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" Conlele Tisza, noul prim-niÎni:::;lru, 
a ajuns să vorbească erI şi În Dieltt. In 
Cas'a .Magnaţilor şi-a putut rosti l\llercurI 
diocul'sul-program. Ne putem decI pro
\lUllta asupra ideilor sale politice. 

Teara a cunoscut şi pânil acum 
p~reri'le lut Tisza, cc.\cI n'a fo~l afu~ere 
de stat mal importanta la ordmea zlld, 
in cel din urm,l anI, în care el s~ nu 
sa fi rostit. Tolusl, el.../.I"cbue judecat de 

. pe ceJe spl1se ac~trll, ca pril~l-millistru: 
care ceea-ce spune, se angajează să ŞI 
realix('ze. 

Următoarele chestil Importante a 
atins în vorbirea sa: 
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l{ecunoa~tem insll·bucuros: 11 vine 1.11. /<ia si (Juvcrnld Hedet'-
Greu luI Tisza să declare că agilaloriIVal1Y. In pr~sa maghinră se comw
:unt conducAtoriI iubiţI al naţionalitll- teata în chip foarte viu autogmful din 
1ilor, cll gratie lupteI lor, curentuluI şo- cale afară călduros şi e(Qgios ce M. 
vir1lst exagerat i-se mal împotriveşte Sa a adresat contelul Kluien primindu-l 
cinc-va. demisia. l)e asemeni se comentea{ă 

J':al' cll ÎIlJPotridrea ,aceasta este la ,f:;ptul, că pe membri fostului guvern 
loc, pentru-că şovinismul Într'adever a i-â primzt în audienţă de concediu pe 
ajuns ameninţ<ltor,. se poale convinge /0:1 d odat4, ~i ii-t! adresat, ceea ce 
chiar contele Tisza, cetind cele ce scrie pană acum nu s'a întîmplat, ° alocu
,Budapesti 1/ir/'lp« dela 6 c. {ium magulitoare, care s'a publicat şi 

Inlr'un 'articol de' fond numitul în presa (ljicioasă . 
ziar se ocu!Jă cu cl?le ce Tis;'a a spus ~ lrlal însemnăm, că Dardnxi ~i 
despre chestia naţionalilă~iIor. EI bine: W'lassics a fost decorat, C!! acest pri
organul imperialismulUI maghiar nu le~ cu ordmul Lropold l1l grad de 
aprobă de ,loc politica de naţionalităţi caf'ller. 
a lut. Tis{a, ci ar fi dorit ca noul gu- t: 
vern sll decre~eze Îndat~ des~illtarea a C dteva CUVÎ11te desnre starea fon-
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fXSt:Hi' r~HU~ ~ 
de un şir g!lrmond: prima 
datit H ba!'l; Il duua nară. 
12 banI; li trei Il oară ~ b 

de fiecare> pnhl1caţiune. 

AtAt aboaamentel(\J oM şi 
iaserţlunile tilunt a se plllti 
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fondurile ajung la un frumos isvor ~e venit 
şÎ că ~t(el· scopurile luI politice -se nimi
cesc t s'a OrIentat iute şi În noua situaţie 
şi a exoperat de la guvern hotărirea (pe 
basa dreptulUI de supremă inspecţie') că 
ajutorul anual de 24000 cor, să se consi
dere de avere inalienabiIă(?} ŞI numaI intere
sele ei să se folosească spre acop~rirea 
lipsurilor In chipul acesta {ondurile au 
remas din nou fără acoperire, Aşa se pot 
nimki fondurile acestea. Trebue ordonat 
că asta şi asta este de lipsă, ş'apol fondu
rile facă ce ştiu. Eată decI cel mal sigur 
mijloct cu ajutorul căruia venitcle fondu
rilor se reduc la minim şi fondurile se 
stângenesc cu deseverşire. 

In j uruI acestora Il se 'nverte toată 
politica 

nOUt ZILE DE rUPTA. 
orI-ce legI unde este mscl'lS vre-un a p 

Concesiunile militar'e, --, despl'e d t' [ 'r !'tăt'I' d·1 N~ v d Dou~ zile a ţinut lupta fruntaşilor 
t l AI' t' 01 s'c- rep ŞI pen ~~l noI na IOna, I • ,1 e, ŞI uri or aseu ene. ronlaAnl 'In '~ongregaţ'la coml'tatu1ul Ara. I , care vom l'a a IU r Ull ar IC mal ales desfllntarea arl. XL V dela '- U 

parat. lt!G8, căcI a~a zice: .aceastll Jege ne II. Ş'au stat frunta;;iI la postul lor până 
Pentru a aduce ordine în (inan- garantează o desvoltare in spirit naţio- Cu toate că nicI într'un loc nu se in capatt nelăsând un singur lucru ne-

tele statului, carI din an in an au dal nal gennin, pe când interesul suprem sp ne În statute că prisosul de venite a discutat şi nicI un prilej n'au întrelă
fndiir.U, conlele Tisza il dl.~elal'at c:l va 'ar fi ea În stat s~ nu fie cu puliuţă fudJa~iunilor s1 se capitaliseze, guvernul lăsat fără să manifeste părerile şi sim-

J "1 ,1 1 It d At ~ , nu vrea să permită ca numerarul adunat t,irile de care e pătruns I)oporul român. inlrotlllcc economii ŞI va ma reuuce a tă cu ură ec ct'a ungureasca. prisosit ~in veniteJe anilor premer~ătorr t 

sumele enornw ~i pl'Oiec,te[c de ,înve- ,Cflild scrie 8!:'a. .l>Budapesti I-lirlap«, ori banI IDcurşI pe altă ~ale să se. ~n.tre- Ca şi altă-data, aşa şi acum, 80-

~I ;,' ,il. o porl1lre a~a zlcând 0>,"'1')1' h';m ludtiPlii ce zic ko..,snih:~fiq bu;nţe;~e pentru c,.:opertr.e~ ~ecesftnt l~r lidarii atea cca mar des,;'lv;'~itll s'a m3--:~ 
, • ,'! ,;" 1(' eft ll-\' il <ifll II i . , ' . . " I nud ·Jctare ca rl ~c IVt:,C. 1D Cipul ace;.;,,,] ni festar in ~irunl e romant:, T UIT la fel' , ' ' " .. /!;~ (),i,LI (l ,.;11'1'1' ('i1petowe, KOtistt!h Il, :0 . ,..., ,,' . llll·tenil (>v('cutiv vO,.Sltc sa,'· 
>Ii il: IIII !JlIIH-<trt au ~(rlh ", . '" ' ,',", " ;,', ..• l: :, '.l,lil ~r··- ~~' \,.'.1 " ~ .... sim~esc şi vorbesc şi!a fel votează. 

. , "'''', l.eTt ne", a p, ~Ii • .., lLttll1:l ual.t ca n,{f I :rcl ~;>te3'~c'~ ,;) am'! ce unneazi:l o 'umă ", " 
Il-a Şl ilCOlu:H, SUdIC dfe~ teledorrJ :-:;llJJ1'~C d·:oard2 CelrlH'el 111:< n' ",~ de bani nu po(1te folo'>i sp~-e Lerem 1l;~;.1 i'e VIilor, ma; multă I : 

, se .. ~8~e . ('.aral.; U~!,~ nUit.ir: !HfW Cel,! ;:l :-,...;:'i,~ I.L:cnrf'~l(', I ,er .. )u! ace:,>ta v,cnllul., eC0?oH;i",lt ,Iri. ~nul I jertfă, metT~brilor de prin pru.',"ifH:i~. 
("1'1,::' !' rIe :".\1. '" 01 U1ml..,lIU! r.uLeLI ro. ' ", ' ' • ,. ,.... I \~Ul ·11, \..l urllland JI~P()lI!ltltl .• L!Ul'r,lle ,II '311 vtnt1 alh,:a toti ".'1 să stt'a n:.ni'l. tn 'ilF' ; ('~ I I 1 1 ,AP,l-ce il- '".,,' ,) Il;"", ", 'niCCi! I ., . l' 1 ' ... , 
,\....:. ,-;" fll(',; a ,; ['(1 eli ('\:",' .~', ... ' ; , .. ! ".' ,,' I \',:: 'tru uT, !~ I::'!,';' 05>,\', a, ':;d;)lt(! 1,:'0, ,'t'", l.al'dt idCuil,\,l. ~\-ial ales ;::',:'>; III tfl,> 

'. (' "~o .\ ei"'l,.l ~J ,;i'·1 ~... . ,U ~/,-""",; "', cuU!' l lJ-,' l 1, ~'l ~ , _'-, \1' a dOCd 111 h J 'nl J~ ~ta1 --- C\~; de . ,'? .' " . ~.' ,;~'., ' 
i :,:k,'c iai.r:":dt.,., -,' .c.lIl,,'il.l~'~itH;' :--jJuln.';Ud ,. rl:i2.- 1<'1 nu ~.duc. HUr mlJlt Je 4-:;,.- ve ~IJfe In ./,"'JlDţa d l1:.Jua a ~llHţ:,!et)a~J~-

't' ~t;([. ,efI ,e~te C()ntre: i';.,titi~ării şcolilor, ,rll.lr- nitui e,cono;lli:;l t ,ori pus, la o p<lrte, , ner, JoUf, 3.ra~~ ~~ ,i:U rut~~n~~l-~~d~âl 
," 

,-\ 'lCu',1 
I de fin1-tr:I, Ilunsml cll llJ-a ':rpnns (JbruL E'3;p () I Cu un .::u\('nt, V'!Wele ~c ,,~,(Uc 1I~- pr~vedea ce \.1c.uent se P)dt~ ,.a.jiu:, 

'''{'('''lll nuia I1Ul1(l în (1: ~,'larea ~runlas'lor n.H- i<,':, lil.1! la miMrfl y pentru'că reI Ull! c~ml,- lncldent c"re sJ. ne gascască 'pe tO\1 
'Ieni ! 'hi,lli si îl Il" " ,I~, 1'1' 'l rlPcl tUl aCl'a,.;la IIC,' ,li! I~r~a ''',''t In ct,rlt eu naUm JUI 1- la un loc, ca dreptăţiI ce susţlIlem sa 

Al" la.:t~. I f~}:nenI, cH ,nâ': ir I"~ dO'la zi el \');1. ce>' (caiE: lpll Ill'jC"P I ':' ! ,1 f·mdun/O': ŞI pentl :.I,ed n au l ,,"iert ca dim g'/eutate CU dr<'lll si cu voturile 
: ' i '" I ' ',l J " " I '''''l'II (leJnl1l11',trali\ ,1, nU ,UlIt In S'al e ~ , 

/(./'Ini?r .tt.mcţl .uur s'(Jt~tlllr -~ el , ,:_c" c.....~ "'~<1tli;va i11 dup nu iSe a IInpedeca pe ministru ca să nu dispună noastre toate., . 
.. "'1,1;[.:1., eRd \ ,', ::; ~<,,-şY dea blflC seama poate mal inteţit, Înseamnă că avem a acolo aşa cum ar dispune cu fondurile Vezurăm, de prldă, că 30ur cea. 
1că Se; p.,u:e ri'r~c acest lucru, care face cu o profunda şi veche convin- statulu!. " mal detestabilă goană s'a pus la cale -

r,~Cla"·.J 1;1 ,ilillp;t!i' anual, f.lră a pro- gere. <:omltctu~ exe,cutl~yP?ate aduce c?~- in contra luI Dr. St. C. Pop, care în 
" Vj ". o fH'fl 'LJ)c' iune în economIa N'-s'ar pune astrei ~ln perspectl'''ă cluse In an~mlte direCţII, lOsă dacă mlOl- ceste dou~ zile de luptă i-a frămân-

. •• 1 l' • struluI orI hşpanulur nu-I plăce, nu per- a . , , , 
~1<Lt 1 1)). eri i,' 1,,,· ales un lUCIU. e o epocă. de reculegl?re pe terenul şco- mite executarea acestora. Din contra dacă tat mal ales pe ŞOVIOlŞhI dela comlt~t 
'''',It fi :':~~jJLd,JJIl s<'l. se mărească în Iar. Forţele n'ar mal trebui să le mi- ministru! porunceşte, atune! stau gata să şi spusu-li-a în faţă, barbăteşte, m 
aceIaşI timp şi lefurile celorlalţI funcţio- stuim in luptă cu inspectoriI cart ne execu:e făr~ !llinte. C?m~tetul e~t~ o pă- limba lor, ca sa înţeleagă totI, adevă
narl publicI din teară, ~'anume chiar cauta nod în papură pentru..ca pe rui- puşă m~ m~nde auto.rltăţllor pollt1~,e, pe rurile cele mal crude. 
<.:1' cel carI stau ~lrl sIuJ' ba dl' fel"elor o ' " care o mvertesc dupa plac. Fondurue stau N fi f ' d t ' ă 
'( 'IL C 11- n:le şcohlor noastre .confesIOnale să rJ~ cu desăvîrşire sub tutela ministruluI ,şi a u ar A ost oare ~ arte suprem , 
fesiunI. Statul trehue să ajute şi pe dlCe şcolI de stat, CI să augmenulm ŞI fişpanuluI. Ear ac~ştia orI-ce nu~aT bme!e că atuncI cand vedem du~ p~rtea .fi.şpa-
aceştia. sporim şcolile noastre confesionale. nu-l voesc fondurilor, ,Ţoat~ le Judecă ~tn nuluI cea mal crasa parţlahtat~ m de-

Pentru noI declaraţiile cele mal im- D ă lât ' 't a 1 punctul de vedere politiC ŞI nu e de Imrat favorul luI Dr Pop nu 15 CI o sută 
ta t t ' 1 f. ,ap' a ea Juverne şovmIs e c, r că şcolile nu se pot desvolta. Este deci să sărl'm l' cu· nl'cI 'un chl'p' SX nu Iă-

por n e sun msă ce e acute privitoare s au intrecut să mtroducă tn prachcă evident că cele 44 foste comune grăni- Ş ., a A 

..... Ia chestia naţionalităţilor şi la sLatifi- ceea-ce intoleranta oposiţie kossuthistă ţăreştT, 'ca comune posesoare şi fundatoare, să.m a se consuma 0I'. mfarme ln1'p0-

~" .. carţ<J.,,~<;olilor orI mal exact: la perho- accentua ca teorie, bine inţeles, că un nicI; azI nu pot ?ispu~,e autonom asup,r~ trrva fruntaşuluI roman luat la, ţmta 
f r8xar~'!J statificăril şcolilor. guvern Tisza, care să se mărginească vemtelo,r fondunlor, Şt e vo,rba de mllr- mar tare pentrU-Că ~ fost mal nemdu-

d Bine înţeles, nu suntem tncântaţl simplu ]a controlul, fie cât de sever, MlIe, cat fac~ ~v:rea fondUrIlor. ,. , rător faţă de satrapI ~ 1 
de·· cu vintele zise la adresa agita/ori/ar, şcolilor confesionale e' r nu ă a'bă ca Impreg~uranle acestea au ,prlCIn!llt Ba da. 

, . ,a S I stared de plans de azI a [ondurllor. F 0- .... d' b ' 
pe care ar dori să-I urmărească cu in- ţllllă statJ fi carea, ar fi un câştig pen- ştile comune grăniţăreştr a părţilor năsău- Alntrebăm msa: ~aţl mtre m~m nI 
treaga rigoare a Jegil. Asia dovedeşte iru nOI: ~ , dene dispun de frumoasă avere. Posesia roman! a~ cO,ngreşaţle~ au stat ŞI la a 
'că Tisza orI nu cunoaşte indestul Ştun msă dm esperienţă, că una lor o formează întinse le pădurI, carI del,a doua şedmţă ~ Abia catI-va, măcar că 

l .• 'de"'-,hine situaţia naţionaJitllţilor, orI se vorbeşte· şi aIta se - face mal rX90 incoacI se administrează sub ausl?l- era necesar să fim cel putin 50 - 60, 

·""',.~rin fruse de astea ameninl,ătoare afes în cercurile poltlice conducătoare ciiJe ministe~u!uI de agricult,ură: Păd,un!e si totI să sărim intru apăr~rea tovară-
"'..:;.. : ·I.:~,~, t {' d " ' , " acestea constltuesc O avere mahenabtlă a' ~ d 1 ." I pLUtă,favo.area ~OVilli:;;li\or. Ei, mal mult 'acem ecl cuvenitele reserve ŞI In prl- 'n 1 " 1 I'ntere ele lor se pot şulul nostru e upta, care ŞI 10 sa a 

~ 
f 
t 

l 

ca ."" .ll··lt~ b" b ţ 1 ' ţ ')' , comu e or ŞI nu ma , s . , ~ f' 
... ,...Ia l.l,itt

1 al" al <. e slal unuul'l ar v,m a acesteI po Illce a llOlllut guvern, folosi spre scopurile comunelor. ~omur:i. congregaţl~J ŞI l~ pr~să a ost ţmta 
:t~ebui să ştie, că poporul, naţiona'lila- ~l aşteplăm să-I vedem Ja lucru... tatea aceasta de avere aduce conSiderabile unul atac mcuahficabli. Să vada Un-
~ţlle, e una cu agitatoril, că sub aecasUt , .. _,=<___ venite., De câr:d pădurile, ~ceste.a sunt lu- guriI că nu cedăm, că de şirele noa-
mumil'e UngurjI inţeleg cea-ce poporul crate slS~ematlc m ~dmJnlstraţlfl: statulUI. stre ca de un zid tare au să se 10-
numeşte fruntas,'! al s{'iI de cal'} Ol.l Banca "Victol'ia" s,'l-a aSl- o parte tnsemnată a acestor venite a fost asc X orI ce tendenţe duşmănoase 

, 'impăqită comunelor posesoare ca rentă ,ve a" - , , 
[S'ar despărţi, pentru nimic în lume, cilel gurat) prin munca cinstită a atâtor anI, anuala, ear restul s'a Întrebuinţat pentruCă, a,tac-and, el pe unu~ dmtre noI, toţI 
:' a se despărţi de el, ar insemna abdi- un aşa renume, în cât chiar şi înaintea ÎnvestirT. VOlfllceşte suntem deCIşI a-l apăra . 
. c~rea la toale drepturile ~i aspira(iu- Ungurilor se bucură de cea mal de- Cor,nitetul ex.e~utiv vezcnd peric?lul Ne place a crede însă, că tocmaI 
,mie salp, penlru-cll in primul rînd <;:Î plină încredere. Drept resultat al ce ameninţă. fondUrIle, au cerut să se aJute 1 D P . "d' r 'are 

.. l l f 'T aşa, că a recurs Ia ministerul de agricul- casu cu r. op. can pnn ap ll' a 
mal a es aceş! runtaşr se Opune în acesteI bune repuraţiun'l se poate con- tură, ca să obţie un ajutor anual din ve- turcească a regulamentuluI vor să ne 
lup~ă pentru drepturile şi aspiraţiunile sidera şi faptul, că în şedinţa de Jou! nitui pădurilor administrate unitar, pentru teroriseze, _ va fi pe viitor un în
na,ţIOIla!e! OrI, poate CeL inţelE'ge pe congn'gaţia comitatuluI AraduluI a ho- acoperi:e~ lipselor fon~urilor~ ~, demn ca dela şedinţa congregaţiel să nu 
agllatorll magl21ari, car! in Dieta, la co- t.lrît unanim ca baniI comitatulul s:) Mm~st~rul de a~ncultura In anII pre- lipsească nid un Român şi pâna În capăt 
mitale şi in presit agită ~i insultă in chip fie depuşT şi la banca , Victoriat cedenţl a ŞI acordat, mtr'un cas 24,000 c.or. li A' '1 fă a r 'ine 
nererlal naţionalitatile. pe an, în altul 6000 cor. Vezcnd Însă fiş- sa stee t011, ca st pa?Jt~on r ~ş 

t • panul contele Bethlen că în chipul acesta să nU mal poată lOVI 10 unul dllltre , , 

, 
;':--------
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fruntaşI fără a se găsi in (aţă cu toţT r O A cetit a,poI IUC, rarcu sa "pro,mem,oriau
• că s'au născut nedumeriri din partea unOra I C t 1 'r' . 

ceialaltr fraţI. lucrare scurtă, cuprinzCtoare, pătrunsă - lucru ce presupune neincredere la adresa on e ~ Isza continuend zice că 
e'a 1 . fi 1 tă t" lă 'cI în toale de slmţclllmte fine, nobile, smeere tineri tor de azI - pentru unele lucrurI din f~ţă de agltator! trebue procedat cu 

c !1 a~ 1 o up na\lOna nI, care a fost menită să. conturez.e în trăsuri trecut - cari la nicI un cas nu au insem- l'lgoare. 
dreaptă, nIcI lmpunătoare: să stea 10 generale, vieaţa d-neI Badilă - motivele ce nătatea ce li-se atribueţ;te; căcI să pot con
foc numaI câţl-va, în unul să se des- au determinat'o la nobila sa faptă, mal apoI sidera de lucrurI - nu făcute cu intenţiune 
carce săgeţile duşmane, ear cel mal insemn~tatna fund~ţiu~eI de 70 miI coroane - ci mal mult sâ pot datori, ca să me es-
mulţl să privească dela distanţă. ~en~ră lI1ter~latul t~nerllllel., A fost a.sc~ltată p~iI? aşa, uşu~inţeI c~ fără deosebire d.e in 

După pausil Rakops'{ky a revocat 
casu,l de imunitate dat în contra vice
presldentuluI D,'i.niel şi a notaruluI SzuLs. 

Avem toU acelpasi datori! către c:u mteres ŞI a~ent,lU~l~ - ~ar la sflrşlt ce- dIVId, caracterlsează. tmeretele. NoI, cel mal 
. . ' ~ i' d"l tdorul Il fost VIU felICitat, ŞI după merit din in etate o ştim aceasta şi o recunoastem -

S' . • ~ m~J n,lscut puţin sgoillot fn 
neam ŞI cme nu. lln~ meşte atom e partea celor presenţ1. trebue deci să o t;ecem aceasta cu ;ederea 
aceste.a supreme m. chip demn, om slab ~ . Laude m~ri!ate a secer~t di 1; !Jrsu 1- căcI doară cei de azI vor şti trage con
este ŞI demn de dIspreţ. Sorlcu - un tmel' acum SOSit la CluJ de I clusiunI din păţăniile celor de ierI. Să re-

glUru! fIXărII ordine! de zi de mâne 
care msă în urm-' , . I 

t Zahario lloilC-.J 

Din jalnica generalie care t! colab01'at 
cu Şaglma la restaurarea metropoltelortodoxe 
române, s'a mal sti1ls lin luptd.tor l'rednie. 
Zaharia Boiu, protoiereu şi aseso,. eonsisto
rial în pensie, dupd-r:um 7li-a t'es!it ÎlIcd ierT 
o telegramd, a trewt la cele ~ecllliee. Era 
suferind mal de multd vreme, ŞI de vre-o douf 
aizt a trdit retras cu desdvirşil e. 

Lasd în urma sa o bra,dd trasd adillc 
î" ogoml l'ie(il noastre publtce. Luase partI! 
la toate luptele culturale r011uilleşlf, date îl1 
reşa din urmd treizeci de aflI. Pe teren bi
sericesc s'a distins 1lU llumal Î11 administ, afte, 
ea referent, ci îndeosebi ca predicator. Nu s 
decât treT anr, aecând Academia Romând i-a 
decernut vt'emiu pC/ltru volumul seu de p,'e
dicT, ear cât despre talentul si!u oraloric, i-a 
mers laima în Ardealul Înlt-el5. 111 poli/ied a 
fip,urat ultima oard acum 1eee anI, când cu 
protestul în Coul, a p1'Oiecteior de legt poli
lil'O-bisericeştl: în adunarea ţitlutd de Românil 
din c01nitalul St'biiulul În Casa Socieldlit din 
Sibiiu el a fost oratorul festiv a.;a 'iicelld ... 
Comblltuse cu argument luale din domeniul 
bisericesc acele proiecte şi produsese mi efect 

c~re ne le~~lm speranţe mal.'I. Oda sa oca-II feresc cele mal SUs zise la faptul, că de o 
slonală intitulată "l\Iecenaţtlor" - ne-au lungă serie de anI rar de tot vedeam cui-
transpus in sferele idealismuluI curat. Bo-! tarea pe cale ziari~tică a intratelor - care 
gată in asemenărI acomodate, În gântliri pro- ~ de altcum era destul de accentuatâ în in
fun~e şi ideI su~lime ---:: a av~t feri~i.'"ea de ; vitare. Aceasta împrejurare a dat naştet'e 
a lll-O presenta In vesmenlul hmbagnlluI 1'0- nedumerireI din publicul nostru roma.nesc, Le 
mAnesc lin" curge tor, neforţat şi adeverat. : spun aceste ca nişte lucrurI despre carI am 
Acestor calttăţI să adauge forma; modul de ; cunoştinţă. positivă - şi nu ca sâ se simtă 
predare natu~'al AdluI I. M. ~orlcu - cari tinerii de aZI atinşI pentru alusiunea aceasla 
toate n,e-au ~Ilcant~t. '. I ci ca pe cel nedumeriti din marele public 
.. S a cetIt O dlsertaţle dm partea dluI· romiln să-I asigur că de fapt cei de azI toe-

victor Munteanu in care arată Însemm'i.latea : mai pPlltru-că-'şI cunosc posiţia :;;i au In
lo~ 1?"ent~'u noI - ma~ ales ~entrll noi ,Ro- i veţat din pett~lliile altora vor :;;li să s{~ poarte 
mallll, .ŞI dup~ apologta, meritată de bllle- I aşa. - ca să nu lase nimic de dorit. 
făcetorl incheie cu cuvlIltele poetuluI latin: j' ., .. , ' 

sădeşte cu siguranţă afiniI ca fructele lor .. , Tmerli contează cu dl,C'pt cu"el~t la 
'ă. le cuIe· au'~ ne oţ'· '}' h ' t' I sprIjinul cel mal cald atât dm partea llllc:; ,.,a p II, ec mea, po Zice, l' f· d' I .. ,t· d' 1 • 

\ 
., a IOtervenmI. contpluY 

j ppony' s a terminat neted. 

---.-

Din străinătate. 
Conflictul ruso-.Japonoz nu pal'e a se 

aplana a~a de uşor. Plecat'ea gu \'erllaloruluI 
HusieI asiatice, amiralul Alexejeff, din POI'I
Arthur, de unde a'"ea să se ducă la 1'el(,I'8-
burg, ar fi fost amânată. r~ temere că t.J'u
pele ruse"n. \'or ocupa Anlllngul şi alte Tllinctc 
da la gralllta corpană înainte do lnchei01'p<l 
tratatului comercial intl'e Japonia şi China. In 
casul acesta s'ar pune mari piedicll:lilill\Plor 
Japoniei şi Statelor-Unite în ce priveştr des
chiderea Mandciul'iei pentru comel'ciul lor. 

* perfectă, precum şi fondul lucrăI'iI ca atare I Ir-en,fel lJl oc-:- Ca ş~ 111 ,Partea ce OI 
'i forma in care ne-a f t t. tă b' dlI1 Jur. Ar trebUI ca tOţi să tee parte 'fratate comerciale. In chestia denun-
ţ; os presen a a la ca să dee CUl"lJ" şi aJ'ulor t' leI" el î r ţăriI tratatelor comerciale, HCJ"liLlrr 1'ag--"·" 
a lăsat ceva de dorit. 't t ~I' :-.' Ilr,~ Im· !lI ale, 1- r-

Au fost şi dou x pUllcle de o S' A _ VI a ea sa ZL oa8u ŞI mOra n. SCOpu ]IC- blatt aHă că dOl'inta guvernuluI iruperi ului 
• t; C r. au co.n '1" 't t' '1 J' "t" d" t l'ă ă' d t 

tat d " ' , mcu Ul e aJu orarea lIlerl or IpSl I e mlJ german es c ea 1, r' IlIci o enun are :;,1 
. oue piese ocasionale ,.Plang ~i me tl\l1- I I d i· ' d' '1 -

uuesc" _ ŞI' C'u si" 1'1 d'l 't' Z 1 I ,'1 oace; ar l1/'eL mci - e ajutor, )acă cel transfol'me tI'atatcle de până acum 111 110nl 
.., . ,. 111 ~I o I 1l1e~ e... .e 11 ŞI d t d 1 " ,.. d 1 l t t . l d ă fI' 1 v • abnegatia cu care dl Iustin Clo:;;ca Juga _ j ep~~ e e, no Iar ,~unoa~te cât e mut ora a e, ';'1 e cre e C' Ară in( OJa a ŞI ce-
ca conducNor al coruluI sa ni:;uil să. ~atis- , merItă aceasta - sIgur am avea ceva re- le-l'alte state stl'ăille au aceea?i dorinţă. De , I sultal aceea guvernul imperial german va evita 
facă, merită toată lauda. '1) d' d V" At t d t tII 

După incheierea şedinteI, din (',,1 de I ame, oml1l~oare - o,ml1l ŞI tinerI pe c se po:! e cnun arca ac ua cor ll'U-
fa~'~ MOD Dr E Dă' lţ" • . . să. ne ,'edem cat '!e mulţI la JOc - cu no- tale şi nu va recurge la acest mijloc de cât 

\<O. '.' :, " lanu mu um ;1.<0, 1Il .,' f! P' t 1 aluncI 'când va ajunge la convingere.a că. -, 
numele II1teltgmţeI din loc, pentru plăcutele roc ŞI cu OC. ne ellu . statele stl'ăitle cu carI există tratate corrî~.U_.-r·1 
momente ce tinerimea Î-Ie-au pI'esenlat: re- -~-=~~~ , l . i cla e ar intentlOlIa ~i"t hll'ăgăneascil ÎllCP!H'I'('U 1 
gretă că aşa de pulin! dill c(~i mulţi al Clu- ..,; de noul tratati\'e. Dacă o alar'c d(~Jlllntft"fl I 

mare ... 
FamiNt'( sale 

condolellle. 

juluI au Pl/tut ti de fald. DIN D I E T A. se va dovedi necesară din acest motiv, tn 
Întristate trimitem sincere TineriI au fost presenţl în numer OI'i-ce împrcJ'urare restimpul de Ull an până 

aproape complct, un semn bun ce ar merita - Dela trimisul nnstru spcl\ial. -

Din Cluj. 
.';edinţa festivă 

In 1 Noemvrie, ziua mOI·ţilor, tineri mea 
a ţinut o şedinţă festi"ă in memoria d-nel 
Ioana Bădilă şi a celorlalţI binefăcetorI al 
tinerimei. A avut Inceputul seara la & ore 
şi a durat o oră tntreagă. Dur~lta 'şedinţei 
a lăsat in inimile noastre, a celor presentI 
impresiI bune dOTedind aşa de strălucit înăl
ţimea morală la care a ajuns tinerimea nustră, 
ln{dţimea morală manifestată aşa de sincer 
In acest act de recunoştinţă.. D-nnl Silviu 

la exprimarea. relaţiunilor comerciale va ti 
mal multă atentiune din partea publiculuI In sflrşit ministrul-president Tisza de la ziua denunţăril. Cu totul alt-ceva esle 
!'OrnAn din Cluj. ~~ sp~răm că o, să tie, şi-a putut desfilşura Vin erI program ul calld [{lI'ii Jpnunţare amllndoue' părţi le \'01' 

l~ a?eeaşI ZI inamte de arlllazlia am- şi rn Dietă. Conturbat mereu de frac.ţiunea consimţi şi un tratal se va schimha prin 
bele biserICI romane a fost parastas pentru I S d k' . d l' d f altul. In casul acesta cercurile guvernamen-' 
odihna sulletelor reIlOsaţl al tinerimeL Ti- ze er en Yl" e popora 1 Ş,I e, un rag- t 1 J - a e germane creu că termenul pentru in~ 
nerimea s'a prcsentat şi acolo tn numi"r COI1- ment al partIduluI kossulusL, mire vo- lI'arca in vigoare a l10uluI tratat poate ii ... 
sideraLil. In ambele bisericI a cântat corul ciferărI continue a spus aproape aceleaşI redus numaI la ll'(~r lunL . '-.,. 

zelosulul diriginte Juga. lucrurI, ca şi în Casa l\Iagnaţilor. Peste câte-va zile se VOI' J't,me.,. 'l 
Am aliat de .bine. să s?riu, a~a despre Când a ajuns fa partea..:, disc,!I"Su-. t:rutativele pentru inche~rillLCOnV'ecniiU.!JJ·t!O-

aceste momente du}. lna+a.tinerlmcl ~- prn~ 1· . t -h' . l' ~ '1 . 1 e .. .....",..,.-
t uI care rateazX c estza naţ'ona ztalz or mercla e ruso-german . ...,..,."..- .' .... ,.' ' 

tru-că sunt efluxul sănătos al activităţiI ti-, ." ,a, • 

neretuluI nostru, ce dau dovezI asigurătoare Tlsza a ZIS mtre alLele: 
pentru viitor. - Din situaţia aceasta a guver-

Pknicul, nuluI resullă dragostea frăţească !şi re-

* 
Un nou complot militar In SerlJia. -

I Brânzeu a deschis-o prin o duioa..'lă, scurtă 

C.'edincioşl dalineI practisate pană spectul dreptuluI faţă de naţionalităţI. 
acum tineriI au decis să aranjeze in 26 No- Dacă o facem asta, r~mânem credincioşI 
emvrie st. n. o petrcere cu dans. Publicul trăsăturilor caracteristice şi de astă-dată 
roma.n e deja dedat la petrecerile aceste ale <.::Î intereselor naţiuneI maghiare. 
tinerimeI - le-a sprijinit până acum parte '1 

Neue Freie Prese" aHă din BeJgmd că 111 
Zaiciar, KnjazevacI şi Pirot domneşte o mure 
nemulţumire ÎI1 cercUl'ile ofiţereştI şi că au
torităţile ar ti pe urmele unul nou complot: 

, şi cuprinzătoare vorbire, arătand motivele 
~. ..........,..psichologice car .... ftU determinat pe om să 
: ~ serbeze amintirea morţilor toamna. A spus 
:: . că tineriI ,rom. un. din loc îşI au morţiI lor. 

• 
Prinrillele Ga1iţin. - Guvernatol'ul ' 

gerneral al Canca:'lIIJul, care a scăpat zil(~le----::.,-,i. 
trecute de atentatul din Tiris, e 1n vÎl'slă. ,le \ 

A lor pomenire o serbează el. A dat cetire 
apoI uneI scrisorI adresată luI din partea Ilus
treI d-ne Ioana Moldovan, mama decedateI 
I?an~ Badilă - în care dînsa mulţumeşte 
tmerIlor pentru acest act de recunoştinţă 
faf,ă. de fiica sa, 

ollorAndu-1 cu presenţa - parte rescumpă- Baronul Kaas: Asta sună c' rcu
rându-şI biletul de tntrare. După - cum sum rilor valahe! State în stat! (Când a fost 
informat, tineril noş~riI fac tot posibilul .- candidat şi spriginit în Lipova de valahI, alt 70 de anl. r 

Cântecul lcbedci. 
De George Obet. 

8.: 
Marchizul Însă cu atât mal mult ura 

~e Stenio;.îl năcă;~a că aşa greşit a cri
ticat pe artIst. Pentru aceea că I-a luat 
fiica, i-ar fi plăcut să-I omoare, ear pentru 
aceea că s'a făcut demn luI i-ar fi plăcut 
să-I pună la torturI Si acum de-odată 
i-se aduce ştirea, că uIte, e aier acel om' 
'b ' Iir VOI să vor ească cu d-ta; d-ta cu un 

cuvent poţT să-I facI cel mal nefericit om 
şi cu un cuvent al d-tale îI poţI da mân
găere cerească, în d-ta ÎşI pune ultima 
speranţă. 

A sosit dar ziua, pe care nu mal 
spera să sosească, Stenio în curend va 
sta in {aţd luI. 

. Marchizul se opri Înaintea ferestreI 
ŞI cu faţă moro~să privi afară. La margi
nea portuluT, dincolo de catargurile va
poar_elor, acoI? să 'nalţă peretele stâncos, 
1!1 VIrful cărUla stă capela Bon-Secours. 
Soarele, arunca lumina ,orbitoare pe coa
sta stenlă a dealulUI, ŞI sub azurul alba
stru ca fulgerJ argintiI sburau paserile de 
mare. In turnul bisericiI incepu a suna 
c~opo~ul şi sU,net~1 ,?in depărtare se au
zIa atat de tnst IOcat betranul se cutre
mură. 

II părea că clopotul chiamă credin
cioşii la misă funebrală şi ÎI veni în minte 
că doar' mâne fiica luI va fi deja moartă. 
IşI Înecă plânsul şi trânti fereastra să 
n'allză nimic. CreeriJ Îl ferbeau de ură, 

au luat toate mesurile necesare - ca PIC- fel vorbea caraghiosul ăsta, căruia i-s'a dat A făcut O frumoasă cad eră militară 
nicul lor să aibă succesul aşt~ptat. I în ~firşit mandat din mi Iă, p~ntr~ meritul, şi s'a, ~istins ~~ mai multe 01'1 h?- diferitele 

Am aflat de bine să ammtesc lucru- că- şI păpase averea cu cand.dările multe. j expedlţmnI milItare pe care RUSia lc-'ft în-
rile aceste în public - cu atât mal mult N Red.) treprills in Caucasia şi in Georgia. 

inima-I tremura, mâna tnsă 11 re mase ne 
mişcată. In acest moment pe scările bor
duluI se auziră paşi greI şi unul dintre 
mateloţT deschise uşa salonulur. 

tare şi curagioasă al putea să-I facI repro- I - Nu vreI poate să me depărtezI de 
şurI, dar ea e slabă şi bolnava şi un cu-1 dinsa? 
vent aspru o poate omorî. .. FiI marini- - D-ta iar, doar nu crezI, că în pre
mos; nu te gandi la propriele-ţl necazurI! senţa d-tale o să-I vorbesc? La patul el 
Durere, nu ora pedepsi reI ci a ispăşlreT, nu este loc pentru noI amendot Ce 1 ofen-Marchizul, care în semi-întunerec 

observă statura înaltă a luI Maracky, făcu 
semn rnatelotuluI care plecându-se se dase 
la o parte şi întră bărbatul fiiceI sale Maud. 

stă înaintea noastră... Celor carI sunt în sat şi cel care a ofensat ou 'ncap acolo . 
agonie, nu-I ertat a le face reproşurI. impreună, Trebue Sel ale'lgă Între ta~~' ~ 

Aşa dar într'adever e În pericol? bărbat .... Adecă la, "c~ m~l e şi d~rSă 
întrebă betrânul voia Însă Să-şI ascundă aceasta dIspută? Cact dlllsa a ales p ,ată Cel doI bărbaţI stăteau faţă 'n faţă. 

Cumpeneau mărimea durereI, căutând cum 
s'a schimbat fata fie-căruia. Tatăl Maudel 
se făcu alb de' tot şi pe buzele-I pali de 
juca un zimbet amar. Maracky era slab~i 
pe ochiI adenciţT în orbite se vedea lacn
mile versate în taină. 

Lord Mellivan, mut, făcu ser:tn I~r 
Stenio să se apropie; re mase ,apoI 10 PI~ 
doare ca nu culTIva să fie sIlu a ofen 
artistuluI scaun. Acesta tşT plecă capul şi 
par'că cuvintele numaI cu greu puteau eşi 
pe gât aşa de Încet vorbea, 

- Iti mulţumesc, mylord, că al fost aşa 
de bun să me primeştI. Ştii ce I ,ere 
dureroasă m'a adus aier ..• Vin si! 1" rog 
cu mânile împreunate să cer ertart: pen
tru fiica d-tale. 

- Pentru nevasta d-tale, îl întrerupse 
brusc betrânul. 

- Pentru aceea, continua Stenio tre
murcnd de emoţie, pe care d-ta al nu
mit-o în copilărie Maud şi al iubit-o 1 
Uită că poartă numele meu şi cugetă la 
aceea că Maud a purtat numele d-tale ... 
Nu te ocupa tie mine... Nu te lăsa con
dus numaI de judecată, ascultă numaI de 
inima d-tale. Dacă femela aceasta ar fi 

spaima. , Între noI doT. ' 

Dacă n'ar fi în pericol, respunse 
Stenio, atuncI n'aşJ fi aicr. 

- Eată, acesta este dar opuI d~tăle'! 
strigă lordul Mellivan, după o scurtă pausă, 
O-ta al răpit dela mine acest copil, să-] 
aducI la aşa o stare ,miseră. Era frumoasă, 
tarc, veseliI când al dus-o prin lumea mare. 
Şi azI ÎmI spuI că e în agonie ... Am su
ferit mult că n'a fost la mine. Destul chin 
mI-a causat că a trebuit să mi-o smulg din 
inimă! La ce-mI vorbeşti de dînsa? •. 
LaSă-nIt .. ' Eu n'o cunosc. Eu nu am nu
maT o fiică. Cealaltă, pe care am adorat-o, 
aceea nu e în agonie .•. aceea a murit. Nu 
sunt oare treI anI de când o jelesc I 

Marchizul îşI acoperi faţa cu mâni~e 
şi-şI Inecă un suspin . 

- O-ta eştI dar neîndup1c:cat.l. ZIse 
Stenio. Ce să~ţT spun dar, să-ţI mIşc lllllua r 
Ce să fac? VezI doar' că la toate sunt 
gata I 

_ La toate! strigă lordul Mellivan 
cu o {aţă Întunecată. Şi la aceea să-mI re
daI copilul! 

Stenio se îndreptă. 

OchiT luI Maracky aruncau flacărt -~
- :Mylord I O-ta eştI teribil de crud! 
- Ce te 'indreptăteşte la aceea să mi! 

judecI? 
- Abnegarea mea. Eu într'at~h.-iu~ _ 

besc pe fiica d-tale, că jertfesc totul Pf2~~iLij:-:.-~ 
dinsa. D-ta eştl neîmpacat; spu,ne-rfl ....... 
condiţiunile d-tale. Să lje~ orI ŞI c~, acele t 

nu-mI vor fi multe dacă 10 ora dm urmă 
va avea linişte aceasta femee, care duce 
cu sine vieaţa mea. 

Cu espresia uneI ure neîmpăcat!;. se 
întoarse Marchizul spre Stenio. 

_ O-ta al luat'o dela mine, când a 
trăit; pretind să mi-o daI îndărăt când va 
fi moartă. D-ta n'aI lăsat să me bucur cu 
dinsa, eu nu las să te necăjeştl lângă dinsa. 
D-ta al luat-o dela sărutările mele, eu o 
iau dela lacrimi le d-tale. Ea iarăşi va fi 
cu totul a mea. Va dormi în mormentul 
familiar lângă mamă-sa, ear d-ta promiţI 
că nicI când nu mal păşeştI pe pămcnt 
englez şi nu te apropiI de mormentul el .. 

Maracky privi încremenit la Ioed. 
- Şi sub această condi{ie o Ierţi? 
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, nise o multime de curio~I de carT n';w 
I lR~)2 în t . .impul marel f~al,?cte c,~~l'e I '-.r O tr T' ., m,. Ii maT putut SC:1pa, pţlnă ce nu plecase trenul. 
n tat'~ victime în gllvernamlnj~l.e 1 0- J.~ .' ,~ ':' ~,;J. \ F~l fO~~1l1 mÎn:,;tru IE'~;.~di;l:C L',:l-

it făcut ale i Orenblll'g, prinţul (lallţHlll a • tele KI/l/!!ll-INderNirr. 
bOlsk,' pern Şt d" 1 Tllpt~ratul Alexandru III. f A HA H, 7 :\ ocr1l\ rie n. 190~. 
fost lllsilrClna, <" '. -.' _ ,-ExeeuturiI testamentului dpcedatu-
le '1 combate t1ap;elul ŞI de a lua m~~lurl er,Jer I l:i~ll'lIln la miIlIstl'ul pl'('- luT D. ?\egreanu sunt: Ilr. C"an-lii Cf}~ma şi 

, ca[JN abuzuri OI' al ml- '. < . f 1 ă (' 
,ine pentru a pune ." " t" H k' este 10 orma ă c', AHlslantill I'opovicl. Comitr,tul funr!aţiullcl: 
, • > • i Si~t 1 Il ('. t . ~.' . , 
OIsll'atwe, v : '. -, • atelor sunt CItatI 111 treI 1. \':lsillp Mangt'a, ca president 2. Ioan Papp, 

Prinţul Galilin e gm'crnator al Caucasel 1L,;,panl1, comll I 5 ~i T 6 Noe;uvrie C,J B. VI'. Sicohe ~ Oncll, 1. ){nman Clol'ogar, 

j I 1i'qt\ grupe, 10 14, dA" ălA, b. 111'. I<'[orian . Duma. 6. Ceorgc Lazar, 7, 
l' a "* 1 sa se cunoasCă cu cnşll Ş\ ~'-ş ca~-. Petl'u Pantea, 8. Dt" '(;uuiil Cosma, 9, Jlr. 

, . 1 z', , I Fcoul:, lige informatiI directe cu privIre la sta- : Conslantin PopoYicI, 10. Ioan F(~kete Ne-
1,,' '1 ~i IIl'l":UH t'. - ,leU U " " • . d' t· 1 

..J'lganz! .'" ('1 . ," ,ti r'l "{'le" - '/ J adminisfraflPe 1Il. eat'il. gl'can, 
'1' -,' Zică ca dlll ,--,lina \ tn \i.. , t le" , 

'.' )InCI , r rebclilllri isbucnită la Cechmng, _ ~()U sN'reial' de stat la delIR1'1a-; ,- ~ou a<Iro('at român. Pl'IImm şlln-
lSld

1pra
b ~!le II'J amintI la societatt~a tl}}ra,.~ollu-' ,1 1 ('0 llItwt'Î Illui. ErI seară s\! vnrb..:a rC'glstri'im el! plrICl'l'p ll.,'miitoarele : Am onoare 

JTl e rlgan. '1 I n1l Il Il , , 1" ă • 1 I ." -' d l' 
juIU imitează pe boxcri ~i au [ormal p allU i în' clubul lil\eral ca de fapt l~tP !nIt, C~r' a ve r l!Ce 1 a ell.n7~~t,ln ~' I e~ ~i~, (('~: 1l~ 

"~',;ă. atace mi,.,iunilc. i în locul actualuluI secre;ar e, comerci C\!lYCtj',al'IaJa,1 \:?eil(t,ra (li In, la't~n ~-i _a~~l . «\~Y 
, n 1 :, 't ·'le JJ'ickacnbliro' va LI numlt conte e, . ;ll'aC l-utJ,\J;~.) ,u ( enSe)1 a SLlma. l. r. JC-Iar ziarul ~,Hollbo)g-Pao" ;lI'C UI'! . - COl, t.: ,,", • '" 

. " : -,;'/\;nri Bcla. Se zice că Sercn)'l este capa- Ol'glll Hocsln) advocat. 
'oml enll'elJlet: l' t - . 1 I 

, . - l' 1 o sutit citate comercw ă. i - ~Oll doetul' În drept. Domnul 
"La Cllallg~1 Sll~lt mal 1IIlell(I)~'-t îl; "i- 1 1)1'''~'1 Jll'IO.'lti.u,:. dt'SI))'P tit' •.. SeYer Barbw,t din Peclca, call1.:lidat de 

'e femeT foarte Clll"lJOtl<;e earG 1,· - •. 'tl· (... ., (" . i ţ 1 d 1 d d 
' , '. 1\' t ,'- 'e Cf)..;IUIIl suiti •• II v :.\1 )loe~oJn"i ) \ll~yar al 'ocar, a tost PI'OIllOV,H a gra u e actor 
'Imle r(~SCul;1trlOl'. lep 011 c'

l 
_ YC'I'ZI lUlSIU ( (lI ~ •• , ",. ,'" . in drept'lr' . 

'mhrăeate numal. ~a ~i~t,e Xl!l.~:~(:::;:l lupt:~i Szr:H Înrcgistr[wd dell!isia d-l~l ~)r. A, , Felici;ăm sinc.:r pe tinerul doctor! 
·~u se tem de nwltC In un (:Il.~,t, h~m de i\locsOllyi din presidentla J AsoClaţlllneI ~, 

Id 1'· l' arm'lt-l ro<'ul.tl. t SI' " 'b' - f:pis('opie st'J'heaseil În A.·ad, Bine-~ar SO, a It (. Ill. ' "", ',.., : June c'" asta a SU['nrH1S neJll Il ne lAI A 

le SI fu" dillarnlea lai , ! SI el. d t, <\ d ,~.~ informatele zi:lre nug 1iare, unre e.C !il 
" .~ i RomânI, ear rept motIv a emISle. primul rlnd Il.\!. Szâ" (dela 7 c) scriu că 

I~ • , 1:'. t III Orien1 - Hupă' dă că dl .Mocsonyi nu în. )părtă~cşte În urma pror',:H~rjf dluJ advocat Dr, .)'Uâll, 
llHHll III ,',:\: 1'('!Il • !.' . 1 D "'1 COI1g-reslll n;lţi,):,:1.I-bisericesc roman a decis, d . ' d' \TJ, l' 'flstllk pl'illlil;"t lip un mare vederile polttice a e [\.omUIII Of. ,. 

'. epc:;;c III , .111\ ,c"'1 ti. a 'e hec din acp1 . Si t t d 'v'r DI ;\'lo'sol1vi In SCslun('<l Jln anul acesta, sa se in(iin. 
Ja!' l'usese, :; ,t hot:ll 1. ( >;,.'_, F 'l '1'-: run a ,nea e ~ , ,~, teze o npiseopie romGnească 1n - Teml-

oraş capi1ala PO:;C'llUlltlOl' nlseţ;h 1Il ,x I . : a spus mOllvul pentr,u ca;e del1u- i şoara 
;·1UI .. ,Q~::IlL , ' ...." i, sionea:~ă! VederI polltll:e . n .aLI avut \ S~\bi~ tmj - scr:c, ~umi.H11 zia: -:-: 

Această decismne a lost Iw:t<l:. dIn c~u,:o>,l. nicf odata adi1post In ) ASOCIaţIe ~, u~d.e : gelo.l jl!~,J ~[. !1L\oind ~,.~ lase Ln'dlncIO~l! 
Illpol'lanţei stnllegice ce aJ' c'.lJ.wla . ol',~:;;ul llU se face politică şi au loc RomanH i lor (â,,.... ~:lll~'J,r,11 y!:,Jd 1}T'",p:tg:ndd-:

'" chestiune in caSH! când cOlllpll<.;attllTli, d II',' e cXcI Llav<1' Y:Jl:lhe, ah d(~Cl" :,,1 lnte.rnC1J:;:~ ~l el \;'t'l~' " .. , , . . J 'd' orI-ce ve er no, I lC, el,~ . , . 
iar pl'od Llce la pl'i maval':l 111 tl'e KusJa, ŞI ~-' e ". t d Il" cu P1!~ J n .' A r..zd, avcnu r:;.!'!' tru ,,,.:r:-; t <:cop 

,onia. \{(',;,dinţa vice-regelUI nu ar () 1:1'111 DomnuluI: ca~ld vorba e e cu /i1 a lond'Jl TiJi,iilyi '. . , 
,rmal'e ll'llllsfcI'aHi d!'la PorL-Adhul' la \ la- nenmulul romanesc, tot1 suntem una J i ";1 <;ă z!cii pentru,C<l s,i ;lpcre pe: <~11 

--"'"," ,i\'u:-\tok, Un iiI' ,le.legralic,' SI.>c<.;i1al va li,cn;ls..-I _ l,uat la tintă. Atitudinea energic1l. ld~r .~re ~are de <ljilfel Rom;Înii, nl:-I
h
· atac<l) 

oc '- ii'uit nentl'u servIcIUl exc U:-\IV a gU\'(lfflll UI" A (' r. '. Ar dulu~1 a d-luI Dr. Pop In ~ e/1/1şoar,lUn( c c.ste epls,~oPI'~ sa cască, 
t - \. k tIn ..tong, eO,ltl<l (l , t ~ b' l' . .' 

'ltl'e Petersburg ŞI V!a( IVO:-;I.0 '. . J:> . ~ '11.'lrld 'o 'ebJ pe aUr'lrif deh ' c vor la CI s~r l( sjjGl CPI:-'':J)ple In .~-
1-3 scos 111 ti ti le. s /') • ' , I '. ' " 

. ţ' 1" - ',II 'Au ''';J' ']. " L u atacat a13lr'lerf . Arnd f Asa Og.lC;] nUlll.lT In teasta ungu In legiiltJl'ă cU ~Illla 1l11l1~a ,USWl , ra ~s ., c,e. -a, " _ ' , . I ' 

de bun renume ŢVeinberg:r Ferencz, 
~)iaţa AnJri:Î.<;,;y, în editiciul HoteluluI 
Central. 

Atel;:r propriu de primul rang 
pentru reparaturI . Telef 011 pentru ora~ 

~l comitat Nr, 439, 

COli. mal nestrÎeă<'iolll'iă cremi!, pentru 
Înfrumse~area tenuluf e crema de Ilorl de 
iliac. un borcan costă 1 cor. 

Pudră de florf de liliac. cutie I cor. 
Săpun de Aori de liliac bUCal;) ,0 tii. 
Pasta luno 2 cor." 
Pudra luno 2 cor. 
- Mijloc sigur contra durerilor de 

stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsei poftei de m~lncare, pe urtn<l 
un mijloc sigur purgativ fără durerI: e 
ceaiul Întăritor de stomac al farmacismluT 
K05SUth. O cutie de probă 1 cor. 20 fiI.. 
o cutie de probă 2 cor. 

- Contra guturaiulur, tusei, ragu
şeI ei. flegmeI şi a afeqiunilor laringilor 
dre un efect miraculos pastilele de pept 
Scnega. Se pot g:'isi in farmacia n Verg
Maria U alui Kossuth, in Arad, Piaţa Boross

Benl 150 (casa Dengl). 

. Fel uri mi. 
CiYilizatia ~i ~lilhiciIl1l4'n H"it'it. 

L'n C\.cmplu clasic al efectelor I.:i\·jll
Z<l\iel asupra cOllstituţieI corpuluI Ollle

riesC, îl ofera acum japoneziI. 

L~ Il 11&:~' 1 r'tant ziar militar referă 
că calitatea' n~l.'r'l:tilor in armata j3pO' 

'"' 6 ) ,~ 
IleZa se tnrCJe~:e pe' •.. I~care an, 

\ 

l 

i Xll'''111UI-()t'I'CIlt si li. 1;t10r evnllluale<.;()Hl- i ~i erI cu o violentă mure. DI Pop li-a '1' reas.C:lr)po~~te g<lS,~ CS'.l~ clu~. 'I! 
~.-c ", ' . f " • '_ ~ }'" e Sigur ca cr)ll nu se n;tnl C'-C a 

, [icaţillnI cu laponia p:-\tp UP 1'1~1t.~\'llt un ar- rc~pllm scurt, ldar cupnnzetor. In ~ ; ug- I ' . . v.'· f t' 1'1 C 

'col apăI'ul In 'zi'lI'ul Xo\'i-I\rai, (H'ganul ,ice- I getlcllseg U de erI. A. sta r-a usturat şi mar i ep_lscop'r noua CI III 0r;ma, tab a~a a P1C
"'''e[ul 'amiral' :\11' xpif pI'i n care se fac co- ' tare pe ol.HncniT tişpallllluI şi J'aceea. vezI: se I m:lg .11 arc ~Ir~ ~~cma d şa :IS t:~. a!lr~ 
'~;I:hrjl ra\iUl'~IJiI~' '{supra unnl af-ll'opim'l; Doamne, ca să-I terorizeze pe Dr. Pop, t marea cda măr!tlI ... ongres Il;!POI~'T!' ~SCl)ll~ 

Greutatea Il1cdie <l:-..f'ţ;,·cruţilor s a ~ 
micşoral in ultimul dt~ceniu cţ" 31'ra~re "~'r 
doue ki!dgr~me! ceea-(e (~ nJ'jll.~ llind 

~. 

"' , L . . . . I 1 d I I cesc a eCls 10 urma propU!l~l'l LUI 1, 
'!J<rlo-l'use ;:;i n.t'lllr'u '1 c~lreI l'pal!gal'C nU-Il-au provocat a ue, . S . A" r"f ' T ,., , , ~, ' ,... , "1 S" -' A ,- I Dl Pop i-a i UClU tntllntarea une episcopi 111·- c-
.IÎtllr :,;~ .. nu veue nicI o predlCă serlO<l:-;" . 1 au gasit ll)sa omu., I ',,' ' 

'>----- .........., ' , tratat cum trebue pe vOlt1lCOŞlf carI nepu-I Hllşoara, 
. ,....... .. ~,",,~." . : t2nd să ne respundă În casa comitatulur, • - lI)"men. ni Tert'nţill Vidican, teo-
·t~." " ~~anI1"llil'L : unY cel mlll~ vocifere:!z,l ~i vo.teaz:l,. v~r 10'2' ah:-. >l'a logodit cu rl~~ig~da>;ia d-~oal'~t I.u-

" ~ ,1 1'" :\.),. I '. '" "~l .~; leă chestia pe alt ter~n·. I-a trlInJS cl'plia l'p.lle, liica Vl'PUlllCU[ul prpot ,\lf\xHn-
vii C ilI11"Tt'l< .. "J ;., i.:. \.~ ,,\ .. ,e, ,d.;, ' ~(" l~, la pli 111 bare pc dom mşo:'II cJri p~alc dl'u ~eilc din comuna Lazurl. (N,) ~lulte ie-
u. f • ,"'" ''1,', ;U"Hll 1:\"('11(,"'1';\ (i 3a mâncărime de piele:, dar fruntaşilor licitări! 
(t, "'" ,.,' 1, • c, : ",:l 111~f' 1'011I1n1 li-e vremea mult maT pr~ţio~să, de! 8 1 t 1 Se denes,'ează din 
, :1 .,~arr' ~i +iI'';;C:" '" "'IUI'i!" 1", - C ",ă scarmene asemenea - vleţUltoare.: ,\ Il) ,~U JIt .. , , t , 

.' "ro!:, ;,,:~1'1. ]'1 1l' 1 ' ~ \ 1 'LT : Murcla: Arencul d aler s a surpat ŞI ... , - t lUCU- Pliernll'Y Jn j l'a( • ,n I ' b 
:--lil',le :tl\ 10 1 ..lUli« cal: (""1": "" I (,''':~e la tot casul interesant a avut e!,l a Ulgropat şeapte oame,nl su rUine, 

ne ({il'lgelH~ I:h :; ll~:ll'.I)llrn;·" ,1 ",!. ",": din Arad, Un domn Îmbrăcat In [)ouczecl sunt grav răniţI. 
:~roiect allslro-rus, de re,rOl'.me in ltilac.edollia I negi u, foarte elegant, s'a urca,t lntr'un cu: _._ IllUlOrlll in1al'ptl lUI Jlomm-

,mt inexacte1 chIUI' ma,lol'llatea conlltptl'[(w . peu de clasa 1 la o staţlunc ll1termedlilra " . r' 

acedoncne este mulţumit de nouile re-. dintre Tlmişoar:h\rad, L'J gara din Arad sen. Inmorm~ntar~a l~I .1 eodor ;\lom~1-
)'JWe,propuse şi se pl'oHunţă pentru tOI'-! a descins, şi-a dat gc~mal1tanul unul ha- sen, marele Isto~lC,. JelIt de .lumea tn
, "inare, Numai elementele exll'eme imping I mal pe Clre l-a ordonat la trenul accelerat~ treagă, a avut loc U1 6 Noemvne, Au luat 
:'. continuarea revolu!iuneI. I cătră ,Bu?apc~!~. S'a plimbat cate-va m~- partLc la înmormlntare ministrul cuIte-

Consimţim. InLullulll101' puterilor Ia noua i nute In JOs_ Şdl lIn s~s ~?et pue[rdon,. l.aarcu~apPOa-I i lor si mal multI membri al academiel 
_ . . rat o (razeta e a vcnze or e 7. e Ş . , .. ',.. , 

:'ota austl'O-l'u:o>a a SOSit deja. a într~t în restaurant. Aci a consumat o I ~e ştIinţe. In s(!pteIll~n~ aceasta şI-ar 
__ cafea şi şi-a cetit gazeta. Intr'astea bag- fi serbat Mommsen lUblleul de Or, de 

seama a fost recunoscut de cineva, s'adu- : 60 de anl, universitatea din Berlin În
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~-~-~-~~~_.~--~~-~-~~~~~ !cepuse d~a pregatirile pentru această 

_Moş~ea~ul nu zi:e nimic, ci dete nu· I era call.sa ?enorocireT, şi ~ără mila: cu pu- j festivitate, - Impăratul \Vilhelm a 
.~ar rnspă,lIne~t~tor dll1 cap, , terl umte Il. puteau sdrobl, ~ ~ trimis v~duver reposatuluI condolentă, 

Stemo mCl nu se cutremura; meI un Marclllsui deodată se mtoarse catră ')' , . " ' 
:!Uschi al feţeI luI nu se mi~ca, o 1acrimă Stenio şi-I privi, voia parcă 5<1-1 întrebe -- Dl,n 1 ans se s(.:rJe, Cele mal multe 
- '1 se ivi în ochI. dacă mal are ceva de spus, Bărbatul hant fOI senu cu multă căldură despre Momm-

- D·ta dar pentru vecie m~ despartI stătea nemiscat înaintea luT. Betrânul lord sen si accentuează mal mult insemnă-

dal:~ mica grea',Jte şi joasa stdtu!ă o 
j~; pone;;ilor.'-

1'n medi.: lapone;: si1une c'i nu~, 
a~' !r ('bu'\ :-;;1 l~riml!d"că 111 'Irm:Jt\i de 
cât !" li.l Sl,n dlO reI recrut~n. 

• 
() faţa ltl'tWdala. nr, LCUI1. 

din Chicago, deSl'fW in ) :\leJical 
:Journalc din Ne"" -York o lr;Jr:lIneată , -
opera\iune chirurgicala eXt:culat<1 dUl-
sul cu deplin succes. 

E vorba rle un om dt 35 ani 
căruIa un unguent prescris de un şar
latan pentru o mică unflătură il rosese 
în mod oribil fata~ nasul şi busele i 
totul era redus la o rană oribila la 

vedere. 

Dr. Leun scoase de pe pulpele 
bolnavuluI bucăţf de piele şi apliCă pe 
partea bolnava, 

O peraţia, făcută Încetul cu încetul, 
a cerut timp de un an, după care 
omul n'a devenit frumos, dar figura 
luI ajunsese aşa in cât el putea tI 
privit fără desgust. 

~.- ,ii! ~aÎ 'it .Inger adora;" Pietatea cu care aşr merse cătră' uş<':l şi o deschisă. ,tate~ lur stiintifică, dar nu uită a aminti 
It~(unlurat mormc.:l1tul scumpe! mele - Cred că acum te potI retra2e zIse. t I '1 d' d f t X d 1:' Red. respons, loau ltLlSSLl l)irbuu. 

, " . N ".' CJ. punc u u e ve ere a aer ranţa. 
'.oarte lInI va fi Il1terzlsă, u vor avea i Peste un clas vor fi la fuca mea. Dar I ' Editor Aurel PopovlcI-Barcinnn. 

, reptul, să me rog la mormentul ef, să ifiind-că nu sunt dispus a locui cu d-ta j - ~ccrolog. Veduva Irena Ignat n, _____ ~ ~-= __ ~--._c=_===c_=~,-"""'-==----~~= 
~.;âng, ~ă-l p!esar cu florI A~um vor per: ! intr'u~ oraş, ît,r spun c.t încă de seară voI i Kaftla de '!~drczalvâr ca sOfle, Viora Ignat i INSERTIUNI şi RECLAME. 
(;'!-O ŞI afara de aceasta voI Il pedepsit ŞII pleca In Anglia. ! măr, Dr, Crordaş ca soră In numele lor 1 ___ ,_ .~~.~ ~ _,_~ ______ ~~_ ~ _. __ _ 
: I acţra să fiu pe vecie departe de, dînsa, Maracky se închInă fără un cuvcnt: şi ,al multor consangenr cu inima sdrobiră l---C~ 1 ~ i ~de'~--;---
(,-ta me opre~tT dela aceea ce ar il putut şi plecă. ! de durere aduc la cunoştinţă trecerea la e e ma m ~ 

~~ " -m.,f. pOtolcdscă durerea, ImI cerI vieaţat I Marchizul 'IT auzi paşii, întaiu pe scărI' cele eterne a scumpulul şi neuitatuluT de-! paltoane de copil şi dame mar chin 
... -' __ Jr l.e, o d,1U şi aceea, Dar ÎmI dă m[l-, ş'apoI pe bord .. - Cand sgomotul paşilor: fU\1ct SabiJl Aurel S, Iguat, care după un i ' 

..... ,. ~o bogată recompen __ ă pentru jertfă.! nu se mar aUZI, suspină adanc, AluncI' gav şi îndelungat morb in etate de 25 anI ~ se pot procura la firma 
,1 faţă de fiica d-t,ile .atat de gin.gaş cum i v e,z u. pe D:lisy,. ca~e~ îngrij~tă aştepta! d.upă o scurtâ dar .prea fericită căsător~e I 
, fost de crud cu mtlle; tot chl1llll ce-l i sflrşltl1l conver~aţleT, I~I desclllse braţele I şI-a dat nobilul SI bunul seu suflet m I se HWARZBERGER MANO 

ţ' f:r eu să-I câş~tige el uşurare, toată <~mă~ 1 şi-:şI Îmbraţtşă copib t lncepenu amar a, mântle .Atot-puler;1iculuI MiercurJ în, 4: ... .... ., . . 
,:cI~rrea mea S~-I A causeze o bUCUrie ŞlI' plange. Noemv!le, a. c, de.m. la El ore, 9,;;ălllln-1 (\ ()I OSUl.tI tiI) u. 3.) 

w lpa-.ce l~ec.are SUrIS al el trebue s,:l.-~ ~~Iă- VI. tele, parnanteştf ale scumpuluf ŞI In vecl· cunoscută ca o firmă solidă, In ma-
l se cu acrunT, resbună-te cu tOtUl SI lă-o ~ , "neultatulul defunct s'au dat odihneI vecI i 

, '~I~rte fericită", . "v,. Mau~ .Tăr~a Că, 1,~Vle, de,_ n,ot;I , ~:~nd ! nice cimiterulur gr, cath, din Beiuş la 5 gazinul acesteI firme, care aproape 
'. Lordul MellJvan nicI nu ascultă la \ eZll pe t<ltell seU, (JCi.sl destul<l tarlc s,t-şI Noem\Tie ali " 1. 1" '1 tII 

. 'vint le luT Stemo <. 1 s:,ll)~ln('ască ,!lUnca durere Sl zimbi de nou. ~ C I ,~c'. a ore e. ,). p, m.: esc USIV t\l1e numa) pae le ,(' ( t~ ( auH', 
\ Il e ~ '~' i' • . . ' , v e or IOtnstatl, slI1cere condolente! I , ' , ~ , 

, N~m?urat Inaintă apte scopul, care Ba c1ll:l: se putu sculn şI merge pana la '...'..',', ; au SOSit deja, 111 mare asorll111ent, 
,'ut~a 1l1atnte~ ~u.r. Numar moartea Mau-l (e~eastr~l, Acolo a petrecut ?re d~l!cT,~ se. } .. xt~ am (hnui ! Cel maT tftm f ~ • v 

ed Il dă. POSI?lhtatea să oboare pe 1\1<1- : scald,a 10 razele ~e soare ŞI o d~stragea ŞI mar bun lsvor de a se provedea noutăţi în articoh-
iJcky" Ctne şt,.e, ce :~spundea de putea! mulţ~I11ea colorata care ;;e re,Hecta I~ unda cu' tot felul - exclusiv prima calitate 1 ..:l t ă. -. " 
'" ~ae Intre feriCirea (lIceI SOlle si resbuna f mărCI. AltI oamenI ar 11 crezut po,ttc că d b" t 'f t' l d b '11' tAI U.e oamn Şi Iarna 
~ -~ ", " ' - ; d" ,- , 1 ':\1 d - 1 e lJU eri , ar ICO e e rl lant, aca- t 
1 ".:1 sa? La ce luptă groaznică l'ar fi decis i ~e ICI.I sali mşe at ŞI ,au se va ~LU el d ", ~ , , Merită snriainul tuturor noua firmă 
hhirea de Cată şi dorul de resbunare? Dar' mcă dlD boala-T grea. Dar marele artist cu mU:I e a,rgm.t 111, cas"iete, precum ŞII 1 b, , ' 

:\1 JUd era perdută şi aşa n'avea de cât să privirea lur ageră Înţetelese foarte dar starea argmt (est~v ŞI ~bfccte de donurI ~ care şI-a pus de ţ1l1tă a satIsface tu-
t .. · dep~e(lscă. Dorul d,e resbunare şi ~ubirca I nevestef sale, """ ,_ (Va urmai, preţ~rI strIct soh9c, e~ecut,are pomptă, 'turor pretenţiilor mareluI public. 
,~ tata se puteau Uni contra acelUia care pe langd garan/a la Juvaherul nostru 16J1 6-10 

' . 
'-~ 
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"TRIBUNĂ POPORULUI" 
Nr, 196 

Noroc escelent la TOR O K II! 
Mulţi s'au Cericil; prin Doi. 

S'au că~tig8t dela noI mal I1lult de 12 Inilioane cor. 
NumaI In cele 5 IuOl din urma am platit cele lUai IUuri a 

câş tiguri şi anume: 
premiul oeI mare de 600,000 ooroane • . Iosul Nr. 57,080 
c4ştigul mare de 100,000 n •• n _ 74,366 
•• 90,000...". 109,7bO 

şi alte multe CâştigurI mal mărunte. 

In toatA lumea cele mal norocoase Iose se trag deJa, loteria noa8trA 
care se va deschide nu peste mult. 

110,000 Iose cu 66,000 Lose cu căştig 
se vor pune pe sorţi, adeCi vor c4ştiga jumetade din toate losele ce se 
vor trage, dupA cum aratA nota de mal la vale. 

1 iJ millio iJS9.000 koronat 
sorsolnak ki rovid 1) h6nap alatt. 

A legnagyobb nyeremeny a legszerencsesebb esetben 

.................... 41 •• • •••• :a. 
Tovabbă t jntalom 600·000. 1 nyeremeny 40f •• f.00. 
1 il 200.000. 2 il 1.)0.000. 1 iL 90.etC •• '. 2 il 
~O·f)Of'" 1 a 70.00f.· 2 il 6f •. f'OO~ 1 it 3Ct.f~O(.4I 
1 il 40.000,5 il 30.000.3 il 2:» .• '00, 8 it 20.0'~1., 
8 a I Zi.OOO, 36 a 10.000 korona es nH~g sok egveb' 
osszese~ 55.000 nyeremeny es julalom l~,:lă9.C.f'D 
korona osszeg beu. 

. ,. 
Preţurile clasA 1 de iOse sunt urmAtoitrele: 

o optime (l/8) ti. -'75 Slp1-1 rio cor. I o jumetate e/2) ti. 3,- S80 6'- ('or. 
unpătrarC/4)11. 1.5''; " 3'-" un intreg (1/1)11.6'- " 12- " 

LOiele vor/ Il dist·ribuite dupa-ce b8nil S6 vor trimite, Bau poste 
restante. / ,r 

Se poaie comanda pană la: 

19 Noemvrie si. n. a. c. 
./ la casa de bancă a lui 

~~~Ttirtik--A.·si·, Sotut , , 
BUDAPESTA. 

1'1 CEA. MAI MARE CASĂ DE LOSURI. 11 
Loteriile oele mal mari ale noastre sunt: 

~'FRINCIP ALA: VI., Terez-kBrut 46a. LATERA.LE: 1. Vâczi-karut 4, 
2. Muzeum-karut 11, 3. Erzsebet-karut 64. 

Scrisoarea pentru comandA s& tae. BanCI TOl'5k şi soţul, BudaI,esta. 
v~ rog a-mi trimite ........................ losnrl originale de 1-8 clasă de-ale loteriel de clasă im-

preunA cu planul oficios. 

f VA rog a o rambursa } ce nu convine 
Suma de --_ ..... _ ........... Coroane o trimit eu mandai postal se şterge 

o alAtur îlllloie de bullA (ÎIl Umbre) . 

~w;(H~~~~~ii'W~~~.~~~~" ... , 
iIII IN ATENTTA M. ON. DAME'··· ~-

= 
In urma Ingramădiril oorseturilor tn magazinul nostru 111-: 

: ~ .... Cursefele noastre moderne ~ 
:IIIIt LE VINDEM cu PRET DE JUMATATE· M 
~= RugAm atAI cumperAtoril din provinţ', cAt ,1 din loc s' bine- II( 
: voJalilcA a Be convinge despre eftiniUatea mArfurilor noastre. t>e 
: " Comande dupA mAsurA grabnic, 85 5-7 __ : 

~ Fraţil Brassay a 
~ J ~ ARAD, Stratla Forray. ~ .. 

' ... t~~ ~~,,~x~ .. 

,aL 

mmm~m~m~m~ 
1] Premiat eu medlilia cea mare milenarA la pxpoRitia din Rudapestu în 1896 .. ti 
tf].- ttt 
1] 

Turnătorja de clopote şi de Iuetal 
li Jui 

Antoniu Novotny 
tn TlmJşoa·ra-Fabrfo. 

• Se rt>comAndl flpre pnglUirl"8 
.~~~ tt>Jo1' nou~, precum la turnJlfi>a de 1I0U 8 

clopotelor s!riratp, mai depBr&'" spre f~ct ri'8 
.. de ('lopote tntrpgi armonio8lw, flS lâl1g~ 

JfY .~.;'!, ."., ._._ gararţie pe m~i mulli ani, pr~rthl'l~8 cu 
r-dl-E~~;:."·~' !! .. ~.*:.l.~J. 1'i· ... t~ adiuRUlri de ter b!1tu t , constrUIte B(1re II 

., _J le Intoarce cu u,urinţA 10 orr ce parte todatl 
_:_.~~~ {'e elopoh·le B\1nt blUote de o IAţllr~ 

cees-ce !lent mllntuite d'1 crppllre',(;,>;1Jî1):";i>": 
. Cu deosebire recomAnd .'. 

clopote patentate g~ur~te 
dfO mine invf>nlat p liIi mfti dp muLe orI pre
milita CST; FOnt p·o,"elilHte tn p8rt~R supa

. ' . ".,::.. riou. - ('a violiDB - cu g~urT, dur A flguTa 
S ei p 'ot1'u .epeR fU un ton mBi intE'"!l8iv, mAi , d~nc •. m~' IImped ... , mat 
fllA{'ut ei cu ,.ibrarfll mII' Vf)lUmiDOIiIIIl dpl'A! t'pJf'I df' 1!llllr m Vp( hin SI!II 
cii un clopot patentat de 327 klg- este egal tn ton unui clopot de 408 klg. 
patent dupa sistemul vechiu, . 

M,,' dp.parte Afli reromAndJl ppre 'acprfts 8caunelo,. de fer batut, de 
sine sttUato,., - 'Pre p,.eadiustaretJ clopotelo,. vechi cu tJdiustare de fe,. 
batut _ ca ,i apre turnU88 tie 'OtJ('6 de metal 

'('10pote ID grellb\e de 800 kJg. ,i ma' j'lS fie 6fU totdE'&una gafa 
In msgftsin. 
.,... Preţ-eurantorl lIostrate se trimit la eerere grAtuit ei franeo ..... 
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