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Telefon pen~ru OT~ ~I comlu.1 SOi 

Serilor! nefranca~ no .e primele 

~ SI "t·· Şi sa mal zică cine-va ca UnguriI i Articolul lur Kossuth (din »Egyei- Intre altele ministrul preşedinte a ZIS 

.:,~I .. .-. !'D~futhi ~til ~i . a y 11. nu sunt ill\'entiO;;I. Vorba e că greu, (;rlt;::i« dela 22 C.) credem insa ca va următoarele: 
-- :&~, f r se va p}lsi om care să spuna ca sunt: deschide definitiv ochiI Germanilor din Aş vrpa să v('d pe acela, care ne-ar 

j , , il f lAt" t '1 UI' s'" nlal scadă putea doyedi din legile noastre ca in cas ~ , Se ::tl' e, CX 0110rab1'll'l l'o~suthi<:.:t1 <:i sincerI ŞI consecuen, ~ 1 us rla SI va con rl ) a . 
~ CL ~ " '( Y a ue ex-Iex este oprită disolrat'ea Dielei. 

cocllelează de mult cu SlaviI din Au- Ce dovedeşte insa aceast .. l lipsă de: zelul. celor carI credeau pâna acum c I 

1, 

1 

! ' rli:scernfi.mcnt la frunta"'I? 'în Ungaria Viena numaI pe elementul Ut;rOIl GabaI': Xu este budgel, , 
stria, ş'anume: cu CehiI şi cu Po ODIL Y, Contele 7 is~a Isfl.'âll, ministru preşi!dmfe: 
Ugroll yoi::5e doar să faca o bancă Dov~deşte ca în mi~locul popor.u maghtar se poate sprigini. E u~or d'a afirma asta, UŞOl' da-o zice (.\~D-
mare ungurească primind ajutor fran- l~l ~naghlar se po~ susţme contra-dlc- -,~~=-,~~"- mol mare). Atuncl cimd în legea din 1:-;\·1'1 

I Ear cu vel,li-1 ţLUDlle ,cele mal eVIdent,e, fără, .ca pro- (St.Ţomot mare in stânga. S'au,im! S'QlIzim 
cez şi chiar muscă.esc. r ] d d d 'llilJZa ilt ,Z~I. 8. Con/ele Tisra În'" dInaplal este fixata o opl'elişte pri\-itoal'e 
tele ce ar fi adu '" ballca proiectată" sar I pagalorlI yn,or astle e I el să- ŞI, pear, ă ~ d' ~ d M d' l '.\ d' 1 d' lUI!~' " - .~ a Josi pnmil erI 1I1 au u:n{a e ,Ia 150 "are ŞI can 111 egea In . ''''vl sa 
fi dus lupta fn contra trip/el al;anţe. trecerea, mamtea ~oporuluI. Intr a~ever. S. Audienta a durat doue ore si în făcut schimbare relativ la această opreli"te, 
Rimler a descorJerit, IJC larg mlreg ce ,sa, ŞI putem zice ,despre matu. rltatea '1' I 'd ~', (Colltestali sgomotoase în stâl/,ya ŞI' Îll 

t d cerclln e IJO lllce se COtlSl era prm D 

complotul [lcrro!l Îns,l continu<1 s<1 la polltlcă a unul parlt cu pormrl carI aceasta Închis incidmlul cu Kărbf'r, stâllBa extrema), 
. ..:., lOC Între' frU~llaşiI I)olilicci maghiare. se cristaliseaz<\ in creerl ca al lUI Ba- ~ d , egroll Gahor: S'au făcut numai res-

:...J t I Z {1 . I~ Ambii primmillislri vor rem ne a pos- t' ţ' ., Dacil un Homân orI Slovac s'ar fi aven- rab(ts, Lengye ~ollCtn _gron ŞI \oS- 1'IC IUTII, 

turat la :l"'eJllenl l'ncerci1rI, desigur că suth? Partid~ care se pretinde dinastie. lul lor, COl/tele 7 is,a lsll'all, miI/istm preşe-
.. v '- .'---~"'-..•. ~ -~~~~-~- (ihlle: Opreli~tea s·a ŞtCI"S, dreptul uisolv~lril 

era să fie inficrai ca »iradător de ţeal'ă« dar de ace?a insulta Co:oana, c~lIn a . • s'a uat expresis \'erbis, numai convocarea 
şi i-s'ar n hărăzit doul-treI anl de tem-\ facut Barabas; ,ca~e pe ~lovacl ŞI ,Ha-I Dlsolvarea Darlamentu1ul In ex-lex. Dielei esle legală de anumite conJi\illni, de 
niţă. mânl il acuză mtr una de panslavlt'm, I '" termin, , ' , , ' , 

. . l ~ ă dar [TtJron şi PolCm\'i caula simpatia In şcdlllţa de Sumbătă a partamen-\ Ho/lv LaJos: 1\hmstru conslltuţlOnal! 
Intre Un(1ur1 polItIca accas a ms "t"'l,' '1" , . d' t rIt: " " 

, .. " ,.., , 1, (f:\Y sla\'ilur. ŞI pe când întreg acest partId tu UI, mU11strU\ pre~e tn e lSta s van, Uontele Tls~a, Isll, .. nl /lllllzsfru pl'l.'şe-
Pare c<l pI lIldc teren lot mal <lr,..,. h n " . t d raiul Rakovs~I,)~ d' [, . A l' e legea ('l""şte) ' In acel caz . '.,.. ' , 'eeulloaşle îndrepUlilrea ca Cehll ŞI Po- provoca e popo tii, /Il (; • C "C~.'" :' 
de c ulUll clllar )I)~a~korc-ul prco'ildmt de 1, . ,(' (, 'a fa _ t cnunciatiunI foarte interesante când Majestatea ::)a 1ie din ori-ce cauză dl-
Poldnvi schimbase telearame cu CphlI. 10mI sa l1e stăpanI pe soarlea lor, ear c~ , " . , sol vă Diela", Asa dar are dreplul d'a o di-

;.f n : ~ă ~t ub' tl tX 'mana faţă cu I)TlVlre la chestIunea dlsolvănI par- y carI injurau pe NemţI şi jurau Sil-) [lr<l- , nu ::; S, ea, s, m uen,a. gel, ' ~ , 501\'a,. ' , 

ătlpascc1 rimind S J'C 'l.cc::;t seu J, aju- I ele asplratlUnlle noastre naţIOnale ar Iiamentuiui 10 stare de .. ex-lex. ,Se ştle, Dgl'On GdbM': Dar este condIţIonat 
Pt 1" 'U

P 
']' p <,' !, \ aplica foc şi sabie! că legea electorala atat cea cim 1848 acest drept! Poftim citeşte mai deparle, 

om - ngun Of. -" d' V(" t' n ICI'" ,- ' t' , , ,~ .~ ., l~vident că un partid ca acesta nu cat ŞI cea 111 10)7 con ,me u e e res- onle e 11s,a Ish'Ql1 J1l1mslru pl ese. III e 
Acum v1l1e "'1 ROSSllth sa-şl spună: ~, , , "1' 1 t' 1 R J - / '" t')' 1 l " d AI S'a fie Jin 

I • ": ~ , " .' ' '. poate a vea mdreptaţlrea să dmgcl ţeara tncţlL1nI re ,atJve a prer0!5a Ive ~ . ebe \ CI. (Ş r , ,. n a?: cas ,can ,il "" 

': cuventul m cheslla mfIaţmI cu CehII ŞI, , , a t t lul de a dls01va corpunle legmltoare ori-ce cauză dl!wlvă lheta rnamte de a se 
1 Polonil I ŞI e O mare nenorocIre c, cu oa e. ", . fi presentat şi efectuit de minister' socole-
11 . .'" " '1 I acestea, asupra vietiI statuluI ungar par- ŞI restncţlU,nde acestea erau aşa lOter- lile încheiate şi budgetul anulUI viitor şi de 
~ Cliand dll1i:- o eplsto ă pe ca~e I tidul kossuthist esercitează inIluenţă, ba pretate, că lO stare de ex-Iex, fără budg~t a se fi luat în privinta acestora concluse de 

I tatăl S(~u o scrlsese la .5 Noembne inca mare. orI îndemnitate, Regele nu poate dl- cătl'ă Dietă", (SIrÎ[!,i.tte În stana-a extremd: j\;u 

/~;18'71 lu,~pe}!f~ .,KOSSUlh raer~1lC{ spun~ I Şi incalte să zicI că au motive de solva par~amentul în "20? constituţio- SUl~t cOI~cluse ,0 ::'ieta ~Sg?,m~ mare 11/ S~JIl~~ 
:t:;7. ş~ft ."'fr.I\-, polItica lor Unn!JrJI ar trehUI a fi su )ăratl e GermanI! DaI' cine nai. Asa Interpretau, pan acum cel mal şt 11l stallga. exil emil), .. ~u a"ta nu do\ edlţl 

1· ~ă se razeme pe .- SlavI. Aceasta. ,r, . p . . l ,~c ',1 K' I " A _ .' i altceva elecal că aveţi frică ele arguffipnte, 
\1< c' ellll'l] don(~ motive: numal c a~a -i-ar ;n,u ştie, că. tnt~pa?a lor cul1unt.dda" m\'~\t"~l,,g~a, ,~ZL:1L d ru .. :n) ppon),~)?_ (Contestar: sgom%ase în ,"/~Ilga I 1't::redm-
" P le' 'sl'tbi p C '1 t' 1 . (.lermanl au prll11ll-o, că oraşele lor a1t 11 , (,:a să nu mal vorbIm de maJon tele sună). Dacă. nu ve temeţI de al'gumenle, 
. pu 1 ~ t .. lt lJ .Jerr;nanl Cahu,S ~laI~ '1 ~l cele mal multe de GermanI au fost În- tatea deputaţilor carI toţI poartă frica atuncI ascultaţi-me in linişte, 

nur~a alU en ll~l~nl pe e 1 ~l o oni temelale că dacă-I vorba săjudecămeventualeI disolvărr şi de opositie care Tha~r Kdlmdn: NicI de disolvare nu 
să mtemeleze reg(lt autonom il pot' . d' d t .. d a llmente , 1 ..,. şi asupra luptelor mal îndepărtate' şi' maT ales la acest a ăpost a putut e-I ne emem, necum e rg . 
ţme depa~te c,e, ._~ il; !l " hl y l~Il\: , " de 'i'ureI, A ustriacil j. au scapat, căci şi clara r~shoi.!1 orI căruI gu;ern, care. COll:ele ?î"tr,a .ISt1h~'~, ml'IlZS{:1l I:l'eşedl'llte: 

Jna\tăpolIllcă, uqron Cauld {llL'.ltlta 1 Z t ' l' 1'> 1 t' '\ •. "~ 1 aducea arI'1ata n"tlonală Se Dacă deCI Dteta sa dl'lolvat, mamte de a 
' " a A~ll.a ŞI a )u( a OŞ IrI e mVlIlUi:l.- nu e , .... ,. f' . l' l' t ~t D' l' t l e convo franco-rusa ear Kossuth vrea s[l-l lll- .",."" ' ,,' ~,' " 'd . " _ se 1 111 emp a. ace,; ea, te ,a .re)li , -

SI ' ' d' A t' '1 y toaH. a",ulr (l ~ urellor, (,ermanl le co- poate lI1lhlplll cel nervosltatea opo cală inca in decursul acelUlaşl an ŞI anume tiirească pe a vll In us na să-I al)a. 1 '1" \ 7' , • ' • , 't ' , '_ ' , 
A (. ' _ Hu ilor I ' man( au :;'1, ară, v Icna Zl'u t1LI se ştie SI\lel cu care ~ PTl1~l~~ mter~re are a nu· l~ a~a tlmp, că atat s?cotelrle II1cheJa.~e .cat 

';:.-".-'" lUlp,otrlva ş. dacă Ungaria na.lungca ':Şi ea soal'tea mituluI preşedmte llsza, lllterpretare \ ŞI budgetul anuluI \,])tOI' până la sllrşltul 

i ~ ,'. Polit1ca oficioasă maghiara trage la statelor balcanice! singura corectă din însuş spiritul legiI anului să se poată dehbera parlamentar, 
carul triplel alianţeI şi primeşte cu I Şi cu toate acestea, partidul kos- . - care le a declarat că Regele poate l~ap ,Z,oltdn~' Dar bUl~getul ?e ~~ul 
alalu mare pe Imperatul GermanieI. Cel sulhist a cultivat în poporul maO'hiar '1 disolva in chip constitutional Dieta în aces~a '( (StnB~te I,n dr)eapta, Despre (letsfa 

" U ' y ,1 . ' , ' , b,. ,',. f nu face pomemre egea, 
mal ne~oşI ngurI fa~ ll1să, tova~aşle I ura Ilnpotflva (lermam]or ~m Austfla ŞI i ex-Iex, pentnH:ă restrlql.umle s,e re er Contele Tis,a IslJ,dll: Dreptul diso!-
c~ SlaVII cari luptă zmpotf-IV!l trIpleI i pentru ~-l slăbI p~ aceştIa, sunt gata. numaI !a convo~area Dletel Şl nu la vă~iI exi.st~ de~i. (Lontestă1i sgumoloase 11l 

alianţe! t să se alieze până ŞI cu .Muscalil! I dreptunle de dlsolvare ale Regeluf. stQllga fl m stanţ;.:l extremă). 

--r 
L 

....... -
ROIlUlllUI ctLs,ltoriei. 

De Lao Tolstoi. 5, 

Această mişcare atrase atentiunea 
asupra presenteI mele. privi în jur d'e sine 
cu'n aer Înspăimentat, aplecă ochiI se 
roşi, ca un copil. Voi să-mI zică ~eva 
dar nu putu, şi se roşi din ce în ce mai 
muh'. 

ApoI surÎsc privindu-mc, îl respun-
seT asemenea surÎzind şi toată faţa i-se 
lumina~ de bucmie. Nu m:1! era unchiul 
betrâo, care me desmerda şi mi! conducea 
ca un t<1t<1, era eg;liul meu, care mi! iubea 
şi mi! temea, cum îl iubeam si-l temeam , . , 

~!CU 

'-<?" Fură a schimba \'['0 vorb,l ne pri-
, A d d ' VW~l1. can , e-oJat,i ise Încreţi fruntea, 

SUrisul 11 dlsparu de pe buze. lucirea ochi
lor lui se stinse, apoI lŞi rcluă tonul de 
protc'ct?r şi zise cu răcenh, pentru a-mT 
~ră!a ŞI va '!le avertisa, că s'au petrecut 
mtre 001 nişte lucrurI nu prea Înţe\epte, 

~ Coboară-te odată potr să-tl fael 
vr":111 reu. ' . . 

~vea aerul, Că, şi,a revenit repedc şi 
! că VOla să me 'nvlte să-'ml revin şi eu. 
~" ..... :,...--, Adăogi'l : 

- Arungiaz!\-ţl perul, ce aer al r 
"La ce această comedie?" mi! (J'lndl" 

, • v ee ' ... 
,?l1C Ce pne sa me supere?" Şi deodată 
ţuf cuprmsă de o dorinţă irezistibilă să 
Incerc odată de a-'l stăpâni. 

--: NU'
A 
răspunseI, vreau sâ cule~ ci 

reşe, Şl acăţt:ndu-me cu amcndoue mânile 
pe pomul cel mal apropiat me lăsaI în 

. jos pe zid. Numar Înzadar Sergie Mihaf
loviel alergase să 'ml Întindă m.îna ca să-'mI 
ajute a me scoborî de pe zid, căcI deja 
sărisem în grădină. 

- Câte nebuniI faer 1 esclamă el ro
şindll-se din nou; se forţă în acelaşl timp 
să disimuleze zăpăceala sa sub un aer de 
nemulţumire. 

, - Ţe poţI răni, continuă el, cum \el 
eşI de alc!? 

Catia susţinuse, că pentru un băr
bat e mult mal uşor să iubească şi Să-'Şl 
esprime sentimentul ca pentru o femee. 

- Un bărbat, zicea ea, poate tot
d'auna să-şI mărturisească amorul, o (emee 
n'are curOlgiuL 

- Mi-se pare, replică Sergie Mlbailo
vieT că un bărbat nu trebue şi nu poate 
să- 'şi m,lrturisească amorul. 

- De ce? intrebaT. Era şi mal conius ca mal 'nainte, 
~ar de astădată emoţia sa, In loc să-'ml - Pentru-că mărturisirea lur ar fi 
tacă pUicere, mi! supără. tot-d'auna o minciună ... Iubeşte .. , ce de-

Me simţiT zapăcită la rîndui meu scoperire! S'ar zice auzindu-I că in mo
~oşiI şi pcntru a-'l evita, neştiind ce să zic, mentul când face această descoperire, ceva 
Il1cepui să culeg cirese fără a şti unde să se rupe în internullul. Puf! ... iu-beşte 1 •• 
le pun, ImI făcu) reproşurI, mi! căif, Îm! Se pare, când un bărbat ar zice uner fe
era fric;1, mi-se părea că această shurdal- meI: "te iubesc", că ar trebui să se 'n
nicie m'a perdut fără remediI în ochir lUI tGmple ceva extraordinar, ca o apariţiune .. 
Sergie .MihallovicI. ea şi dnd ar trage cineva cu tunurile! 

Devenirăm amendoT ursuzI şi ne sim- ;\li-se pare, adclogă el, că bărbaţiI, carI 
ţeam reu, iau În serios aceste vorbe sacre.. "te 

Int1ne sosi Sonia, aduccnd cheia şi ne iubesc se inşală ÎnsusI pe ei, înşală pe 
scoa<;e din această situatie încurcată. alţiI, ceea-ce e mal grav. 

Dar în decurs de' timp Îndelungat :- :Oar cum va putea şti o femee, 
nu vorbirăm de cât Sonel, fără a indrăsni că e lUbită, dacă nu i-se spune? Intrebă 
să ne privim. Catia 

Curind după aceea ne reÎnto3rserăm - Nu ştiu nimic! respun;;e el. Fie-
la Catia, Ea allrmă că n'a durmit de loc care bărbat are maniera sa de a-'şl expima 
şi că a auzit totul. Mi! calmasem pUţin şi amorul. Când cine-va iubeşte, ace'>t sen
Sergie MiballovicI se forţa să-'şl reIa to- timent se manifesta totd'auna. Clnd ce
nul părintesc şi protector, dar nu-l reuşi, tesc romane, nu me pot reţine de a-'mi 
căcI nu-'mI mal impunea. representa mina < dramatică a erouluI în 

O conversaţie pe care o avusesem 1 momentul când esclamă: "Te iubesc, Ele
cu câte-v~ zile înainte de asta îml reveni onora 1" şi când el se aşteaptă la lucru 
în memorie cu o vivacitate extraordinară. mare, pe dnd nu se întemplă nimic nou 

nicI în el, nicI in eroina luI; au tot-d'auna 
aceeaşI faţă, acelaşI nas şi acel aşI ochii 

Intrelăsa'f imediat că această glumă 
contine alusiunl serioase carT îmI erau de
stin~te mie, dar dnd făcu pe ero:.!l din 
roman, Catia nu auzi gluma 

- Tot-d'auna paradocse, e:;clamă ea, 
spune-mI acuma sincer, n'aI declarat nicI 
odată uneT femer că o iubeştI? 

- NicI-odată în viată n'am ZIS un 
asemenea cuvcnt, şi nicI~odată n'am În
genunchiat Înaintea uneI femel, respunse 
rizind. 

Reamintindu-mI aceste cuvinte, Îmi 
ziseI: 

nNu i! nevoe să~tl11 spună că me iu
heşte. O ştiu aceasta L1ră să mi-o spun,l, 
:)i toate sforţările luT pentru a părea in
diferent, nu me (ac să-mI schimb pă
rerea". 

- Cântă-mI ceva, zise întrând după 
mine în sofragerie, e multă vreme de dnd 
nu te-am auzit, 

- TocmaI aceasta mi·o ziceam şi eu 
respunseT. 

ApoI, aţintindu-mr ochiI brusc În
tr'al lUI, îl ziseI: 

- Sergie Mihailovid, nu eştI suptrat 
pe mine? 

- De ce? Întrebă el. 
- Fiind-că nu te am ascultat, înainte 

de masă, ziseI roşindu-me. 
El me înţelese, clătină din cap Şl 

surîse 
Privirea luT zicea, că am merita să 

fim certaţI, dar n'are forţă pentru asta. 

I 
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1 ~/25 Noemvric 1903 
Nr, 207 

. r'd/'..1~r Kd~'oZ,:: Căl~are de jurărn(;~t '1 marineY militare în timpul crncl sunt 
ŞI ,tradarea constItuţieI! (,~!j'omot 1I1<11c! !/I desarmate si statÎonează în porturI. 
si.ulIra) , ' , 

('> Preşedz'nlt!le: D-Voash'[t, dnmnilol' de- ' * 
putaţ.i, vestiţi libertat.ea cuv6nlulul dar de I O siatistieil. - In cursul anuluI 
fapt proce(~aţI ~~nlral'lll (Aşa-l! Aş~-l î~ 1 1902 s'au tratat în spitalele şi ospiciile 
d~·~.lpta). BInevOitl a asculta pe orator 1I1 iI-,1 dependinte de Eforia spitalelor civile 
nl:-;te. d' B d 8-

, C tiT' 1.t· D ţ"' ' a In ucurestI un numer e 2 4. 2 4. 
JOII e e Is,a JS 1'.111. a I-ml vOIe : b 1 d' ' . . 

nega acelor deputati carT dovedesc astfel de I o navI, mtre carI coplf noul n<1scllţl 
ili;Jaeienţ."t fatii. de o argumentaţie obiC'cti\'a; 179° 1; bărbaţl 8964; femel 10,080; 
dreptul ele a se gil'aîn fata opinieI publice ~ băetl 2712; fete 25 28. 
ca ap;lrălori ai libertaţii cun'nlului ca apos- " . '" 
tolI chemaţi al legilor din lKHl. . ~lr.tre aceştl.a au Ieşit dm s~ltale 

KeC!.kemeti rerenc,. l\U prea al cu~ OSpICI! 22·5 5~, dll1 carI 14.8 14. vll1de~ 
vinte d'a te plânge. Te ascultăm cu destulă I decaţl, amehoraţl 4~38; nevmdecaţl 
răbdare. '976; morţI '424, remânând la finele 

Contele Tis,a IStl'dll: Heian firul V01'- anulul în căutare 173 2 • 
biri!. Că legea nu ţinteşte la budgetul anu
lui present, asta e prea firesc, pl'ntru~că le
giuitorii din 1)-<48 şi 11'167 niCI mlnd n'au 
putul ţinea de posibil ca sit existe odată o 
minoritate în pal'lament, care S[l împpdice 
alc{tLuirea la vreme a budget ului (Api ob,11'( 
1 'il in dn!apta. Sgomotil/ st"illga). Ca din con
ditiunca aceasta din lege sit se C'onslrueze 
o opn'eli"te a t1isolvărif, tl'cLue Srl ne impo
tr'ivim ateU din punctul de "edere al drep~ 
tului coroanei cât şi din acel al (lI'epturilol' 
natiunei, prntl'u-ci\, si'l. mi~se pl'l'lIlitii., estr 
o cerinţa cal'dinal~l a insuş spiritului cons
titllţionei, e!t în orI-ce situaţie grea, în orI-ce 
ca>l de conllict ca ultima ratio să tic apelul 
la naţiunc (Aprob.}11 in dn!<lpla) domniI de
puta!i car'l iau pn~iţie in polr'inl diRoh'al'il 
In "t,u'e de ex-I(:x, vin In c()llt.l'adieţi\~ nu lIU

mai cu litera legiI dal':;;i cu insu~ spiritul cons
litu\ionalismului. (Aşa-l! A~a-i! in dreapta), 

IHN R,OJllNlA. 
Stlldiilf~ oHtt'I'ilm' lIo~tl'i tip 

mal'inll. ~ ",,1inisterul de rl!zhoiu, in 
urma interventieI comandamentulul ma
rineT militare,' a autorizat imbarcarea 
pe vasele S. M. R. a mal multor 0/1-
cerI de marină din cel mal nuoT. 

Dela Ligă. 
Circulara trimisă de cii.tl'e III Gl'ii.diş

teanu secţiuuilor Ligel CultUl'ale, a cărOI' ac
tivitate a inceput a lincezi, ÎIl timpul din 
urmă, e de urmălorul cuprins: 

Domnul meu. 
Sunteti dintre cel mal v('chi memhrii 

al ,.Ligei pentru unitat~a cultural it a tuturor 
Honulnilor", Patriotismul d-voastră a :,lrălucit 
in toale ocasiunile ce i-s'a dat. Nu mt' in
doesc că şi aZI, el nu ve face defect. 

Socti unea N, N. odinioal'.l aUlt de ln
limită, aţa enel'gică Întru aducerea ia inde
plinire a măreţului nostru scop naţional a 
început a slăbi. ştim Domnul meu, că sunl 
cauze intime cari au produs acest efect re
frigerant. 

Aceste caw'Ie insă au disp:lrut şi aţ'f 
putut vedea cit În~uşi M. S. Hegp!e u bi
nevoit a rt'sjlunde la relicil<II'ile ~i expI'e~iunea 
tie devotament, ce i-am ll'ilnsmi,.; din pa,'tpll 
ullimuiui Congr'(~s, prin călduroase m.lr! pen
tru prosperi latea şi pl'opăşirea Ligel noa<;tre. 

Din străinătate. I Ministl'Ul de extel'lle al Italiei TiUoni, 

1· .] v a spus reprezentantuluI AgenţieI Beuter 
Ţ ,Il UwmO~I:t III n('ptl.wn.~n. ~al'e l'a interviewat, că vizita RegeluI Ita~ 
".eC~Ha cas.t numllă Sclnvarzspamerhaus heI la L~H1dra va consolida pacea EuropeI. 
ŞI SItuată In dosul Voli v kirchc, În care U Oivel'sitatea ditl Oxford a numit pe 
Beethoven bolnav, a petrecut CCI dOUl Hegele ItalieI doctor de onoare. 

anI din urmil- şi a murit în 1827, se * • '" 
va darima. O exposiţie de reliquil l t yVinerI s'a dat le Guildhal un mare ban-
ale mareluI composltor va fi ol'ganisată c le n onoarea Suverallilor italieI. 
şi un mare banchet de adio va reuni ,LOI'dul. major, înmînÎnd Suveranilor 
pe admiratoriI s~I. ~a:-;peti o adresa',a ~ronulltat un discurs În 

care a mulţumit :Su~'eranilor t I 
" L d 1 t . . , n nume e on re, pen I'U Ylzlta lor urind l d' 

I;n llliJloe tIc ~el'llll.lUbml'e. 
«Frankftlrter Zeittlngt semnaleazăîntr'lln 
articol, ur~ nou mijloc de germani sare 
intrebuin tat in provinciile polo ne din 
Germania. 

Există In Posen o societaLe foarte 
veche de tlr (::3chiilzenbilde), care da
teazft de mal multe secole. Aceastil- so
cietate era compusa mal înainte nu
maI din Polon!. Acum insă de câte~ 
va lunT; ea numera în sînul el ~()3 
de germanI, astfel c.ă el fac majo
ritate. Ziarul german explică astfel acea
stă schimbare: guvel'l1ul prusian a pro
pus de a se plMi taxa de inscl'iere de 
'].0 mărCI, orI-CăruI german care se va 
inscrie în numita societate. Cele ·i'5 
fmlrcl de om, fac, pentru :2iJO de membriI 
frumoasa sumă de 11,200 marcI. 

• 
o ('ouf'el'illţil n lui Cluunbt11''' 

lahl. D-nu Chamberlain va ţine o con
ferinţă la Cardl rr. Sala unde trebue să 
se tirul nu poate să conţină de cât ·]..200 
de per::ioanc ţ;i comitetul a primit ·H).OOO 
de ce!'crI de bilete, 

Acestea costând dela 6 23 fr., se 
prevede o asi::;ienţă formidabilă şi un 
preţ fabulos plătit pentru a auzi pa 
ex-ministrul coloniilor. 

• 

inimă, bună venire. ' u- e m 

Insufleţit de admirati~. pentru tactul 
arătat de noul Hege al Hllhel la urcarea lUI 
pe . 'L~ron, ure~ză lUI şi soţiei luI O lungă şi 
fel'lCltă domlllA, aşa cum doreşte inima fie
căruI englez. A băut la urmă in sănătatea 
RegeluI şi RegineI Italiei. 

Victor Emanuel III a răspuns mulţumind 
p~ntru u~ăr~le ce .i s'ay adus, pentru splen
dida ospitalitate ŞI prImirea cordiala ce i 
s'a fâcut În Londra, ceea ce dovedeşte că. 
englezii cunosc viua sa afecţiune penlr'u 
acest popor şi pentru Hegele ~duard. Acesle 
sen timente au existat in tol-d'a·una înh'e 
poporul t'nglez şi cel italian. 

"Străbul1ul meu a venit aicI in vre
murI furtunoase - a urmat Regele - acum 
:")0 de ani. AtuncI Italia lupta pentru uni
tate şi independenţă. Ajutorul simpatic pe 
care Italienii l'au găsit atuncI la libera lHl

ţiune engle:t.ă a stabilit intre Italieni ~i En
glezi o reciprocit IncI'edere care n'a Încewt 
nicIodată, întărind mereu bunele relaţiul1l 
dintre ambele ţărI. 

"Azi trăim in timpul fericit al păcel 
internationale. ltalia şi Anglia audevflnit 
factori decisivI al prtcel. Sunt convins efllI'·_· __ ·...., 
ambele naţiunI vor rămlnea mereu unite, 
înaintind împreună pe calea progresului şi 
a civih1.aţiei. 

"Pătruns de ace3te sentimente, hoau 
În sănătatea lordulul mayor şi a onorahililor 
reprezentanţI al oraşuluI Londra·' . (O va
ţiunI enorme). 

* ... . 
SuveraniI Italiei au vizitat oraşul. Sh'a

tlele, era~ împodobite în mod splendid. O , 
multune lHwn:-;ă de lume îl aclama..< .... ~;ţ.>· .. 

Suvel'anii s'au tlus la ambasada IjalieI """'. 

-f 

1 ,. 
; 

P~lnă acum au fost imbarcaţl pe 
cargobotul Constanţa sub-locotenenţiI 
Constantin Rădulescu şi Neculal An
tonescu, ear peste câte-va zile vor fi 
îmbaarcaţl pe caragobotul Bucureştl 
sub-locotenenţi! Corneliu Buholtzer şi 
Niculae Popescu. 

Acum DOllluul meu, c<lnd cele ce se 
p(~tl'ec tiin colo de Carpaţi, ÎI1 Imperiu Austro
Ungar, nu ne pel'mit a ved(~a cu indiferenţă, 
pretentiunile exorbilantA ale Maghial'ilor, 
cari, în contra pactului fundamental, oprimă 
şi caută chiar sa suprirne toate celelalte na
ţionalităţi, din Regatul lor; e de datoria 
noastră, fd/':J. nic{ un scop iridcllt, să venim 
în ajutorul fraţilor nostri, pentru-ca să-şI 
poată conserya limba şi religiunea părinţilor 
nostri comunI. 

Jlonrtnu Ullui politieiUll fin
landez. Se anunţă din Finlanda moartea 
lur Yrio Koskineu, in etate de 65 de 
ani. bloric de valoare, a avut un rol 
foarte important în politica ţeret sale. 
Şeful partidulUI Mlrânilor-fenomanl carI 
întrebuinţau aproape exclusiv limba fin
)andeză în detrimentul limbel suedeze, 
in administratie, Universitate ~i ~colI, 
el f<lcu guvernuluI rus marI concesiunl 
politice. Această atitudine i~a fost re
proşatil- şi în aniI din urmă el fu unul 
din oameniI nepopularl al Finlandel. 

şi au prirnit colonia italiana. Intre membti'1 ,;,.!O+~~ ... -.: 

colonie. se aflau şi celebrul Marconi,' Jn-"
ventatorul telegrafic! fără fir, şi m~~l.ţ. 
veteranI italieni şi englezi din ~ul In
dependenţeI. 

Treptat, treptat vor fi îmbarcaţI 
pe vasele de comerciu şi alţI domnI 
oficerT. 

ToţI oficeriI îmbarcaţl pe vasele 
marineI comerciale vor face câte două 
călătoriI între Rotterdam şi pe Dunăre, 
dus şi Întors. 

Scopul acestor îmbarcărr e ca 
tineriI oficerl de marină, încă dela in
ceputul carieriI să facă practica navi
gaţiuneI pe vase de lungă cursă şi in timp 
de iarnă, căcI este ştiut că vasele 

- NumaI e nimic între noi? Suntem 
din nou amicI bunI? îl intreba! luând loc 
la pian. 

- Asa cred! zise el. 
In de'cursul întregeI serI vorbi puţin 

cu mine, dar amorul se oglindea în toată 
mişchrea lUI, în privire, până şi în vor· 
bele adresate Catef si micel mele surorI. 
Nu me mal îndoiam de amorul luT. Aveam 
o plânsoare contra luI Sergie Mihailovid 
şi-'m! era necaz pe el, fiind-că credea ne
cesar să-'şl desimuleze sentimentele şi de 
a afecta în faţa mea răceala, când vedeam 
at<lt de clar ceea-ce într'adever era şi ar 
fi fo;;t atât de simplu şi u'Şor să fim per
fect fericiţI. 

Dar tot timpul, amintirea ştreng:1rier 
mele me turmenta ca o crimil. Mi-se părea 
cii Incetase să me mal respecte de când 
sărisem zidul grădineT, şi că era superat 
pe mine. După ceaI me apropiaI de piano. 
El me urmă! 

Pentru a lumina această sală vastă 
cu plafonul înalt, nu erau dedt doue 
sfeşnice cu lumin:lri de asupra pianuluI. 
() noapte senină de vară ne surîdea prin 
ferestrele deschise. Totul era liniştit, nu se 
auzeau decât paşiI Catel, care călca rar pe 
nesip ~i calul visitatoruluI nostru, animalul 
era legat sub fereastră şi nechezea bătând 
cu copita. 

Sergie MihaIlovici şedea la spatele 
meu, nu-l puteam vedea, dar în tot locul, 
în semiobscuritatea salonu luT, în sunetul 
pianulur şi In mine însarof simtiam prc
senţa luI. 

Sunt convins, Domnul meu, că In ase
menea circumstanţe, sufletul d-voaslre va 
vibra, că veţi reinfiinţa secţiunea din oraşul 
d-v şi că prin mijloacele ce veţi crede mal 
lle cuviintă, veţi nJspunde Ia chemarea ce 
ve fac, in numele ComitetuluI Central al 
Lige1, pentru unitatea culturală a tuturor 
Homilnilor, şi mal cu seamă a celor opri
maţI. 

Primiţl, ve rog, Domnul meu, asigurarea 
distinsei mele consideraţjunl. 

Preşedin te, Petru GrJdişteal1u. 
Suveranil italieI la londra. 

Toate ziarele engleze relevează murele 

I entusiasm al poporului englez pentru vizita 
Su "cranilol' ItalieI. 

Suvel'anÎI s'au dus şi la Guidhal (pri
mărie) unde au fost primiţT de IOl'dul-mayor 
(primar), de soţia acestuia, ~i de Prinei pl, 
avînd pe lângă ei un cortegIu mare, toţi în 
costume antice caracteristice. 

Lordul mayol' a salutat cu căldură pe 
SuveranT, vorbind cu entusiasm de amiciţia 
italo-engleză. I·'~ __ 

Hegele Victor Emanuel a respuns mill- -, 
ţurnind foarte mult de primirea ce i s'a 
făcut şi exprimând mare simpatie penlru 
Anglia. 

Atât la ducere ca.t şi la intoarcere, ( 
mulţime enol'mă le-a făcut ovaţiunl en
tosiaste. 

Nu-I puteam distinc;e nicf prIVIrea cită, pentru toate câte s'au petrecut în. Umbra ~i lumina se uniau pe aleia c'ur, 
nicI mişcările; dar se rellectau toate În aceast~ zi. C:ând el eşise din s~la de man~ 1 ef <!ct atât de ~antastic, în~ât nu se mal ve· 
inima mea. Incepu! să cânt sonate-fantasie care, lInbrăţtşai repede pe Catla, care se . de.lu arborI Şi cărarea; el un fel de case 
de ~lozart, pe care mi-o adusese el şi pe apropiase de mine şi se ţinea aproape de ! transparente carI se balansâU în ondula 
care o studiasem ca el şi pentru el. Nu pian, îl dăduI o sărutare. in locul favorit I ţiunl uşoare. ">~ __ 

me gândeam de loc la musică dar mi~se :nie, pe gâtuI e.I gras, ~ub bărbie; şi abea l' In dreapta, în umbra caseI, totu.l er~ 
părea că nu m'am achitat reu şi că· 1 făcea ImI puteam reţmea SUrIsul. negru, sinistru, tnspi.limcntător. Ca o'~V 
plăcere să me asculte. ~ Ce are azI? întrebă Catia. ţiune~ verful plopilor aplecaţ' cutezăto 

Simţiam că me prive5te şi că era fe- Sergie Mihallovicl nu respunse nimic, ! rceşia viu pe acest~ fond obscur. Ţe între?:l' 
ricit. Deodată, involuntar, dar cântand mal mI'! privi şi surise. Şlia bine ce am. I pentru-ce ~c:s~ v(!ri de arbore lşI 0P:-lsr 
departe, îmI Întorscl capul şi me uita! o _ Uite ce noapte frumoasă I stri{~ă i ~borul la mulţll"?ea caseI pent;.ru a se scald,~ 
clipă la el. Capul lUI se detaşa pe fondul din salon f:1~end un pas spre uşa, care ~e : lr: .~;ceastă IUI1l1!Hl natural~, m loc de a se 
clar al acesteI nopţI luminoase. Şedea cu deschidea pe terasă. rIdlc~ mal sus, In profunZimea ceruluI al 
(aţa spriginită pe m~l.nă, ochiI luI sclipicioşl C' . . , d' 1 băstnu../ 
e' d I tă alia vel1l cu mine s o a 1l1lrăm, n V . v l' b l!I"'escl' . 

ro pnveau cu u ce,l, ' adever, nu vezusem încă o noapte atat de .. ~. , entţl _~ă ~e p Im ă;l~un . '~~ld:>,~_ 
Intâlnind privirea sa, surisel şi lntre- frumoasă. Catla conSimţi, cu cond.f ~~~~~. 

rupsei piesa; surise şi el şi cu un gest de L \. d v I pun galoşI. ~ 
reproş îmI indică caetul de muslcu pentru una p mă, era e-asupra casei noa- .\ _ Nu nu e de tîps;}, respullse, 
a mc angaja să continuI. stre, aşa că n'o puteam vedea. Jumetatea _ Se'rcrie MihallovicI ÎmI "a d, 

Clnd ajunseI în capetul sonateI, luna umbre~ acoperiş~lu}, col?apele şi verfuri~e ; bratul. D ~" 
se ridicase pe cer, şi lumina sa mult maI se prOiectau obliC m miniatură pe alela \. . Nu-'mT puteam mchlPlll, cum br;"lU 
vie s'Jduoga la raza slabă a feşnicclor, de nesip şi p,e pajiş~tea rO:llodâ, Tot .re- luI Sergie Mihall~)Vicl imI 1?utea apera pi 
inundând parchetul de un val de lumină stul ter.aset .rell1as~ ,In .relief sub lumma cioarele de umezwW, ~3r ni-se păru' n~ 

luncI ŞI lUCIrea pIcatUrIlor de rouă. turală această obSerVtlţle la toţI treI. . 
arginţie. Pe aleIa largă mărginită de HorI, care Nu-'mI oferise nici-odată braţul; 'i" 

Catia observase că am cântat reu, se perdea în depărtare în negură, se dese- I seara aceasta îl cerul eu singură şi nu i-~: 
căcI me oprisem la cel lTIaT frumos pa- nau silhuetele georginelor şi proptelor lor părea curios. Ne coborîrăm toţI treI p' 
sugiu, dar Sergie Mihuilovid afirmă. con- pe marginea făşieI luminoase şi ~ecl unde terasă., 
trarul, că n'am cântat nicI-odată maT bine sclipeau pietrele inegale din nes~p.. Ml·se păria, că cerul, grădina. aert 
ca în aceasta seară. Se vedea sclipind In curmezlşI crăCIle, ce-'l respiram, lumea întreagă, era nou 

Incepu să se plimbe, treccnd din acoperişul neted al siereI, pe ca.n,d dtn lun- pentru mîne, 
sofragerie In salon, şi de câte-orI venea dul rovinelor se ridica ceaţa ŞI s'avansa T . R Ş.... 
lângă mine, mi! privea surizend. din ce în ce mal gro~să. . . rad de: Luereţza ussu ,"anii. 

Il înapoiam surisul şi chiar aveam I ~'asupra. ramurilor. de . hha~, parte (Va urma). 
o dorinţă nebună de a ride, fără nicI un înflonte~ se dlst1l1geau bllle clOrchmele de 
reson. ci numaI fiind·că eam perfect feri~ florI udate de rouă. 

~-----------------------------
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In parcUl'sul 101', SuvPraniI .JtalieI, au 
• . 'l adl'f'se de la pl':mal'J1 ora~elol' 

,1 pl'lIn! ~. ,~ . 1 \ ' H 
,Ihorn, pcddington :;;1 i\1al'ya e )On8. e-

e a multumit In cllglezc?tc: 
Cavale6<\ gardci era lll~lrată d'o parte 

de alta a slrlulelor. 
Balcoanele gemeau. de l~me, Clopotele 

" ,lau in vreme ce muzICele mtonau mar-
l'egal italian. . 
spectacol~1 era Impozant. Enlus:a<.mul 

de nede~crls. 

Pcrfitlic şi r(~sbnna re. 
In numerul seu din urmă ),Foaia Po

. · ..... ttllul" scrie: -,--'" . 
- "Călindarul Poporulu lt pe t~,o-t. es~e 

'" mal bun. mal frumos ~i mal Ici tin 
,ltre căiindarele noastre şi cu mult mal 
,.re şi mal bogat, ca cele din~ anir t~'e-

c :1 Călindarul Poporului" e mtrepnn-
"e ;omane<lsCă; din el respiră un ac~ 

, 'd şi verde românesc şi totuşl "lrat1 

":-al nostri vin a-'I ponegri I 
Ne-am intrebat ce să fie CIU~'l '? Am - , " , I ~, 

., : reutatcJ, pisma - cunoscute e lOS11~ 
~, r a fr<'ţilor din Arad. 1),11' am aHat Şl 
tlSa de mai aproape. Eat~:o.: 

........ "FraţiI no:-,triI ~cla ,,1 f1bun
A
a P?PO-

_'~ ul" în Llţa ROJl1,lndor se bat Jl1 ,plepl~ 
"':--'sunt ROlmlnf marI, ear fup de U ngufI 

" ar:lt,l ,.patrioticI", ~lugi plecate şi .lin
,c lsitoare v2n~î.!ld du p,1ll1tereselc lor egol<.;te. 
'i "~ cec; ce au făcut acum n'au făcut 

:l-când, nicI o foaie ro:n;lneascfa un 
cat national: ca să se linguşeasctl nou

prim-ministru Tisza au sCvs din n Tri
na PoporuluI" în ediţie sepan1tă un nu
~r în limba ungureasca. 

O mal mal mare perfidie nd ni-s'a 
c : t să citim' Şi tot-odată şi stupiditate. 
" tIU adică: fiind-că numitul culind ,r, dll1 
.,Ire respiră "aierul cald şi verJ c roma
."~sc" al negustoruluI sa, .\larschall, a apă-

t anul acesta "mel! mare şi mal ?l)gat~, 
"'c .1 ne·am facut ns1ugT plecate şlllllgUŞl
:,.ue, vcnând după interese egoiste"? Ce 
" ~ăturI poate fi intre una şi alta? 

Si cine îndnlsneste să ne arunce ase-
." mea acuze? . 

Iosif Marschall desigur că nu, el nicI 
• ".lfcetească nicI ia, scrie nu ştie româneşte, 

,", ~'~.~'~.tea platitudinI le scrie figura 
.,' - st;\ Silvestru Moldovan, cel care după-ce 

~,~ ~j dat de mal "Tribuna It, a Întrat cu sim
(,de la Sas ... 

'Bin~ înţeles, c,'[ nu ne trece prin minte 
,L. pO!ellllzăm cu simbriaşul care ne ln
:o' fă pe nOI'A luptatorI naţionalI în toata 
-:: lterea cuventuluJ. Mal al~s că si asa nu 
['Jate a fi aci vorb:l de a cUilJ'illgc': di' 1'1101-
,: lvan cu bwul §ttre Imllte, spunl:nd câ nOI 

, '1 scos" Tribuna Poporulu" ungureşte, pc 
~ nd am dat numaI traducerea ungureascâ 
" unul articol tocmaI pentru-ca presa ma· 

~ ~. "~o , trljară să nu poată schimonosi ceea-ce 
. riam. E decI numar o perfidie şi reu

, te, când pentru asta ne împroaşca cu tot 
dul de epitete murdare. Mal ales că cine 
;~'I~Înţelege necazullul.silvestru Moldovan ? 
rrin InJiinţarea "TribuneI PoporuluI", 
,,'{oaia Poporulul lt a scăzut la j umetate 
:'lonenţL Vor Iî simţind apoT, că lupta ce 

'j n deschis încontra calidaruluI lor săsesc 
~,,)ate să reducă - muştel'itl 

E chestie de pâne la dumnealor SEt 
;'! înjure, 

. Ne vom face şi noi chestie de da-
" Tie să-I reducem aşa fel, încât din nl<ln

u\ câmp românesc să dispară figurile 
[flste ca Silvestru Mol49van, care atâta 
\ emc a fost l'atjocura~"reseI române. Şi 
~'l.'1e-vom capat şi exploatăriI (umilitoare 
:.mtru Rom,înl) pe carc Sasul i\larschall o 
,ce cu foaIa şi calindarul susamintit. 

U 11 U. P ezi. 
'c,<_< Un .boor IlHlrţ!'ând, pe o zi frig-llroflsii de i!lrnă, 

-.:::~ lina dm mo~iil(1 salo, tremura 1n eontillilU do 
~~i :''''';''' 7, cU toate .. tI avoa şuhl\ lmorlll de mare. Ca 

, ' .. :utiu avoa, po l'!lIJI'." \Ill ţil.'DIl, 1mbl'i'\eat lllllllal 

'1 o manta subţil'O ~\ p!ill~ ,t8 gi'turL l,a un JllO
'",mt d!lt boerul In!roabii lHl vizitiu: 

.Bine, mM !oan(\, eum ~() r:l'.'O că tu llli su
;c,r~ de loc de frig, pa natiI. vreulU 0\1 toată Huba 
!"'3mUr de ImI clitnţăne f1inţit r ' 1 

Vizitiul n rilspundll: .Do, I'u,'olino, la (Ha 
. ntul ('{Ind lnt~1'I nu lllaI are IlIl nndo :llt ia:;~, pe 

.ud la mitUl tlm(l g!\tuI şi tn spntCl vIntul Intl'ă ~i 
;,se fări1 3 mă mal atinge..' '1 

XOUTĂWI. 
AltAn, 24.Noemvire n. 1903. 

: 1 -;- ŞtirI pcrsol1al('. P. S. Sa Fpis,;oplll 
., . 1 ap al AraduluI a plecat err la SzLilu, 
t !~ tru a ,pat'licipa la fedilllele COlZsistar'ulUT 
, lttropolttatl. 

_ P. S. Sa Fpiscoplll nI'. V. H (JS~\' 1':11'& a-~i fl lllaT rlwrnit. la fire şi fi'u'ă a i-se LU1101,ic n 'eÎset, profesor de pian (P, 'Z'i'Jn\). 

din Luo'oJ a sosit aseard î/I Arad, Imeie î" pllt.~a constata identitatea. Într'o şcrisoare adresată de curind d-;ul 
d. 'L '1 • I 1" \blle:'. ecurs" 'l"r] a It,·,:[ 1';'" te }'!' ,r( oilOr,? 101", --- ~inudd('rr. Flo:1.1'8,I,C:' J':!ar d i II Co-

_ (jolln'nirca sudal.\, (are a avut cil1lm alal!(uwI s'a spanzurat. Causa SIIlUCl
loc aseară la rcstaUr<1I11c.d n \-a~s" a adunat , dlH'I~l este necunosclltă. 
la un loc apro.1pc li1tl'c:lga s,;cietate ro- I - Caii din l:w!,'llria în HOllliinia. 
m;ll1casc<l din Arad. D1 D. SIn/IOnescu a •• Se f:le eal' transportllri de cal de pl'in păr
delectat pub'licul nu numai cu, escelcnta .. tile Jl'):lstl'I~, in HOIllimia Mini,;lel'Lll de 1'(;8-

executa re a 1ntre g prog ril IllU 1 u l pc care boi did J :om:Îllia voe,;;tc a cump(~ra pe sca
i'am publicat erî, Jar ~l cu, 111,11 multe ma tlnnatel rOlllane :?OO de caJ. A ~i încl'c
alte piese, îndeosebI d,o~ne l~aţlonal; ŞI ro- dinlat cu CurnIH~l'al'lm pe negutNOl'ul de cai 
manţe, una !DaI dcl~clOasa de .cat alt;.),: :\Iihai Ardelean din l'esac. Ardelean a tram; 
D sa dnta pe ma~dolll1ă .cu o. Simţire, ŞI portat pană acuma peste 800 de cai. Cam 
pricepere de adcycr~t <Inlsl~ ŞI Je\il ll11Ca I eli cale lUUU de CUl'oane uuul. st'ptiirn<llla 
rnand~)lină parc un l~strurnent l11?dest d~ \"iilmm~ va vcni un exmis al guvcmului la 
tot dlll corztle el artistul a stIut sa sto,m:a l\rud si Timi:iOara. 
at;l'tea armonil dulcI cu modulatiunI dis- " . ' _ .. 
crcte, 'in cat după fiecare dntec rcsunau, it d' CI~lil~Hl nl1~ll l~lI~lOnlar. se

l 
de)e-

a lausele sincereI tnsutietirI. ~.eaJ\· ll1 1, I ano ca POlIţ,la (e aco o. ~ l e-
p . tUlLlt pe Illilonarui LudOVIC de j\led/ci b[\-

- Ilr-. luau Uaţiu, tinerul advocat care nuit cu oir[!virea nevesteI sale. 
si-a deschis de curind cancelarie in Siria, 
dup;l-cum ni-se scrie din partea loc'uiul, 
a fost îmbrăţişat nu se poate maT bine de 
pnpuluţia română d'acolo. Te,anJ şi frun
taşi, sunt d'opotriva veseli ca pe d'oparte 
aLI nul mult cu un advocat, pc de altă parte 
mal au şi un distins luptător pe toate tere
nele vietif publice, Dorim si noI prospe
ritate si 1'0 pa ti cuiul advocat,' c:Jre mergc'n d 
mană 'n m,lnă cu colegul seu Dr. l~lCob 
Hotâran, încercat deja In lUPte, ponte face 
mult bine poporulul şi causeI naţionale. 

-, - Ut'lli1l'lIta si~tată. COl1[ple ]\}/1U'1l 
IIJd('rJ\i,.i' mal ill LB'mli Contele 'l'is,.l IS!l'cÎIl 

ca mi 11 isi ril do inlel'tlc, au ni mieit hnli:1I'i
riie unor municipii Ol'ăşelle~tL pl'in car} Se' 

donega incassal'ea d(u'ii în cx-lex. S'au ailal 
ILlsa ol'a~e carI, lmpotri\':l ol'llinatiunilor, au 
IH'l'sislat pe lângă holăril'ile lor şi au deneg<ll 
"i mal ,deparle incasarea dări. plătită vo
I uI1lar. .Ministrul de in terne le-a somat atuncI 
din nou şi serios S1\ pună capet escesului 
de patriotism şi sub urmările legiI să se 
aeomodeze ol'di Ilol lor ministeriale. Noua so
rnaţiune a avut efecl. l-'r(~CUIIl se sCl'ie din 
Hudapesta, consiliile OI'a~elor Debrc(in ~i S,e
ghedin au hotăril decurend a nu mui opw:e 
resisLl.'l1ţd ci a se acomoda ordinaţiunei COll
telul Tisza Istvim. La ce a fost decI bună 

- ('rimillal os:înllit la moarte. Curtpa 
en .imaţl din Yiena a oS<llldit alaltăerI la 
mOUl'te pl'in şh'l'ang pe uciga~ul iVepol1luck;.r 
tipot care in Apl'ilie anul acesta a omorit 
In Ujpest pe cus,Horeasa Kubâlwi Iuliska. 
r' cigaşu! a fost fugit, dar a fost prins În 
Yifma, uude şi-a primit acuma meritata pc
deap,;ă. 

,. lteetili(,<ln. In numerul nostru ele 
SâmlJăli la :;;tirea ce am rlal-o despre pa
rastasnl celf'hral În mpll1ol'ia reginei Elisa
bela s'a stJ'cellrat o eroare de tipar pUIll'nd 
în loe de diaconul Dr Buti~: hipodiacol1ul ... 
lkl:lilidim prin aceasta el'oarea. 

Uom.lnil (lin Ol'ăstie lH'utru hiscri{'ă. 
n Libertatea" din Or:1ştie publică la loc dl: 
{runte un calduros apel p~ntru a se pune 
tcmeiu unUl fond din care să se zidească 
o bi:;eric;1 romiine;Jsca, corespunz.Hoare 
Jemniruţif Rond.nilor din acest oraş. BraviI 
[{nrn~lnr din Orăştie carI au făcut şi pân' 
;~cum frumoase progrese pe toate terenele 
JIU vrCilU sfi se lu-e în urma celoraLdtf 
c)ncet~ltenT n:cr cu lâcasul vezut al DOln'
!111luT. Si inceputul prO!~1jte realisarca pla
nulUI maT curind dec~lt dinsiI ar ii crezut. 
S'au SUbSC1 is qdecd pân' acw;/a fl.'Sfe (ioou 
Cor. Aşa ar trebui să !le Romanii pretu
t'ndcne1. 

'[j
? 

.... 12 /. hlyestir~ 1.a til)o~l'afi!L ,,1.'l'.i.. - Armata luI Sima }'Cl'l'llcz. Ob
a l>ovoi·uhu." Dupa-ce l1l lunde structo;-ii n'au să mal poarte frică dac~i e 

spre isprăvite cu croiI vorbelor şi ar veni 
trecute tipografia noastră a fost pro- rlLldnl h fapte. De pc,;te mărI vine vestea 
vf:{ută cu litere noUt!, acum consiliul ;5. s\ldună deja legiunea p:nriotică. Ve
direcţional a procurat pe sama '{iarulul ,(tu! p:mlot Sima Ferencz a desfăcut 
nostru şi nouă maşină de tipar, sis te- steagul şi şi-a deschis - punga. Admirabil 
mul cel mal modern, CfJre va fi mâ- om, Sitna Fcrencz acesta, Tirănia brutală 

şi sold:ltesca slugarnică s'au putut uni cu 
nată prin motor de gat aeri(tn şi prin annadia crudă a creditorilor, ca să-I is-

l'ÎehimlJaJ'l' de loeal. Henumitul denlist 
JI01;t{e/lsterJl G~'ula şI a strămutat locuinta 
lle ol'tliflaţie (t['agerea de miiscle, plull1kH(~, 
llliise1e singural.iee şire de dinti, euroan,'t de 
dil!ţi cl\~ aur fIliisde cu l'uJăcinl etc.) în 
Arad. piaţa A Ild"dssr Nr. 15-

- l~xtl'aul'(linal'! Cel m~I ehin 
~i mal bun isvor de a se proved~a 
cu tot felul - exclusiv prima calitate 
de bij uteriI, articole de brilliant, tad
murI de argint in cassete, precum şi 
argint festiv şi obiecte de donurI -
preţuri strict solide, executare pomptă, 
pe lân,gă garall{â ia juvalieru\ nostru 
de bun renume Wf'illber{ff'r Ferencz, 
piaţa Andrâssy, în edificiul Hotelului 
Central. 

Atelier propriu de primul rang 
pentru reparat urI. Telefon pentru oraş 
şi comitat N!-. 439. 
• Coa mal nestrieă.eioa~ă eremit pentru 
,nfrumseţarea ten uluI e crema de liorl Je 
il iac, un borcan costă 1 cor. 

Pud;'a de HorT de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de ftorf de liliac bucata 70 ti!. 
Pasta luno 2 cor. 
Pudra luno '2 cor, 
- ~liiloc sigur contra durerilor de 

:-;tomac, ;} sgârciturilor şi a catarllrilor de 
stoma.::, contra boaleior Învechite de stomac 
şi contra lipseI poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur pLlrgativ fără dureri: e 
ceaiul Int:lritor de stomac al fann8cistuluI 
Kosstlth. U cutie de probă 1 cor. 20 fi!., 
o cutie de: probă 2 cor. 

- Contra guturaiuluT, tuseI, r:igu
şclcf, flegmeI şi a afeqiunilor laringilor 
are un efect miraculos paqilele de pept 
Senega. Se pot găsi În' farrnacia ,., Verg
Maria" alui Kossuth, în Arad, Piata Boross-
Ben i r 50 (casa Dengl). . 

[~ibliogl'afie. 
A a}h1rut: 

Nr. 11 din Hevista llConl'ol bid Lite
m1'c" anul 3/, 1\)0;>, are Ul'm~llorul CUPl'ÎllS. 

Duiliu Zamtirescu, - Lyclda (roman). Cil'u 
Oeconomu, - }Jin l{ucfu= (I'ornan). 1. Slavil:l. 
- Sel'!Jal'ea dela Putna. LJr. I. l,'elix -
Apa (sludiu). N. IOl'!~a - ,.BI'aga Voe,'nu" 
al Tl'l'il-f{omâne~ti (1:)3:», Alex. Lllp(~uatu. 
- Vlad vodă Calugărul. 1. Bogdan. -,- Gr. 
G. Tocil(~scu, :l\Ianual de istoria H.omanilor 
(recensiune), G. Bogdan Duică. - Ion Cio
eârlan: pe Plaiu. -- Sorco\'ă: Clipe de re
pans (dări de sami't), 

care nu 1/umai ;JaruL se va pult!a ti- gonea'ic:i peste Oceanul Paci(ic I lnsă el 
p.lri in esemplm'e mult mal numeroase, tot <1cela a remas, ce a fost şi aicI. Un 
ci se vor putea esecllh~ si cele mai p:.ltriot ~ convins! Sima Ferencz nu vrea 
grele şi mal lille lucrări tip~graJice ClI <.;ă bse p<Jtria ~ deşi a fost silit s'o lase. -.-----
preţuri foarte reduse. Cu bucurie adll- (;it<;:, organi"e3Z~l acum în America armat[l Red. respons. Ioan Russu ~il'ianu 

ncltionaLl. care dac'ar trece aici. intâiul Editor.~ ur.~] P01}oyjel~HllreÎlllHJ . 
cem vestea aceasta la cunostinta pu- rcsbc\ k;.r el.t cu poliţia, cu care Sima 
blicului nostru cetitor, precum şi tutu- Feren,:z st~i Într'o dusmănie mal mare 
rar acelora, cari: pentru lucra,.l lipo- dec,1t cu - Camari la. Intreprinderea asta 
grafice au lipsti de tipografie promplă) interesantă a luT Sima'F'ercncz, cu care 

INSERŢJUNI şi RECLAME. 
==========c==============. 

d scotoceste bani! din buzunarele bieti lor 
ma ană şi le/tina. muncit~rf kOSSL!thiştf din America: are o Ofert tIc C{ts>~tol·ic. 

Sunt de 3R anr, am (iooo cor. venit 
duual. Cuut (:OIlSOcll'!r1 de cllltlLr,~ si cu 
zestre amasurată. ()[eretc dt::v,ilate' dda 
d-şoare sau veduve rog sub ;1 Di l)]omal" 
la admin "Trib Pop. It -- Discrc\i~lIlC 
reciprclC<l leg de onoare. Anonime nu 
consider. 

Concurs. 

- Umhrn InI Iancu. Un deputat,.. cu moral.1 duplă. Intâiu că în b,lrbatul acesta 
numele Verhin Endrc in ~edill~a de Sall1- s'a perdut un wlent militar, pentru-ca 
bată a parlamentului din Budapesta a cilat el slie cit la un rcsbof tref lucrurI sunt in
umbra lui Iancu ca sţt llli'il'turiscasclL. 1\1;\1"- dispensabilc: banT. banI si banI. Celelalte 
lul'ie clasică dcspl'c ingratitudine ii lI'chllia sunt de prisos. MaT Je pri~os este însusi 
oratoI'ului, asta o cerea umbrei legeudarulul rc~boilll. A doua : că patriotismul se poate 
crou. Şi a martul'isit. Dar cea ce a spus escompta bine ori unde şi În 01'1 ce vreme. 
a fost nurnal de jUllletale, Dl \-c1'(;'lll tl'O- Lucrul de clpetenie e, să te ştiI folosi de 
buia. să-I .Iase să \rOI'bcasca ptillă Iti capt~l cI. Patriotismul cuminte întrebuinţat, fruc
AI' ,il auzIt l:~ urmă nu numa.i despre "nu tind tutdeauna cu prisosinţă, ori în forma 
te n:('ede NeamtuluI" ci ceva şi llespt.c unUl cambiu isc~dit orI In forma uneI pro Pentru ocuparea postuluI de comp-
al~ă. II1credel'~, pe care Hom<Înul DI'agnş a cla1l13ţiI naţion ale, tabil la , Banca-Poporală c societate pe 
platJt-o cu. v.m~a, remuneraţie pe cal'c su- y t V act,il in D(:J' , ţ1 rin aCc3sta se es"'rl'e tl tit I - 1,Olllcn {'S omeu. aporul Petoti '-' 

e u pr'CSI~l1l.S a eroulUI o profeţc'jHe I.u- d' v - \ '( (' l' d l' 'f concurs ne lâ!l>!ă următoarele '~onJl'-
lUl'ol' HormulIlor cat'l se 'ncred. Lăsa~ in a 1sparut 111 ya,ur. J

ll un ;1[U- au VI 0- r v "-

pace morţiI! . "ele de w:lInn,l c:lrI urlă pe mare ori ză- ţiunI: 

- A])l:ohal'ca I1IW[ eăJ'11 hnnc. lnaltul 
minister prin resolutia din i9 Octomvrie ;1, 

c. ,'J.l1-O Pl'Cf;, a aprobat pcntl'U şcoalele po
porale - ambele Clll'iHlrl- "CarlC'a de înve
t~tllm'l;' scrisă cu raL'it competenţă dn d. 
lldiu 1'1It~1 ~i ajl:trulă În editura {linI Cilll'cu 
la HI'uţiov. La comande mal marI se rac~ ('c
llllceriL Toti învt~ţ[ltOl'iT) pl'eo~il şi hihliotc
cile poporale să-~I ţ.ină ue datOl'ie a-şi pro
CUl"l acea",lă escelenla carte, 

- Se tantă l)ompicI'I. Comandamcn
tul pompierilor elin Al'ad publică concul's 
pentl'u ocupal'ca mal mullOl' posturI de pom
pierI) carI au deycnit vacanle ... 

- Iarna. 1\U o mai pulrm aeuma 
nega; iarna a sosit. Primim ves!ra despre 
cel dintâi inghetat. Pe drumul de Tearft ee 
duce la Valcanl, a fost atlaI un biet cidetOl' 
înghetat. A fost dus la primăl'ie dar a murit 

tupitu-s':i ,intre, stancI .~ndeva - cine ~r Salar anual deocamdată 1200 cor., 
şti spune! A dl~părllt ŞI de nu se va gă.<'J, ! care salar dună serviciu d" < 

are aceeaş soarta cu poetul dela care şI-a I • "l. . e un an se 
împrumuta, t numele: i-a perit urma. Iva tm,buI1ătăţl, Şi lantlema statut ară. 

1 o Cel-ce doresc a ocupa acest post 
-- Hpl'um eoutrn tuhereulost'l. ! au să dovedească că au ab 'olvat o 

Foct~r111, ?\~armorek, <:ii? Paris, a [ăc~t ! a~aden?ie sau şcolă superioar; comer
a ~,-ad:111Ia. d~ medlclOă o comUnI- i cwlă ŞI că poşed perfect limba rom5.J1~1 
caţl.une 111 pnvmţa unul serum desco- II si maghiară. 
pent de _ dills~1 ~ol1tra tu~erculoz.eI..' ~.ela concurent nu se pretinde ne-

DOdoful ahrmă perfecta eiIcacl- ·1· conditlOnat ca să fie În stare a încheia 
tate a seruluI ce a descoperit. bilanţ' independent. 

tane !o!ul'erc de l"eumă, nevr310ic du- Acela care a nracticat la vre· un 
rer! de ur<:chI şi migrenă,. s1 foros~ască 1 asemenea institut, v'a fi preferit. 
~rucea dupla magneto-electncă R. B. 8(i9li7 i Ter111inul pentru concurs se În-
inventată de dl Albert i\hiller (lJudapcst. 1 h . ,. 1 . v_ Vadâ<;z lIt. 441\:.), care întrece în efect C el~ c~ 2b " c'. st. n., rugănle sunt 
toate remediile din lume. Nenumerate sunt la dlrecţlUnea InstitutuluI. 
scrisorile de recunoştinţă, cari adeveresc 
aceasta cum o adevereşte între altele şi 39 2-2 

Simeon Unss 
direotor eseCl1 tiv, 
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6 ",TRIBUNA POPORUIJUI" Nr. 207 

e tn interesul damelor Ba-şI cumpere numal dupQ ce I vezut 

Noutătile modernc , 
din prAvMili mea, a caror preţurX 

~~~~®@;m5@Iaf~~~~@lS6:~ 

I Ce! maî ~!ăGllt şi Ge! mai bDn P' cparal pentru văjsirca perg!gj este = 
!fi) MELANOGENE !Il 
~ de coloare n~agrll ş~ bn~netă. - In timp do câteva minunte prin acest Im 
~ excelent ŞI nestncă.C1os prepSrbt se pot vApsf In coloare neagră rm 
im S8.U brunetă: J; eTuI, bal'ba şi mustat,a. - Această coloare e er-

t 
J 
I 

i 

~ manenta şi ~u se poate deosebi d.e coloarea n80~uralA; nu ae !ur- 1 
• d~reşte ŞI nu se poate sp~la mol cu săpun mcl cu a.pă calda l' ... 
~ E nestricăcios şi lntrebuinţarea e foarte simpla. Pretul prep~ra~ 

f
ii 'twI . 'twI .. . . ... 'twI ~ tulul El: 2 cor. 80 fileTi. PreparatuJ, care . ,'-.l.-a, Ce'llelll-CII,., !il) ~ Cace perul blond, __ . <..! 

OI orl·oărul p';'r, In câte-va minute, ti dA, atAt de plăouta c,oloare blond- (1 1 

C 
'-J' t · rm aurie, tn coloarea inului, cenuşie sau de orI-oe coloare doritA" (1 

umperărl a van a 'oase. .1 f&r~·ca B& atace peru\. mar!rit~;O~t:.t1Cllltă 1 cor., o sticlă !Il 
U ~ Iar Poftiţi a fi eu a.tenţiune la. marca. de pa.tontă 1..... ~ 

Stof'e de Cybclill,. . • • • hlţhuc 120 CUl. 00 00. 
" Ineii llclltru tlUlllC • • • " 

120 
" 

" 
" 

• ţcsătura lloduroasa . 
late, llcgl'e şi colorate • 

• " 
• " 

120 
140 " 

" 
1'.·· est. un preparat p!~,!!,~r~~ ~Eb~ de pept şi plam&nI. -

Se poate folosi cu cel mal bun Succes In co: t.ra t\lS61, dureriI de gât, '-"'" 
riigu,elel, in contra tuseI mAgll.reşti. Ingrfţoe~rir, In ('onr8 \uturor boalelor .oi 

i.
" ~e ~ept; in contra tmbolulvirll de gât, lariDge, p\!\ro1Lnl, In CODua reBpira-

4lUnII grele, a boaleI de p"pt ,i a 8stmel etc. 

Preţul: 50 fii eri. 698 - 88 II 
e SPIRT CONTRA REUMEI Il . 
!IlIl • (spirt"t ... l\.Iallkos«) l' Catifea pentru spălat, 

37 7- modele admirabile. ® se vinde Iu. ppeţ de 1 coroană. . ... ~ I 
~ S'a dovedU C8 un preparllt excplent tn casurl de boale de: reumA, 

Flanel francez • 

SI , barchet p . spălat. 
~ ~e ('s:rgreuA, amorţirea mU8eh;!or, dureri de nervI, dt'l crucea spinArii, de 

1'," Jl:r> ghlUrr, pars,lrslI., amor ~c3lâ de rn URl hl .,i Vll.\IJ, prt'cum şi pentru tnviorarea I 
JIJe~el f't~. La slăblre ditJ pricin~ Mtrânelet, tlrecum ei la oboeehle 'uri.,tilor, 
1namte '1 dop!l. ture mat lung!, sjut!i roua prin 1l1Jgere>a (frecarea) CII aceB' 

Prăvălia de mode alui ilO preporat (numar In extorlOr) S'o probot In .asun nenumBrste. !Il 

., 
S:·· "\' . 

". 
:~ -.. 

ţg} Gutori F O l DES K ELE M E N, ft1 
@J apotecă şi laborator chimic (1 
(ID TelefO~ 111.... in ..t\..l.':Al.'>. . 'l'eJefon 111. ; _~'-.:~ 

~~@JUf0~@U§~§lf~@@l@~IfBf~~@8EII81.~ ___ .,~:~·" 
... -,',-------------------------
r~~IŞlIf"~'~~f~j'~'~.' ~~f"~~ .. '~~~?1C1J.1/", r,~~T;,~~~TI~·l;~r:~",,.,~.~ 
(,.;:.iLI~..A.1'~~ '~1A.JĂJ~I.f~~ă'_1'· t?iiIlo.1;lI~",,~~.A.'A..1]6 

ARAD~ ANDRASSV-ter 20. 
(Casa Fischep Eliz). ~ Pe lADgA condipunile cele mal avantagioase dl!m Imprll- ~"-.... GI mutul"i ipotecare ~ 

00 cu aooortisue pe 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 1/ 2 şi 50 ani ~ 
mi In rate de jum(jtate de Hn, În cari ~e cuprinde plătirea atât ~.' 
~ a cametei, cât şi a capitalului. ~ 

In Dr~vintă lrimitmn IDn~tr~ [ratnit. 
llllplonul de aur lS~1. Oradea·JIare. I Cel miiI vechiu steJier de repllriJ,turJ 

şi depozit de biciclete şi IDtlşinI de se HA F FER J () Z SEF cusut, In A rad, piaţ1l. Libertaţil 7. 

In Imprumuturile se plil.lrsc eu bani gata in valoarea 00- ~ 
i't~ JUinală a scrisurilor ipotecnre. ~ 
~ Arangearea imprumuturilor o efeptueşte lncredillţa- ~:',. 

compactor. 
A Il A D, Strad~\ Tabajdy 

Execută tot fetId de 

I 
KaroJy. HAM MER VILMOS U tul nostru ~ 

~ ~ 
(II':" S zucs F. Vilmos În Aad , .,"'.", , .. ::.:, ...... ~~~ •.• ,.~.~.~ 

lucrări de compactorie 
dela ex~cutare& cea mal simplă până la cea 
mal de lux. - Comand('1e din be şi pro
VlI1ţă. se t'fertuesc prompt ~i punctual. -
Lucru bun şi Bolid I Preţutl modt'r&te! 

Serviciu punctual! 1045 43-

Diplomă de argint lSSă. Budapesta. 

Cel ma.l eftin isvor de cump~ra.re 
din Arnd. 

Juvaerieale, 
buc,ăţ.i de aur şi argint (fnînte) 

bilete de am.anet 
cump';'rD. pe bsnl gata cu preţuriJe 
rele msl scumpe, iau le schimbă cu 
Ilite obiecte. 1006 77-

Deutsch Izidor, 
clssornicar şi juvaergiu 

Ara.d, strada rreJllplo UJ. 

- Telefon n-rol 4:38. -

mehanichm electric. 
N -)."ul "teleÎo:n.ulul U 6. care poate da totodată toate desluşirilo. . c:~ ~ 

Biciclete de Uresda, caUt atea 1 '.:.' 
Depozit de Ij Institutul de credit pe pămenturI În SibiIu. = 

Maşini de cusut Singer pentru bro- ~ (N8gYflzebeni FOldhitelintezet) ~ 
d~ril fine, şi iK'l ~ 

maşint de cusut Sin,ger cu 32 fi. pe ~ _._._-- ..~' ,. ~ 
lângă garanţil3 de 5 ant. .~ Provocându.me precum la anunţul de sus, rog onor. public dor~e ~ ...... : . .:.;;.;. 

Instalări de sonerli şi telefon. tm îmj»'umutur't 'ipotecare, că şi pân'acum ~i de-acum sa se adresele ..,....~ _~;:...,......-
se primeso pe lângă mare gt:mmţie. 11:\ ~ d l' l '1 l .. . l fi SI şi remâne ~ 
Mare depozit de buc&ţl de bioitlete ~ tncre ere a mtne cu a acen. e sa e; prmctp'lu meu a, ,Q ~ , ~ 
şi m&şinl de cusut. 1059 40- M\ acelaştl ca sit pres:ez publiculut în ~otdeauna un SeYVZClU sol~. ~ 

._ .. -~- ~ Spesele de mtabulare la dormţa le anticipez; onoranul meu w; 
T.l.ron (pentru ora, ,1 .. mitat) Nr. 387 1 urmează ulterior. lOG8 8- ~ 

B RA UN N. A. (m Ca sUml: ftJ 
deposit de culorI. I --

Ara.d., piaia13crtls-Beni Nr. 10. Wt ~""I··I"&iI1 ·I~. lTI·IIIIO~, ţ:~, 
M~ff, eposit de firnis, culori d~ a ~ ~ '-.J~ ~ '-='... ....... .... ; 

ulei (al» propriu, culori pentru vl1p- il ~ . 
sirea poc" f' •. uleiuri pentru maşini, şi .a tm institut de credit lle imobile şi pămenturl b.~' 
toate d rima calit3ta. M În Arad, Piaţa Boros Beni nre 22 (piata de bucate) ~~ 
- Coma,:de dinprflvinţit se II i ~ 
1034 57- . efeptuiesc prompt şi solid II (Casa Sp elmanD, Etagiul 1.) ~:J 

- r~chetare& gratuit. - ~S 1§@J@38g@~~@@!if§I@fS)@i~relll§Jf@liJ8tl 
... · .. -------------'O'---:::TIP~iufi. ~ Tribun. POVOruluJ'~ Avel POPoviOI~BarQj&Dt Arl\d.. 


	Tribuna Poporului_bw_360
	Tribuna Poporului_bw_361
	Tribuna Poporului_bw_362
	Tribuna Poporului_bw_363

