imperiu 

~~ ~ŞP~d~~~d~m~r,a~p~":.~~~l~~~I~E~â~rb~.~~.~~.~~c~_~_;.~-~~?:'~.'~~~~~~~~~i~i~~~~~~ ~-~ fa 1 şa ti neadeT~rate -ln-~-mi&i9tel'?: .unz4ln d r ., 
contra başibuzucilor de tlbirM şi notafl cl1sMorie al lui Alexandra, ,i a declarat, lD~ a o ',a eclara.t ca ara cu--
nimic no face. Spline un cas: dela lorni- ci tntrt>g poporul tI~rb preeum ei IOSlŞ! el, noştinţ5. ci guvernul romAn se ocupl tU 
torii unul sat cari 8e ocupi cu negllţli.to- vor comIte totu], ca al nu 8e tnt~mple aceea reTizuirea tarifuluI vamal, D'ace ins' uid 

Dt b',mie roşinoss!\. Regele Alexrmdru nicI r d d ' 
rie de porei, notarul a luat 400 ti. pe od!itl n'a fosS aUH de supus ,i gÎnga, ftlţ!\ un mo IV e a ere e el 8 ar ft Incepui 
seama vlcfşpanolui, el, acesta 8" fJU de ssU:.1 luT, ca de atunci Incoace. trative eu Germavia in vederei lncheieril 
simtA mirosul rAD d va vl'ni si inspectt'zt". In lini"te a sburat glonţul aS8sinuiuI unul tratat spaciaJ de comerţ sau ei ar fi ' 
(Sgomot mare în stânga). Km zevjci IDdrept~' spre Mllan. Cele pe. Torba de a S6 acorda lTantajiI esenţille eo· 

Olay Lajos: Vorbeşte numaI, aichvem trecute In urm!\ sunt cunoscute. Gloan'ele merţului german in paguba. comerţului en· 
libertatea euv~,ltului. (StrigUe In drf'sph.: revolver ului nu l'au nimerit pe Milan; raD glez. Toi de odatl, dl Balfotir & cil!cl&rat~ 
Numai adever să vorbeasca! Strigăte [n ati as numai uşor ear adjlltsntul lui, Lukici. cI, ştie că in unele ramurI, ~omerţul ~ng-\fll "I~ 
tA Ad ~ b t Il fi fos' grav r~nit Ce era de tAcuţ, ca BI\ cu R'JmADia a B~izut. Un schimb de VA _ ! 

S Aoga: ever vor eş e./ se acopere fsctorul principal al crimeI? Pe " 
Presidentul: Face ateat pe int,:,rpe· 881:isÎmll l'aR linişt.it asupra SOI ţ:i lai, l'au dfrl a avut insa loc intra ministrul eng1 I!'Z 

lant, că aeuse atAt dll grave nl1mnI aillnr.i silit sA facl\ declare~ie mincinoasl ,i au din Bueurf'ştl şi gunrnol romAn, In scop 
poate aduce, dacă are dOVl'zl. Di'spre fune- tndrep~at prepuBul asupra rsdicalIlor, ea1.' de a asigura intereselo eng't z ,.,. 
ţionarl comitatenşi IlU est~ erbt si vorbeşti ftul rrgelui a jueat comedie Inainte" lume!, 
atfl'l. arllo1.âod cea m"i ging8,e iub:re ftluwA fllţll 

diJ taI 1\1 lui. Şi a reuşi\ 1 Pe vremp,s ac~ elt 
Lendl Ado!f: Am dovezi'! De altf~1 eu nu eram tn R'lgrad; In Marienb HI f'm 

este convins e~ vicişpanul n'a 'primit baniI afht despre cele lnt6mp]atp, ,i când fim 
aceia. Dar notaril aCf'ştia totuşI se menţin, voi' sl\ plec acasa, regele mi-a poruncit te· 
peDtru.c~ suut oamenii de inw:~derf! ai fiş lrg·aftc. 81\ r~mân •• cj:t.cI retntoarcerea d·tsle 

acasA Inainte de vreme, sr arAta situ8~i8 
panului, eorteşese la a!pgeri şi lBerg la v6· m':ii criticA In ochii Btr!UnAtlţii, de cum e 
nltoare cu vieişpanul. faptic.· Şi atunci s'au tnt~mplD.t urmAtoarele: 

Şi în eercul luI este un Dotar, eare KUl'zevici, UDul dintre asasini, care 
a fost pedepsit pentru defraudare. ei la executlll'e zimbea. tiind·cA cr~dea cu 

Pr~d~ şi In scris ditf'le cari s~ rt'fer la siltuldnţ~, l'A nu numai va ti graţial ci Il 
notarul acesta, care afirmativ Il colectat vor şi recompeuu, a dzu~ mort, nimHit 

de glosnte; ea.r pa prefectul din Sflbat 
400 ti. pentru vicişpan. Ţăranil din co· Angielits, care ,tia deBpre locra, lrilfo 
muna respectivi i·le-au triwis şi pf'ste 50 diminea~ă l'au glsit Bl1gumat Iocă In ziaa 
de inşi le intAreSil cu i'lI~ălitura. Pe basa atentatului, mimstrii 8U fos' chemaţl la re· 
aceasta se poate porn leercetare~. PredA g<31e, care le a dat ordin, ca pe tOti eefii 
tot in scris isprăflle Dotarilor din Ni ki. partidului radic!!l sA-i Ilre~tf:'Z'~. E lr ('ând 

ministri s'au mirst şi au Indr8zDl' RI d('
faIn. şi Sziklâ'l, a 8olgăbir~uluj din Reeaş, c!~Ie eA pentru Il sraita 8taţia oamr'ni, ar 
a. nobruluI din Reer.ş şi a unul oficiant ('0- ti. de lipSA fIi motive (Iau bitii!') reg~le II 
mitatens, care n'a dat seaml de o 8UJJl~ chpmat In apartsm'1otnl lui pe gen~ raIul 
d" 7(0 fi. şi trebşoarele notarulul' din Co: S'}·ntinovlCi, comsndantul brigadei Il deua 
Idar Randiee. Roagll pe ministru· preşedinte de cavalerie ti In fa,~ ministrilor 14. lU· 

d . trt'b'it! 
ea lIiliÎstru e mterne s' porMasc~ cercetare. _ Dara a~um ţi-aş' ordona, ca ~n 

Interpelează: noaptea aceasta să impuşti pB toţi trc:tddtorat, 
Intreb pe domnul ministru, are CU- ale cdror nume sunt insemnate pe aceasta 

noştinţA, că sub aciualt! fişpan al Timi~oril, lista, al (ace-o? 
s'au de .. voltat cele mal in8urportabll~ stlri Geoeralul n'a r~spnn8 nimic la vOlb"le 
de luerurI7 rt"gelui ministri 8U Incremenit fi erau In· 

groz;ţi 'de spaimli ,i ca IA evite o bae de 
Este decis domnul ministru s(\ 8~ eon- sAJ:lg>3 InflorMoare: S'8U tnvoit ,i ei 81 86 

,iogli orgent despre stirile aeestea ordodod 8upulJI la ordinul regi'lui ,i sl·i aresteze 
cAt mal grabniel cercetare' 9' daeI. da: pe cei tn8CmtlRr pp. l:stll. 

• ' ... ~ .' 
Presa germană despre ungurI. 

MatatA ziar german "Krenzzeitunga publici 
on arii col de mare insemnltate asupra ar
matei auatro·ungare. Intre altele zice: . 
Daci no S8 aC~lrd' un~urilor dreptul de_ ... t' 
a-şi nea armatl naţională, atunc~:"'~ 
dapesta va. fi o eriz' ministeriali perma
nentă. Dupl toatt7! probabilitlţlle, 10 rl\I-,. 
anI, trupele din U Dgari& vor alea in 8pr· 

viciu şi la comandă limba ma.ghiari~ (lfohiI, 
de asemenea, vor lupb si obţie în armata. 
limba el hă ~ probabil ci vor reuşY.~f.1 
armata austro.ungad., cel ~ Sprl' 
jin al monarhi"1 hab~ce4i UD nt&lpf ..... ~ 
triplel ali anţ", a~jJl~iL să fil SgUdUlti 'l ;~ 
s1~bită din ~.8Jle. • ~;' 

, .. " 
VIn Persia ViD ştiri ri şi acolo 

s6 praftid o gO<l.nl teribill In con tril er.'
ştinilur şi mal cu seamâ a armenilur. Sunt 
o mu'ţime de mor\I şi riuiţl. Scopul acestof 
masacre tste jaful. 

• 
In Juponia s'a pus la cale o cun

spiraţ''* In 'contra aetualtl dinuW. ... " ~ 
domneşte In China. Oonspiratoril Sl1n t mlll ~ 
toţI 8tud~1 \1. El au fost condamnaţI, in f· 
contumace, la moarte. 
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" Gazete)''', .fiind~cI.-)' on Mrbd ca.re are 
capacitatea şi are şi simţul d9 a apreeia 
08 zjar, care DU face speculă· .•• 

tncl d·na Lucia Barbu, d·,oa.fa Sidonia 
N:mu "i corul mixt al Reuniunel nOBstre 
de cânt Ari Bub conducerea d luT A. Sochor. 
A fost multi voie b'lni. 

La congregaţie. MembriI romA~ 
al congregaţiunil com. Ara~ sun~ aVl
zaţl şi pe aceastA cale sA bJnevo18S~A 
a ee presenta la adunarea extraordi-
nari de JoI. • 

Comiţlf sopremi la m~nistrul
preşedinte. Contele Khuen~Hcdervâry 
i--a oitaJ pe toţi comiţii supremi din .tar4 

'~:,;...,.. la }Judapesta, primindu-' i în audtenţă 
~~'L '-in-a grupuri mari. Deşi oficio~ele de~ 

claraser4 cit ministrul-preşedinte t~a che-
mat fiumai ca 84 facă cunoştinţa lor, a 
fost inevitabil 84 nu vinit vorba ~i de o 
evemualit disolvare a parlamentul~'t. Pre
cum se svoneşte acum, cea mat mare 
parte a comiJilor s' ar fi exprimat cont:a 
disolvării parlamentului în ~,,:-lex. Otr
aulit ştirea că vre-o 20 com'tţt ar fi de
clarat că n' ar putea s4 execute even-

\. tualek ordine de nuoi alegeri, fără sa 
.f· ....... .mI ([ee ansă la serioa.se turburări în co
l . ~ ) mitatele lor: Altii au declarat că în 
~ !_c casul disolvarii şi-ar da dimisiile din 

posturile lor. .'1-..... . 
l1Inistru de nanţe eomnn - proVl-

soro M. 8a Monarchul nostru într'o scri
,oar8 datata din Ischl l-a insarcinat pe con
tele Goluchowszky eu conducerea provisorie 
~ ministerului r,omun de finanţe ş-i guver

narea Herţegovinei şi Bomiei 
• 

Primarul Aradului 1n conce
diu. lnstitaris Kâlmân, primarul ora
şulUI nostru 8ept~mAna asta lşl va 
Incepe concediul de 6 sept~mAnl, ple
cAnd la ba.ile din Karlsbad. Mal ina
inte va cerceta tnsă expoeiţia oraşelor 
germane din Dresda, unde probllbil 

·i, .... ,r·...oI-'l va lnaoli şi comitele·suprem 
<O{ Ur7!"in: 
~~ '.. . 
'-.-- IDs1'l\lar6a P. S. I:)~le EpiSCOpUlUI 

-_~e'inetriu Radu ln scaunul epiBcopeac 
gr. cat. .1 Oradiel MarI s'a fixa' deftnUiv 
pe Dominecl In 16 Augus' 8t D. a. e. 

• 
Coll8acrarea lnt1'1l Episcop a P. B. 

Bale Dr. Vasilll Hossu noul Episcop al Ln 
10jul111, cite era 81 se $ini ln 19 1. C., din 
uuse nepre\,ijlu&e 8'a amAnat In conBE
cjn$' .'a amAn& ,i in,talarea P. B. Sale la 

-_ ... ~.,.;;:;Lugoj. .. - ... 

! "ştiri personale. Dl Dr. Ioan 
Suciu, advocat în Arad şi unul dintre 
fruntaş-ii vieţii noastre publice, a plecat 
~~eună cu familia, la Stayerlak, 
unde va petrece o lună. 

... 
In sfîrşit, dupl ° s~pt~mAnli de 

zil·e fi dupA-ce a lezut cA nu-} eruţă nid 
"Drapelul·, "Gazeta" lşl ia inima in dinţI 
'ti spnno .i ea ci margerea lUI prota Putiel 
(. l dlul protopop gr.·eat. Trlill din Ti
mi,oau) \n deputaţie]a Budapesta ,a făcut 
cea mal III' impresiuna Intra RomAnI". 

Veneratlll director ,1 ,Gazetei· nu 
nea si scape hiaă nicI acest prilf'j fărA 
a ne zice, tntle alte graţiositAţJ, el noI, 
cel deJa • Tribuna PoporuluI", suntem -
9UVeTftaUr'ta.1'I:! Şi ca si se arat. spiritual, 

"' ...... une...u.,t.rebarel ~ -... uvn . . ~~:_f} .' aei cel dela t\ll.ia andană s'au 
~. Simţi: -ttt de neHni~tiţ\ ~\ iudignaţl de 

pasu
t 

) d-Ior TrIU' şi Puti tiu, de ce nu 
au e egraftat d . 
R . h h Il e adreptul eplscopu\ul la 

ele 8n a eau nu a fă t ~ 
Toace conaiat . U cu 8a. se con

onul dela ' d . X' t .)(, 
tot pe tale ~~l Ara ŞI s. lD ~rz'C4, 

.., egrlfiei A I I t· 
Participarea proi. ' p n ma era Imp, 

,opopuiul gr 1 d 
tati a din Ttmilloara .-or. a epu-

, 'f, cerendu_ I 81 tnt ~ 
imediat acasl·... .e oareit 

~ . 
J:~"""" .. Oredem el la o stupiditate 

. c; OiilJ...,chiar cel dela Dra '0' DO, ea asta 
k-- dspuns , or aştepta 

Alem Insi o alti observaţie A 
de lflgltura eu acest Tenerat org' _nprop~s 
.. 1 d. 'A dl T . . lerle 
w ..., eSKI rlllD Putiel prieten al 

Dar atunci ee-I cu "abonamentul· 
de 200 fi. pe au ce-I pJM~a mlnăstirea 
R.-Bodrog, dup~~cum se dovedeşte prin 
acte presintate la Sinod ? Şi de ee-l 
laudă pe Puticl .Gazeta" chiar In nnm~rnl 
in eare constati că a slvîrşit un lucru ee 
a revoltat intreaga romA-nime' 

• 
A.dvocat român in Geoagiol inferior. 

Primim urmMo"rele: Am ODoare a Vt1 
aduce la cuno~tiDţ~, ci mi-am de!lch:@ csn
CI'. hria. advoc8ţiali tn Geo8 giul- infulior 
(Algyogy) comitatul Hunedoarel. Cu ~oall 
sţima lJr. Ioan Margita, advocat. 

It dorim noroc I 
• 

Petrecere românească în Şiria. 
Petrecerea araDjat~ Sa.mbM~, de cMre 
tineri mea romAneasoă din Şiria a 
reuşit peste aşteptare. A fost de faţl\ 
un public distins şi num&ros. Şi ve
nitul material a fost lndestulitor. In 
curInd vom da raport mal am~nunţit. 

• 
Patria in pl'iml'jdie. CetitoriI nostri 

nicI no vor ,ti c~ pa.nta n08Btr~ a fost In 
o mare primejdie, din care numaI trez-vi8 
ministrului de comerciu a I!IcApat- o. In 
VH:n,. apare o micA foaie "Der Freimidhige U 

csre ,I·a permis sA scrie In unul dimr6 DU 
merele din urmă ta contra 1J0viuismulul 
mp,gbiar. Acum i s'a detrss debitu\ pOlJtal 
pen\ru UfJguia. Patria e salvati. 

• 
VorbIrea lui Apponyl. In cer

curile politice se aşteaptă cu nera.b 
dare vorbirea preşedintelul Dietel. 
Apponyi lşl anunţase vorbirea pe azI, 
dar numai mâne va vorbi, deoare-ce 
In urma morţiI papel şedinţa de azI 
se va amAna. - Apponyi, cum însuşI 
a spus, nu va face enunciaţiunl sen· 
saţionale, ci va vorbi numtd "Ia inima 
tuturor". 

• 
nn.rll.l)fi.~ şi !o\ocialiatli din Ârad. 

Comitetul eseculil a.l Boc.iali~Ulor din Arad 
a trimis luI Baraba'i o scrisoare deschisă, 
în eare il provoacA. si-şi implineaac!i pro
misiunea fAcută lnainte de alegt'lrea sa de 
deputat şi aă lnceal'li lupta pentru sufra
giul universal, căcI pentru clasele mnnci
toare pretenaiunile naţionale nu sunt nici 
de un folo8. - Ce va r~spunde Barabas la 
scrisoarea asta nu ştim. Dăm insă CU so
coat. ci va răspunde - belşug de cuvinte ! 

• 
Mânttiirea Şepreuşulul. Dela. 29 Aprilie, 

cAnd &'a ţinut alegerea Bâng~roal:!l de pri. 
mal, Şepreuşul a fost garmsollDa uneI com 
prmil a rejlimenţulul 33, sub conducerea ca
pitanulut Cioban. Compania e Bcum rechie
matli ,i va B08i poate MiercurI. La Inceput 
era vorbi sI fie InlocuitA prin aUlt. comps
Ilie, dar In urma avizullll admiuistraţiel cA 
liniştea e pe deplin re8tabim~, nu va mal 
merge mHiţie la Şepreu,. 

• 
Incendiu ingrozitor. Din KomMom se 

Bcrie, cA 8âmbAta a bAotui& acolo un in
cendiu lDgl'ozî~or. Strada lo'regi erau In 
flacArr. PompieriI BtMeau neputinciOSI In 
faţa acesteI mlirl de foc, Au ar8 200 de 
case; Intre altele ,i biserica ca'olicA. Pâ'lA 
acum nu se "tie cum s'a iBcaţ focul. 

• 
t Iosif Tămăşel (senior), preot in 

Vranl, unul dintre cel mal stimaţI 
pa.stor al poporuluJ, dupA-cum ni s'a 
telegrafiat, a Incetat Duminecă din 
vieaţA. Inmorm~ntarea luI s'a fAcut 
azI nainte de ameazf. 

A fost un preot brav, Român de 
inlmll. şi s'a bucurat totdeauna de 
stim&. şi iubire generalll.. 

lI'ie-l. ţ~rtna uşoarll. şi memoria 
binecuv~ntat&.. 

• 
Greyă mare in Auins. Din Lug(lj 

se depeşeazi eA 1400 de mUlJdtori dela 
băile din ADioa s'au pus in grevă. ErI au 
ţinut o mare adunare, iar azI, probabil, vor 
proclama pretutindeni greva. Protopreto
rele Motsi.dlovszky a grăbit la faţa locu
lUI, ea să ia disposiţiile ::le lipsA. Din 
TJm'şoara au plecat la Anina mal multe 
companiI de miliţie. 

• 
Necrolog. P~truDşl de cea mltl adAncl 

durere, Bu bacri,il aDun$!!.m cii. pre~ iubita 
,i neuitnta soţie, mami, soră, norii ,i ne
poat~ Q01'-nelia Savonescu nlsc. Fer-cu, dupi 
lung! ,i grele suferinţe, !şi-a da' nebilul el 
suft ,& In mânile CreatoruluI tn 16 Iulie a. c. 
la oreie 10 8eara In etMe de 25 ant ,i 
dupA 5 8nl al fi"ricitel sale d~Atori'. R~
m~~iţela el piim~!ltel;ltl se vor S\llf'Za dupl 
ritul greco-orlent!.\i romAn ln 18 Iulie a. c. 
18 oarele 4 d. m. din locuinţa decedlitel (J Ci

adin, strl:\da OrmoB n- 2.) Fle-'r ii:!"lna 
uşoe,rA şi memoriB binecuvintatA I TlIDi
şOlU'a, tn 17 Iolie 1903. Romul SavoneeC'u 
ca Boi, Cornel BavoneBcu C& tia, Stefsnia. 
Fercu ea sorli, Petrn Suciu ca u'lchiu, 
Silvia Balint, Ileana Ciorogariu ca mlUulfe. 
,e .t. M~rta Savcnescu ca 8olicrA. 

• 
Delegl\ţfa rusească & regimentu1ul 

18 de lllfanterie ruStsc. VologJa" a sosit 
SlllllM.tă ia Sinaia. Duminecfl, ofiţeriI au 
fost invita.ţI la dpjuu in castelul Peleş ~i erI 
Il avut loc rlvÎSta. bahlionuluI • de vin§.
torI, În garnizonă la Sinaia. OfiţeriI vor 
visita in IIrml\ Bucun ştii, Tirgu JIU, ultde 
se află regimentul 18 de Gorj, ~i TecucI 
unde se atlă rl'gimtn tul 4 de roşiorI. 

-Armata s~rbiască - plătită. 
~i s'a întâmplat senzaţia cea mal mare a 
Serbiei. Armata F~rbea~d, inrep~ad dela 
cel din urma sub-locotenent p.n~ la cel 
din U~i general, ~i-a primit 1&. 1/14: Iulie 
tO!l.\~ leafa, "tâ.t cea. eurentă cât ~i ce&. res
hntă. Se VOlb~şte c, mulţI ofi.,,\erl au le
şinat de surprindBre, rind şi-au presintat 
chitanţale ~i au fost plătiţi cu banI grei! 
Noul rfgim a Inceput bine, numaI de 
va putea şi continua bine, căci asUzI acest 
• bine" la sârbl 1'1 să ,:icA ,plată r."gulaU·. 

• 
Şcolile ruseşti. Ministrul instruc

ţiuneI din Petersburg I trimis o cireularl\ 
c'tre directorii Inv~ţă.mentulul atrAgându-Ie 
atenţia. asupra Bnarchiel şi lipseI de disci
plină în şcoa]ele din oraşe. 

In c:asele superioa.re domneşte spiritul 
de rf>volt~ şi e nedesciplinl, in cel mal 
înalt grad. E!evii din tursul sup.erior hc 
politică şi propagandA periculoasA pentru 
stat, ca aprobarea şi lneurajar 'a unor anu
miţi profesorI. 

. Ministrul anunţi eă va [ledepsi in viitor 
foarte aspru pe cei cari s'ar face viuolaţl 
de asemenea hptf', şi recomandă totdeodata 
dir~torilor şi profes()rilor ca sl dea ]a elevi 
educaţie religioasa. ~i morală. 

• 
Procesul familieI HUmbert rrribu· 

nalul Senel " pus pertractarea procesului 
pornit In contra famili~r Hllmberţ pentru 
mFirile ,ar!aţBnil comise In decurB de Z!:1Cl 
de an f , pe Z!Ul\ de 8 Augullt n. PrOQesu! 
va dor" vr'o 10 zile, clici sun~ a Be asculta 
VI'O 90 de martorJ. Juraţii vor avea sll. 
rt1·1puodll. la vre-o 200 de Intre Mrt. Pro· 
cesul promite a ft bogl\ţ In sensaţit politice ,i 
pieanteriT. ,. 

Impotriva. alcooJismnlul. Generalul Hi& 
Belef, care a f08' un preCllrsor In lupta [m
potriva al oolisIDulu', rugat de o societate 
g0rman' de tempersnp s!\ 'şr tormulpz~ opi. 
! ia a~upra chestiunet alcoolulu', Il re~puns 
urmltoarele : 

~ .Din aDul 1878, 8"8 dar de 25 an., 
Concert .. ,,1.1'0818 Diocesanl- scrie: nu mal beau niei ViD, nicI bpre. CA.t despre 

~ercu~J Bara tin~~ul elev al conserv810rulul alcool, n'am br:-ut nicIodatA. La ziua lmpl
dID VIena dl Anrel N~melŞ de Alii.mor, (l'a ratoiul sau la alte solemnitAţY iau un 8fert 
~r~du8 cu iscQsi~a-1 vioarA. In cercul inte- de pRh~r de şampanil>, - ni~J odatl ma! 
hgm.$el romAne .dm loc •. A fost I\comtlsniat I mult In van anu:ul 1878, am fost atins de 
la plan de gen'.ls dO~Dl,oarA E!ena Marin. \ o pneumonie rop-rte gravI,!şi In timpul con
~on:anw Neme, p~omlte mult; domnilŞoara vslesceulef, doctoriI m'au 8fAtuit si nu beau 

arID eate o plaDlS&a elcelentA. Au cAn'a~ detM UDul sau d01!~ plbare de via. Ince'ul 

3 

cu Incetul m~ cODviDsel cli era pri\ferabil 
sI renun. complec$ la acest fel de b::utllrA. 
ExperitlD~a mi-a demonstra$ cI In ort~ce a. 
nohmp omal care nu bea alcool este maT 
a.pi la lu:!rAliIe corporale ,i intfl~cţuale ei 
ma! PUţlll SI pus obo8t' leI. Ral'hiul este cel 
maf ma.,13 fl 'gal al omenirSl; nict b'!Wl nu-! 
mat bun!!.. Ingreuneul, obose,~e, ,i provoacA 
setea In loc de a o potoli. Nici vinul nil e 
blln. Bt1.iturile de recomandat soldatuJu[ 
suni: apB, cafeau.a, şi toainte de 'oa~e. 
ceaiul-o 

'* 
Călduri mari. La Ntw-York căl

durile sunt in9uportabile. Intr'o singură zi 
se num~ră pâni la 21 decese caasate de 
călduri. Num~rol persoanelor bolnave este 
indoit. Tota.lul deeesurHor pe cari doc· 
toril le atribue cl\ldurilor i'xct'sive, se urcă 
d~ J,)ia trecută la peste 200. Afară de 
aceash, s' I ivit şi o epidemie de turbare 
printre râinl. 

• 
Doctor automat. La g~rile din Olaud" 

s'au instalat da c',-va ump ni~$e automate 
miuuuate. 

Automatul reprel!inti un doctor dupA 
moda veche cu perucA pe cap. Pe corpul 
doctoruluI sunt numi:!roa'le g~url isr de- i

~upra 1\e cAr!'J g~url sunt 8r~tRte numlC'le 
b')slEl1. Dacii pu' un b ~D Intr'una din eele 
gâuri, tţi eBe o rel'ltll, care pentra boala 
de C!lre 8uf~rl, şi aratA medicamente făcA
toare de minuni, ce te vindecA numai decât. 

AcelJti doctori automaţi au Inc<'pu' 
face Mj, concurentA stralJuicl. doctorHor 
In piel r , carne lŞi 08.'38. 

Când vor Bosi ,i la noi? 
• 

III 

A vis condlle~torilor de corurIl Se 
C8Ut!1 un individ, apt de fi Inftinţl\ un cor 
vocal bhl("ri~ese, de ţ~ran', to comIJ"a Do
lovI' comlCatul Torolltal. R' fl~cţanţi' BA se 
adr,;s:ze cMra dl R'lmulu!I Roman lnvt1ţlHor 
in DoJova. 

• 
Cea mai n6stricilci08!11il eremă \1elltrlJ. 

Inrrum8e~area 'anului e crema de fl·}ri de 
liliac, un borcan cOBtl 1 coroauA. 

PudrA de fiori de lUiae 1 cutie 1 cor. 
Sâplln de ftori de liliac bucata 70 fl!. 
Plista luno 2 cor. 
Pudra luno 2 cor. 
- Mij'oc sigur contra durerilor de 

s'omac, a sglitrciunlor lJi a catarulilor de 
stomac, conţra boalelor Invechite 1e Blomac 
,i contra lipsei poftei d., mâncare, pe urmA 
un mijloc !!igur purgativ fArA dureri: e ceaiul 
IntAritor de stomac al tarmscistulai KOf4flU~h • 
O cuUe de probA 1 cor. 20 ftI. ; o cuţie ori
ginalI 2 cor. 

- Contra guturaiului, tURei, rAgu,elei, 
flegmei ,i a afecţiunilor laritgilor are un 
efect miraculos pastilele de pept Senega . 
Se pot g~8i In farmacia • Verg Mari,," alui 
KQssuth, In Arad. PlaJa BorolJs·Beni 150 
(casa Deng!.) 
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Se caută 

un bjrta~ ori comerciant român 
care ar voi BI iee In arAndA C88!.1 nou ziditl 
a d·lui Atanasiu Popi din Llpov8. C8Sl\ nu 
depsrte de pis\ eBte col,ul cel mai frecuen
tst ,i cu mai mRre circula$ie ,i dela 1859 
Incoaci are liceDţ~ de beu'uri. 

In vederea manevrelor mari la C8ri 
VI lua parte !şi M~je8tatea Si, rd'iecian$ii 
se recearcA a FIe pune cAţ m"i In graM tn 
ln~<>lt"gere cu Atanasiu Popi, proprietar la 
Lippa. loai 2-2 
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Cel mal eftin isvor de cllmp~ra.re I Am onoarea aducea l!i cunoştinţa 
din Arad. m. ono public, cA 1009 8--60 

Juvaerieale, aJn desohls 
hur~ti de aur şi argint (fntnte) I Un atelier de fapiserie şi lnfrnmsetare. 
bIlete de aDlane~ AnI tndelungt\ţi tim lucrat tn r.te-

cump~r9. pe b:ml gata cu ~reţurIle Ji~re de rangul tntil din Budapesta, 
cele m~l scumpe, iau le SChImba cu VIena, Berlin, Brllssela şi Ptl.ris, 8ŞIl 
alte vbzecte. 1005 17- tncM sunt In posi~ia placuta de-a putea 

corespunde tuturor esigenţelor mo
derne. Deutsch Izidor, 

claaornicar şi juvsergiu 
A rad, Strada TClllplo ill .. 

1'elefon n rul 438. -

Primesc tot felul de lucrArI de 
branşa Bsta dela cele mal simple 
pAna la cele mal elegante, pe JAnga 
preţurI moderate. 

LEDERER LIPOT Primesc eftin 'mObilarea de locuinţe 
Str. Deak-Ferencz N'r. 30 (Oasa BOlid). In loc şi provinţ&. Ltl mutarI primtso 

Aduce la cunoştinţa on. publio 
că in magazinul seu se afla. 

TOT FELUL DE MASINI DE CUSUT , 
:~~-~~ dela 32 fl. 
10 rate septemânale şi lunare. 1018 11-

Tot In atelierul SUB numit se 
primesc reparaturI de maşini de cusut 
şi Be găsesc tot felul de aparate. 

KALMAR JOZSEF 
mechanie. 

Racomanda 
Bicicletele 

881e de cea. mal bună calitate. 
Are In deposit guma interioară şi 

esterioară de prima calitate, şi tot felul 
de pArţi constitutive d'tile bicicletelor. 

E!tine IIi pe lâllgă ga.ranţie 

transportul mobilelor, pre<:um şi repa-
rarea şi renovare a de mobil~ şi mese 
de biliard, pe lângă preţurI eftine. 

Cu 81imă 

Reinep 1. Gyula, 
tapisier şi lmpodobitor. 

l'okoJy-ter 6. tClisa ProUrh). 

'l'eltlfon (pentru oraş şI eomi~t) Nr 387. 

BRAUN N. A. 
dt:pOim diS culorI. 

.Ara.d, str. F01'1'ay, pia~1i Baros Bani. 
Mare deposit de firnis, culori de 

ulei' fabricat propriu, culori pentru vap
sirea podelelor 7 uleiuri pentru maşini, şi ~. 
tOltte de primI! ca.llta,te. 
- Lomande din pr(Jvinţa se 
1034 1- ffeptuiesc prompt şi sol1d 

- Pa<:hetarea grlituili. -
efeptuitşte 975 iiS- • ... b . 
Reparaturi de biciolete, Prapori ŞI steaguri iserlceşti 

instaHlrl de precum ~i 

sonărU electrice şi telefonuri. lucrărI de zugrav execută 

M1 ~ l§fliB~BEJBBIiJ.~·' . .,.~~ 

00 Cel mai plăcut ~i cel mai bun preparal pentrn văpsirea perulol este ~j 
fi MELANOGENE Li 
II de coloare n~agrt1. ş~ bru.netă. -ln timp de ca.teva minunte prin acest ~'j,~ !Al excelent ŞI ne~trlcăcloS prep.arat se pot v&'pai tn coloare neagr4 ~j 
Mi sau brunetă: peruI, barba ŞI mustata. - Aceasta. coloare e er- ~ .. ~ 
• msnentă şi ~u se poate deosebi d~ coloarea natural&.; nu se !ur- t.u Il direşte ŞI nu se poate spAla mcl cu SApun nicI cu apa. oll.lda t~i 
lI't E nestrlcăcios şi lntrebuinţsrea e foarte simplă. Pretul pre\l~r.. >;~. 
• tulUl e: 2 cor. 80 1ller!. Preparatul, o&re . lt1 
II ... face perul blond, __ ~ : ',.\. 
- orl-clruI p~r, In câte-va minute, n dA atât de plAcu' a coloare blond- ti-.. 
(m aurie, In coloarea inului, cenuşie Bau de orI-ce coloare dorit&, .,'1 

11 fa.ra'ca să atace p~rul. - Preţul: o stiCluţA 1 cor., o sticlă' ?;> 
mare 2 coroane. v", It·; rI1 .... Poftiţi ,,:8. cu atenţiuue la marca de patoJ1tă! __ C~ 

&1 TEA-H-AJDU . :} ~ . ~~ 
m\ este un preparat probat în nenumb'ate casuri pentru boale de pept şi pldmânl i~~ 
YiI Se poaţe folosi cu cel mal bun Succes In contra tusef, dureriI de KâC" ;1. 
tM\ rlguoeJel, in contra tal!!~1 mJgAre,ti, Illgre.ţo,ariJ, tn eontra'aţuror boalelor· i... '" ._ ... = de pept; tn contra 1mbolDlvlrll, de g'~, lariDge, pllimAnl, la coou-a respira- ~:.~~': 
• liuniJ gt~le, a toalel de pept '1 a Ratmel etc. 't." 

&l Preţul: &O ftlerl. 698 -8~ l~':; 

(1) SPIRT CONTRA REUME'I~ţ.:'~ 
Il (spil"'tUl .l\-'.l.aukol!Je ) , ~: 
Il se, vinde In preţ de 1 eopoanA. "'~F ~~ 
.c ~~ 8'a dovedit ca un preparat excden& tu easul1 de b~ale de: reumA, t. ~'r-..;:--:.. 

de cangrenl, amol1irea mU8chilor, durerI de nervT, de Of"OBa" ..... ,! 4 ... , ~,' 
jUI\ghiurt, paralisil, amorleall de muschi ti vine, precum ,i pentru lnviorarea r' " 
pielel etc. La slAbire din pricina Mtrâneţer, precum ti la oboselile turi,hlor, . ~; 
lnainte ti dupl tare mal lungf, ajutA mult prin uDgerea (frecarea) cu ace.' t.

J preparat (numai In exterior). t5'a prcJ ba' tn caBurl neDum~r8te. , . 

Gutori F O L DES K EL E M E N, 
1'eleton 111. 

apot<>că şi laborator chimic 
in AI.~AD. TelefoD 111. Toate pe lângă garanţie. Ludovic Neisz 

Strada Sala<:z nr 2 Telefon nr. 24:2. Arad, strada Chorin 2 fi str. Bunyady 6. i;i;;;~5; f .<;' 

~';:~~~~~~~~!!;~;;~:;~~di~;:!t;~;. ~~:;.~~;'~;.;;.~!t~t,.;:.;t!M.;;!t;;!t;'~;!I!+4~~~~!t;:~;~~il g{l} _________ iiliiillli; t;' .,-
Tră.suri gata la Sposlţle. M\ I~pru~utur.· de b~ nl pe alllortisare. 1':: Lucru de gust, preţuri moderate. • ......... .. ~ . 

T a r Y B
" 1 a 00. mijlocesc pe lAug' condiţiile cele miiI avanbjoli86, pe moşiI şi --,' 
~ ~ case In oraşe cu 4'3, 4 o şi 0°/0 şi amortist.t.re de 

1 20, 25, 30, 60 de ani, ,~,' '1 

--fabricA de trăsurI I = şi atelier de Iustruire. = fi 
adeca tn cllmMă e socotit& atât oamăta cat ~i amortis&l'ea din clipital. 

Principiul meu e mdestulirea M. Ono public, care vrea s& 
facA ImprumuturI hipotecare. 

Comande din provinţa se 
efeptuiesc prompt şi grabnic. 

Al ad, Boroa Bani-tor nr. 10. 

I 
lmprumuturlle se plătesc în ban' gata, scrisorile hipotecare le.. _ 

plătesc cu valoarea lor nominala. Spese prealabile nu sunt, tacsele .., 
mi le socotesc ulterior. 

Pentru dcsluşil1 mai detai!.\te " Be adresa la 

HERZOG sAlii DOR 

Primeşte flibricarea de trăsurY, clil~se şi oăruţe. oorespu~z~to8le 
tuturor re cerinţelor moderne, pe lânga ezecuţle de gust. PrJm~,te d asemenI 
tot felul de repRraturI, şi toate lucrarile ce se ţin. de !ustru~r~,. pe lângA 
preţurI moderate. - Se reoomanda mal ales atenţiel ŞI păr1tnml prea at. 
domnI proprietarI de p9.mAnt. 990 10-25 Arad, strada Weltzer .. Jlmos Nr. 16, uşa 7 ........... a-~ 

.'9 ••••••••••••••••••••••••••••• 

1'1 r .... . Am mat m;;.lt.e Insărcinărl pentru zidirea pivnitel()r de _v 'rialn~ .... IllC•UfIIIIiI
lftJ

J.Jto 

8110 şi belo» de (tff, prin urmare Imi permit a atr8ge akn,mnea 01 . 
asupra acestui nou sistem de pivniţe foarte corespuDz~tor.. . 

Primesc spre efectuire .,. .. 

----.-............ - Pivniţa şi buţl de . vin, .- -~--~. 
. . nstrucţil din cement-beton, edi· 

dIn oement-beton Sistem cel mal nou, 00 bile pe IAngA gU&DţA ,1 con. 
flcA.rl turbina şi jilip pe lAngA preţuri [a-Vora , 

===== antrcplenor de zidirI, ===== 
ARAD. 

diţiunI de plata uşoare. . 
La dorinţă e.ourg la faţa locului. 

P18nurJ ,i preliminare de apese fllc gratuit. 1016 1-16 
strada Kossuth (vis-a-vis de casarma honvezilor.) 

Cu distinsA stimA: 

Telefon pentru oraş şi comitat Nr. 411. --- NEUBAUER MANO. 
.J ~ .',.,'... .! .~., , ....... ,'. :. ~ ,'7 ~. • • _:, ." -:". ~ ",".' ' • . . 

, '~;~,. 

§; 
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