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SerilOr! nerr&l1~ ntl le primele 

- 1"" i teren, nunH~ruI ulnosh'u de Crildun •. aşa de mult opinia publică maghiară, reşte le resimte ţeara întreagă, le re-.-.:. "'Avl-s pubhcu UI. I IA] I 'ţ" '1." b "1 h' 1 A(lr('sele acestea să ni se eomuniee I nu mal în,c~.pe mr oială: ~ec~.l uesc in Slm lm ŞI noI. l,e unu e mag Iare e 
CiHIluroslll HIH'i.iin al puhli- I )'îllil În 10 J)c<"emvrie st. nwhiu.1 m~d d~fimtlv soarla asplraţnlor ma- platim prin urmare cu banI scumpI. 
~ i It· '1 . ~ Il ~ , v.. ulllare m armată. Mal mult reduc la Cat priye~te însă resultatul obtinut pe 

cuhu cetitor, umu nea ~l nlC~ Cele eomUlllcate mal tarzlll nu ~dev(~rat;i valoare lŞi »condesiile« pe terenul, pentru care s'a făcut obstruc-
a abonentilor llo~tri, (Iar JU~ll VOI' ti luate În considerare. cart încaleccnd, a putut pune Tisza tia, ne dedanim cu el deplin mulţumiţl. 
IH'e~us de toate dorul 1l0S~l'll (le Exh;tenta noastră se lmsenzrll mâna pe frencle guvernuluI şi carI ~~stc nu numai afirmarea punctuluI de ve
a da nou jmpuls lupteI untHmale, uuuHlI pe abollentn nostri. nela: acum să dovedesc, a fi lipsite de orI-ce derA, accentuat de noI, acest resultat, 
pe care J)()JlOl'ul romUlleHC . {lin inmultirea lor atiÎl'ua ~i aceea, ea I valoar: reală. , ~ , ci totodată proba ecJatantă a solidită.ţit 
lngaria ~i A.rtll~al e silit sa o ziarul acesta să uImră si in ziua l\:e aducem ammte de msu0etlrea ~i trăiniciel bazelor puternice ale armateI, 

t t ti ,(ll'('ptll- '.. '1( ce a stâ1'llit în parlamentul maa lllar de- carI nu pot fi clătinate de orI-ce adiere lHmr,c pcn I'n a l'UHll'l'.l de 'lJlCrl, ee Imna acum nu s'a 1') 

j t • ciaraţillnil e lUI Tisza despre originea de vent. Este o mângăere aceasta pen-
" l'iI 01' sale ffres,'ti ~i inpl'cser 1)}- llUtut fnec. eillltl vom ti În stare d t ~ fi ti t t td 1 _ d - drepturilor suverane, spunen că. toate I ru nOI,., cari m me, am a., a ,0 .eauna 

'bHc, nc-au tlt't('l'mlllut sa an~ 3 (lupliea 8UHHL euuţiulliI, numaI drepturile prin urmare şi cel asupra o garanta oare-care a natlOnahtăţll noa-
! ziurului nostru o estcnsiune lllai deeât vom stltiHfaee ~i aecstel (10- armateI emanează dela natiune. Se părea I stre în armata unitară a MonarchieI, 

mare. rinte a eetitorilor nostri. că Ti:57.a a deslegat nodul gordian, fur-I pe care acum kossulhişiiI incercaseră s'o 

S'I.l"~ !-,I',opill acesta in anul, tune de al)lan:se au spcondat acestor i prefacă şi pe ea oficină de maghiari-, ~ "'~ A€lm, "Trib'Unel PO]Jor'Ul'U'i," 
re Îllcur43lHl se incheie, ni-am .. ""_ ~,. , cuvinte şi a doua zi KossuLh comen- sare! 

}H'Ocurat litere HOlle, eal' În zilele FIA.RSITU 1 tând pe Tisza a şi depus impreună. cu .,_.,-.,-~ .. -
1 • v S partidnl său, serb~ltoreşle armele. 711" ,".j:: 't, I" , tI ,. t,·[ 

din m'mit ni-am al us ~l o noua ,....1. Reiese acum din desbaterile peeri- ~'(UHJ es ',U ,iOSSl.l·· it~t0r.. 
111 ·lSl·1l'o de tl"p,or I I d' A t' ă . t"! o tIut' PartIdul kossuthlst a adresat un mam-
~~"' (~ • "Ceea-ce am prevestit ert, a urmat. or 111 us na, c enUnCIU,lI e c n e 'fi ~. v '1 ;r. T' It ă' t " t t 'est cat1 a ) lzaţlzme. (. n acest manl.; est 

Astfel Încep43nd dela 1 IUllUl'ie i Contele Tisza a avut o nouă ocazie, lsza lnu. a erleaz, 1~1 r~ .n\lml,c s a uts-
I 

i sec însiră foloasele eluptate prin _ 
v, t 904 "Tribuna 11ollOrulul" i~i: de a declama fraze bombastice, împo- quo-u ŞI rea ŞI prmclpla a arma e : '. C' d 1 ~ d ~ d 

I .' ă d fi 't' d-l 1 T" : obstrucţIe. eim u- e al cre e, ca e 
~(.himJ}I. f'()l']}l,'.tlll S,']· fit'('uI'C nu- triva VIe n el carI, sigur nu-şI vor comune, ŞI c ) e mI lac u Isza,l A A 1 -< Yd . ., 1 1 

,~ , ' . d t' '1 : mane meo o mb'a omnza) vzgya{{«-u u 
Jll('~'I' 'T" H"','l' pe ~ "'1' ])1'11- multe '1' perde efectul. In şed, inta de eri a par- despre orlgmea rep orI or suverane,:" ~ IT ~ ~ fi (' ~ 

..., ~", o 1:' • d 1 este de \'aloare curat acadeI111·că. In ': l,n a,l'mata_ ! f{,Z, c.e t,llI-(l ace fU z,na "_' • "le jlamentuiui a tras In nou paloşu im- . _ .. - - n 

)Ugllll. Cu toate acestea Ill'etUl'1 potl'iva luI Korber şi pe cât ştim luI armatA. totul r~mâne cum a fost; atâtl ~~{l~, pecat ~l1/a ~~ n au avut-o mamie 
(le ahonumellt l'('mun ncelen~l utât Korber nu i-s'a fntâmplat nicI o n~no- comandamentul, cât şi organisatia in-l a Inupe o s ruc.za. 
pe'utru llunwril de zi, cât şi pen- rocire, posiţia sa :şi-a uşorat-o Însă. I ternă în mânile Maiestăţil Sale, a Capu- I -~,."~-,,,, 

, . .JJ:1l cei (le Dumineeă.. ŞoviniştiI au aplaudat şi să şi vorbeşte Ilul oştiriior. Korber a mers şi mal de-I Hârtii netrebnice • 
.....Din fOrmatul cel nou acum că drept recunoştin~a pentru vitejia ce I park, rostind asupra tendenLelor ma- ! 

", a dovedit Tisza, l;Ii ullimele remăş'iţe ale I ghiare, cea mal aspră crilic,!, numin-! Mereu trehue să în[undăm lădiţa 
.· ___ -1.ih.c ,.ru . .iQ-ll' vom (la un llumt"l' fie '1 l' . obstrucţiel depun armele, du-le .. atenlate ordinare« îndreptate in noastră din tedacţle cu hârtII - ne-

vrohit de vre .. o 20--24 llUgilll. Cu asta am pulea zice, că se În- contra lVlonarchieL »Dislinsul strein« trebnice. 
Conueic (li:-;t iust, româu('ştl Î~I vor cheia. capitolul sgomotos şi din cale cum ironic l-a numit Tisza, a declarat I Unul vine să batjocorească pe 

. tla ÎntâJnire pe aceh'3 pngini. afară fără rosi al aşa numiteI lupte pen- că are ştire despre disposiţiile, car] părintele cutare, altul spală amar pe 
"\('est Ilulll(~r se l'a ti\litl'i ~i (~xpe- tru aspiratiile naţionale maghiare. Vom sunt obiectul discuţieI în publicitate, domnul ÎrlveţMor, al treilea înfundă în 
IHa În 10 mii (le exeml.hn'('" face de altă dată bilanţul, le vom arăta fara. ca ele să fie destul de cunoscute, tină şi noroiu pe protopop. Istorioare 

ell altă ocazie saldul pasiv cu care îşI I pentru-cl1 nicI măcar dr:/initiJ.·e nu sunt. picante sunt urmate de învinuir! de J)eoal'cee dorim, ca llUlllcrul 

l necsta să. ajunga în toate pi'tturile 
- '.' 'tIodeUlţii româneşti şi În tontc 

j eol.\Mi"ile tern unde se ună Ru-

" 

mItnI, rugillll l)e toţi cetitol'il şi 

Hpl'ijillitOl'il nostri, să ne trimitit 
ve c[tte-o carUt llO~tn]ă adrcsa 
ne eloI' ('UJloscutl al lor, despre 
(~are cred cit li-s'ar cuveni trimi-

Preludi'. 
,Ioh hab in stilil'n Stunden 
Getriiumt von oiner Ruh 
Dor Glaube war dB8 Lager 
Di(' Sflligkl'lt warst du 
leh hab in stilloD Stundr>n 
Getriiumt von "inom Kuss 
Jeh war das Rtl!lo LoboD 
Und du warst der Genuss 
O gieb mir alllls \Vioder 
Giob ulI()s mir r;urii[~k 
Dia Hotrnung unde die lpriiume 
Den Glaublln nnd rlas Gliick, 

1. 
~ - AcelaşI rost de lucru 

Ao:eeaşl prietinI bunI 
v' ~eniţr Să-ţI .umple capul 

Cu basme ŞI minunI 
.,~~ Pe uşI am pus z,lvo~ul 

J:;,uminile le-am stltlS; 
~ă nU-mI vezT ochiI rosiI 
Să n~ cunoştI e'am plâns. 
0uprlOde-me năvalnic 
Sarută-me 'n aVent 
ApoT, apoI dăm Li~a 
Damf lira mea Să cânt. 

II. 

o nu v'atingeţI de ce-I sfânt 
De ~ tot ee 'n reu şi 'nbine . 
A Indurat al vietef chin 
J Ad . , 
Jupt~n u-se cu sine, 

I?_ ml~te vie-ve Christos 
~azut In drum sub cruce, 
Klum du; nor oameniI de jos ~ 
er~u s<o putem duce. 

incheie obsiruetia socotelile, căc! de I Valoarea lor, zice mal departe. nu o colosal calibru, aşa că de:a= fi toate 
astădala ne-am propus să r~mânem' poale aprecia, nnmal atâta poate de- acestea adeverate, respectIvlI onora
nm,naI la împrejurările între carI insu- clara, că b.a{~'!e tradi/onale ale, ulI!'tă(ii 1 ?ill de ~ult ar trebui să fie înfundaţr 
fletlta luptă îşI dă snlletul. Vom exa- externe ŞI mterne (1. armatt:z, reman m temmţl. 
mina testamentul ce'l lasă în mânile nea/inSi!. Primim corespondenţe în contra 
conlelul Tisza, care a fost fac.ut exe- intre împrejurările acestea, dezar- episcopilor, nu este cruţare nicI pentru 
cutor testamentar. mează În parlamentul din Budapesta metropoliţJ. 

Jnterpelatia principeluI Windisch- anarchia parlamentară care a durat .Este Însă lucru curios, că stimaţil 
Graetz şi respnnsul ministruluI preşe- peste 9 lunI. Pagube materiale prici- coresponJenţl, toţI cerberI, apărătorl 
dinte ausb'iac Korber care a rescolit nuitau enorm de multe pe carI fi- <:11 moraleI publice, absolutnu se intere-- III 

De vent s'a s..:uturdt o floare 
Şi v&ntul foile le-a dus, 
La o betrână cersitoare 
In pragul caseI le~a depus 

Betrâp~ esc: spriginită 
De caf/e, smguru-f noroc 
(:oboară 'n curtea părăs:.:: 
Să-şI caute lemne pent:-:..: foc. 

Cum vede foile: ,,0 Doamne 
E semnul care mi-l'a dat 
Acum sunt patruzecI de toamne 
AtuncI demult când a plecat". 

In zorI uimeşte mândrul soare 
In faţa albuluI bordel 
Gătată ca de serbătoare 
Betrâna-I moartă 'n patul er. 
In miînJ cu foile uscate 
Pe buze cu acel SUrlS -

Senin şi fără de păcate 
Pe care-l r'id copiii 'n vis. 

lrJaria Cun/an. 

"ltlo(]a N ouii". 
De câteva săptemânI apare în Bucu

r~ştI o revistă foarte interesanta şi folo
slto~re, desl?re ~are au luat notiţă. şi foile 
noastre, UnIca fimd la noI Românii e deam
nă de sprijinul şi încurajarea tuturor, dar 

~- '!M-,.' II' -,., 

mai ales a femeilor romA-ne, Chematlt ale inferior gravuri!or din revistele străine si
scăpa pe femeea română de foile străine de ! milare, - Urmează "Cronica septemânil 
genul acesta, mai ales de cele nemţe:;;l1 de' care trece şi pe pagina a do aua, - In această 
pl"in Berlin, Viena etc, numai aşa va implinI 1 cronică se face o dare de seamă novităţi
misiunea-i frumoasă dacă. va fi sprijillită de lor, preferinţelor şi schimbărilor ultime ale 
toţi HomâniL Cu deosebire la nOI aicI in model, apOI se dă o lămurită şi uşoară in
Banat, unde intluinţ{>le străine ::ie resimt aşa strucţie in eventualele îndreptărI şi moder
de neplacut în cultUl'a femeiI române, e me- Il1isăI'1 la alte toalete. - Acest articlu de 
nit~ această revistă aş esercita influinta edu-

1 
fond" al model din re~istă, ?feră pentru 

catIvă rornâneaseă,.. I multe Româ.nce dela nOI surprmse plăcute 
Cu si ncera intellţiune de a face da- asupra amenuntelor model şi a particularităţi

melor romane un modest serviciu prin această lor limbistice române~ti de modi\.. 
dare de seamă, voi cauta a arăta tn linia- Pe pagina a doaua urmeaza continua
mente generale, - insistând prin aceasta tiv: un scurt articolul despre buna purtare in 
pentru laţirea el. societate, - indigitarr foarte folositoare şi 

Hevista poartă numele de Il Moda Nouă". instructive mal ales pentru tinerime. Urmează 
Sc~p~1 ce-l urmăreşte această revistă l'am apoi ,. un costum pentru d-şoare", gravura 
ammht mal sus, In forma în care se pre- şi esplicare: Rubrica, )1 CărţI postale" cu
sentă, cred că 'ŞI '1 va ajunge, Dacă mai în- prinde "impresii schimbate între cetitoriI şi 
"fOC şi un pic de ambiţie' natiollală la da- cetitoarele" revisteI. E acesta un colt de 
mele noastre, atunci nModa .Nouă", trebue tainuir! intime, ale inimilor tinere pline de 
s,ă fie cea mai intima, cea mal dr[lguţă prie- iluzii şi doriri: o parte foarte interesantă 
tma, a ori căreI Române de dincoacI de mal ales pentru cetitoare, - Romania: "De 
munţI. ce să lllOI"' ... poesie de D, Teleor, muzică 

, Am inainte, nrul 9 al revistei. In şi- de G, Ventura e de toată frumseta, la care 
rurll~ ce urmează '1 voI descrie mai ame- se mal adauge şi farmecul noutăţii. După 
n~nţlt decât se poate face aceasta .în "Bi- eHplicarea şi descrierea gravurilor de pe pa
bhogafia" din jurnale. g-ina prima pre(~um şi a unei "paiarii de 

un for~lat mare, foarte presentabiL tipar iarnă pentru fetite;l urmează o scurtă şi 
curat ~i legibil, hartie lina şi durahilă, de- aleasă spicuire de "Cug(~Lăl'I". 
semnurl reuşite şi groiuri elegante, estt'n- Pagina a treia cuprinde; o gravură şi 
siune pe opt paginI • acesta e esteriorui "Modei descrierea )1toaletă pentru d-şoare< In Poşta 
NOUl". Cupl'Însni e următol'ul: mediculuj" se dau damelor sfaturi şi indigi-

Pe paginaintaia: Doa11:-1 gl'avul'i mari tAri din pal"tea uneI doamne doctor de me
şi frumoase de "toaletă de iarnă" (spa~e şi ~icină, in toat~ ches~iunile de higienă şi 
faţă), - Desemnul e::ite foarte plăcut ŞI nu irumsetA. Poesla "Imma" de loct. G. Pe-
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sează de dar averile domnilor notară?!./ delegile, ci:!rora în public nicI nu li-se Re\~I)llllS Il11~ K·,)"I"1) "'.)". 
so gă lrae, vlclşpanI orI şpanl, CI cu un poate zice pe nume, viu să fie jude. cel din urmă. cu ce Dar pol veni el îna-

l b' , , fi" . i~,' " . '-~ I Ofiţerii corpuluI nI de geniu, cari vin 

zel într'adever de admirat înh~ţă tot cate de organele anume instituite spre - Şedt'll/a Dt'eter. - i~tca Majestatel Voastre şi ce poate repre-
astfel de persoane, carl au vre un rol scopul acesta, la consistoriu, la tribu- Budapesta, I4 Dec, :'1 In la acest Dar? , 
în viat,a nostră românească. nal, la forurile disciplinare. Ş d' I • fi d '~ Ofiţerii şi iiolJaţil de g/~niu n'au no-e m,a de erl a ost ommala de rocul si fro rl' , 1 lt t d t 

• '.. ~ v ~., ClI'ea ~e or a e rupe, e a a aca 
Mal mult. Uniţil se fac neumţl, Şi în casurile acestea organele afacerea luz Korber, caJ'u{a l-a res- pe vr,' .I maş in nH1ssă şi de a muri în mas",ă 

neuniţiI trec la sfinta unaţie, dacă publice au numaI rolul înregistrăriJ, plins Tis{a între aplausele unanime ale atăt~ă~and a~",tl-fel glol'ia asullra lndiviJuali~ 
, ' h" 1 1 l' tA,,.. ~el arnH'" I Of ;;;'au h' . '\ l popa sa uHat C Jonş a vre-unu or in rucat aceasta se poate împcca cu Camerzz, El mor ras eindit' .' C laI' Il ~mlAţl or or,. 

d ă d ăl 1 t 'u cAnd d' 't t b ă b T" Y API ~I aproape lsolaţ\ tu frun-~c a~c u nu ~re gu ura~ a }1U ICI a ea o ,:;;tea.sc O~I tre .ue să-'şi Contele lISita a t lS , ca sunt zn· lea coloanelor de atac o' 'ţ" A 

,~ t N 1 d tă In ă nu nt ă ă I 1" , AI' , I I " ]', acoperi 1 in ex-can a pnceasna. 1C o aSI oare s geţ! e unpotnva reu ur 111- Ins/ă/oare evenlme1rtele petrecute ln p OSlUDea o mse or ŞI a exp] '1 ._ 
d 1 d ' "1 1 l 1 d b A d d dea ă l ă '1 l I OSlve or, ori ce 

ve em'pe ?~U ll1 mI) ocu POPOfU, u sU~l~ es răc~n u-l, ~ nefericita per- Casa peerilor din Viena. Tendinţele f ~l z u~r' r~,e ~r c~ or alle lt'upe cari se, 
orI a mtehgll1ţeI ,noastre, care, sa 1T~- soană, care 1 a sCvIrşlt. cen/ralisle cari iS.1 ridică mereu capul o osesc e mse e ŞI combat, "", 
f d 1 1 b Aiît-fel, geniul ajuta la toate-' (" 
runte pe uşma1111 neamu u. ŞI a 1- In vieata noastră ro An ă pot aduce pericole pentru tron si na- II. 1 t t iŞl cer " ", , . 1 A d' , ma easc con-! . Cll~ a oa e, cu arta sa, Spre a înlesni Tic.' ' 

seflceI noastre naţlOn~ e, can aceştIa cepţia asta e încă în versta de copil. I ţiunl? Zice că pste o orbire filială, că torla armelor surori, 
îI răpesc cele mal sfinte drepturI ce' Trebue să.l dam Însă aliment dacă ijactorir carI ar Irebui să caute bate De aceea şi în darul lor ofiţeriI cor
tăţeneştI. voim s'o vedem mare şi tare. Se poate I sănătoase pentru vieata de stat a Au- pului de geniu nu au represintat numai 0-

SU,ntem cu O nebună sfia,lă faţă că am pecl1tuit chiar si noI in contra strieT, în loc de a Jace aceasta, ÎS,i exer- pera lor proprie, precum întaririle de la 
de d f d ' Calafat, podul de pesle Dunăre. apropl'icl'ile 

strell11, ar aţă e al nostn suntem sănătăţil el, dar in fine nu e cea din cită influenţele în contra Ungariei. de la Griviţa, Învestirea Plevnel, Hahovei 
gr~zavI: , u~mă virtute a re;unoaşte greşala şi ~peră că lloţiunea va,rt~spinge li .l'aci Belogradjicului, Vidinulul, etc" dar, all iul'~ 

Blzantmlsmul acesta trebue com- virtute mare este mdreptarea. i mcolo I"nerglc atacul mdreptat m con- nal 'in bronz intreaga operă a armalei, în": 
bătut cu vehemenţă înfocată, zilnic, Zia l' tI \( . fi Itra spIritului transacţiei din 1867. tre~ul r4;zboiu de acum 20 de ani, care este 

, " r Ş , cari V01m a xa pentru A opera milreaţă a Majestăţel Voastre. 

e
la orl-lcfe loca.zle, .cu orI-c~ mlJlobal,ce. noI interesul obştesc, nu le zicem ace- Tol lpn la~est, sens ,a mal. vorbit, Sub ce formă tnsa s'a turnat acest 
ăcI a tese 1Oven1l1ează Viaţa pu Ică stea eac'aşa de dragul te '1 f Kossuth, o onYI, Lovass{y Sz Ugron. bronz 'f ---....> 

, , A ' d Ofle rumoase, > 

10 aşa Arnăsură, mcat mcI o ată nu Ci voim şi acum să ne facem oare. ,,_.,___ Majestate..~ 
vom fi 111" stare a ne present~ la Ilupta care câştig, şi nou~, şi domnilor co. Sunt scum 18 veacuri de cana Im-·· 
pentru eXistenţa noastră naţlOna ă cu respondenţl veninoşl. carI ne roagă DIN ROJLiNlA, peratul rOman Traian, a trecut Dunărea cu 
forţe~e, ce de fapt le avem~ dar pe foarte frumos, ca să publicăm săge- legiunil~ salp, a bătut şi a nimicit pe Daci, 
carl m ~rma r~ulur, ce !le bantue, nu tile lor indreptate în contra afacerl'lor A,nlyer8~U'ea luineI })lenwl. a colonlsal Dacia şi a s;iJit pe pămentul 
suntem m stare a le Ufll. ' '1 . ., acesta poporul roman. 

pnvate a e unora Sl altora. Blll~ mte- Darul ofiţerilor de geniu, VinerJ, 28 Penlru imortalisarea victoriilor lull'ra-
Să fim bine înţ~leşI. l~s~ co:-espondenţiI 'aceştia pe noI ~e Noemvrie, o delegaţie a corpuluI de ian şi :-;rl"e ~I~rilicarea numeluI lui. poporul· 
Nu admitem eschiderea criticeI ridică 10 ceriurI cu laudele lor. geniu s'a presentat la Palatul Regal, rom~ln l-a ridicat la Homa, în vestitul fo-

din publicistica noastră. Din potrivă, e e spre a oferi M. S. RegelUI un frumos rum roman, faimoasa "Columna !uI Traian u, 
leiul nu prinde. pe care se des[ăşoarl l'ilzboaielEL.,.eeMfll 

datoria el să sbiciuească fărădelegea. obiect de arlă, respectuos omagiu din Dacilor, ,_ 
p~catul, lenea, nepriceperea, fudulia, ~eoare-ce avem însă (oarte, mult partea ofiţerilor aceluI corp cătră glo- In curs de 18 veacurI poporul roman 
obrăznicia şi toate celelalte de ace<;tea de lULru, rU~ămu-ne acestor amiCI al riosul Căpitan care acum un patrar de de la Dunăre a avut să se luple cu toale 
bunurr. omenestl. I moraleI publIce, să ne cruţe cu scrip- veac a condus la victorie oastea ro- vijeliile trecutuluI; s'a inăltat şi a căzut ';ii 

,,> , • ! t~le lor. Ne cruţi:! pe noI, ne redau mână în resbolul neatârnărel. iarăşi s'a ridicat şi a dizut, copleşit de tro-
NId un organ al, VieţiI noastre I timpul pierdut cu lectura otrăvurilor, ianele barbare. 

obşteştI nu poate să fie subtras dela,' 'i a 01 chiar d mI' fi" Delegatia era compusă din d-nil Dar, acum 25 de anI, 1n secolul di~-
controlul binefăc~tor al foruluI public, Şle răPpe<;;te . unea or 1l1

t 
1mpu, cal t genera\( Crăiniclneanu!şi M, Boteanu; pilrut, un mare Domnitor român a trecut, 

\ " . , ,. SCflsoarea, po mertTe aII' C 1 Il' tiI' 'J') ca Şl' 'rral'an DIlnărea • ă. elI ,1 , 'om contmua a supune cnt1cel noastre' lu orI sti' b '"'11 co one Il u cer, "10 U, ' trJeu, .. a:şcu, ) In!'! P ma u urep, 
f 1 ' , P g e po p Im a pentru C uta- . I t t 'T . 1 1 l' a bătut cu armata Sa pe vrăjmaşul se-

toate apte e, toate acţlUmle t toate cu- rea sănătăţ'J ti, . ~ '{ I s ra e ŞI ăn<1::iescu: L-colone 1 )ohzu, l' . , 1 d f' 1, cu pre u posteI IS cum- 1\1" ' 'V 1 'b . C,U U,f Şl a Cllştlgat neatirnar~a complectă a 
vlflbt,e. e~ carI A au e Oa aCt e, cu, vblaţa pără o cubă orI o paclă de du'han : d artIanz' .... l~ae?1U ŞI ă eanu.' Şd' su :Jnten- tarel, _ ____ 
pu lea romanească. mu cmsttt, ăr- I . 1 an a larlJ, precum ŞI e cate un DRCă impt~ralul Traian (',;te ~ăJiturul:.",. 
batul cu intenţiunl bune nu se teme I Este loc pen~ru fiecare treahă 5~ .' maior, un căpitan, un locotenent şi un şi 'intemeietorul naţiunei rornaIlc t daei'i tll'-

de apreciarea publiculuI, ci mal vîrtos I lumea acea~ta. Şl fiecare ahc("re, 1.'i,~1 .. sUh,locotenent de fiecare rf'ginwnt (le' ma~il sAi, MariI Voevoz.l. WmâllL.l;&~ ltiu'Ld t 
I O 1 bl ",~L scape naţiunea romană de pt'Lie, Hegele ll 

doreşte şi aşteaptă această apreciare,: an~ compeynţa s~. .rgane o,r PUŢ IC1-; gemu. Caro! 1 este intemeietor·ul Statulu~ăn ~ 
căcI aurul în joc se curătă. Dela cao- : tăţlT, lucrunle publIce Il-se CUV1l1. vorba i La orele 2 p. m. M. Sa Regele, independent. ~ ..f' li 
torul din Neagra, şi până la I~alt Preasfin- i; numaI, .că lupta personală îmbrăcată; dimpreună cu A. S. R. Principele Fer- Precum Imp~rat~ai~ll) a plantat ~.:. 
t,it,iI Mitropolit,I, totI cât,I au luat asu- m haIna. mt~res,uluI obştesc e cea. ma,I II dinand, a intrat în sala Tmnulul unde glorios in valea VunAr~l. aqullele l·OllJUne, ~ 

, ă 1 d tot in valea DURa.reI ŞI Regele efl!"o! a ar-
pra lor jugul unel activităţi publice, spurcat· pnv~ lşte pentru a cveraţ!l i a fost salutat de dl Dimitrie Sturdza, borat glorios aquilele române şi a botoza! 
sunt supuşI sorţii de a suporta formarea apărătorI al bmelul. l preşedintele consiliulul de ministri şi cu sânge de el'oI armata noastră modern!'t: 
uneI opiniI publice asupra activităţiI lor. . Poate că supărăm pe uniI şi pe I ministrul de resbolu, şi de membril de- De aceea, pe modelul ColumneI luI 

AI'cI Alnca e a 01 d'lSCU .'la caAt de al \11,' car,l joară că ne ,sunt ,prietin.I, \ legaţiune1. , . Traian, oliţer'iI corpului de geniu au des-
p p \ d Pl I luând cu- făşurat răsboiul de independtmţă şi aeolc, 

întinsă şi în focul lupteI chiar câte-o ar amlCUS ato, r:nag1s a!TIIc,a vefl- 1 Dl. general Crălfllce.anu, sus stă falnic Hegele Carol I, lnvinghlortiJ 
, ăt ă 1 t ă 'tă ă 1 tă tas. AtacurI pe motive luate dm do- v~ntul fi numele ofiţerIlor, citi urmă- de la PJevna, 

~lşcă ur ma. dO [Vl , lă-Ţ s td ar , meniul afacerilor private - nu pu- toarea cuventare: Prin delegaţiunile de faţa, actualii ati. 
~ ac fe esclep'le. e a regu : 01 eaubn1,a blicăm. ţeri din geniu, precum şi foc:.m ofilerf ir, 
msă aptu, act,lUnea, cuventu pu lC e Majestate, t ," t 

a să se ştie odată pentru tot- aces corp, alat ~el in activitate, c:1t şi ce' 
trebue să preocupe - forul. d : ln cursul anuluI jubilar, care a fost deja retI'aşI, roagă re~pectuoşl pe Majestates 

pXcatele private ale singuratlCllor, 1, 'oas ră Se. lne-VOlasca a primi această Co· . . eauna. /i o serbătoare pentru Tara şi pentru armată, V t "b' . 
<; Majestatea Voastră a primit mari şi fru- l ă t ' d 8 O " 

hot ,ia, l'urămentul fals,', defraudarea, fără- t moase Darurl. umn' pen ru ZIua e ctomVr]("lm· 
, preună. cu urarea ferbinte ca Majestatea 

Yoasira sil tr~daseă. şi sa ajungă juhileul dE-
00 nnl al răshoiului spre fericirea Huma· 
niel şi asigul'arca victoriilor viitoare ale ar 
mateI romAue. 

lE! 

trovicl are accente drilguţe şi nuanţe de o . tru pregatirea urechiuşei" (prăgitură). In "Cro- Mai ales gravurile sunt de o frumseţă rflrI\, 
uşoară melancolie ce adiază cate odată o nica ~eptămănelu se publică cele mai intere- ear ce se atinge de eleganţa şi diversitatea 
inimă jună. Ancheta TlA10der Noul" e o spe- sanle noutăţI pentru dame. Urmează apoi o toaletelor 'intrece toală aşteptarea. 
cialitate int~resantă" Aici se ,discul~ ?hestiunl gravură~u des?r~erea unei "rochii de catifea: In rubrica ~Anchela Model NOUl" se 
de. mo~ală ŞI e~u~a1\Une SOCială, ~I ţmteşte l~ mordore' (negriclOa~ă, amestecata cu roşu) , discută o chestiune foarte intf'resaniă aWi 
crlstalIzarea vle~l\ m toale refermţ~le el, ŞI de, toată e~eganţa, ŞI ,a uneI "toalete, pentru l peutru dame cât şi pentru bărbat. _ St> 
producerea unUl curent P!oaspăt ŞI mal ,sa- febţe; apoI ca.t~va mICI glume ŞI un mserat. ~ are în se că aceasta e partea de referinţa 
nătos decât cel produs de m~lumţe~e străm~, In ",Poşta redacţlUnel" care int~egeşte ,această I ~ revistei mai ales eniru dame, ~ Astfel 
decadente, ce au pătruns dm oCCldentul Cl- I pagmă se desfă~ură o comulllcare Vie între; revi 'la face o{Tre'~ foa le f o e 'd
vilizaţiel în vieaţa roma.nului. - Un ,,~ort! cetitoare şi redacţia reviste] in toale afact'rile, I pl'nd~e dela ~ppr"!'nu~l f" erl'Io ruom "as ŞI e 

'1 at t' fi • d 1 I ,~ rlJl ,m r r mane ca re-
pentru COpi e a,r' a Ifl guri e cr~ , ear I Pe pagina Il şeaptea sunt înşirate mai: dacţiunea să se ane în posiţie de a realisa 
mustre~~ 'in tmărIme naturală sunt alaturate i multe lljocurl recreative" pentru cetitoal'e; toate tmbunatăţ!rile şi îndreptările de lipsă 
ca sup lmen . I şi cetitorI. - In şirul deslegetorilor se a!lă I" ea acea.slă revistă se facă concurenţă se-

Pe pagina 4 şi 5 sunt înşirate zece \ pseurlonime de toată originalitatea şi drăgă- rioasa tuturor revistelor streine similare. 
(figurI) gravurl de modă insoţ.ite de esplicare I Hi~ia. ţ;i numai ce titu 1 acestOl'a distrage, - ! '" , 
şi descriere: o 'ltoa.letă pentru oraş, fason, Un tablou: "Budgetul fiecăruia" încă e o i Această enclClopedle a Căs~lCleI ,este 
tailleur" spate şi faţa de toată eleganţa, - 1 specialitate a revisteI. Cuprinde indicaţiunl I î~ stare a comp,leta tot aceea ce lmpreJură
o pălărie elegantl'tu,o "toaletă pentru stradă",! interesante ClI privire la regularea potrivită I rIIe lasă de, ~orit in ,c,l"~şterea femeii 1'0-

- un "corsaj (la noi bluză) foarte elegant", ! a întreţineriI caseI după venitele anuale, lu-! mâ.ne în spll'ltul căSnlClel. 
- o altă. ,.pălă!Îe el~gantă u, :- ,.0 m~ntilă I n~f~ s'au zil,:1ic~ ţi?lind ,la realizarea ~e 1 Preţul de 13 coroaM anual este destul 
mare pentr? flţilrea d~n tea~ru faţa ŞI_ ~p~- ! ml~l ~c~mon:n ŞI ap~r~rea fată ,de perylesl- . de !'icăzut dacă com.iderăm că revista apare 
tele, - o "toaletă SImplă , - o ,. p~IăII~ i ~tl ~I lipsurI pecU1~JaI e provelllte mal ales! În toată septămana şi e de un cuprins aşa 
amazo~ă", - un "costum p~ntru" felliă ŞI 1 din hpsă de Jmp~rtlre corectă a cheltuelilor II de bogat. ' 
un ,.mlc palton", - Gravurlle sunt foarte I în raport cu vemtcle caseI. - Acea.stă ru- . . . 
reuşite şi ar·tiiltic lucrate, - O alegere foarte I brică e menită se devie compasul căsnicieI Un numer de probă se trimIte gratuit 
uşoară şi pentru damele cele mRI preten-: indispensabil fiecăreI econoame dar şi pentru \ fiecăruia., Ajunge a ~crie pe o carti\. po~tală. 
sive in chestiI d~ TIchie:', "elegant" şi 'lmo- ; mulţI bărbaţI. 1 l~, Nd~ctl~ "Mo~a Nouă" B~,?~~eşU Calea 
dern II. e dată pe aceste 2 pacrinl : .. Sub linie" dela a 2 6 'd \ lCtol'IeI 01. etajul 1. Casa 1orok, ) " . :.':, p g. - se cupfm e 

Pe pagina'a şeas~a urmeaza un tablou: ŞI puţmă ,hteratură; "l!a~ă ~itr~gă" roman Din nicIo ea să romAneasca să nu Iip-
O problemă de pacientă foarte atrăgătoare: de .Antomu Andrea (sflr:;;~t) ŞI nContesa cea sască drăgălaşa revistA "Modă Noua". 
pentru cetitoare; - o recelă pentru ondu- albatecă traducere de, Frlda. 
larea părului, - o aUă. problema de răb-; ,~cesta e in întreg cuprinsul bogat 
dare: "acul înotător"; - un sfat casnic fo- . revlstel "Modă Nouă'" Nn,9. 
lositor; - n~şte versure~e d~ăguţf>: ,.Primul i Numer.ul 10 se presin~ tnlr'e formă 
sărut". SfatUrI pentru bucatArle: o recetă pen- cu mult mal perfectă decât cel precedent. 

\ 

P. Dillbdnat, 

Să Trf,iţI ~Iajestale. ,. ""u. 
StI Tr;'tli:lsci'i .:Ilaje:-;l.atea Sa Regina. 
Sa Tl'Iiia,{ea AA, LL. lUt .... i~~ 

Ferdinand şi Principesa Maria, Tmpreună el., 
Auguştii Lor VlăBtarI. 

Să Trăiască Dinastia, 
M. S. Regele bine voi a primi ac~: 

Dar, mulţumind aslfpl: 
PI'Îmesc cu viue bucurie acpst frumo·· 

Dar pe care ofiţeriI din geniu.-a.u dorit ,; 
'MI oferi în amintirea gloriosulni nostru re~. 
boiu şi mulţumesc călduros tutu~""""''''''-l.ltr.--:--
această dovadă de dragoste. .~ '-.,,:, 

lm~ă darul cel oul! scump pellh'u -'fin,' 
este credinţa armateJ pe car~ mă pol fL:....., 
zema ca pe o suncă de gran,lt. 

Geniul a luat sub dotIlllla mea un avir ~ 
Insemnat şi Il devenit un aden~rat corp (1. 
elită distingandu-se prin marele ~alc 11: 
erărI şi servicii reale In timp de pace ca .~' 
in resboiu, 

Podul de lângă Corabia Ri întărirL.· 
împrejurul PlevneI strălucesc ast:\-zi in an. 
lele Geniului tot atât cât forlificaţiile TIuc 
reştilor şi alI' Siretului.,.......---

PrIvesc dar cu mândrie şi încrf'de' 
pe acest corp şi auut convin!'; că dinsul '-':'. 
şti să păstreze locul de onoare care '1,,: 
câştigat in armată. 

Incă odată mulţumesc pentru cuvint.;', 
a~a de bine simţite ca şi pentru atentiup ",: 
voastră şi sunt foarte simtitor că aţi a ." 
ca Dar o copie a columnei lui Traian c:· 

------------------------------~~ 
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lume. D-:;;oara Mars la vlrsta de !tO, d-na \ vînd cu jumătate de preţ, recOlnan~ăm 
ră.zboinice pe ţărmurile au fost 136 de casurl ş~ 84 încercă~~ Hecamier la vîrsta de IJ) ani, a atins cul- prin urmare cu multă caldură mag.azmu1 

de sinucidere, la honveI:l~1e 4 1 cazu mea frumseţii lor. 'acesta attf1ţiullil onoratu1ul public. 
si I 2 înc~rc<irl de ~'oilUCh" :re. _ Int'rumscţetoarc (le eOlli1. Cea I _ t'alentiarul "JIinerveI" pe anul 

Nr. 222 

a:; sădit virtuţile 
Dunal'ei". 1\ Suveranul a trecut de a ad-

. In ~Hm frumoasă coloană in bronz, pe 
mlrat aClea. soară diferitele episoade ale 
care ~e de~~~lirnărei, operă de arla exe-
razbOIUlUI 1 I.J· "el 

, _ 11ll11t'l'atul 'Vilhdm la nel'~ ImI nouă chClm: e II fC111: el este a fie: HJ04. Call~ndarul din anul acesta este su-

lt
'11. I)up" boala îndelungată. -,. după frumosI ror iI , ni\scuţl unt1, car 3ce",~ta perior Calendal'dor apărute până acum. Este 

eL ~ i!' chemJre :l fcmeeJ S\i inaugurat m Angola. ilustrat în exepptiona1 de bogat. Mai con-
cum se depeşeazi"i din ~erlm, HlIp _ra- Dan' , c,rc înd.cpl~neşte acea<,l,,:'\ mISiune, ţine done suplimente arlÎst!ce tn adeveralul 
lui \Vllhelm erI a p,tră"'lt. 'palatul dela grea, şi-, arangwt tn Londra .0 sală mar.c sen~ al cuveniuluI pe hârtie de lux, Unul 
potsdam şi s'a dus la Be~lm .. Aseară a şi elegctnt mobilată, unde prtl~1e~te micII represinlă pe M. S. Regele Caro,l 1 al Ro-

" 1 sculptoru 1e", . 
cUlataD~le fl'- examinare, Majestatea S~ hin.e-

, p întretine îo modul cel mal eorellal 
vOt a se d' d-niI ofi ferI p&.na la orele 
cu fie· care iO ., 1 S \ 
3, cand se retrase În apartamente e a e. 

Conservalond. 
, ,,,,.'" 

l)in C,Olllitate. 
C,oll~regaţia de hu'nrl n comltatului 

HUIl(~doarel. 

Congregaţia de iarnă a comit<t tu-
. - ta 18 De-lni Hunedoarel e convoca pe ,. 

. l 1) t 100 obIecte cemvne n. la )eva. es e . . , ' 
la ordinea zlle1. Printre ele ŞI rest:flp-
tul uouluI guvern, care ~nunţă că a 
luat frânele conducerii ţ~nl. , 

Românil să fie la locul lor. Să- ~l 
ma~ifesleze şi aci punctul lor de vedere 

faţă cu noul guvern. 

HOUTĂWI. 

l
uat parte la repres.·enlatJa dm teatrul clienţI. Infr\Jm-:eţ~rea feţef c~n.,ta ~i\Tl urmă- milniei. AI doilea e folochromotJpografieA î~ 

Il tO-.Jrele: RegLllarea genelor ŞI a spranccncI 0 :, 4 colori represintând un "Păstor. Rom~:~ 
Konigliches Schausple laus. ce se face prin m~sage. tăerea C~l foarfed de o frumu~eţe uimitoare: ApOI Jlustraţllie 

_ Drumă familiar!\ sînge~oas!\ în a părţilor urite şi ungerel cu ahfil spre a tuturor membrilor ,.Academiel" ,dela fon
Arad. A~eară, când lumea ~e plttba t pe face S3 crea~,că sprîncene frumoase. Ac~asta darea acestei inalte institutiunl ŞI până as
~orssO. in ca.sa Heinhard,. sa ~e recu, o să întâmplă 111 fie-care lună de vre-o cutev~ tazl. Partea literari'l a fost alcătuită de d~I 
tragedie înliorătoare. Hot~lIIger la!l0\ P:lll.- orI Crechile, ca;l stau dq':!rtc d~. cap, ŞI \ literaţI de frunte, a".:a inc.lt Calendarul "Ml
toftir in Arad şi-a asasmat soţia Inara sunt marI, se allpesc spre cap plln OI?~: nen'ei" pe anul Hl(H este podoaba calen
:-şi frumoasi'l fiind-că, aceast.a în urm~ ap3rate speci~;\e p~nt~u a~cst s..co~ .. CJ~:-apl. ! dare\or, Hecomandăm acest calendar ţuturor 
multelor miRerii ce indurase dm parte~ luI, carI sunt blcgoş:~ţ1 ŞI :mrn,l ll1 )OS.' se.J ~- i familiilor rom!1ne, care doresc sa albă u~ 
n'a voit sa mal trăeasca împreull~, Sotu.l uulcaz.l şi mdscază spre 3-'~1 r~c<lşlIga tan~ I calendar bun :;;i pe hi.nga aceea frumos Şl 
deveni gelos presupunand că. SOţUi ~a 11 ~nusculară coloarea rumenă ŞI s~nătofls~, ŞI 1 fORI'te instrlletiv. Calendarul "Minervei" costA. 
înşală şi în loc s'o ştie a altma a preferat conturile rotunzite şi r..:guLlte. Se dă 11!a re 1 1 cor. 2:) banI, espedat (;u posta franco 1 
s'o omoare. Şi-a cumpărat anume un CUţl~ i'nsemnătate wloril şi i'ngriji~~I mântlor, cor. 40 hani şi se poate procura şi prin re
mare de bucătărie şi aseară pe la orele 6 a degetelor şi unghiilor. 1.llg:·l)ltoarea ma- uacţiunea ziaruluI nostru. 
şi '/, a făcut ulLima .'incercare de impaca:e, sează lun;~r manile ehi.cnţllor: ~~~~ r~~~r _ Sehimhare <le Ioeat. Renumitul 
femeea însă l'a resptns, atuncI hăr?utul. lll- tele cu <11111\, polee$te Ş.l reg"oe"za ,1

1
,1,,11 •. c. o dentist Mor-Ofenstem Gyula şi a strămutat 10-

furiat i-a facut 12 tăeturi de CUţit ,d:ntl'e La copil, c~rl au vddecte nlln~al ~. gene I cuin ~ de '()l'(linaţie (tragerea de măsele, 
carI numaI 2 n'au fost mortale. La stl'lg~l~el~ sprâne::nc ŞI urechI, e .?-estul o lllgr.ljlre d~ 10~b'l.re masele singuratice şire de dinţi, 
femeii au alergat tOţI locuitorii din aceIaşI o jumătat' de luni. Cel c~ au ~l ~asu ~oroa~ă 'de dinţI de aur masele cu radăcini 
curte şi au alal"mat, poliţia; da: era prea neregubt. au nevoe de miI mu,t t.n~r, t»' <\rad piaţa A1ldrassy "'r. 15. 
târziu, căci nenorocl,ta femee 1~1 dase d~.Ja Dar onorGrele ce se dau acesteI dame .!n- le c. ITI., ., 
~ufletul şi zăcea intr O b~lti'l de :i,ân.ge" l-a f~umtcsctoare de copil sunt marI: !O(~ pană \ Cea mal nestrlci1etoasă eremă pentru 
remas un bă(~at de 7 am pe eare 1 :;u"ţ1l1ea h 400 de frJncI pc lună la. cazuri. mal \lOfnllrl.,>eţarea. tenuluf e crema de fl0rl de 
din sudoarea ei. b:ra spăiiHore:'l:iă.:. grele, ear la cazuri UŞo,He pen5ru, o con- iliac, un borcan costă I ,~or. , 

Pe criminalul l'au eseortat ,lmed~at la sdtare trcbl:e plâtit 10 fr;!l1c~. Se l~te\eg;, l~\Idră de flor~ de l~l~ac I cUtl,e ~ cor. 
poliţiC' unde i-au luat interogato.rlUl, ŞI deo- numaI oamenI bo~;;ţl pot f\sca atat. ~u S~lpt,n de tlon de Il II ac bucata /0 fi1. 
camuată ti ţin in arest preventiv. peste mult însă engleza. \:a d.a de concu~enţj, P<J,<,t" luna']. cor. 

1 1 1 t 1 UCO'c cacI În lnu 1te locurI ŞI 1l1fimţeaz~ asttd de P:'d." Juno 'l. cnr, , _<:-._0 _ Buletin atmosferic. Vremea s'a tn!\Rprlt Sf. j~.n( rc - pa rOllu /"! - institute tnfrumţesctoare, _ .. Miiloc sigur co.ntra durer~\or de 
puţin, spre ostul ţMiJ au d\zut pe a)ocurE'!\ 1'101. luI }>etru. Se depeşează din ~elgrad ',. stomac, a sgârciturilor ~l a catarunlor de 

AnA lt, H) Decemvrie n, 1093. 

Se pro~~:;~~~t~~ ~~l~,rtr~~OJ~ cit ziua sf. AndreI, a fost ocaZIa unor -- AJlCl.. Mult. StlmaţJl Dor~mT, stomac, contra boalelor invechite de stomac 
d ~J serbarl marI la Conac, fiind sf. AndreI carl .au bmevolt a p n r:11 coaie de c~n'l şi con~:a lips~T poftei de l!'ân~a:e, pe U:l:n

il 

_ Ih~COl'atiulli aeol'(late e 1. • patronul casel H.egelul Petru. tribUlre pentrn parochta gr.-or. romdl~ă un \Utlloc sIgur purgatlv fara dur~n. e 
Sa Ue~ele uostru. M. ::3a lmp~rat1l1 T".'. , • • . \ din Juhuca. Torontâ\ Almas sunt prm ceaiul intăntor ?e stomac .al farmaclstl.lI~T 
Francis~ Iosif 1 a binevoit a acorda 'Olngull hn BOl'lt-! SnrafIo,. , . ,.' tI x b'lnevoiască::t trimite Kossuth. O cutie de proba I cor. 20 fii., 

• •. .' , . 1 < • aÎ~asta fuga. Sa. - .' d ,. 1 ;-
difl~rite ordine, la persoanele mal JOs Se scne dm Belgrad, ca zmrele aproape . 1 1 " b '1 la adresa' ,Sentlnelac () cutIe ,e, fLfl.~<~ 2 cor: ,Y. 

1 t t la 
conven . d ă - ufleţirea ce se Loa e e ŞI anI " . . . ~ - Contra gutmalulul. tusei, ta~u-

nnmile carI au ua par e " - unanim Acor~ amn H;S ,. , o" institut de economii ŞI rredlt m Satul- 1 se1eî, fiegmel şi a afccţiuni~or laringtlor 
liul1r3. 'de extradare in~hei~tă tntre Au- produce .l~ Jurul lUI, Sar~frov. Ovaţ1l1e nou, Rcvâ-Ujfah.i ca să ne putem face! are un efect miraculos pastllel~ de pept 
··stro-Ungari.'şi RomâOla ŞI la conven- ar fi legltll?e _.- SCriU Ziarele. -:- dacă soCt~tC<3i3 'i să putem aiu!;! camet l Senega. Se ,pot ~ă~i în farm~cla "Ve~g-
ţmnea pescnitulul: Saraffov !şI-ar fi regretat crnzumle. Vc- \1 1; Ş ă d aj ltor ~rabnic! 1 \11 ria" 'lllli KOSSLlth, ll1 Arad, Plap Bor0ss-

"---,. fJ"!""'C Nanu ministrul plenipoten- likfJ. Serbia, foaia conjuratilor, zice ca:' are'l
e 

'P:'l . ,c ~. drauoste "resti 1 Beni 150 (C"l.SOl n,!ng
1
) .. , , . .' d i 1'< e SLI ,scrIU LU b~· ... \ -\ 

tiar ::;ecrelar g:eneral al ffi!l1lstrulul de II pân'atuncl mcI vorba nu poate fi e I ,x " nlaA ·leas"X Jabuca Toron1âl-~ 'v ,'" . . 1>' . \ nea SUl :sI ro 1 <. '-'''' . , 
-:- exte.rnc, mar('~t crUG.'e .deonoare Fnw- vre-o ahanţ;l între ~erbla ~_1 )u ga rl el, , -AI . ~'A • - ..... ' .... ~m"rl' u 19°3 La-01r I _________________ _ 

i
' d' tIA . I t t rn. mas, Ul 2/ l"\~"" y '-' "'1' I 

ci~c-Tosn-:---Dl Al. 11";,,' lanu, lrec oru până cand În BulgarIa. a pu ere s an ! TT .' ,r t I 
I
't' 1 1 .. t 1 d . . t 1 b 1 ,,/tI.. prc:;euU1 c. tuulţămită publică afa(~erilor po 1 lC~ ((' li 111\1113 erll . e Stambulo,?ştJl, ea: p~ ronu ~ gar, '.'.. .. . 'n rofesor ... ,. ' 

f'xterne mare ohcer al ac:elnlaş ordm. sta un spIOn auslflac ŞI german. D acea . --:: Pr1me.tdll1e pAlmţ ItI., U, tP t. t I Prm aceasta expmTI profunda mea 
. . ' . dm Munchen a adunat n r o car e oa e " 
Dl Eug. E. Stălescu, secretar, d .. ~ 1e~a,- adev~raţiT, patrl~.ţl serbI, ,slau.la o~arte . ohservaţiile 'f~cute de el asupra primejdiilor mulţumită dO~1nllor p~eoţI, mv~ţl:itorI~ 
tiuoe, cavaler al acelulaşl ordm. D\ \ lf- I dela mamfestaţllle arangmle Ul ono~rE'a i ce provin din pălmuirl, su~t cam la ~()O~e nrgot<Horl, conşll, amicI, cnnos~utI .ŞI 
tor Cuciureann, cOllsul general al i~o- lui :-:-araITov. De-aceea Saratfov Incit i Nl.zurI de vă.tămarea urechiI provemle ~m pre"te lot întreguluI onorat publIc dm 
mâniel la Budapesta, şi dl Gr. Antipa, azI pleaca la P,tris şi de acolo 1n lla-! palmuirL Dt:' regulă p.aln:a se lra/le cu u~ana loealitale jur si îndepărtare, carI din 
dj,.!"ctorul pescăriilor StatuluI, delegat lia şi Anglia ca sa agiteze pentru cauza \ drf'apl,iI. şi atinge lmpreJUTlmea du,If'ec~el stungL incidentt;l tre~er~I la cele eterne a ne-

'," _ _ ~ '_,' t ' Urerhla se vaLămll. numaI tn I cl'lte tmpre- , . 
, __ - ., _ român m C~mltilUnea pen fU conven- macedoneană. 1 jurărl asa d. e. dadi numaI pe un minut UltateI mele soN 

liLJllCa pescUltulur, l~lar~ oficerI ~1. ace- _ Ureptul limbii rOIlHlllt'~tl. \ e tmped.:cat aerul de a circula prin orga- .lI n r i a C rai a 
luia:şl ordin. m P. Iom, fost minIstru, Este de necrezut, dar tocmaI ,13. H, c \. nul auzulul, atuncI a~rul din Ul'e~he se tl~- prin participarea lor la Inmormentare 
SPHator raportor la Senat al legei ra-· >1'\ C ~ ă') Ca ;, ag'll' deasâ tol mal mult şI-şI cauta loc să se e~-, , vme SCl anere um 1OS' Sa .:: I d" în !-lUlll"'r a"'a de mare <:.i prin condo-
ti1id.nd conventwnea pescuituluI marea • t ~l' 1 . 1 B', tindă earA şi !Jind tmpe eeat, se apasn pe e -; 'T 

< . d'. F .~ 1 - 'f' m contra (onSI IU 111 oraşenesc il Is-1 toba urechiI <;j se poate Intempla ca acea~tll lente au binevoit a'mI alina durerea 
cruce a 01'. ~nult11 renCl~C USl. triţeI core a dat tuturor străzilor nume; să se rupă. bi~ causa aceasta omul t~l poate suferilil prin perderea aceasta neaştep-

DI 1. BICJ,nu, deputa~, raportor la ~ermane. , Faptul acesta - zice , B. ! perde auzul pe toată vieaţa. .' tată şi ireparabilă. 
C:mteră al ace!plaşI !egl, T comandor al i H.f _ este nu nu mal o păcătuire împo-l. Pe. lângă a:-::ta mal poate fi str~că.clOasa AI/tonie Craia, 
aceluIaşI ordlll. D-ml: N. Cr<i.1llnescu, 11riva ideii de stat ma~hi:J.r .... i şi o ne- : ~I ~g~dUlrea, ce o suf~re cupul prl~l dPalm~ tn,,~ţl!.trr ort. rom, tu Rudarla. 

1 
'f U t d d t d' B . i • .' 1 J' I -primItă Mal poate stnea ~I surprlll ere a , i -----------------

(eCan la., acua. ea e .re!! 111. llCU-\ d~ep~Jte, pel:tru-ca Socleta~ea cu t~ 11111 : de ace~a pol lua înveţâturl'i. piu'inţil ,~i tn~ ! 
rpoştl ... senator, rap~rtor Jadbenat taI dlegel Blstnţa e~te 111 mare parte ~ll slmţ~- v~ţ;:"toril cari in furie tra~ pălmi eoplllor ŞI , po~·;rr A. REHA .. CŢIl.rXEI. 
ra.tllicand cOllvenţ\ll!1ea e ex ra are, 1 minte maghiare ear populatia este m o tI pot nefericl pe toată vleaţa. I '" CI" 
Al C .l' tinescn raportor la Cameră I ',,' l' \ . ' '1 Versure~. SIbiU, ee trttlllSe nu se 
.. ' on" ~n \ .',.. " preponderanţă romanăc, Cu conc lISla \ ._, El'!dtll În mot. dcoselnt aten~lUt~e,a: pot public:l. In chipul acesta ~u să poate 
~l acelela~l l~ g~ ş: c. B,l\co!,tllU, s.ecre~ar ! a. remas dator ~ B. H. c dar după. 1.0- ; pubhcutLI y~trln<l fenomcnal de Slr::'IUClt:l, : ajunge la prospcrarca. afacenlo~ noas:re 

.~ ge~eral al IT1lll1stIulUI, dp, .domen!T, marI i glcă urmeaza că a făcut reu conSIlIul. a gluvarglUillT no~tru. de bun repume, bisericeştl. Vorbele plşcătoare ŞI otrăVite 
:~ ohcerI al ordinuluI Franclsc IOSIf. I orasenesc din Bistriţa, că n'a botezat i \V..:i:l\:)e r g<-;f Fer,'~ncz,! 10 care :unt Ingră~ i prin alusiunfla pacate murdare, sunt scoase 
~ _ DoIi în f llll il iu (lomui-! stră~ile si român este. Isca:im! '1 ma9\le bI]U!CflI1C ce,e mal fi ulnoase ŞI I din arsenalul armatureI noastre dc resbel. 
i II ~ . '1 .' , mal de gu';t. poate acolo ()cca~c atb or~-ce, I - ------ ----- --- -- . -, 

i / tOu.re. Azl noapte la orele 2 a munt, _ l,a ce vîrstă e mal frumoasă re- ; c,m~ dorcşte să cumperc Iubiţilor sel ŞI ccl t R!:'d. respons. loun RU8HU ~irianu. 
~ _ principtsa Maria Clotilda tiica priOL'i· Imea. E neinteles şi cu n~cI o caus.ă serioasa: mal neînsc.mnat de ieftin obiect, se sati~- ' , F.rl;tor\ UTf'l POlloyi(·l-Ra,1"(~')lnn. 

, ,~ ___ -, ji!;rafic din Fillme, Tatăl desperat a şi i -- de c~ femea, c~ Inamtarea alll!or con- : servIcIUl e,ste afabl.l, ~onşulOţJO~. ŞI c,~lar:t, INSERŢtUNI Ş'I RI:CLAţAE. l
' ~ p.elu.t L,sif, oare a fostehemat tele-l nu se poate esplica - ,Zice un zl~r englez: fac ~c,olo ŞI cele maI extnn:~ga.nte prcte~ţtY, 

,'t 1 d" A AI t diform legilor nnturel, nu dohânde"te m frum- recomandam atentlunll ono PUbliC pr<lVitlt~ I I L. t',~ 
'-•. SQSl az !mmcat :!. 10 esu un e . >" ' .,' ,. '. 'b'l d G " \ '! seţa tenulUi ŞI a formelor. Dorll1ţa unor ie- ace;ista SOlidă, CeaSOrrllCe vertta 1 e e e-

zaCuse p~lOCJ~\CSH b:)inavl1,. ~ar era imeI, d-a se repune din nou în vremea pu- neva, bijuteriI de aur, magc!zin propriu .de ' 
prea ta.rzlU, ci\l.·j luca·sa mblta era! berlăţiI, este tot atât de absurdil., pe cât de <:.'girJtaril. Telefon pentru oraş ~i COlllltat 

Se caută 

.' 

moarta. I imposibilă. Femea, pe lângă rp.gule de viaţă, 1 Nr. 439. Practicanţi si comptoariştl mal de-
Principesa Clotilda s'a nascut în! nfl.ttlr~le şi sistematice, la etat~a d~ !lD ani, ! _ Atragem atenţiunea ono publie parte practic~nte şi comptoariste, carI 

1884, 8 ~lal. Era o fata frumoasă,' trebUie să fife mlldJ fru.mo~să şlfma,l atrăg~- 'asupra pravalleT de juvaere şi tllrnăto~ie poşed limba românească şi (ea ger-
1-1 d'" A It'" 1 d" 1 toare ca o ată e 10 am. Per ecţ\Une Spl- , d -tă ' re b t ortată cu ('lunte, • b' . . 
l' ()Il '-', Ula a ŞI sve tă toU m Iuru 'o' 1" '. Iă l' f d lU' t o e aL <, C,l e ?g'l a", ~ 1 mană m vor il. SI sens, Ş1 carI vor 

_ ,. '.' rtlua", ŞI corpora , a emea "mo e sun . ., re din l,ropnul atelier totodata asu-1, • 
el o ador<lu. A sufent de boală de lucrur'i nedespărţite. şi între intervalul 35 Jllvac b' l' . , 't d uri de: trebUi să stenografeze perfect nemţeste, 
, . ,. '. '1 • d" ' pra o lecte or potrivite pen ru on" ~,' d' 1 '[ 
lIHmi1. ŞI :!-U al prlmavel'l or, ~al. ac?m~ aţi sunt! Cr;\ciun, Anul-nou şi pentru nume, ,c~r: se! pentru a 11 aph~aţI lme. lat r a o a a-

_ SillUd(leri în armată. Mi- ami, pentru aceasta. h,to.rla l!IC~ o dove-! pot cumpera pc preturf foarte leltII1C,! cere de Export Hl Croaţia. \ or fi pre-
de"te că eele mai renumite femel la etatea: 'A d " N P 1 tii f" {d d nistrul l-1e honvezl .f'..Yiri Sandor în şe ~y 't" I Cleo alra a! Arad PIaţa n rassy 1 r. 17, a a li ! enn acela, carI a ară e aceste Ol.l~ 

, • . - aceas a şI-au 9.Juns apogeu. ,p i Steinhardt : l' b' .l 0& d' 
dmla de Sâmbătă a parlamentuluI a trecut peste pragul anilor 30 cil.nd a inlăn- I • v,! ,Iffi ~ mal ~)oşe..J. u~a. terte a l~state, 
presentat un raport, despre casurile de I ţ~it pe Autonius. :\sp:lsi:\ a fost ~e.?6 anI! , - A.l'tieoli nOUl au SOS1t .,.earăş : In ltm~a gamana, C:1 comumcarea 
sinuL'idere întemplate în armată în de- I cand a lu~t-o P~rlCles ?e ne\'~s~a ŞI după 10 magazmul de modă alul :Nadler pretenţnlor de salar ŞI cu alMurarea 
cursul anuluI de servi\.'iu 1

9
02-1

9
0

3
'\ cum se atirmă, ş~ la alt.1 ~ am I? uArrnădR Lajos (piaţa Andrâ-;sy Nr. 16) carI lotografiel să se aJreseze: Axport-

, fosttotfrumoasăşlcu,.V1ll0 ncoacl". na e . - '.'.' .. d' 1 'jf }'ll' S b' C . Dură-cnm arată raportul acesta m re- ~ t' x t 38· . ă • c" d a fost ".unt l)utrJvlte eXl..IU~lV p:ntru o.nur g~'schaj t .t' el, tu lca, roalza. . .~us rIR a nUrllt::ra prIm' veri an " . d f • 
giJDentcle ungare a armateI comune declaratA de cea mal frumoasa femee pe de Crăc1Un Şi Anul nou ŞI e apt să 74 3-5 

, 

li 



II 
a, __ 

--..:...-1 ..... ___ _ 

~4 __________________________________ ~"T_R_I_B_UN __ A __ P_O_P_O_R_UL--U_I"------____________________________ ~N~r~.~2=22~~. 

Magasinul de resturI al Fraţilor LENGYEL 
ARAD, Piata Libertatii Nr. 21. , 

Resturi În preturi extraordinare de ieftine. 
Resfuri diferite renHlse din magasfllul nostru prhwipaJ, diferite pânze, canava, cpeton. bacphet, stoCa -

de dame, postav băpbf.,~tesc, stofa d~,~ mobilă, şi restm'j 11(> llerdele de dantl\Jtt Sf' vînd in preţuri eftine in ('asa. 
noastră particubră avem 

652-8 O PRr\ \' ALIE SEPARi\ TA DE RA~lASITE , , 
unde pe lângă resturile eftine sus amintite se mai cavăt~l. stofe d{'lllodate ţ eoverturi de Unllel pentru mils~i şi pat, 

plapomi şi pâl1z~lrie de mnsă 

se vînd În preturi peste măsură effne. Resturile vîndute cu preturI fixe şi dUDă cumpărare se schimbă cu plăcers.; __ --
COIllandele dbl provincie se efepLuesc pune'tual. 

Diplomă de aur 1891. Oradea-Mare. ~ CROITOR ROMÂN. :::'1 ~fl§lnf§3f~~7Si~~;'-~;~,,~~~~"i$i2~,@@~~.~itt;c~~~~' 

In atenţia ~ubliculuI . ~ Nou atelier pentru fabricare de roţi şi trasuri! ~ . SCHĂFFER JOZSEF 
b ă p b ă t e s c. ~1ţ --- ~ 

Palt~an~ ~. Oăr~atI ~.m d(:~h~:::d:"·:::,:;::in~:::~Ot~~n ~o_:~~~ P~o;.I", o. to~ ~ 
compactor. 

A RAD, Strada Tabajdy KaroJy. 
Ex"rmtil. tot fetill dp 

lucrări de compactorie 
d illa ~xumtarea. ~ea maJ:;implt\ până la tN\ 

mal de Jnx. - ComaIldde din 101': ~i pro
vmţă se f:!f~rtue8C j)rowi,t şi pundnilJ. -
Lucru bun şi fiolid r PreţurI mod ('rata! 

potrivite •• otimpurilor, pregMeso ~ 00' P:'~~~!~!~ ~~c~;~~.~.r f!~i~!~:re de roţi şi tril suri ~. 
din cele mal moderne stofe I /'>~~~~, ':::;-:: ':~:'," ;7°'1 ll'dedmesc tn aMBt atelier toate ij 
Jndigene şi străine, după croi- ~ r IA.··. "', ţ. ,;j ,.;, '.1'1\ lucrlirile ,i repataturile corlispunzl\- 15-

.' l:~,:·;;:;: :.\., .... " i] ~L,-.,,:t,ll1f11f(\ .I'-"(-~'Î toarc Bolid şi prompt, pe lâog1i preţutl U 

lângă ~;~ătu~t ;;;J;joase. I ..2*s~:<r'" I ~S22r',< ::"~:,r!:~.::. ::::,~~'A~:U'::n~ :~p~~ ~ SHvieiu pUDctual I 1045 51-

RugAndu-me pentru 'spriginul ~:".:3fi~~~j .." .... ..::-:~ ... >~s.'<.::jy., Jucrl:lt. ~mut in poziţis de a pIItl:a Batis- G " 
M. Ono Publio semnez cu deo- ® I ... _________ _~.- ~~~:t:p~~j~~inm~· r~~·. public! pentru al e. ' ... 

DiplomA de argint 18860 Budapesta. 

Telefon (pentru oraş şi comitll.t) NI'. 387 
se bita. stima. 31 8 25 ~ + - t~ Cn d('08. stimll. 1068 12-60 ~ 

NICOLAU iOSIF fi(. Kiss Odon. fabricant de rotI şi trăgurl. ; "' 
I:rr.itor ba) b"t~'s(', ~ ~~~:I'II 

BRAUN N. A. 
depoflit de r~ul(!rY 

Ara~, piaţa Baros-Bani Nr. 10. i itf~ A RAD, Piaţa Tăkoly. :'l,::t 

Mlire deposit de firnis, culori de I _In_IO_IlBli_io_C_atl_0n_0_10_1 _de_o_d_iD_lO_ari_DI_Ul_l_ln_ZG_o_ 

ulei falYricat propriu, culori pentru Văp-! Am onoare a aduce la cunoştinţa 
sirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi &. \ onor. public de dame, că am întrat 
toate de prima calitate. I ca părtaşe în atelier~l de ~roitorie ,de 
_ Comande din provinţlt se \ dame , Vu.k Luk~eţt~ catat de bme 

1""" 68- I'.ept· c t' lid cunoscut ~l aprecIat m Arad. ""'"' e, ' ures 'JYI'omp Şt 80. -
Cu destinsă stimă: 

- Pachetarea gr~tuit. - \ 51 1-10 Crolina Beck. 

Cel al f':- o d X· Prea. stimatelor Doamne t m e 1.IU.L lsvor a cump;rare In urma experinţelor şi a iscusin-
din Arad. ţel câştigate în primele ateliere de 

J · 1 croItorie din Viena şi Budapesta firma 
U.VaePICa e, noastră este în plăcută posiţie a putea 

bueăţi de aur şi argint (frânte) primi orI ce fel de lucrare în branşa 
aceasta şi precum pân'aci, aşa şi în 

bilete de amanet viitor să r~spundă celor mal Înaintate 
exigenţe. 

cump~ră pe banI gl .. ta cu preţurile Ne permitem totodată a încunoş-
cale mliî scumpe, iau le sohimba. 6U tinţa onor. public, că în legătură cu 
alte obiecte. 1006 89- atelierul am deschis şi un curs de 

Deutsch Izidor, 
I croitorie, unde croitorio se instruiază 
i după cel mal nou sistem. 
I Recomandându-ne din nou aten
I tiuni! prea stimateJor Domne, suntem 

~~~@~~~~i~;i~~~~jl~~)!@@~_~,;~ 

II 

, .......... """"-~ .. __ ..,.,: __ .c,~ ______ ~ ___ .. _______ •• _______ --. -'$#_'. _.-.-.,...~ 

li 

._.-_._----_ .. _~_.~_. __ ._-----_.- ~~~._._---_._._._--_._._-~---_._--~~ .. 

DENGELEGY şi 
eroitori de domul. 

Aduc llfo cunoştinţtt. prea 6t public şi prea st. muşterit ca in 

ARAD, edificiul teatruluI, lângă intrarea principală, 
am desachis o mudt:rnă 

prăvălie de croitori de rangul t 
ŢlIlem cele mi" moderne 8~ofe indigene şi străine, tie toamnd ,i {fiii 

iarna, Ezpcut~m toate lU('r~ril!l ce. BA lin da croitorie, dltf~1i croiul cel ma! 
modern şi elegant pe lâng>\ preţml a'l!mt"jo3sP • In urma marehi1 MAtru 
f.sorţjmenţ, a prf'ţur:lor tl1V(lrabile şi Itputl'tilor d~ lueflJ suntem In BtElre a 
c')responde tuturor r~cNinlelo~. 

• La comande din provinţd ne înjaţişem în persoana. ~~ 

Rugâodu-ne de spriginul M. 0[1. Pllblir:. smn/lm cu rh:s,:bJtl ati.mă 

Dengelegy şi 8tepn 
19 11- croitorl de domnl. 

.. 

t 
1 
:"i' 

clssornicar şi juvaergiu 

Ara.d, strada Telll plo n.h 

- Telefon n·rol 438. -

cu distinsă stimă: 

Yuk şi Beck, 
Piaţa Tokijly, NI'. 7, etagiul IT. 
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Ormenyi Gyula, 
ciasol'nic8p. 

(1, 
'f'; 

(""': , 

fji~".'; 
2~:?-11~!'.;~' 

Arad, strada Deak Ferencz Nr. 10 (tn colţd ~trad!!Î Lazăr Vil(!lo~;.) 

Primesc se r~p~r cia.sornioe garanf8.ni pe a !iDI. In Ara: n'a exist .. ,t 
IJC& ~telier In cxrJ sa. se lucreze mar il2'ftill. 943 ]8-50 

Am un dep o sit de tot felul de 
ciasornice de buzunar şi de părete, 

precum şi orologh cari deştp:.:.ptfl. Toate tlX!lctn şi de bun~ cillit~~te. 

I .;;;;:;. Toate damele ctl,rl păn&. acum lşI comanJau corset' le din ~ 00 Viena sau Bud8pesta, 8U fost eBpuse. la multe neplăcerJ. ?1'4 sA ~L 
~ o evitaţi pe viitor, venitI la mine şi comandaţI un. oarset de i' 

probă şi v~ veţI convinge că corsetele la mintel se ~rol("SC to~m8J::" 
ca In Vien ... sau Budapesta. TotodliU. corfle·e e Vo vor r08"8 cu 

iWt eate-va coroane?' mal puţin. 1057 14-20 ~: 
~ Recomand mal ales damelor mal ~8rl U,: 
; corsetele de croitură dreaptă j',' 
ml in preţ de 8 fi. şi mal SUSI Fac şi corsete cu spi- î, 
~ fale de oţel dela. 3 fi. In sus, cort3ete miCI moderne deja, 5 cor. ~ 
~ în sus corsete pentru Indreptarea staturiI dela 3 fL in S11&. IJ','~ 
}!! Coma.ddele din provincie se eze<:uta. prompt. Se primesc şi re- i. 
{;~,'~ pbraturl şi curr.ţirl. Rog pentru sprijinul m. st. d'jme. ii' 
vs;t Cu deosebit' stim' ~L 
~ ~I".. f'(.'T... I.~.t . .,l' '!.' cl'oito~re de cor!ile!urI, ARAD, strada. ~I' 
ţjJ tl- ',.~ ~,~, l\~Q\tfn." lleak }'erencz 30 (casa. Bonts). Q:' 
~~@~~8~~8~~&@66@~~, 

TipogI'afi~ :It Tribuna Poporuhu il Aurel Popovicl-Blircitm, Arttd. 
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