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Atit abouamentele, aât şi 
luserţiunile sunt Il se plAti 

Îl!.aiJlte Îl!. Arad. 

Eată că nefericitul sistem al dua- carI le vedem in ţeara noastrel orI in Delegaţiunile. 
lismulul s'a copt deja pentru a aduce ce parte ne vom arunca privirile. Şi Ddc~aţia ungară. 
roade. Şi indeosebI la noI se clătină până când nu se V:J. recunoaşte acea- Budapesta, 15 Decemvrie. 

Se deschid delegaţiile, destul de r~u luntrea ,pe care s'a încărcat în sta, şi nu se va procede in consecinţa Delegaţiunea ungara eri dup'ameaz la 
Îulârziate, şi guvernul comun în loc de 1867 heghemonia ungurească. CăcI e el, din partea care are puterea de a ora 1, şi-a ţinut şedinţa conslituantâ. In ~asa 
budget va cere indemnitate pe patru cert, cel isvorul tuturor relelor este mo· schimba lucrurile cauzele carI nasc magnaţilor, Dupa citirea apelului nommal 
lUnI, ca să poaU'l.. acoperi provisor tre- '1 nopolul ce a luat asupra trebilor ţeril dezastrele nu se' vor delătura, ci se i s'a ales pr~şedint~: con}e,le ,S"{apâry Gyu,la, 

, " ", • A A d • t' ' 1 vice-preşedll1te: ~zel1 Kaiman pe urma sau 
bnintele armateI şi cheltuelile diploma- un partId, n,umIt lIberal, care sUI. deja vor to~ lIllUlţI, 'pană can m r o ZI se 1 constituit comisiunile, ' 
ţiet Ministrul de externe va ţinea expO- de treI decemlla putere. Aceasta nu e par- \ vor mişca munţiI ... dar atuucl a bă- I Dupa constituire UgrMl Gă.bor a pro-
sec despre pacea lumiI, vizite de Im- lamentarism, nicI constitutionalism. Aste tut ora dezastruluI general. I pus, ca delegaţia ung:ar~ să nu tină, pâ.n'ahmci 
ppratl, despre Macedonia, despre tratatele nu se întâmplă nicI în state cu formă de I , ,,' i şediny. pl~nară pâ,nă. cand, delegaţIa ,~ustrlaca 
com~rciaJe CU f~rile vectne, şi despre monarchie absolutel' şi acolo n schimbă pe . 1 nu şI-a ţll1ut şedlIlia el plenară, l' ace pro- I 

t • .' • s c:. punerea acpasta pentru-că e de prevezut ca 
atâtea şi atâtea nevo! pendente. Armata detentonI putern daCă?U altceva ,- moar- La JJ:la.tI}~ta:e(t ~ o't. ,-,e co- I în delegaţia ausiI'iacă, va. fi din nou obiect 
îU::iaş. va r~mânea inca pe un an tot tea. Dar monstruosItatea noastră COl1- mentează Vlll tn presa, audIenţa de erI I de alac. punctul de vedere maghiar de drept 
cum a fosl, nu cutează nimenI a veni stituţională aşa e întocmită, Majoritatea 1 a ministrulUl-preşedinte a conteluI Tisza \ puhlic, 'Ear daea delegaţia mag~iară. se va 
cu proiectul nou de lege lŞÎ budgetull t~ril nu e nicI măcar representată tn par-lla l\'Iaiestatea Sa. Con~ele .Ti:3~a a .tre-I ţinea in acelaş t~~p or~ mal namte, aluncI 
r,ema.ne tot cel de an. Aşa se prolun-\, 1arnent necum să existe posibilitatea ,\1 buitsă'refereze asupra sltnahel ŞI de slgur ! se va pe, rde ocaZIa, ' a respunde

t 
la ~ven~ua,-

• '" ...,', d' t d' \ lp-Ie atacurI De a"itădată protes eaz" aprlOrl, 
ge;;le acuma dela 1899 mcoacl legea de-a lua puterea dm mâmle unul par- a aJ~ns ŞI ches.tIa ,vrăşml\ălş~el t lţ~ re

S 
lln- 1 c~ minislriI' sa vorbească in sub comisii nem-

espirată a armateI. tid care face deja de atâ.ta vreme abuz de sul ŞI Korber, mamtea 1 ales ă. Il a e, ! ţe:'te, 
\ . Legea. transacţiel economice a sta- ea. In decurs de treizecI de anI toată acti- Despre toate acestea nu s'a strecuratinsă I Y Contele Tis,a IRtvan, roagrt pe Ugron, 
: ' le!or dl1ali~te e asemenea staţionară, viiatea acestuI partid s'a cheltuit în, nimic din audienţa. Deprşele din Viena I că şi cu privire la ~imbă. să-şI a;ate ~scep-
j c;~enlru-că în Reichsrath nicI sub dis cu- cil.utarea de mijloace prin carI să se sus- : spun numaI alflta, că Majestatea ~a a \' ţiile î~ sinul ,del~?atlUl~eI ~nsaş, Cat prlve~te 

" , " , . T' f t f bOl necesItatea ţmem şedll1ţet plenare la asta 
ţie n'a putut ajunge, ci a fost Întro- ţmă la putere. Legile, câte a c~nfecţlOnat, ; prunlt pe contele Isza oar e a al. ar'e ~tâtl1 numaI de observat, că. i.n delegaţia 
nusă prin patente împ~răteştl. Aşa se toate nu servesc decât acest smgur scop. I • maerhiară deşi numal o singura şedinţă ple-
f\~:50Ivă dincolo şi budgetul, fără deli- C.â.tă nedreptate a tre~uit decI sel, ~ri-I Budgetul COluu,n. ErI s'a nar~ se v~ ţinea, totuşi este prilej, de a lua 
hel"are parlamentară. La noI nefiind cmueascel m toate părţile, pe toate Imnle, 1 distribuit intre membri delegaţzunilor cuveni. " 
de~pre asia paragraf, Tisza va veni din sufocând manifestaţiile vieţil cart cu neco e- ; proeclul de budget comun pe 1904. l' COdIlteled-:tPPlon~?, Aţl~er~.zICde că: c?n'-l 

d 'd 't t ,. 't A d',' t '1 v v - stderAn ca itlSU ŞI SO Il Sţ;l e prmClpl 
nou cu cerere e m emnI a e. sita te se Ivesc~::; upa.n }svonrea cure~ e- Dupa cum arata acest bud~~t tre- au ieşit din pRrtid, din asta ar fi tras conse-

Situatia aceasta ar fi fn adev~r l~r s.ănetoase, lmpedecand te?denţe ŞI as- \ buinţele-netto se urcă cu 1 1/5 mIllOn de ! cinţele şi cu .privire la calitatea lor, de mem
ridicolă, de n'ar fi atât de lngrigitoare. pIraţlI carI nu se pot omon. AzI toate! coroane din carI pe Ungaria ca.d circa hrii a delegaţiei, dar a fost ru~at dIn partea 

~'. E~,lex in loate ramurile vieţiI de stat. acestea la ,suprafaţa vieţiI politice nu! _" _ ' partidului liberal, să. 'şi menţma dreptul de 
-"- d ' d 1)_:>,000. d I t 
" In sittilip"'! tncurcate, r~sboae, revolutiI, se v~ , stau acoperite, ar clocotesc CU! Suma fotală a cheltueWor repre- e ega: t' 

_. . tM t" • fi ' Cere scuze, că pentru cauze, nea lf-
~1" -'se pot psplica asemenea stărI extra- ~ <1.L mal,pu erpI? Şi III IOrăt?r JOs in: .-intă cifra de 330 milioane coroane. natoare de a sa voinţă, nu poate lua parte la 

';..~~'~H ~ri',~:·""'Pnr' de' acestea nicI vorbă. In lfl f~nd, ~, amenmţi'tcc. tr:.g'!"ezlt-&are C~-i1'·~ ~' .. '" ~ ',. *.". de5'baterl 2-Zile., prin-.yl'maPeilu. ~JWateti pre-
jurul no"trh domneşte o atmosfera de plozle. ~ • • y senl nici la aUciiellla la Majestatea Sa, 
pace idiliC<1, S'a inventat minciuna stupidăaelemen- . fi'ltb~1~~1'e(t ~o.[(ţaţ'''lo(,: ~rtrt Delegaţia. austriacă. 

Dar pacea ~î liniştea internel este tuiul conducător, pe câ.nd în stat consti- I au u~t)Jh!t~t sel vtC"i,:d '~ntl~tar.. Viena, 1 f) Decemvrie. 
cu toiuiul di::;tru!:'ia.. Anarchia îşI ser- tuţional, elemente conducătoare nu pot I Sol.i~{ll cart m O~t?m~rte şl-au lmplt,- .,Reichsrathskorespondenz" anunţa ur-
bp:ază. inaugurarea. Obstrucţie, ex-lex, să fie decât majorităţile constituţionale mt tzmpul de Se1~VICZ~t, m fine vor ~ el~- măloarele: Şedinţă de deschidere a delega
guverne perindate în fiecare sellte- :şi nu' majoritaţl făcute ci majorităţI beraţ!. O depeşe dm Vzena vesteşte, ca ml- tiei auslriace s'a constiluit azi la 11 ore. 
mână, cerlurl între naţionalităţI, greu- e~ite din voinţa preponderantel a t~ril. llist"ul comun de :esboi a dat un ~rdin c~ ,Memţwii ~asei seniorilor ,au tinut mal 
UH,l economice c;:. a. sguduesc te- Vointa ,. t' ă A d t ă tă soldaţiI betrânl, tn 20 Decemvne adeca I munte şedll1ţă, m care au hotărlt a ale~e ,pre-

.,. aceas a ms ,c~n es e ap sa , J Y _ _ • ~ I şedinte pe baronul Gautsch, fostul mlU1siru 
meliile statuluI. LegI Qi constituţie au de- de puterea <7uvernulul "-1 pusă. sub obroc acuma Dumm(;ca sa se concedre\ e ' 'd' tiA t'" 

\ ,-:~' .,. b '( ( , d' . '1 ' CA. pre".e mea us nel. 
, .~ cuvinte deşarte. Ce va fi sfîrşitul? cum e in ţearanoastră, în alte slate o eli- In servIclU actzv. u afat mal ne- _, __ " •. ,~_ 

Unde vor duce lucrurile? Aceasta este bereaza. suveranul, şi nu se aşteaplă plăcut Jla ati1zge ordinul acesta pe re
Întrebarea. niCI-odată isbucnirile exploziilor carI pot ser'viştl, carz vot' ti chemaţi sub arme 

Popoarele stau resemnate privind pricinui prelbuşirl marI, de tronurI şi în mal mllfte rîndurz, ca să se intre
prapasliile spre carI 8\1nt împinse, ear state, cum istoria este atât de bogată gească mereu, contigentul de 1z~"să. 
strainătalea petrece cu atenţie curioasă Îa pilde. 
ce va aduce ziua de ma.ne. I Aceasta este geneza dezastrelor pe .. 

ROluanul c,'ist'ltorÎei. , în odaea mea din hotelul de Bad, pentru; intredeschise murmurau "Te iubesc", ImI 
la, me reculege în mijlocul sentimentelor: spunea că eu sunt totul pentru el, se apro-

~e . Loo T018to~., 17. I t~rn~ltoase, carI veneau sa-mI tulbure li- I pi:. ,aproape l~e atinse, pe când atingerea 
NumaI dlstmserăm nimIC, dar paşiI mştea., ~ 1 mamlor luT me ardea ... 

S~ auziră la dreapta apropiindu-se me- . C0t;Ipatnoata mea mergea prea In,cet i Căldura îmI trecea prin vine, ochir 
reu, resunară pe scară şi cu câte-va ŞI ,eram mcA departe de trăsură. Marchlsul imi-se întunecară. tremuram si vorbele 
minute mal târziu cel doI interlocutori mI S!! părea ~ă-şl răreşte paşiI, parcă ar; mele de protestare remânea~ in gitlejul 
eşau din castel prin poarta laterală şi fură fi VOltAsăAm~ ţtnă în loc. "Asta nu trebue" i meu sec. 
surprinşI vezându-ne în curte. să se tnt1~ple, me gândeam. şi mergeam 1, De-odată simtiI o sărutare pe fată 

Me '1 y A d h' 1 ~, cu resolutle mult mal repede A • , • 'A" . _ roŞI toata can marc lSU maIntă Dară el c t" ă " ~. . y A ! tremurend ŞI spenată me opn in mlJlo-
spre mme, desigur speriată de Îndrăzneala prl'nse cl1' r ,?nă Inl!- s~ m _reţin:.!, ImI i cui drumuluI şi privi pe marchisul În 
1 1 cu ~ l' ' ă A C la man, ŞI mi-o stnnse i f u care lm tntms mana. u toate O cotitură adi r' i aţă. Nu mal aveam forţă de a vorbi nici 

Biilow şi Bebel. 
Din Reichstal:5ul Germanier. 

ErI, în adunarea ReischstagulLlI din 
Berlin, un duel oratoric gigantic s'a desfă
şurat între cancelarul BUla)}, şi conduce-

în abisul deliciurilor oprite, care mi-se 
deschidea pe nea~teptate. 

- Eram deja atât de nefericită, me 
gândeam, el bine 1 cum se acumulează toate 
nenorocirile pe capul meu .•. 

Me înconjură cu braţele. şi se 'nclină 
spre faţa mea, ear eu continuam a me 
gândi: 

- EI bine 1 cum se îngrămădeşte pe 
capul meu ruşinea şi pe catul I 

- Te iubesc! zise cu o voce care 
semăna cu a soţului meu. 

~ce~~ea n~ putul ... rdusa de a o primi. Ne de amica mea şi n/Ug~~i~m n~e~~~:~~ ! de a ,merge; îngrozită aşteptam şi doream 
i ,mJr eptaram amendoI spre trli.sura care - T' r 1" a , nu stIU ce 
~ ~_ ne. :1ştl:pta jos, amica mea îmi prec'eda în SlDgu~ie Ita 13n,ll ŞI f~ mme. I \ Toat~ aceste scene durară numaI un 

Atund, îmI aduseI aminte de soţul 
meu şi de copil, ca de doue fiinţe scumpe 
cu carI rupsesem legăturile deja de mult. 

I -.... mpania francesulul. cupnnse nca pentru un mo- minut dar ace~t moment a fost teribil I 
M" " l' " A d ment, '1 ' o;; slmtlam ne Inlştltă vezen că SA' CA d d'" . y 

, ac"!!st italia " dA' -- cusă-me, il ziseI cu răceală şi I at e lsttncUv vczuI ŞI patrunselu 
~ desi "tia Căn nu ::.e t:mea e mama mea, făcuI o sfortare pentru a-mi retrage mâna 1 faţa luI în decursul acestuI moment scurtl 

'... am auzit tot ce sousese d' " A' , ! 1 1 1 ~ r ' R fi ' , " In nenorocIre dantela maneCi mele se nţe ese ce Insemna lruntea IngmHă care 
d ' e ecs"Il!-n!le francesuluI me o(ensară, acătă de un buton al haineI luI' leşa de ~ub bordurile pălărier luI de pae, 
eşI eram SI Ită să recunosc că fa ' S . I'.x ă fi' d" ,~ , ' ,nu cuse e aplecă spre mine atât de aproape i ŞI care So;;Tl1 na cu runtea soţu uI meu, ŞI 
eca\ sa c:sprt!?-e cu voce tare adeverul pe ! in cât me atinse cu pieptul si incepu să 'mI I ace.;;t frumos nas drept cu nările tremu

care- I ,prfs;mţlam nelămurit, dar vorbele \ descurce mâneca degetele 'luI fără mă~use 1 ren de, şi aceste mustătI lungI arcuite şi 
I,na~c 11SY u , ~e sUtrprinseră şi me revolta- I lmI atinseră ma~a. .. 1 desfirate, acest barbişo"n, această faţă co-
sera prIn Clnlsmu lor \ ' Il ă A .... j' ~ I 1 , . Un senument nou pentru mine ame-' orat , acest gat par It, tnţe eseI totu J 

d ,ImI e,ra OdlO~ de ~-',l vedea aşa aproape I stecat cu oroare şi plăcere, Îmi trec~ prin I Uram şi me temeam de acest om, 
,e ml~Ae, jl fără a- h pnvl, fără al respunde, ! vine, ca un fior rece. Aruncai marchisu-: aproape necunoscut, dar tot-odată pasiunea 
~~!c~~an u-mI, su unI pret~cst~ mâna l,a luI o privi~e ind~gnată sperand că-I voI i şi tu!b~urar~a ac~stur străi.n grozav se re

_ , pent~u a nu- ,auzI, ImI grăblI {ace să reslmtă dispretul meu dar această t ~ecta 10 mme ŞI mi! fa'Scmă. 
paşII Mea" să A a'dung pe

l 
a~l\lca mea. privire esprima cu tot~l al t-c~va: emotia I SimtiI o dorintă împetuoasă de a 

<;; gan eam a nu meu I R' , , . ' , . 
FuI cu' d' ,,<l USla. ŞI teama. me abandona sărutarilor acesteI gurI fru-

pnnsă e un sentiment de ruşin O h'l e~ 1 ' r' 1" diA" in conştientă d . d d' e , C ISI ucttor ŞI u,mez aţ\OuţI cu moase ar vo uptoase, 1mbr.lţlşerer acestor 
nu se ute~ e regl~t~, ,e o onnţă care I pasIUne pe faţa mea, se pltmbau pe gâtuI l11~inI albe, cu vine fine si degete acope
oat~ m~ răb~ărturtSI ŞI mal PŢe~us de : meu, pe umeriI mei; mânile luI ImI des- rite de inele. O dorinţă' nebună me in-

g m de a me regăSI smgură ' merdau cu dulceaţă pumnul, buzele sale demna să me arunc, Iăsându-me sărutată, 

In acest moment, auziI din cotitura 
drumuluI vocea amice! mele, care me 
striga. 

ImI veni în orI, ÎmI retrăsel cu bru
scheţe mâna, şi fără a privi pe marchisul, 
alergal să-'ml regăsesc compatrioata. 

NumaI odată, din trăsură, aruncaI 
privirea asupra italianulul; îşI ridică pă
lăria şi me 'ntrebă ceva surÎzend. Nu gâ
cea dispreţul inexprimabil ce-l simţiam in 
acest moment fată de el. 

Ce nefericită mi-se părea viaţa I vii
torul fără speranţă şi trecutul şi mal ne
gru încă! COlllpatrioata mea îmI vorbea 
şi eu n'o auzeam. Aveam impresia că-mI 
adresează vorbe numaI din milă; pentru 
a-'şi ascunde dispreţul ce trebue a să simtă 
[aţă de mine, Mi-se părea a recunoaşte 
acest dispreţ şi această milă insultătoare 
din fiecare cuvcnt şi din fiecare privire. 

l' : , . 
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torul partidulut social democrat Rebel. ca se vOr lua toate mesurile, ca stările acestea I de acel, carI prin presenta lor au ridicat >J .., 

f d' 11 de lucrurI barbare, să se ştearga pentru tot- succesul moral al petrecere! - au fORt de ", ro U ~ ~ ~ I 
Pe cât de necruţător a ost ISCurSU ul deauna. In politica externă nicI când nu acel, cari împedecaţI a participa, ne-au in- J.~ -.- A • 
Bebel, pe atât de cu spirit a fost rt:spun- voiu putea mulţumi pe Bebel. Dacă lnterve- curajat prin marinimoasele lor oferte. . 
sul luI Btil ° '''" , care a spus multe ade- nim undeva, atuncI ni-se zice: in tot locul 1. }<drd sd participe au contribuit D-niI: ARAn, 16 Decemvrle n. 1093 
v~rurI sdrobitoare despre socialiştl. am vrea ~ă fim, d~r ne facem ?e r~sul altora. ~. Mihăi.laş dir .. de bancă, pl'. A: P?P medic, I - Hlp1omat,l străinI la ~Uah ' 
Bebel a vorbit ceasurI întregI, dar can- Dacă nu mtervemm, atuncI m-se ImputA, că S. PoruţlU con SI!. dens. dm Blstrlţă; Jor- taiea Sa S 1 fi ă d' V' 

. ...• f 1 b"f lăsăm ca brutalitatea. să . priveze dreptul. dache P. Roşca cassar Selişte; Juliu po-j M' • Sa Re· el e te e~ra, a.z • In, l~r . 
celarul l-a nImicit Intreg e ectu vor Ir1 Programnl nostru in ASIa-orIentală este foarte pescu adv. Dr. Dugan PlHăceau adv. Tm'da; . g .e~ a prImit IerI III audlel 
şi este fară îndoială. c.1 din .m~st~rar.ea simplu. Voim să menţinem şi să. desvoltăm Emil Socaciu protonot.

t 
Aureliu Eliu compt. pe D~ul VU.ICI, noul representant ~{ 

aceasta de puterI, Billow a Ieşit mVIn- ce avem acolo, dar nu ne vom frige pe de- Cornel Popoviclu corn. Ambrosiu Şelanu, la Viena ŞI a luat în primire d 
getor. Despre memorabila şedinţă ra- gete, atingându-ne de lucruri, III: carI n'avem corn. Ştefan Şelanu corn. Teod, Făgăraşiu dînsul scrisoarea autografă prin c~ 
porteaza urmatoarele depeşl: nici IU~ drept: ~ând. Bebel a a~mfis statul. vii- cK~<ml' .<JulCiU

h 
CiUhC!U esec~ttor3' Haţeg; Nenvlet~IY Regele Petru îşI noti (lea sui rea ' 

La tnceputul şedinţei Reichstagulul, pre- toru UJ, am ZIS In mme, acum m me a ajuns i:t man euc IŞ - Ca e cor. - aSI e tron Cu jumetate el ' ..... 
şedintele raportează despre audienta presi- clipa istorică, aCum cade velul de pe ta- Aldea senator, Dr. Nic. Lazar cand. adv. f ' , . or mal tarz\U :', 
diului Reichstagului la lmperat. Zice că pre- bloul din Saisi (Jlaritate). Ne-am in!;'elat. Dela Sebeş, câte 3 cor. - D-na VM. Dr. La- ost p~lm1t Ivan Gunsov representan""-"--- _ 
sidiul a folosit prilejul spre a-l spune Impe- Bebel n'am auzit decât critică stearpă şi rionessi Văseud. Dna Veci. Jarda; Bistri~a, BulgarieI, care a predat o scrÎsoan 
ratuiul regretele şi temerea poporului ger- altfel numaI ceaţă şi fum despre statul vii- câte 4) cor. - Vas. Almăşan adv. Loco, principeluI Ferdinand. 
man pe timpul boaleI şi bucuria pentru toruluI (ilaritate). f-~ o ultimă ocasie am zis, Dr. Banciu farm. Selişte, Dna Paulina Po- __ Doliu si bucurie. Err am dat ~. ~ 
intoarcerea spre bine a sănătăţiI sale. Im- că dacă programu e partid socialist peste povici Loco, A. Pomţiu preot, Desmir, Dr. rea de<;pre doliul adenc a.l caseI archi~ 
PXratul a primit graţios stirea ;:;i ~I. de oră a. lot ar fi realisabil, s'ar da fiinţă unei temniţe Pompeiu German, Sarkaxy, cate 5 cor. - I 1 1', '.. . 

o:: .,. .,.. . ,. . D ce u os~, pnClnult prm moartea fi vorbl't despre boala sa, reconvalescenţa ŞI mari, in care mmelll nu şI-ar putea suferI r I. Dan, Mociu, Dr. Simon, Mociu, G. Fa- I . •. f . 
. • A . 1 .1 t '" . I d 6 H l sa e, 3 tmerel Şi fumoaseT pnncipese C alte lucrurI instrul'!tive (aprobări) vocea-i e vJea\a. m ZI'! ma "epar e Ch SOCla emo- rag6) Farnas câte . cor. - Dna e ene 'ld S" b d 

ţ ~ I . b' d tt a. . I lată, a ea au trecut oue-zecJ earăşI clarA si curată şi numai oamenI preo- cra Ia p ănueşte un res OIU e bandistism, Roessler, Lechinta de Mureş. Dna Ved, Ana d . 
, t '" ta' d . 1 G t 8 D L" d L patru e ceasurI ŞI o scurtă teleg, rar cupat, '1 pot afirma că e r"'gusită. Domnitorul pen rU-Cn voeş e S -1 espoae pe proprietar, erman câ e cor. - r. ]VIU e e- d b ~ 

t;t , d" a uce veste tm ucurătbare In familia , a fost foarte vesel şi s'a intreţinut afabil cu in ustrlllşI şi capltaliştI de posesiile lor. In menyi adv. Sibiiu, Dr. A. de Muntean adv. h'd 1 ~ R 
t t I . l' t' t" Oă ' AlB b t L CI uceuT; In egensburg i·s'a născut membriI presidiulur. (Aplause). sau socla IS sar ex Irpa orI-ce recunoş- r şhe, ure ar u no ar, ancrAm, cAte Ahi 

t· tă 't I 1 A t fi 10 D Z' Ch' t d C' nepoată re iduce uT. Principesa Mat'j, o' După acest raport s'a continuat desba- m' a merl e or persona e. s a ar I cea ,cor. - r. OSlm lr op a v. am-. " 
, dUD V B' d' reta, sOţIa principe! uJ Thurn- Taxis, a â;: terea budgetuluJ. Primul orator a fost Bebel, mal mare ner e p ta te. nde sunt fap- peni 20 cor. - r. as. lanu me IC Bu- .". ~"" 

t 1 't' l . 1 d E x (R ) 2380 (2:::' 1 1) L' '1' d naştere erI noapte unel feti ~e sănătoas '. care a reflectat la vorbirea de mal deu năzi aluI e e pOZI Ive a e SOCIa emocraţieI? u zo::u om. ~,cor. u e . r amI la e 
Xd It d "t . . . ă M . 100 Acela cărora le plac meditHţiunile ,ISUtl / -:- ~.-Biilow. A atacat in mod brusc pe cance- nu v~ a ceva, eCa con tin II ă. crItic ocsonYI cor. IAd' r 
d . .. ;ocu uI vieţiI, au ocazie a se gan I asu p 

Iar, s'a estins apoi asupra slărilor militare, nero mcA, agItaţia neîntreruptă a instlnc- Suma; 286'80 cor. acesteI curioase Întâlnirf a sorţit Intr 
zicend Între altele următoarele: telo~ celor m~I. josnice) f~n~tism orb, dog- II., Seara la cassA. au suprasolvit: fam. parte disolllţia, În alta încolfirea noue 

"Cancelarul imperial nu mi-a desminţit matJs~ de .s~lfIt ingust, ŞI hpsll: totală a bu: Matta, Cluj; fam. Pop. Bistriţă, D. Cuşman vieţiI, pe o lature lacrimI, pe alta surîs. 
cu nimica critica despre afacerile militare. nelor msu~1f1 ~erm.ane, adecă lipsa că.ldurel câte 1 cor. Dr. Victor Poruţiu adv. Cluj, 
Ministrul de r(~sboI nicI un cuvent n'a avut in ~en~ul ~m~ăşleI ŞI s~lI:nel, inţ~~es de Goelhe. Iosif Cioplea, fam. Moga Apahida' Dşoara - Piil'intiI patrieI vre-au t 
de zis. In stArile militare germane şi pru- Agttaţle lipSită de SPIrIt, veşleJltoare de su- Miţi Lupan, Aug. Giurgiu compt. Cluj, fam. schimbe timpul şedinţelor Dietd, ~ 
siane încep a se ivi rele îngrijitoare. Corpul flete v(i~, care trece ca o vară secetoa~ă, Podoabă, Cluj, Mih. Mariuca câte 2 cor. - orele de dup'ameaz. E bun pretext, pei'~ 
oficeresc sufera de grandomanie, iar în ur- ca un slrocco ce uscă, peste pămentur~le AI~s. Pop. Dr. Andreiu Pop, Traian Radu, tru mulţimea de ignorant,I, provefbl~~. 
ma disposiţiel existente de restrângere a că.- germa~e. (Aprobări in dreapta) Abs?lutls- câte 3 cor. - Mih Nemeş, Dna Moldovan 
săloriel, se provoacă numaI căsătoriI de in- mul lUI Bebel al' crea stărI de lucruri, carI Braşov. Dr. 1lea adv. Uluj câte 4 cor. _ latin: Plenus venter non c;tudent ,. 
terese. Brutalitatea animalică din cazarme, erau în epoca de decădere a RomeI. Peste I)r. Amos Frâncu adv Dr. Elie Dă.ianu benter. - Situatia de altfel nu se schin
a produs tn straturi intinse resens. Se ocupa lagt'l'uI so~ia~-dernocraţiel ~u fâlfă~ stindardul PI'OtoPOD Cluj. Dr. VaR. Ramontai adv. Gherla bă. Spiritul r~l~âne acelaş. Dar asta 
apoI de mesurile coercitive şi disciplinare carT adeveralel lIbertăţI. O mlllte adll1c cugt>tă- câte 7 COl'. Vas. Hossu jude de tablă., Cluj, şi ceva secundar. Lucru de căpeteni 
se practică tn serviciul militar şi zice cit toare, ~are ~ treuut de curind la. c~le ele~'ne, 12 cor. - D1'. Ştef. Morariu adv. Cluj, 1. Pop e, că pânâ la ora 7 sa se isprăveas(- .. 
spiritul social democraţieI ar aduce altă creş- cu putUl tnal!1te de moarte a trnms amlCu- protopop Morlaca, Dna Hăuta-Buticescu. 
tere, alte moravuri în masse. Trece apoI la luI seu o scrls~are, in c~r~, declară ca re- fam. Filipan Năseud câte 14 cor. ~_ Dr. spectacolul şi sol nu facă concurel11 i 

politica externă ŞI zice, ca ameninţa perico- sumare a experienţelor vleţl1 sale de 80 anI, Ioan de Vaida-Voevod I. Gall câte 17 cor, celoralalte teatre. 
lui, ca Rusia să. devină in Asia orientala pu- că. dacă ga,ndirea universală. a socialismuluI - Dr, Aaxandru de ';aida-Voevod, Olpret - Arderea cadavruiul luI Herbe 
tere dominantă. Atitudinea GermanieI faţă de a: înving~, asia ar insem~a. cea,m,ai mare 10- 34 cor. - Dr. Poppscu, adv. dir. de bancă, ~IH'lH~er. Se telf'grafieză din Londra: C: 
Rusia şi faţă de faptele barbare ce se pe- vltură, dmtre câte a prlm~t pan acum. cul- Heghin 44 cor. - Suma 2·1-3 cor. davrul ve>ltituluI tllosof Herbert Spencer ,: 
trec acolo, este ruşinoasă. Declaraţiile lui tura omenească. Dacă. SOCIal-democraţia al' fiI. Taxe dp. intrare au incurs in fost azi ars in crematorÎul din pnrcul (io ~. 
Biilow despre planurile sale de reforme so- ieşi ,victorioasă, alunci ~u peste ~~lt în ur- suma de C. 221'10. dersgreen. Au fost de faţă mulţl rprrezel' -- ~ ..... 
ciale sunt vorbe goale. BiHoweste deadrep- m~ .1O,locul el ar venI ~lCtatur,a mlbt~ră. ~n Suma întratelor de sub. I. II. Ill." 75090. tanţi al ştiinţeI şi Jiteraturei..-Courtn6Y 
tul incapabil să înţeleagă lumea de gândire i Spirit In adever străh;lClt, al. d~rectlel ~ocla- Din suma lntratelor, subtrase spesele ţinut o vorbire lungă Iăudâml meritrH'f"··11! 
a socialismuluI. (AprobărI înlre social-demo- ,liste) Proulhom~, a Zl~: Mal bIn~ me las g'ft- de 578 cor. 26 fi Il, Spencer Se zice, că urna, CI .re conţi~ Cf;-

craţI, ilaritate tn dreapta). Cancelarul im-I vern~t d~ vechl~ nost~1 ~egl, cari ~epresentă resuItă un venit curat de 172 cor. nuşa cadavruluI luI Spencer, se va aşeza. 
perial vorbeşte de terorismul nostru. Unde secohI cmsteI ŞI al vleţl.i tndestuhte, ?ecât 74 fii. . . . mănăstirea Westminster. 
tnsă muncitoriI rccurg la teroare, acolo r~sar de de.magogl, ?arl .tn mternul lor ~ld de Ne lmphTIlm o pl!icută datormtâ, cân~ _ Gelozia.. SâmbMă dup".meaz, r~ln . 
de grabă puterile de stat ale Germaniei. stat ŞI popor ŞI să lmgu~~esc aces~uI dlll ur- in numele universitari lor RomânI din ClUJ trenul de Neapole a sosit în Roma şi pc. 
Cât terorism tnsă şi cât a servitute nu exer- n:ă , ca să-l poată lua. In stăpânIre pe. cel venim pe aceasta cale să aducem sincerll: sageriI părăsiau v<1goane]e~ in apropier ~ 
cită puternicil în slatul presentuluI. Mişcarea dmta.I. - Bulow ter~mă pe urmă vorlmea noastră. mulţămită tuturor acelora, carI ŞI de tren un domn dintr'odată a tra 
socială nu se poate omorî nicI cu voinţa tntre aplause lnsulleţlle. cu ocasiunea aceasta au aretat viu interes trelÎmpuşcăturT de revolver. L3 ţipetul ce 
de a o face caraghioasă, nici cu potopurl fată de noI onorâudu-ne cu presenţa lor, urmat după asta, publicul s'a strIns i 
de vorbe. Ni-s'aruncă fără temeI în faţă, sprijinind faptul ca atare şi mal mult scopul giurul atentatoru]uJ, care privea în lioişt" 
lipsa activităţiI pozitive. Am spriginit guver- , ce-l urmărim. cum victima: o tineră şi frumoasă femer- ....... _ __ . 
nul ,la contractarea trătatelor comerciale .cu Dare de seamă ŞI Cluj, in 8 Decemvrie 1902. Îşf d,ldea pe loc sufletul. D:!ma ele-p,3r~,: 
RUSIa. După-ce mai vorbeşte despre chestm- \ 1 't b" v. p ( S B A el îmbrac:Jtă, s'a scoborlt dintr'un compartÎ . 
nea .col?niilor., îşI tarmină între aplausele I mu lăml ă' pU Ică. . co:7r'Ol':r~ m. p. • ;r~~~dint~' p. ment al trenuluI însoţită de un domn 
parhsamlor dIscursul de aproape treI ore, i . . Eu e Sâ elrean care la vederea scenel

t 
însp~imîntat se re 

zic~nd : Al nostru eviitorul, totuşI a noastră I In 26 Noemvrle s. n. a. c. s'a ţmut - 9 Il mp m. p. fugiase în tren. 
" ! CI' p' . 1 . 't'l R "1 cassar. e lumea. \4 în uJ - lCmcu - umversl ari 01' ornan. - Lăsaţi-me 1 strigă atentatorul. _ 

Imediat a luat apoI Biilow cuy~ntul.' A fost o petrecere bine succeasă - pu- r NimenI să nu mi! ;,ningă; voiu respund .... 
Cu privire ia brutalităiile militare declară~ blic românesc distins din Cluj şi jur. Afară pentru faptli. Înaintea legiT. ... 

Aceste sărutărI îmI ardeau faţa ca o 
şinet nu-'mI puteam lua gâodul dela 
ţul şi copilul meu. 

ru- şelile melet sărutările streinulur îmI ar
sO-I' deau fafa, "şi simţeam .mereu rem~şcl1rr. 

Cu cat ne apropiam de Heldelberg, 
imaginea SOţuluI meu mi-se arăta mult 
mal clar, şi întrevederea noastră mi-se 
parea cu atât mal de temut. 

IndRtă ce me aflaT singură în odaea 
JIlea, aveam speranţă să pot reflecta asupra 
. situaţieI mele, dar ÎmI era frică de sin
surătate .. N'avur timp~l de a term.ina cea
lUI ce mI-se aduse, ŞI fără a ştt de ce, 
ÎncepuI cu o activitate febrilă să-mI {ac 
preparativele necesaret pentru a lua tre
nul de seară ca să me duc la soţul meu 
în Heidelberg. 

"Il vOI spune totul, da totul, îl voT 
mărturisi greşeala şi căinţa mea printre 
lacrimI şi me va erta" I 

Me consolam singură deşi nu ştiam 
i'n ce consistă acest "tot", ce voiam să-! 
spun, şi nu credeam că val obţine erta
rea luI. 

în ochiI luL Me speriaT gândindu-me la eşi din odle. Aveam dorinţa de a remâne~ 
ideia ce-'şT putea face, şi cu o putere de di- I singură, ca să plâng, sA. plâng

t 
să plâng 

simulaţie de care nu me credeam capabilăt 
respunseJ: IV. ~'''-- . 

. . - Nu mi-s'a întâmplat nimict me 1· ~:asa noastră din Nicolskot!, p~ 
plIctisesc numaI, eată totul! ... apof m'am. de atata vreme, renăscu, dar ac~ce-c 
gândit mult la tine, la viaţa ce o ducem. anima odată, nu maT renvie. 
E multă vreme de când me simt culpa- Soacra mea nu l1lfl era, şi aCllIT 
bilă in faţa ta ... De ce m'ar condus acolo suntem singurI cu soţul meu faţă 'n faţă_ 
unde tu nu ţineaI să mergf ?... Da! da, e Dar nu mal căutăm să ne isolăm, din 
multă vreme de când me gandesc la gre- contră asta e o genă pentru noI. 
şala mea 1. • • Iarna fu cu atât mal tristă, fiind-că 

Din nou lacremile ÎmI inundară am fost bolnavă tot timpul şi sănătatea nu Când me găseam cu cameriera :nea 
în compartiment, Îndată ce locomotiva se 
puse in mişcare şi aerul proaspet ÎmI su
fla în {aţă prin fereastra deschisă, începuf 
să-'mI revin în fire şi să examinez tre
cutul şi viitorul meu. 

Dar abia Întra\' la SOţul, meu şi ob
servaI faţa luI calmă, cu toată surprin
derea, înţelesef că n'aveam nimic să-! po
vestesc, nimic să-I mărturisesc, nimic pen
tru-ce i-aşI cere ertare. Trebuia să-mI În
chid în mine durerea şi căinţa şi să tac! 

ochiI. mi-se restabili de cât după naşterea fiu- .. 
lur meu al doilea. ~- _ 

Toată viaţa mea, dela sosirea noa
stră la St. Petersburg, mi-se oferea sub o 
lumină nouă şi 'mI apăra conştiinţa ca un 
păcat. Pentru întâia oră, îmi reaminti 
viaţa noastră dela ţeară şi visurile noastre 
frumoase; pentru întâIa oră me 'ntreba! 
ce am făcut eu pentru fericirea soţuluI 
meu în decursul acestuI timp. şi me simţi! 
culpabilă faţă de el. 

Dar asemeneat ÎmI ziceam, de ce nu 
m'a reţinut dela această pantă? De ce a 
disimulat? De ce a ocolit toate explică
rile? De ce mi-a spus injurI? De ce n'a 
usat de puterea ce i-o da se amorul luI 
asupra mea? S'au poate că nu m'a iubit 
nicI-odată? 

Intre acestea, orI carI ar fi fost gre-

- Ce ţi-a dat ideea să viI ( me 'n
trebă. - tocmaI îmI propusesem să merg 
mâine să te ved? 

Pe urmă observend cu mar multă 
atenţiune faţa mea, avu o mişcare de 
spaimă şi strigă: 

- Ce al, ce ţi-s'a întâmplat? 
- Nimic îl ziseI, reţinendu-mI cu 

forta lacremile. - Am venit la tine nu
maI aşa. Dacă. vreal să ne 'ntoarcem mâine 
în Rusia. 

Me examină. multă vreme cu o pri~ 
vire scrutătoare şi fără a zice o vorbă 

- Dar spune-mI ce ţi-s'a Întâmt'lat I 
reluă el: 

RoşiI involuntar şi 'mI plecaI dchiI 
Vezul că un presupunere se aprindea 

- Oh r să ne 'ntoarcem la noI la 
ţară pentru totdeauna! ..• strigaT. 

- Amica mea, ÎmI zise cu receală, 
crută-me de aceste scene sentimentale. 
DoreştI să te 'ntorci la ţeară ... e perfect 
că afacerile noastre nu sunt chiar briliante 
•.• dar, pentru totdeauna, e o altă isto
rie ... NicI-odată n'aI {ace-o asta; ştiu ..• 
In fine, pentru un moment n'aI nimic mal 
bun de făcut decât a lua un ceaI. 

Zicend aceste vorbe se sculă sli. sune 
camerieruluI. 

ReflectaT la tot ce putea pr~supune 
pe contul meu, şi me sperial la. ldela ce 
i-o atribuiam în privil2ţa Il?-e~ ŞI pe care 
credeam că o cetesc in priVIrea .luI care 
se 'ntorcea par-ca. i-ar fi fost ruşine de a 
întâlnif ochiI meI.' 

Nu, nu vrea, nu poate să me 'nţe-
leagă:. me gândi. 

II spuse) că voi să 'mI ved copilul şi 

Relaţiile cu soţul meu ~~tOjlf~ 
aşa de amicdle, recT, cum erau In de~ursu I 
şederel noastre în ora~. qu deos~blre~ ca 
în Nicolskoi; fiecare ZId, hecare dIvan ImI 
reamintea aceea ce a fost el pentru mine. 
aceea ce-am perdut. 

S'ar ti zis că a fost o o{ensft ne: 
ertată Între noT, sau că vrea sa tn~ pe
depsească pentru o greşală, {ăcend să 
apară ca. n'a observat-o. 

Dar ce greşală aveam, să fiu ertată? 
M~ pedepsea pentru aceasta, fără să me 
părăsească cu totul, nu-mI maT deschil1ea' 
tot sufletUl luT ca odată; e adeverat că. 
nu-I dase nimărUI, părea că-I perduse el 
însuşI. 

Trad: de Lucreţia Russu Şinanu. 
(Va urma). 

, . . 
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Fel uri mi. Dar de {apt, puţi~ a, lipsit ~a mulţimea allul Bânffy. Asta o credem. In Badca l 
Înfuriată să nu-I (liucIUlască) ŞI numaI po- totdeuna plac oameniI, carI toarnă vin 

. 1 f' ta loculuI l'a putut SCăp'l ;t[ai tarc ca Rllwriranii. S(~ zi(;~' că ;,j,-litia sosltă a a: L cur.'!.t în r- ăhL';-" ' 
. , l d la olitie ~I declarat .. '1 mcrieanii sunt oarnt~!li in tot-d'auna grăhiţi. 

A~entato.nf us ,p", ~ IIi - CreditoriI priIH'IIlCS(~I~ LllIza. Cre ~cr'isf)riIe lor sunt ret1ec:ml ocupaţiunilor I:r 
că e pictor ŞI emea era llc"asL u. I ditoriI principeseI Luiza~ de Cobu~g, C3:-C i repezi. 

~IlAm omorît şerpele, zis~, pentru-c~ I e .de present internată 10 sanatorlul dll~ I ~~i bine. nici odată un american, in 
m'a mşelat. Bărbatul care o Insoţea, era I Llndenho[~ ce~ del_a regele .. Lcop?ld,a ! circumstRnţe grave, nu poale sa scrie scri-
amantul el". BelgleT, 51 plate;ls ... ă datorIIle prmc~se~ 1 sori l!lai scurte ca acelea ale căror aator e 

. DI ' din partea cuvenita el dm averea reglilel i I b' l' . 'J' Il' d " ţ d \T; _ Pentru onomastică Vzclo,.. 1 B I ' 1 ~ - .f -, I un ce e ru rancez. a e) ran ,plln e e-
. ~'. Hennette. Rege c e g!e lO!;a re uza acea- I nede t 

Pleda, măe~tru masar.lll Avng, ~rel?t stă cerert>. Creditorif principeseI totL1şl I .u . 
rescumperare () onomastic el s;>le a ~arult sperau cil. :i se va plăti datoriile după că-!. Faimo"ului dipl~mat nu'i plăcea să scrie 
fonduluT de 20 banI, creat de "ReUniunea '1 .' I I Leonold la Vien'l Dar îll- i ŞI cân.d trehula să. re,;pullza cu ori-ce prf'ţ 

. ~. '"." etona re~~e! li r" " l ' , " - fă 
sodaldor romanT din SibIU pe!1tru cu~n- zadar au ·sperat. Se scrie din Viena acum, ' uneI scrl~orl, a 'cea c~u sa putea mal 
perarea uneI c;l~e cu h',Iă de Vlllzare, su- că crediti/rir au hotărît sii intenteze proce..; scurt. 
ma de 10 cor. --- In contra regeluI Lcopold. Datoriile rrin- , Unei dame care'l anlltase în termen! 

- N01.,timadă. Rîndurile, cad urme3Z~ 
aci, le împrumu!jl1l din () revistă ce :!pare 
În limba maghiară şi germană. Nu şlim, 
cum să potrivesc tllate acele ce ,"om dupa 
rostul revistei amintite şi chi<tJ de aceca 
declinăm dela DO! toată răspunderea. I,n 
Patras (Grecia) apare o mică g:lzet<1 rlll.na
neasol sub numirea ~L'Abeillc". AlbIna. 
RedactoruluI Albinel'" urindu-i-să de bur-

" '-lacie a publicat la poşta redaq.leT. ~rma-

cesel se urcă la 6 milioane de fr:1I1CI. In- trIştI de moartea barhatulul si)u, el scrise: 
tre crditorI sunt: Paquin, modist din [ ,.,Scnmpă doamnă, vai! De,'olat. 
Paris; l~och, gi,uvaercal in Baden. şi mar 1· " Tai yralld" 
~nulte fIrme dll1 Vl~l1a. CerCUrile bine I Pesle câte-va luni, veduva consolată 
lO~OrInate cre,1, că. regele d.e acee~ nu! iI ttnunţă a doua sa căsătorie, el respunse 
plateşte datorule prtnceseI dIn bal1lf re- I Indată: 
gineI, pentru-că aceasta n'a avut zestre, când; "Scumpă, d-nă bavo: Devolatul d-tale 
, -' l' L ld r d I ' s a marItat cu, e '. ŞI eopo -a at o I 7 alerrad" , 

avere m3re. Se Zice, că Leopold nu va, " 
aştepta sflrşitul procesuluf, ci se va sili II * 
a împeca pe creditorI. Pretul trăsllrilor lu Biarlitz in tim-torul anunţ: Pentru int~rirea ŞI rIdicarea 

3ccsteT micI gelzete aşI aVC'1 trebuinţă de 
J forţă, în carea sil'mT pot pune toată 
increderc;]. Ace;:st~j [ortă o C;lUt sub forma 

-'t1nel nevJstlJţe drăguţe' şi fidele, Înzestrdtă 
;u cultura literară şi sentimente patriotice. 
~ necesar, ca vederile el să se unÎ3scă 
ntru toat~ cu principiile pusă i'n aceistă 

,'oaie." Red:lctoJ'ui IlAlbineT" din P,.t'·'IS 
lU spune de cfite orI la 5ăpt:hnâna are 
-.:1 iasă g,lzeta .- 'ln timpul lunilor de 
niere. De asemene;; nu ştim cum să po-

_ Multele scrisori de mulţumită pe : lH~~.lu! Vietor Hu~? E. o ami.ntire dp ~a 
care le prime:;;te zilnic d . .t\, Mililer uo\'e-! ~l-i4.'j. I~ T~lOm~lllul. 1Il c~rf' malele pre?l:-e 
deRc din nou, că crucea elt?ctro mav,netzca R, I ucea l~ ;::,pan~a. ~e opT'l la Bayonna ŞI vru 
B. Nr. 86,qG7 descoperita de de'nsul este I ~~ treaca I~ J1Iar:llz,. a cărei a~:acjlUnp: con~ 
de un folos ·extraordinar. Din aceste multe i slsta at~ncl 1T! prIveliştea măl'Il selbatlce ŞI 
scrisori publicăm azi numaI ulla: Hudersdor I a plag~I, Ba~cll.or. .. 
ia 19 Fehruarie HI01. Prea slimate dom-I Blrprtt um Bayona 1;;1 făcea coneu
nule 1\1 titler'! Crucea dupld electro maţrneticd I renta, ull,uI eere::a . CinCi. fra~lCi, altul trei, 
R, IJ, NI', 86,967 pe cal'e eu înainte de pu- I altul ,dOUl fran.cl ŞI CI~H~I-ZeCI. ': lIugo, ~al'e 
ţinii vreme am comandat-o pentru cumnatul . s~ pfl,cep~a rnlllUllat 111. afacerI, se tOC~ll c~ 
meu Karl \Veber, a [{wut, minunI. Ind,:tă bIrJar!! ,pal,lă ce sc.oborl preţul la ... lf(~~ zecI 
la cllteva zile după folosirea cl"llcel s'a sim- d~ ,bam, Credea ca-l ,.trase:'le pe Rfoara" pe 
ţit bolnavul mult mai bine, respir'lţia mal bIrJRr eum nu ~e, poa:e mal blll~. , . I 
uşoal'il şi putea să şi doarmă. Ve rog să , Dar treb.U1 sa se ~ntoR:că de,a Blamtz . 
bineyoiţi a-mi trimite doue aparate fără S. ~ dus ~umal cu treI-zeCI dr !mnI. Var 
amânare unul pentru neV:ista med, ClI ram- bl:'J:irul la fă.cut să ~Iăteas(>ă doul-spre-zece 
bursă, Totodată Vă avisez că în scurt timp I leI ca să se mloarea la Bayonna. 

_~rivim; Patra~, "L'Abeille" nume franţu-
----" , ., D h --"--.,. .c:,c Ş! gazeta romancOiscă. ar - :,Z :Ir(' 

lomnul red8ctor. Noroc, şi cât m"r pwlţr 
abonaţI r 

- Pentru iuhiţiI răposaţI. Din pri
ejul anÎvcrsafidul al ri-lea dela moartea 
nult regretatulUI Dr. AII1'e/ Brote. fost 
lireLtor al bar-cîT" Trnnsilvania" din Sibiru 

,l-na Alille17'a f)r. Brate Il. Dra;:hits, J;) I u
:5i.e fooduiul ".\hs,~ î'lvdţJ.cezlot· meseriaşi/or 
"Olnâllf'" 111!emei:,t de Il Heulliunea sodali
)f românI din Sibiu"', Întru vecInica 

i ·dih~,.a. reposatulur suma de 5 cor. -
......... ~ -- x·:"''' 

,~;' -";~. ))nllH. o jUIllt"·tate de au. Sa serie' 
":~~;,~.Vin~l'l.a foalo jumehl.le de an, 

L c,lnd ~'i1 fo!'!t omoriţi RegAle Alexandru 
. Draga Maşina, In aceste ti luni s'au în
\mplat e\'pninwnle mari in Serbia Pe tron 

~ ilIe un 1IOU Hegr>, care tnsă nici până acum 
·-u a putut facp oruin(~ in teară, Oficerii, 
~rbI ~e ceartă mereu !ntre sille. 8"lU grupat 
llcă. '10 doue părţi: 111 ulla sunt er'l. ee 

:.U luat parte la regieidiul, înfiorător, in c(!a'-
ltă sunt acei, carI cred masacrul ue un 

dcru neeavaleresc şi urIt şi nu pricep cum 
::~iga~iT nu 'şi au luat incă resplata ~uve

~;.;.~ ... itâ. De atuncI au părăsit Serbia surorile 
~ . 

"'egineI DI'aga, cari 'şi-au reclamat dreptu-
:c asupra averei Iă~ale de sora lor. De 
unei H'" f<leut inyental'ul avereI lăsate de 

. ~rech~a re,~ală. şi d',atuncI pe mulţI pa
",'top serbI I-au cuprms remuşcarea: poate 
" tuş! n'ar fi trebuit să facem asta, Vineri 

trecut jumetatea de an dela omorirea ne
rieiţilor suverani, de c;re ne aduc aminte 

·.ue Ju.cru!'l. Pri:nadată conpătimirea, care 
sfârşIt se mamfeiilează, a doua-oară că 

/.1 s'a în?epl!-t lieilarea avereI regale. 'pa
", .. glasul -&:.a imut in biserica St. Mare, căCI 
· vern~l ,a tnterzis să se facă tn capela 

la. Clmlterul. unde sunt îngropaţI soţiI. 
j • parastas a luat parte o mulţime mare, 
'-·':r UlOl'IlHlntul HegeluI Alexandru a fost 
i'operit de cununi frumoase, au fO.'1t cunu
~~;e surorilor L~nyevita, Pe C'ununa regelui 

r~ ~"ea pantltcă al bit era urmatoarea ill
- "lp(le; "NobiluluI şi bunului nostru rege. 
· Illtall~I~I nostru cumnat şi unchI - Se~ja 

: : ,la, . \ olea, Ghioca, Mladell şi lela (astfel 
.'. !,~ chIamă pe s:urorile Dr3geI şi pe fetele 

~ ______ . lUVPl l'~t:ovlcl)." - Pe pantIica regineI 
..... ~: putea ~ltt: n_He,gineI. noastre nobile şi 

' .. [le! ~e ,lertatel ~l neUltatei noastre surorI 
r'll ~~cltaţla a ve:el lUI Alexan.dru s'a inceput 
. en~area caIlor. Au vemt mulţi Cum-
'.' 'aton din B Pe't '1'" V' " 1.' S' . '-i a, mllşoara, erşeţ, Sa-
· c~. au vendut pin'acum 12 cai. Toţi 

'~Ia ,S~tt neingrijitl, coama Ii-e mare snnl 
) ŞI <l?:enz~ţl. 1'n eăpitan a cumparat 
cal cu 3DO FranCI' s'a A d ' " 

hc d - 3600' ven UL o pa-
e cal. ., Cu un cal sur cu 1000 

l,pe
r 

cu minZ cu 4100 şi un fomli cu 3~ 
mc. 

vom comanda pentru trei domni K. B. şi • 
PC câte un ap;"rat. Cu toată: stima; Matia Pesti electricI. Exi"tll în Nil \'arie-
:Schn~I, proprietar în Buuersuor Nr. 17& (Un- t"le ele pe 't'l f'oa te . d ţ- 0 t· 0_ . i ţ-. ) U t 6 C . ":> r CIU a 1. uun Inzes l'a I 
garla n a are apar.tt co;;t;l or. ŞI se cu puterea' de a produce eledricitate ca-
poate comanria numaI dela A. A/iiller, BU-

1 

te-YR luni pe an In e ca a 't . -, -
dapesta V. Vaddr ulc"'a 4'2 Y. " ' . _ po . S li rll~l oamenI, 

i. i. ! mCI vIte nu pot petrullue m flUVlll. Indalfi 
- Atragem ntcntiunea ono puillic: ce Intră, ace~ti pe~ti ciudaţi se încovoae îll 

asupra p";lvalicI de ju"acT'c şi turnCltorie: ,Jurni'~tate de cel'C, ~lp\j(:ă un memlml, bra-
9-e art,1, ~3re e bogn a~tlrt:1tă Cll felurite, i tul sau 'piciorul omuluI care sesealilă, intre 
Juvaere dlll propriul ~Jtl;'ller, totod·.H~1 ,':1SU- 1 caplII ŞI coada 101': eurentul se află în chi
pra ohiectelor potrivite pentru dnnurI de ! pul ('"ta inchis şi se produce o serie ue Jcs
Cr~iLiull. Anul-nou şi pentru r,umc, ~'arl se ! cărcaturl eleclrice a căror intensitate se mic
pot cumpera pe p"eţllrl foarte ieitine, şorează grad al. 
Klm .Id1set; Arad Piaţa Andrâssy: Nr. 17, ,Multa lu~e .se îneac~ in Nil şi neno-
Palatul Remhardt. roCi rea se atrl bUle cârcetlor. In realitate 

-. peştii ace~tia îi omoară. 
- NICIo damă care are zestre de p r- fi' - f' . 

nn milion nu oate cere aiuvaericale mal " e~ II ac.e~ la S,u~lt su )ţl:1 ca rIgărde: 
fl'lIll1oa'e ca ';cele dela 1. 'Ii' Si 'h _ I Sau putnt prll1de caţl-va carI se pă~treaza 
" ..... ": <. _. r ~1 as- 1etC e', vii In a\lUariul din Cairo_ 
1.oku~y-lt~I·, easa batlor Kalahn (Opre), lângă 
bIserIca rom:ină, Arad: aci să află un mare 
asortiment de giu\'a(,I'i~~a\p de aur ~i argint, 
cu preţnri foarte moderate, Intl'al'o s('pamta Averll.sment, 
pe piaţa Tokoly, Aci se pot comanda supt 
preţuri tate, modet'ate cadourI de crăciun 'ii llel'ipro Împuchetarca si adrcsurca pachete-
anul-nou, dm aur şi argint de China. lor do lwstă • 

- Artieoll noui au sosit earăş 
in mag2lzinul de modă aluI Nadlt:r 
Lajos (piaţa Andrâssy Nr. 16) carI 
sunt potrIvite exclusiv pentru donurI 
de Crăciun şi Anul nou şi de fapt să 
vînd cu jumătate de preţ, recomandam 
prin urmare cu multă caldură magazinul 
acesta atenţiunil onoratulul public. 

- Schimbare de local. Renumitul 
de~tist Morgenstern Gyula şi a slrămutat 10-
cumţa de ordinaţie (tragerea de măsele, 
plombare, mă~ele singuratice ~il'e de dinţI, 
coroană de dinţI de aur măs.c!e cu rădăcinI 
etc.) în Arad, piaţa Alldrdssy lvr. 15, 

_ Cea mal nestricăcioasă cremă pentru 
mfrumseţarea tenulul e crema de fiori de 
iliac, un borcan costă 1 cor. 

Pudră de fiorT de liliac 1 cutie I cor. 
Săpun de florT de 1 il iac buc:Ita 70 fiI. 
Pasta luno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
- Mijloc sigur contra durerilor de 

stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi con~:a lipseI pofteI de mâncare, pc urmă 
un ,mllJoc .slgur purgativ f:iră durerI: e 
ceaIul lntăntor de stomac al farmacistultiT 
KOSSllth. O cutie de probă 1 cor. 20 fiI., 
o cutie de probă 2 cor. 

Din causa mareI circulaţi! a pache 
telor în serbcHorl, mal ales la Crăciun 
şi Anul,Nou publicul să binevoiască a 
ţinea urll1ătoarele regulI pentru a evita 
inmanuarea. intârziată şi alte greşelI. 

BallI ŞI gil.lvaercale, sau alte lu
crurI, nu e permis a se trimite prin pa· 
chet postal. Nu e permis a se da la posta 
lucrurI neimpachetate, precum; Ierurr , 
raţe şi paserl selbaticc şi altele. Tot 
ce să da la postă trebue împachetat 
bine. In general venăturJ neîmpachetate 
se pot trimite numalatuncI, daCă constau 
dintr' o singură bucată. La impachetar e 
trebue folosite: lăzI de lemn, coşurI 
dm nuele, pânză sau hârtie de împa
chetat. Pachetele de hârtie trebue le
gate cu sfoară de mal multe·orr, ear 
la încrucişerr, sigilate (pecetluite) cu 
ceară. La sigilare e de folosit sigil 
gravat. ln ad.resă se scrie: numele şi 
co~numele ŞI alte date diferite (junior, 
s.en10 r. veduv, şcl.), precum şi o:.:upa
\lunea, locul, strada şi numCrul, ear 
la oraşe maf marI, de pildă Viena, 
~udapesta ş. a. şi numerul odăeI, eta
glUl. Toate acestea trehue SCrIse ce-

tăbliţa cu adresa de pachet, trebue 
sigilată de mal multe-orI. Biletele cu 
,,1 dres>., tr<:bue,>c lipite bine de pachet. 
E de ceru t, ': a tri miţiHoru 1 să scrie, pe 
un bikt .. dr ... o;;a sa şi aceluI, căruI tri
mite, astfel !'erzendu-se sau rupându-se 
adres~ de afară se va. desface pache
tul şi se va imanua conform adrese 
dinlăuntru. E de cerut, ca pe biletul 
de afară să se indi;:e şi adresa trimi
ţătomlut Greşelile şi pagubele provin 
din :'1drcsarea greşită şi posta nu res
punde de ele, Conţinutul pachetuluI 
trebue indi.:at de asemenea pe bilet 
am<"!I1unţit şi bine. Pe pcKhete cu ali
mente (carne, pâne, slănină) se va scrie 
greutate (d. e. 2 kg. slănina), Cu acea
sta ajutăm inrnanuarea mal repede a 
pachetuluI. 

Oradea-JI are, 7 Dec. 190 3. 
SChâpJlill, m. p. 

7,;1 ibli ografie. 
Â apâru,t: 

:-OEAPOIJL PO:\IPBL - CAP \{, ~ FLORENTA. 
VEi'1ETIA, - [JlOO, - W:-OIJRA. - PARlS. -

SCHI'rE ŞI n(PI~ESU 
lJ}] 

RUS S U ~ I H 1 AN U. 

S(~ află d· venzarr la Administratia 
.,TnburlI'1: Poporul/d·'. Amd. Folumul 
dl' 268 p'lqini, rostă 2 tor., plus 10 ţil. 

po"f'lv post(] " 

* 
A apdrut: 

Il i h 1 i~Le ~~~.,'fr i lin Il a .~!.~~II_~r nI ui.: 
6 .. ...........--~ 

N-rul 1. 

NUVELE 
DE 

.I:Glllile Zola. 
Trei mUfele d'o mn't '/,'umseţd. 

Preţul 4:0 hani + (i fi!. porto. 

De Vt:ll{arc fa adm. foir noastre. 

• 
A apdr·ut: 

Povestiri si Schite , , 
de 

S. 8ecula.. 
Preţul 1 coroană + 6 fiI. porto. 

De lf ell,are la admzillstralia foir lzoasire. 

Red. respons. Ioun Ihl88U Şirianu. 
Eri itor "111"('1 POIHH'I d-Un.l'ntanu. 

INSERŢIUNI şi RECLAME. 

Se caută .. 
Practicanţi şi comptoarişti mal de-
parte practicante şi comptoariste, carI 
poşed limba românească şi cea ger
mană în vorbă şi scris, şi carI vor 
trebui să stenografeze perfect nemţeşte, 
pentru a fi aplicaţI imediat la o afa
cere de Export în Croaţia. Vor fipre
ferin aceia, carI afară de aceste doue 
limbI mal poşed una. Oferte adjustate, 
În limba germană, cu comunicarea 
pretenţiilor de salar şi cu alăturarea 
fotografieI sâ se adreseze: l:..xport-

gescltă!t Felle,., Stubica, Croaţia, 
744-5 

Viţă (losă) de vie, 
soiurile cele mar bune, se găseste de 

, ' 
Vl!lzare la 

;'. . J>artMul lui BăuJfy în _ 
': :te.lea. După-cum scriu ziarele in 

- Contra guturaiulur, tusei, răgu
şeleI, tlegmeI şi a afeCţiunilor laringilor 
~re un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot găsi In {armacia Verg
Maria'" alul Kossuth, în Arad, Piaţa Boross

tibil şi curat. La comune mal mi .. l I<'runz Weiser, YeI'secz 
I , 
~ 

':lca ~ecurge fe,bril _?rganisaţia ~ar
.JIUl ~anffy ~unllt ) UJ-pârt (. Le place 
)r dm BacJca - ZIC ziarele un

.: '.1 eştI - programul deschis şi sincer 

Beni (50 (casa Dengl) 

tredbue indicat comitatul şi poşta ultimă. Vită clasa 1 costă 20 fi. mia 
A resa se poa,te scrie sau pe pachet. ,', II , 15. , 
sau pe o lăbhţă de lemn, bucată de », III ) 10' ) 

carton, ear aceste trebuesc legate bine Toate aceste (lose) sunt aşa zisa 
de pachet. Sfoara, cu care e legată I legovară, care nu se altoieşte. 53 4-4 
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~
~ft.Ilt?J~nl,~J]~~~r~~:m:\~~~ 

~ \ 
, J Telefon Nr. 419. Telefon Nr. 419. ~ 

.' CAFEA, CIAI ŞI ROM eftin! ~ 
Preţurile 1 M 
fi. er. fi er. ~ 

1 chil. cafea de cssA . . . . 1. 20 1 f!hil catoli de Cuba, f. tinl, ma· ~ 
1,. 71 de Portorico. • . 1. 8040 stecat~ • . • . , . • 2 I,r,',' 
1" ,. de CUbi, boabe mi- 1 "cafca·margaritar, prl)jitl • 2. 10 

nnte, f. tinA • • • . , 1. d 1 t' ~ 
1 • cafea de Cuba, boabe mil- Mare depozit e ee e maI aroma lce 

locil, finA . . • • • , 2. romuri. ~. 
1 71 cafea de Cuba, boabe mafl, fi. er. ~ 

cea mat tinA . • • . • 2. 10 11
/. laru rom de fBmiiie 1. bun. 1. 50 t~ 

1 • cafea-mlrg§ritar de C(lY- 2 10 11 li'ru " "CDf.'m
b 

sr~rafif. bun 11. 20 ~ 
Jon, cea mal fin!!.. . . . . ~ • • 1] R, • n. ., ~" " 

1 " cafea·m~rg§fitar de Por· 1.,. "Jamaica, f. bun 1. 60 ~ 
torico. • . . . • • • 2. 1""" Jamaie&, r. arc· ~ 

1 • edea Mocca, veritabil ara- wstic. . . . . • . • 2. 60 ~ 
bianr., ce-a mBi ftD~. . _ 2. 10 1 litru rom et1g1~z ADIUI8P, f. fi'l 3, 25 ~ 

1 • ti cafea Mocs, ver. arabiaoli 2 Cele mal fine clalurI se pot pacheta f~ 
1 • ~!fea4 d~ ~u; din· J~va; . lângă romurI'

i 
~'I' 

boabe mari, ff. fiuA . . • 2. 10 11 h'l . M d' t fi4· er. 
1 • edea de aur din Java . 2. tel efaI lmp. 30 aw'. meR. • 

" • ." • f. dn 5. 

jite proaspet in fie-care zi. I •• • nl'!... 2. 

I 

Laz ar C z. 
care de an1 de zile se bucură de cea maol mare 

U~~~ treoere, şi e prov~zutli. cu 

cele din' urma novităţi. ~ 
Preţuri avantajoase. ~ 

PAlllril, f.brie •• şi moce! de Viena şi Paris, ~, ~~'", 
precum şi bbricat propriu pentru copiliţe, dame, 
dup~ comandă Bau gatul: pa.lârh de doliu tn mare 

tt 
I , 

• 'I-'j 
" 

I Recomand mal ales cafelele mele pră- .. • de c~sA t. fin. . • 3. 50 92-

~ ~ C T;;~;;:~e ;n! ;VAlI;:;:' ~ , ~ ~ ~;'. 
I<sortiment. ffi5 

Or1 ce modificarI ~e eseOul â prompt şi pe lAn gii i*~J i -~ ~t 
pr(iţurJ modrrl1te 3ta,t in Joc, qU şi tn pro\'int!\. l~ .': 

I 
prăvălie de spiţerii, delicatese, cafea, rom şi ciai, ~ 

a 14-25 ARAD, J ozsef foheJ'czeg ut 12. ~ 
II+iI CU ~.os.bitA stimA: ~ I 
2J LAZA R f Z. 't J 

1', 18 14-15 Str. Vorosmarthy NI', 3. r~2 . , La plăţI in banI gata 20/. rabat. - La comande din provinţă. nu se socoteşte ~ 
i pachetarea. ~a 

~,~~r.:~mrn~~r.:l~·J~:)'!!"l'r::",,~·;r~1'!,o;J ~~, ,l~l1f:)~F?"'l,:rn~~"~'l~~/"rR(~~<"~~ M , ~~.J':;'~~~~l:",j~. ~<UIl:.::""II:.~"uIi.::".-~"""'.r.l 
l!tJ1 . 

8Jffi1~~i:Wi!~~~:WiI~~~· 
=~~~~~+.+~4~ •• ~+~~+~+~~4.~~~~.+' 

! DE~GHIDEjiiE DE FRil>VĂL,IE~ : 
~ Avem onoare a atrage atenţia binevoitoare a. damelor din ~ 
... loc şi provincie la ~ 

41 atelierul de DIodă pentru dame : 
41 ce-sm deschis tocmaI acum şi am provezut conform rec~:·rinţ~·: ,. ""-< 
• lor moderne, to rt = ARAD, strada Deak Ferencz n-rul 7.,~ -.,~ ... 
4~ unde conrt~ctionl!.m, dup&. f~yon modern, jaehete, Dlan- ~,~" 
~ tale de căIătosit, haine pentru casă şi Btpadă, t~ 
~ precum şi tot felul de haine pentru copil, frumos şi pe lângă ft~ 
~ preţuri foarte aViintagio8se. ,~l 
4~ Rugllndu-ne pentru sprijinul pre~ Bt. d&me, semDiim t~ 
~ cu deoa. stim 8. ţ~ = 1055 ZO-30 Kaiser Ferencz si soţul, z~ :' 

,1 
" 

1 

.;; croitorf dt~ d1;\mp. ,. ~~., _ i 
~ ~~ ~~ ...... "i.+ •••••• 9~' •• .,.V+9+ ••• ~ ••• '::';.~~.,~; .. ;; 

-----------------------------------------------~._--,-" .. , 
Diploml'l. de aur 1891. Oradea-Mare. Cel mal eftin isvor de cumparare I '. . Ind~strie locală t I ~~~~~~rb~~~~~~i\?t7t t 
SCHĂFfER JOZSEF din Arad. ServlC1U escelent. A • 

eompaetor. 1 ,ALBRECHT AGOSTONi VIS. I 
1 .. S d T b·d Kb. I Juvaerica e, (m.',-l 'n"}·nte CSf'h K ... tc,.ll·")' L t'b . P -

A R.tI. D, tra a. a aJ y "ro y. . ,. _.,"' a t răna etru Simtion în Arad se află . I . ! 

EBcutr. toii fetul de bucăţi de aur şi argint (frânte) din luna Maiu 1903 10 de vînzare următoarele câ,rţl literare: 

lucrări de compactorie 
dela executarea c~a mal simplA. pâd la. cea 
mal de lux. - Oomandele din loc şi pro
vinţi se efertu8sC prompt şi punctual. -
Lueru bun şi Bolid! Preţurl modtlrllte! 

Servici a ţlunetlln) I 1045 52-

DiplomlL de argint 1885. BudapestL 

Telefon (pentru ora, ,i eomitat) NI'. 387 

BRAUN N. A. 
dep\l8\t dB ('u!orf, 

.6.rad., piaţa Doros-13eni Nr. 10. 
Mtlre deposit de firnis, c'Ulon' de 

ulei fal:n'icat proytiu, culori pentru vf1p
Birea podelelm', uleiuri pentru maşini, şi a. 
to&te de primt& caUtate. 

- Comande din provinţQ, se 
1034 69- efeptuiesc prO'mpt şi solid 

- Pachetarell grf'tuit. -

bilete de a:m.anet 
cump~ri pe banI gata cu preţurile 

cele mal scumpe, iau le Bchimbi cu 

alte obiecte. 1006 90-

Oeutsch Izidor, 

A I.--t....t'\... D., 

Strada Salacz 

Recomandă In atenţiunea mult 

~4'1.. 

G. Coşbuc, Balado şi Idile. . . . . Cor. 3.-
" ~!ro rlo tort. , , . " • 2.llU 
" ZlIuul unul Pierde-Vari. , ".. •. ! .. --
" Rl)sb. pentl'U neattrnare leg. '--~ 1.-
" Povestee. unei coroane de 

" 
oţel leg. . . . . . . . 
Sacontala trad. Uberă dupi!. 

1,-

Calidase. . , . . , ' • 5.-
on. pU blio mUl ele seu " Versurl şi proză , . .. • -.Mt 

• ..,... " Sionkewlts, Quo vadis v. 1. \ 

j magazin de manuşi p8'ntru bilr-, T.nostoiews~~,I~~ri~lt·şi~edea~să(Ras: • 4.- , 

j baţi, dame şi copii kolnlkotl) vol. 1 .. Il. . • .1).- ',1 
cJasorniORr Ai juvaergiu 1. Adam, Sybarls (roman) , . . 'ttDr· ..... 3~ J 

., fahric~t propriu, brâue, legătm'i de " ;~â~s) d.e ~~p .nu~e~e ~ . -~,Jo'" ...... ~- ~ 
Arad,stradaTeIllploq,. stomnr., SUSI)ensorii, şarşafuri de "p,elân,gi!.vo,tril.Pilde,tglUme 1" J 

. I .. t -, d " ţ1\rănl'ş1i (pret redUS) • .. • .ilO ' 
_ Telefon norul 4.38. _ Vie e, Jrlga ore ŞI pauze e guma, 1. RUSSll La Rom·a. . . ' . . .. • 2.- ; 

precum toate câte Ba ţiu de branşu s. Secuia, Povestirl şi schiţe, . " • 1.- f 
t 1 . il. Chendi PreludU . . . . . . . 2,50 

88 8, pe ângă preţurI eftme. ..- A",or- 1. POIHl8C~t Petru ,(:azaC~l şi alte nuvele. 1.;;0 

W O L F J Â N OS, tinumt uriaş 1058 8'1-60 "Stropi de rOBuiI. de Elena dIn Ardeal • 1.-- 1 
Semi\.nMorul", revistă literară 8~pt~m. • -,?oO . 

~Lllceafll..rul", revistă literară. . .. • -.46 
Ci\.lenllllrul "I>oll' UOHliln", (Hudapesta). • -,40 
eilll'ndarul "I'0 llornllll"', (8ibiiu), .. -.4" ·t 

SEIDEL OTTO, - c!obotsr de ghete de Mrbai' ,i dam!.l. -
ClUendarul "Uun.lI El'onom"', preţul. .1 -.3n ! 

9 • "T~raDlIlnr" preţul . '. " -.40 " ..... -- r 
" "Sfintei TrlHml" preţul. ,,- .50 

Arad, eolţnl pieţii LibertAţiI ,1 str, Simonyi fabrleant de cl\clul'l. 

ABA. D. Andra.sey-tăr Nr. 
" ,,;"-ini\rvel' preţul.. : " " 1.2", 

~CIHeDdarol practic'" preţul . " .. ,. ~.:)O 
Cillindll.rul "Plugarulol'" • . . .'. ,,-'44 

La coma1lde se adauge 10 '.:~l:~ pentru porto. 
La reviste 4 ftlarl. 50 3-

Am onoare B atr8ge at(lDţia ono public ( . ).. b' 1'0". 
VlS ~ VIB eu lser "1' 

d~n loc .,i provinţl, ci tn atelierul meu de Exeout orl-oe fel de chipiu mi. 
esobotallpregMeac ghetele cele mat flflmo8so iii; \ littlf, postav fi.n~nţial pentru pompifnJ, 
elegante ,i solide, precum ,1 ghE'te orlope- pentru preoţi şi civili, calitate buna, 
diee. p~ lângli r1ţ>pHo5 lZ~rl\nii~. 994 44-5{ : pret moderat. 935 61-80 . 6iifii~~~~~~~~~~~~e;t 

Tipografi! ... Tribuna. PoporuluI'/ A.urel PopoviOl-B1Uoian,. Arad. 
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