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Humftnil :;; "aLuncl 11'l'blle,
'llllem datorI :5:1 ne strângem rflldurlle,
ea o singurei ~i plltcrnicil falanga, sa
e spunem cuvin/ul, căcI dela congresul
',ll'a,

1101

.ationalitătilor fncoacl nu am lllal dat
~r~nc de viaţă, OrI dadl alll dat,
'Iabe semne au fost.
:Si\-I spunem, pe d'oparle pelltru-ca
(l lie auzi l i'n sus, pe de a I la pal'~e
neutru-ca el s,l apl'ilJ(hl sufletele
ln
..:os, in mm;sa mare a poporuluI. .
Penlrll-c<'1. afară doar de artIcole
de ziarE'. Îllcolo de opt anI nu ni-a~n
Inul manifestat pl'in nimic .. , Siovac!l,
le pild,l, s'au manifeslal lrimitcnd Îrl
: )îcl;'l (~i!l el d~plltaţl naţional işll şi peste
luptând la alegeri pt·cllltinden~.
_Sot nieI atâta, deşi iu urina alegeriI
Jel;t Dob, a, s'a putul convinge orI ~i
:ine, că popoml esle gala de Illptil ear
lad! e c.onUI1:-i bilJe şi alt'g{~ Itlpt,H,,,'j
Ji:-ilinsl. vucea acestuI'<! face dt'ct nu
01,

l11lfla.I II! Dif'lll, ci şi pe.':itl! holal'(~:e
statuluI ungar.
Necesitatea UIlcl demne lIIanifesLa.rr
:t fO,st atelt de grll€l'al :.iimţWL cit In
;11 tr'u n il'f'<l 'eoldiden ~ial(t din l1l'IlHl ce au
ţi n ut ("ru 1l1a~if cart au repl'esin tal toale
~,,,,.~,,~;;;;;;::, ..~1ple partiduluI naţional, nicI nn s'a
" , ,_
'll<J.I <W;(,;uls,U,.asu pra el, dupa. cum unar: ~':'jlll '-o ~rimit şi propunerea privitoare
;Â~chlpn4. cum are Hit ~e faca aceasta
ff1al1~ "eslarc.
La solid,trilil/e >i'a al\lflS ded. Şi

/Jlea! Chial' puţiniI,

dar de lot puţiniI
carI formuleazl1 [lC' reserve. nu asupra
foJosul u1 activil<lţil !:5e îndoiesc, ci greutate simt numaI a I'upe cu un trecut
fu care s'au ohielnuit a~a de mult, ill
cât li-se pal'e inconsecuen~ă a mal race
~1 altfel.
Se va decreta decI acti vHalea fără
vl'e-o impotrivire sel'Îoasă, Vom fi făcut
astfel nu numaI un pas nainte, ci numaI atUIlcI ,"om da tiec<\ruI factor
al vieţiI noastre naţionale prilejul :să
se \' aloreze şi teren larg se va deschide IndeosebI pentru cimentarea dragosteI tntre fraţI. Pentru-că solidarit.ate
şi simpatie numaI intre elementele carI
stau în lupti\. se poate incheIa. Pasi vitalea din trecut, în care poporul a
fost dus la ume de sll'(~inl, a fost proprie mal mult sa amărasc(\ şi descuI'ilgieze, FruntaşiI se puteau asil.rna.na
cu apostoliI carI predică în pustiu, pe
când d'aci Incolo (jecare va fi ca un
genel'al la spatele c<lruÎa va sta poporul, liec:luruI i se va da oeasia să se
di:;lÎng<\ in lupUl. şi mal ales s/1 facii
şcoala. politică fu mijlocul poporul 01.
X u ne r~mâne decI decât să aş
teptăm cu incredere intrunirea frunla~ilor, fiind sigurr, că adunată la un
loc !amura neamnluI, se va g;tsi calea care
sit ne scoata. din impasul actual şi in
mijlocul chaosuluI ce străbaLe patria, să
.:-iC rostească popul'ul, care mal ~!{~S in
\'l'e1l1t1l'1 grele a dat duvezl de virluţl

)dală. ajun~l aicl, <lVelll toa\[~ garan\i'lle
,~A Wlln şti şi putea s,l ducem la lnjf'plillire şi cele holilrite,

Discutia publiCă incape IlItlllaI a"uVra chestiilol' carl vor trebui să forIlf'Ze miezul hot<ll'irilor de luat.
1n mteres de a slI::;ţine soliuaritaLea ŞI de a nu deschide discuţi unI
.)ţioase, de pt'ogramul naţionaL tIU 1/t:
vom atinge, El f{"mâne cum este, r~
mânend, bine in~eles, :;;i singuraticir
1l1€Tu1.ci. ·al pal'tidului cu pelrerea ce au:
'miI că lrebue menţinut programul ne~
~il'biL, aHil că nu aCllm e vremea să ne
,lcupam de reyisuirea lUT şi ear alţiI cii
ll~ar strica poale să-I revisuirn odată

.,-~

,

I
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nu lHILHar na~ionaliUţile ci şi interc:'Oele coDeclaraţiunile ruseştf şi austriace CIml\ne <lle 1Il0narchiel"...
cute la Poarta şi În Solia au produs buna
•
impresie la Constantinopol.
(Jenll intelectu.al. In legdllmJ cu o
adres.1 ce au primit dela socialift!, kossulhi,tif
În confere/I{a de JOllr a clubuluI 101' a,ll d,sculat asupra ''elot-nuc electorale, Pr-esraeutul
lor de O1lOal e, ,sta, idawAl Tita},,. s'a declarat pmtt·u /etrgi,-ia dreptuluI electoral, rusa
Iluma( peTl!r 11 acel celdţellt,oari stiu vo,-bi
fii scrle 'U'lflut"eşte, ceea ce es le fi pdre1'l!a
{ti! KUSSlItil de al{j( 1. l'a sd ~iCd Ull lel de
"tcibul l'dS/;,U"lka"': ar da dr'eptul'i ma! largi,
dar III/mal Unguri/oI'. lI/sufl J.el/grei ZoiMII, cât e de apucat, a t'e'{ut cd "pa,.e,~ea
asta a bi!lrâmdut "kuruc;1.I. f,'ea e lI/pec'~ltd
fi luiiJld cuvculul, a combatut-o, cOlljumn.d
pe partisan! sd Il o primeasca sau cel puţm
sd Ilil o pwul în program, ride oaf'"e-ce ~m
ridlcu Împotriva 'noastră toate na~ionallt;i
ţ~le, dupJ-cullt o ştiu, as/a. diu expe~;e1l{de
/dcule /Il cOIflltatele Selagm, Arad, Sdtmar
'şi Ulhor".

~
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M.a.cedonenI în Sohranie,
In cercuri le Macedonene se atirmă,
că cu ocasiunea alegerilor de toamnă, vor
pune şi el candidati pentru Sobrania, spre
a intluin~a direct asupra guvernuluI. ~

1 t'peni,

Din Bu'uaria
--

nopui-aţI

şi

Corl\~IIODde II tA

Macedonia.
1,.rtielllarA. _."

Sofia. J G/2y Seplembre IYo:~.
Principele Fcrdinand al BulgarieI a
plct.:at in l:l 2.'> c. Ia Sitniaktn:u: - i~ai.nte
de plecare a asistat la un serVICIU rellglO s•
cu CHre ocasiunc, a ~inut Archimandritul
Iosif o frumoas~ cuvintare adresându-se
domnitorulUI cu următoarele cuvinte:
".\lergf pe drumul strămOşIlor nostri şi a
regilor; mergI ;lIăturea cu poporul. fară a
ilsculw de sfaturile celor reut,"tcioşl. descI')P.iJ~"ând

acea inteligenră care a Incetat il 11 un {actor sigur, inainte cu ~S
anI poporul bulgar a fost restignit pe
cetăţene:ştr.
cruce, ca şi Christos. AtuncI s'a opus
3cestcJ cruciricArl, cel puţin o singură pt.:tere, ast,h:l sunt toate popoarele contra
2.t:ocsâ't'Y d(~Rp't'e lupin kOHsuthllf- noastr,l,"
tilo,.. inl/-'uli IlIl»H'r r'eCi!1l1 al1iarlltuf ,.Fii/(lhuifestaţie tit' doliu în Sofla.
,!!,etlcl1 ,\lat'- ,-anJ/"s\d<~'~ btrl1'Cl/lld AJocsarr
Lajos scrie UIt U/,tit'o[, in care ,icI.': ,.,Oare
Dummec:1 la 14/27 Septembre s'a
a merilal ca pen/I'u :J!)a zi .. ele ,.,col/cesiwlf 'ierbat in catedrala din Sofia o panachidă
uationale sd implllgem /ucnwIle la frângere ( pentru odichna celor morţl pentru elibe1:14 soco! cd l1U ... ,. Vurba e cd ţadat71ic rarea MacedonieI.

scn'e aşa î~lcen.:atul /llp/dlo!': aţf partidul
După terminarea seniciulul religios
kossutlzist este COlldl4S de elementele turbuleu/e presedinţele comitetulUI, profesorul Mihaica Lmgref, Râtkur ~i Barabds, cari au lovski, a ţinut o vorbire, ziccnd cA diplo(~.jll.ns

sd terori,e~e {eara Îlltreagd.

*

Efectul tel'orbJmttlul kos-

malia bulgară n'a dat nicI un resultat În
chestia macedoneană şi deşi Turc-ia n'a
declarat rasboiu BuJgarier oficiale, ~ declarat Insă poporuluJ bulgar.
Dup.\l termÎnarea discursuluI, un
numer de peste 20,000 persoane, cu musÎca
in frunte şi cu 70 steagurr de doliu au străbă
tut oraşul. Inaintea AgentieI engleze s'a
Oprit cortegiul. ca semn de respect pentru
poporul englez, care simpatisează cu miş

,'Juth'i/Jt• • Hazankc: deja 2 Octombrie
scrie: Un membru distins al societăţiI
marilor comercianţI din Budapesta spuIlea azI că un Elyeţian, cu cal'e avea
ra(Tical.
relanunl comerciale, l-a scris: l\u mal
Asupra lactied este Însă timpul vreau să am relaţiunl coolerciale cu o că.rile insurgenţi lor. Inaintea monumen:iulJl'em să ne rostim, Pasivitalea o ţeară, unde o minoritate de cincIsprezece tulul Lewski (erou din rl!sboiul din 1877)
~chestie de tactică, ajunsese un fel de deputaţI este in stare să ţina pe loc a vorbit căpitanul În rezervă Prolog-eroC.
EI a zis între altde: "Bulgarif madogmă de ne-o zece anI încoacI, încât carul statuluI; intr'o asemenea ţearli nu
~e .confunda cu Insu~I programul naţio se poate conta pe relaţiunl normale, .. cedonenf au apelat la Europa creştină şi
la Slavism şi n'au dobandit decât amăgire.
nal. A:;;a, cit cel carI ţineau la ea, sin- Un alt mare comerciant povestea că un :-.licăirI n'am putut dobândi Un ajutor, Nu
ceF, orI din ordine de interes, aj unse- mare industriaş din stY'~inătate a ironi- ne remane altceva de cât a aştepta liberserlt Sit timbreze aspl'U pe cel-ce mi- sat hârtii le de valoare ale statuluI un- tatea noastră dela patria noastră şi aceea
lit,tU rWll lru schimbarea el. AzI, după gar numindu-Ie bancnote de ale luI Ba- numar în parte eliberată - dela Principatul BulgarieI. Dacă. n'ar succede ni.el
~c dl~{·l1tl11tll earl cate odată atl degenerat rabâs. c
aceasta.
atuncT va trebUI să facem cea din
~ • ,~'ehiar In~ear,ta \'iolenUl, spiriteÎe sunt
Ce le pasă. ins.l aderenţilor JUI Ba- urmă incercare, sacrilicându-ne viaţa pen.,.
';ca!mllt~ ,~l ~ ~lU IUlllinat in cât dupa
ApoI s'a ales o
rahe'ts: el n 'au bancnote de aeestea, nu tru ţară si libertate.
,
toate ,pl'Obablllti1~lle \'0111 cfull'fl cu tutil au ce perde!
deputatiune,
care s.1 ceară dela preşe d'ln;>

_

de acord nu flUmal a~upra IlI'Ct'sil;ltil

I

J
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de. a scl;imba taelica, dar !ii a:-;\lp~a
SerlJlt despre situaţie. Fnmt~~sul
chtplliul l1l ce direcţie să por1lim.
s~rb Dr, ?tI. PoIV[ Într'un articol recent al
..•. :-:,e va discuta decr şi hotarirea se ziaruluI "Branik" scrie:
va Jua privitor la ac/ivi/alea nuastră
"Şovinismul unguresc În aceste din
parlamentară,
urmă doua deceniI a luat aşa propoqiunT,
In ,a~este din urmă seplemânl am că p~ vremea transacţier dela IS67 am fi
avut prilej să luăm avisul tuturor ele- SOCOtit cu neputint<.'i asta. Naţionalităţile
a~ ajuns astfel .'Int~'? stare de nesuportat
me~telor partiduluI naţional, şi cu bu- ŞI nenaturală ŞI mtlLoane de cetăţenI ne••CUJ'I{) pu tem
vesti, că încep(~nd dela m,lghiarT sunt ~sen:iţl terorismuluI maghiar,
c~l mal beLl'ân şi mal incercat luptătur, In ,astfel de situaţie uaţionalitnţilt·. ar tre~l p<lml la .cel mal tinel'I, o singurit bUt ~n Sl' adr(\~eze la enroanl\ printr'un
parere dommez;l: să dec/'eiăm ac/ivi- Ult'IlI0rllntl l'omun ('tll'flUcl sfllf,. maJ ales
pentru-ca şovinismul maghiar primejJueşte

Minciună ,ovinisIă.
Ht·hl eOllgl'~gllţill din St'laa;iu. - RomillliJ
f)-niI A. CosUla ~i (i{lora;e POlI
de BăKe~t1.

lupta. -

Sllagiu, t Octomvrie 1\}o;~,
lJiuh'e fi~!JalliI din tară doarA nicI unul
tiU ~i-a arătat din~il de fOl'imst-kossulhist ea
~i liwanul nOlitru Br. ţVesselbll'i.

Toală. ocasiullea O folose;te ca ~ă tIpe
lJ~~le na!-l guverlJ ului şi sft. :le al'ell" de mal'e
~i mai filare palrioL " A~!l a f:\c~lt cu oel!~iunea desv&.lirel lilaluel tatăluI )leU şi a~a

a fAcul eri tn adunarea generalii ortlinal'tl li
comilatul uI no,,;lru.
VOl'lJirua luI, tinula. din incidr:nlul dt>~
vitlil'eI staluei lall'ilui seu, a făcut mart~ bucurie !n ceala partiduluI kossuthist şi toah'!
gazetele i-au adus llIuJţămite, preamărirlllu-1
~i punelluu-I de model. la ceialalţl jj~I.JatlL
De a.'llă dată presa kossuthistA provocAndll-He la cUl'inlele foLosite de tişpaulIl
Wesseleuyi, cu oCRsiullea deschidereI adunal'eI de erI, de asemenea îl tAmâiazâ :;;i-l
aduce de model, spuriânu că numai un
diHtins patl·jot tie caii bl'ul luI poate să
spună gl/l'f!t·tmlul 111 fafd că: ll'a eseculal
legile alc,fluite de Deâk F, 1i a ldsaf ca s.7
treacJ p!!sfe capl4l, tJaţiUJlef t ungure~ti) 36 anI
{alalr. .. astd:j.r lnsd se pal'"e e(1 tem'a l'a

ajunge la mal bine, dqi norii ce se laM pe
lla(iu1li! sunt foarte gret , .. Conştiinţa desmorlt/a a na/iunel pretinde într'un glas ulla-

uim ca legile dill 67 sd fie esecufafe
toate şi altele, La OI'dinea zileI Il fost

Îl1lm
~

de
sine se intelege - propunerea ca adunat'ea
intr"uTi glas să rac a protestele, ce Je fac in
toalA ţeara unde şoviniştil st.au pe pieiol'
mal sigur, referitoare la oprirea comutlelOl'
de a inca8sR darea. nicI chiar dt'la aceia ce
ar voi a solvi de bunA voie; prOlestaren in
~ontra amesteculuI atrdinrlor (Korher) Il!
afacerile ungure:;;U; prolestarea in cuntra
manifestuluI dela Chlopy; oprirea tutUl'or
autoritatilor subalterne comitatense de a da.
ajutor In afacerile militare; se protesteazil
tn contra ţinereI şi pe mal departe In sel'viciu a soldati lor carI şi-au Implinit timpul
obligator de a sta tlub arme.
Eată patria mântuitl1 prin Wesselt'myL
Aceasta ar merge cum ar merge.,.
El ferb rnâncarea, el o vor mânca .. _ ilaI'
ca in rapOl'lul ce l'au făcut ciUrll presi"t sa.
slJună că:

11U1lc/ele aceste le-au priml~ cu Wleluimi/ale li membriI "(Jlnâ"l -- este o illlamic
ne mal pomellitd.
~e

vede că raportul clUre gaJletele 10l'

a fost trimis maT fuainle de ce s'ar Il pel'-

traclat, ne ştiind ce se pregăte~te din partea
romanilor, CăcI nicI nu se poate altcum. ErI
30 Seplemvrie la 12 1/. ore a fost capatul
şedinţeI şi a.stăzI, lu 1 Octomvrie, deja am
~i cetit 1n "Magyar Sui" raportul cJespl'e
cele IlIlemplate f~ră a aminti de pl'otestllt
ellergic al HomAliilor... Au minIi! adecă
lIumaI ca u-Iul We)lî!elellyi lili-l poatit auuce
laude,
Dar sA !e SPUIlt'ffi not cum a fOlit,
dele ConsilIUluI sprijinul guvernului bu~
adecă. sfintul ade\'er.
gar f 'In chestia maceJoneană.
După ce 1i~pltnul, cu considerare la
I,llpte in Jlarcdonia.
serbarea centenarullli lul Deak şi a obiecSe tefegrafiază din Constantinopol că telor de mare importallţă, adeeă a pt'otesPoarta a hotărît retrimiterea în Anatolia şi telor, pusă la ordinea zilei, a declarat adupedepsirea a doue hatalioane de soldatJ, narea de jes/il.t} ~i după. terminarea \"tll'birel
carI au făcut marI transgresiunJ discipli- lui Kincs In care a preamArit pe lJeilk:
nare la Crusova etc,
Fel'encz, a luat cuventul redactorul Both ~j
Se presupune că în urma pertractă motin':nd in sens cu totuluI patriotic prorilor turco-bulgare, Turcia nu va mal con- iectul de cOllclus, referitor la punctele de
centra alte trupe la graniţa bulgar~ .
pro lest s' a seu lat tU Andl el Cosma şi cu
Incercările bulgare de Il face pace cu legea in mana le-a SPU:'l, că. cec-a ce fac
Turcia au fost de sigur provocate de pă nu-l "iet le5ai 7licf folosito1'. Nu-l legal
şirea energic", a legatiunilor Austro-Rusă pl'nh'u-că legea invederat spune, că cu sUw
dela Sotia.
lllUlUl.I acelea dărI nu se pot lncass&t J.letda
1oC
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It1

.ltil aboll1lJU6Dfele, eAt şi
1.lier1lulllle SUBt a Se pli\ti

t

ltllm!Ju·(,f\ VI' lUI

~.-.~Jl1

DNJr. F.F'p.n._·It~ak'l" ur

(:'!i!o\f:tq'u 'J LE!
do un ~ir garrnond: primll.
dată 14 ban!; a doul\ oarA
12 baut; a troia oara 8 b
de fte<lare publl0aţiune.

4- coroalll'.
'ntrn RomAnla ş! striUn&tate pe an 40 fraDc"
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2
eal'j gu.rel'Ulil u'al'P hu).{1'1. l~(>, blll/.f J1uie ill"'~

mi" la adreselc st.lbditc.

J

d~I~~' :ŞI ace"tea It! puate, plati 01'1 11 l:IlH::;;~ de ,<lctualHate pnem sa subh~la;~l, că şi hi- I sunt ()~lITlcnjl act!uneî Sati ~11 te~o::~Il1'~~II~U ]clJrl':1 şliin~it;că a cuprin~ulul c mare. A
ohl'~~lt~ eOIllI.lPh>ntt! :iUlil mJatfll'al(' a 1>I'llnl Si.'nea gr,-01. rom,1IlJ el fost I/II'/Iaht
: Partidul ace~ta dl'O":,lll'ddtâ are.: (' ,~l 1, tr:Lt::, ~Caus/'~!' lop()r/{II//~, apare la titllp
h~tlll, eal' jO:()Sllor rlU-! P\'I,llru-că s(~~ltl(: p!'
Cele maT multe 1tl\'itărf Insă d~ abea i de~tul .le teoretic, şi numar atuncI ~,~;l\.ltc,r neho~~mt", e SCrIsa pe salJ1 a. poporuluI ~l a
!),l~tu~ ţ~'I'!l.n llllllC:lI~al e:i ţii, ~fleu~I~~7lli (:'~!'1 DU\1li~eC,l di:n~nc~ta. s'au putut IIlmanua! po~i!ie 111:1] h01JrÎtJ',dnd Y3 ti vorba desp\:~ . ~~~t~n~/~or,ltor. A .patra e; I, ecut~";. red<lcZl~"l cit, dare nu IlCuut pliUIl JlI~1 (~dat~L ŞI aSllel s'a Ivit Incidentul regretabil, ca . desbalerea eonslltuţreT RusieI Au o re\'ist;î '.' ,e SI! k?, tOS! oflcer de artdel le, el ~
I!H~tul popor ~ll'e acul.nu ee\'a hăIll~O.rI dIn. Intre altcle oficiul parochial gr.-or rOll1<lll, j particulara cu titlul Ol\'obozdenie".
şle~llorlll, m "a ~ace ,Istona re,~olutiil()r
,":iind chestiunc

tortee, tipill'Jllifi re.:"Olll!IOllilT e s.

I

poamp ~I lJuealB, dt'el al' putea să-ţiI seuIUI'(> jUj{Ul de pe "l'ulwtzl h'll"PIII ill ]lai'!!;>'
UHI" jaeit !-le "va'tduee 'U'II
de felul

milit'lr din 'loc si tril _
'.
,)), .
: r~"e?,t1. pentru-ca sa se la exemplu In viilOr
I
l l
. ,<
,,~.,,)lI
PartIdul vcchlU sOClu:-Jemocrat nu c
C langă aCeste'l mal sunt (1
multime i
nu
au primit IPrea tarzlu In\Jtarea, afara din cale revolutionar, se multumeste:
dillll: e
ce; m'd teribil:l '1' I leI
, '.
•
'.
",'
,.
aşa Incat nu s au ma put;Jt representa la
' , "
. 1_ ' ,
,,' '1"
cu d' ' t ' ' .
"~ Ila
lIu-1 el'lat .s~l. plălp<lsca. va Il 111 cOll~JIIgmf~a actul instalăriI in biserica catedrală.
C~I ;1~,II~ţla ~~P?I,U ,UI ŞI, u. mU~l~lt~n o~. aCe>;t ,~ ... ,d lo"t: /·oam.etea (arI/mI. Dintre.:
eA doat' III~I odată lIu-l \'01' cerI' ::lI f;)l'all-'
I . _'
,
dJr ŞI aceasta a ,~\ ut urmar! tll"te, mal,
,Cd lt1 I~IO:! au "uit sa. transpoartc
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Acela, pc care l'a aştept,lt, n'a ~el1lt i pot r~sp~nJe 1" mtreban. le IUbesc mult,
nosC inima de aur şi de-aceia te Întreb: disrre curte ci din afară dinspre camp, i simt !Ilsa, c~ pentru 101eresui re.geluI, trf"- ,
J~a ÎUCOrOIHll"fl.
me iubeştI îndestul, pentru ca să supoql şi a pri\'it-o surprins când. a veZll~-O: _ I bul' sa abZIC\!lll de toate - chIar ŞI d~
De lmot MUl'rll)'.
soart~a cu a mea? Ca, părăsind parinţI şi :
_ Barbar.l, ce facI a1~1? o Intreba, 1drago'>le! O.ta, eş.1T al luI cu tr~~
Ţ
prie~tni să me urmezI in pribegie: Ah, \ ' Am ,"oit .. : s,li te vcz ... re"plln~c i tlet, Antony, , CU\'JI1tele, d-t;,k ,k er 1:111 '
(l~l1rmare şi finei.
de ţi-aş spune cu graf viu tot ce astfel ea perplesă de pnm~rea asta neaşteptata, i sunt grav.tte In sullel, ŞI voI păstra amInIII.
trebue să încredinţe?: hârtiel. ştiu. că nu pentru-că să-ţl aduc In persoana l'c"pun- I tlr~a lor ca o scump[( cotnDar;1 .- p.ll1ă
Fata tremura de frÎcă. It veni in mite
m'aT c~:>ndamna pentru aceasta rug.lminte, sul la scrisoare~ d-tale,
_
Iia IOC?:onare.
,
_ 1
povestea veche despre servitorul necredin~u maT stau mult şi de-aceia te rog, I
- La scrIsoarea mea ~
zise An-,
~.1 Anthony, sta nunul lango.! e: , pn,
cios care şi-a Inşelat stJp:Înul şi C;lre de vină diseară la 9 ore la eşirea scărcI se- thon}' cu \'oce Înfcată.
somortt, DIn pa-::'Iunaa c<\\'alel'ului de erI
atunci dupa cum e credin~a - JieI

r~

A~terlle, IIUlIII,I,

I

'-~),

I

revoluţionar

1

,

.

I

p

I

Ve

me

!

I

I

!L

LLI

Si

=

,.it..

•

Nr.

f

1

f'

putinţă·t

a străbate,
fân' unde vrere· aş eu?

Toate pe

Te averi tit

,i

,i

lângă garanţie.

Instalări

ŞI msşinl de cusut.

,i

1059 1~-

Telefon pentru oraş şi comitat 471.

dt'poslt de culorI

Arad, str. Fana.y, piaţ& :Baros-:Beni.

Juvael'icale,
l)UcAţI de

precum toate eAte se ţin de branşlI
asta, pe le.nga preţUri eftine. - Asor-

thnent uria,

1058 9-50

In

SCHAfFER JOZSEF

aur şi argint (frăute)

-:- TeiefolJ D rai 438 ____________________

~"~t

.

~

~

precum! )Q~rari!8 In lemn de IIps!:\. la ,·mblurf, araJlj~m! ntJ de pr.vAJi~ li la cll1"'rr f ,
cu prf'lUrI foarte tftine ,. pe JA"g' gann$ e
prompt şi rrabDie. Cu .eAt mal mua u:e Tf g
de plrlwirea mareiUI public, CII cAt prinCiplUJ meu e 81 satis(az con,LÎlDC:08 mu,tel iilor mf'r.
Cu rll'OSI b:ţ·1 IItimA:

.

~~~_~

-..,._"",;; • .;.;.):j,~.

am deschis atelier de misa.r.
~:td~l"i~~e:; lucrări de măsar,

Mare depozit de tot felul de sticle,
pareelanurl, vaie de ted, lampa, cadre
pe Unga preţurI SCAlute.
Tot aiCI se eaptHa PETROLEU de
CRISTAL fara miros; 1 litru 20 cr.
Comande dia provincIe prompt 1007 8-50
Kiss Gaall,
,i______________________________________________________
grabnic.
lOOi 17-30
".,18111 de clldirl ,i mobile.
__

DiplomA
de &I'gjnt 1886. Budapesta.•
_____ __________

____

Slito J6zseC
prAvAlie de sticlA-ril

Arad, Foppay-utcza a/c.

,i

~b~'

,~d.

urm.

AUAD, Strada Tabajdy Karoly.

Deutsch Izidor,

A luc rt"l'If\petu09 1.. 'cnoetwh mart>lut
It'- bll", <.-1 10 Arad, fllrada Batthya.nyi lIi r. 2;J

URBAN E.

compactor.

bilete de amanet

atelier

foarte sVltnttlgloâse numaI i ..

Expcutâ. tot f.. ful de
cump8re. pe b>}n) ga.ttl cu preţurile
cele mlll scumpe, iau le s{'himbA fU
lucrări de compactorie
alte obiecte.
1005 64dela tx"cutarea eea mal simp]i până ]1 cea
mal de lux - Oomllndt>le din loc
proVUlţi 8e de. tuese prOIll~jt fi punctual. Lucru ~un 'Ii solid! freţorl modHate!
cl!lBornicar şi juvaergilJ
S,'rvieio punrtual J 1045 2iAr,..d, ,.;t.'o.da rr eJll l' 10 ...
:.--

ALBRECHT AGOSTON

atenţia gospodăriţelor.·
SEIDEL OTTO,
M!&re deposit de firnis, cuwri de
Au
sosit
fabrieut 4e eleiull,
ulei fallricat propriu, culmi pentru vap·
AB
A
D,
Andrassy-ter Nr. 9
sirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi a.
sticlele de aburi
Te linistfşte·odattt,
(vi.1I a vis cu bisericAJ.
to~te de prim~ ca.litste.
pentru era8tavetI şi poame,
Cr1cl plâns aduce bine ..
Exeeut oTI-ce fel de chipiu mi- Comande din pr&vinţ4 se
Şi cea neastîmplJrată
tllbrlc~' model, rE zistl?nd celuI mal
Utllr,
postav finlnţi!),l pentru pompierI,
1034
83efeptuiesc
prompt
li
sol'id
E' partea buna ·n tine /
mare grad de caldurA, tacut din o
pentru
preoţI şi civilI, calitate bunA,
- Pachetarea gratuit. singura bucata. parell de sticla, de
preţ
moderat.
935 35-80
mal eftin isvor de cump~rare DiplomA de aur ţ89L Oradtl~-Mare. culo~re verde Iau albA.
Se pot cApetli pe Unga preţurt
41n Arad
Nou
de măsar.

Cel

~~~

HAMMER VILMOS

BRAUN N. A.

In dulcea ta beţie;
Căci valuTt te frămlÎntă
Spre drum elI; reverie . ..

..

7.

baţi, dame şi copii
de sonerll şi telefon. fb.bricat propriu, brâne, legături de
strada Salafz nr. 2. Telefon nr 242. S6 primesc pe hlnga. mare grlhnţie. stomsf', suspensorli, şa.rşafuri de
pânze de gu mă.,
Telefon (pentru ora, ,i eomi~t) Nr 381 Mare depozit de buca;t de bicicjet·e piele, irigatore

Cuprins. ca de o bl ţie,
Eu umbre caut sd prind . ..
Dar singur ca •n pustie
Imagini tJed perind.

(

Libertaţh

locală r

Strada Salacz

Norocul de departe
Clipeşte ' nşel~tor ;
Un cânt dortnţt tleşerte
Mo,'atec duce •n sbor.

.

piaţa

cusut, In A rad,

Industrie
Serviciu escelent r

(mal tO&Înte Cseh K .... tdin)
aale de oea mal bunt\ oalitate.
din IUDa Malu :1.903 In
mehanician electric.
Are in deposit gum4 interioară şi
AIl,.i~.. D,
N-I"ul telefonului 00_
esterioară de prima calitate, şi tot felul
de parţi constitutive a'ale bicicletelor. Biciclete de Dresda, calitatea 1.
Eftine ,1 pe l~gă garanţie
Depozit de
(CtlSIl LOCB).
efeptuie~te
976 62 MaşinI de cusut Singer peDtru broRecomandt\ In atentiunea mult
Reparatupi de bieielete,
ono public marele s~u
dAriI fine,
instalan de
maşint de cusut 8inger cu 32 fi. pe magazin de mănuşI pentru bur80năril electrice
telefolluri.
lângă garanţie de 5 ani.

o

inimă!

~el mal verhiu a.telier de reparaturl
'1 depozit de biciclete şi mbşinl de

Bieic.letele

Don:n.ţt neastâmpărate!
puls, ce baţi mf'reu!

Wl

"TRlnlJNA POPORULUI"

RecomliDdA

Stet'an Mi low.

TaC'!

t

ro l' f' b Il ni e.

DupA

(

C

KALMAR JOZSEF

Partea bună.

"'-"

;

1 7~

~-'IIIIEI

II

Ormenyi Gyula,

J

1
!

r

!

ciasopnicap.
- Arad, strada Deak Ferencz Nr. 10 (In colţul
rrilllesc se rppar ciasomioe garllntiniJ pe
atelier In carI 8A se lucreze mal ieftin,

.__
Doi

~

marQ pra.v!lie de peril, plmltufurl ii

stradei Lazar Vilmos.

-

anI. In Arad n'a exiBb\

RQccmaRdli magu!tlul

948 14-50

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

Perii,
Am 'n Il, pn!*

precum şi orologiI cari deşteaptA. T080te exacte şi de buna c81itate.
Telefon Nr. 419.

...,

CAFEA, CIAI SI
, ROM eftin I
.1:~I-'eţurHe

1 chil. ('a(toa de pasii . • . •
1 •
"
d'i! Purtorico. • .
1 1\
•
df> CEl ~ 1, boabe mA·
runte. f. Hol • . • • .
1 • C~f~8 de <- ublt, b labe m;J-

locil. finA . , • • . •
1 " C8t~ft deCoba, b"8be marf,
cn mal ftul . . . . •
1 • cafee.-ml'gAritar de C, yIon, CP& m~1 tluA. • . •
It
ca{ea·mllrglritar de Por10r\co. . . . . • • •
"" «'I'p", Moerf, Vl'titR bit ara·
bian'l. Cf'8 mai ftnll.. . .
1 ,. c>$f~a Moce, veto arllblaaa
i\[:l

1

1
R

,.

,.

•

.

•

.

•

•

.

•

ft

l".

1

~O

1. 40
1.

80

2. 10
2.

10

2.
2

10

2

cafea de aur din J!iVl\
bObbe [Dlir,. It'. thl . . :

catea de aur din J iva
d

2. 10
. 2.

n~aI ales. (·a.felele mele lira·
Jite In oasp6t tn fie-care zi.

ecoUl.an

~

1

II

s:ecata . . . . . . • 2
eaff'B margaritar. pr~jitli • 2.

de

10

fi
111. litra rom de I8mili" f bun. 1.
1 " " " D~mar.-a f. bun 1.
1
, . . Cuba, f. ftn. • 1.
1 . . . " Jllmaira, f. bun 1.
1
II·
II
" J .. ma'ca, , •• ro.
mli&lc. • • • • • • • 2
1 litru rom eDgli li An8h8P. f. fla 3

-.... ,--... -

•_

er.

20
60
60
25

Cele mal fine eI81url 86 pot p"r.bet.
lângA romurl.
ft. ar.
II, rbil "rai imp. YJinde.riil, mpst. 4.
"
" ."
•
1. fin 5
" • de Clllll t. tin. . . 8
•• •
tiR... 2. 50

La plllţI in hanl gata 20°/
h
..
_~_~ ._~--------!.~~a at. ta t'omande dm pronnţil. nu !le sOt'ote~te
-~~~~._-.~ ---------- pacltetartla.
.
..
_

t ...... r . . . . .

t .....

t --- ; ............. 1 -

... ~

~
t .
~
.-,.
....................
~ · · . , . · ..... .~.........
• • "'-#+"""-'"
- • • " .....
_ • •............................
• • '" • •t •".....
• • ,.. .-....
. . ...........
...
....
..
. . .....
..
··
· ·.
·_
·
, · - . . .~
!ii ....
.. -..,
..
..".,."."
_
.._
_
_
..........
"",-,,"41-"""
~

~..-rJ
•

mijloceso p~ l&nga. oondiţiile oele mal avantajoase, pe moşii
case la oraşe ou 4·S, 4: & şi &% şi 6mortisare de

I

~

1OOO

prăVălie de spiţeriI, delicatese, cafea, rom şi C!al,
ARAD, .lozBer f6berczeg ut 12.

~

Imprumuturi de banI pe amortisars

50

~ ;CCO~NEL TĂMAşDAN,~ ~
1-10

pâmătufuri şi specialităţi de tualetă.
tot 'pIuI dp perij de hain •. par ri dinţi perii pent,.. econQmia

er,

Toate se capetă pe lângă serviciu prompt la

~

b'lpt asorbt de

1 cb.l esft's dl' Cuh>\ f, ftt!ll, ma

Mare depozit de cele mal aromatit'e
romuri.

2.

(Palatul Hermann). -

Espf'rif'D$' le ml'le bogate cA,tigate PA acf'!' iereD Imi tac ea putill$1 81 pot IDdestllii c hiat ,i cele ms' prftentioa8e doriD.~ ale eumlileAtorilor meI, cleI rtvna mf'a
tll'te.: In n,qere~ mu.terhlor mef.
980 23-2&

t

I

şi

E~a

la.

de tuaJeU.

lux; vdruitoare li ,Je .. C!b. (tf' 1n J gIlIU·. eu 'U,'UlP, p"ecum l' IH'IChi
df' ruJi.it : piele de rerb, bureţi, obiecte detualettJ iod'g,.re fi strAiae, parfumurt, "a·
punurf, pravwn, paste, apt ds dinjf, pudre, piepkne ete.

casa, induslrn

Telefon Nr. 4J9.

...,

ARAD, A.ndrassy-ter

spacialitlţi

I

II

20, 2&, 30, 60 de ani,
adeci tu camate. e socotita atAt Ot< mt\ta cAt ~i amortiBarea din capital.
Principiul meu e tndestulirea M. Ono public, care vrea sA
taci Imprnmuturl hipoteoare.
lmprutnutur'ik se plătesc în ban! gata, scrisorile hipotecare se
plătesc cu valoarea lor nominala.. Speee prealabile DU iunt, 'sosele
mi le 80coteso ulterior.
Pentru desluşirl mai det.aÎ-\'te a se adresa la

HEBZOG SANDOB

l4!i118l15i1111!i ~ada Weltzer·Jlmo8 Nr. Iii, u~ 7.

II

6

"TRIBUNA POPORULUI"

r~~'1
0".'
I I
l .
t
.
00
aduce la c".,linlo an, public din loc ,i din proviol', ci fJ
Arad, stiradl'l. I1:ossut-b Il-I·ul 18

Nr. 172

MELANOGENE
.

Am ••

_

am deschlll un

~

coreepU[zluoare~r.JceriLielor mOdE'lD',

lR\

fabricant de

roţI şi tră'3url.

.. Avisez cu tot respeotul publicul din Joc

t::--

şi

IlJfi
00

il-

f

jur, cA

i

C"I:l

~

--

l-am mutat din str. Beros-Băni Nr. 23, unde a fost pa.D~
~
Ici, In strada Deăk Ferencz Np. 32 (casa Sarlot)
.,!='
şi mărindu-J, l·Hm arsngeat conform exigenţelor moderne.
"'.:::::J
Primesc orl·ce lucrare de măsar: mobile, portal, luerărl
~
de masar la edificir, do. precum şi arangeamente de biseriCI,
~.! şooale, pravAliI, cancelariI, mobile I.lrtistice, precum şi lucrarI
I de edificiI atM In loc cât şi In provinţă, primesc cu preţurile
cele mal moderate.
~ ,:
Cer sprijinul onoratu)uJ public la lntreprinderea mAritA.
c::::r' i
Ca de08e bitA shmă:
~

I ':::
II

~-

1-

I'~
~
i ~
'~

I

I

er

Q:)

I~
I~

Atelierul meu de mlsar
pentru edificiI, mobile ;i portal

~

a,:)

,!

~
I~

~1~1~_ ____ I~~~~~~~~_~~_~_~~. __ l
1: PlanurI si

C4)

mi

1_

~

fi}
(1

IR\

'i\
tii

tn coloare nea ră
StiU brunet~: perul, barba şi ~uus{,ala. -- Această coloare e /ermanenta. ŞI nu se poate deosebI de coloarea naturală' nu se murdareşte şi nu Be poate spala nicI cu săpun nicI cu ~p~ calda
E nestricăci08 şi Intrebuinţarea e foarte simpla, Preţul prep~ratulUI e: 2 cor. 80 Oleri. Preparatul, care
.

tII\
•
Il
IX\

•
_

preparat se pot

Văps{

. . . 'aAe pe" pul blond..
Orl-?ArUI p~r, In ca.t~-va ~inute, 1~ da ata.t de plAcuta coloare blond.1

"

aurle, tn coloarea IDulul, cenuşie sau de orI-ce coloare dorit~,
Preţul:

----

e,le un p,eparat

'"

pI~,~m ~6 ~B2"

do pepl ui p14mâtU'
Re po"t~ folmd ('o ('FI ma: bun succe8 tn co' trs 'U81>7 rlurerif d~ g!"
rP-gulJelt"l. in contra t(l~l-! mAgâre,ti. Iflgl't-ţo,Aril, tn I'on ra tut.uror boalelor
d.e ~eJlt; In contra 1mbolnAvmf de gM, hmng~, p11ilDâlll. In coutrl:' f6~rllra _ţlunll grele, a boaleI de pept Oi " 881m"t Me.
Preţul: 50 fl!erl.
. 698 - H3

...

(l'Spil·tUi

6

crucea VoUa.

~

vindecă şi inviorează

I
MI

Y!Il

I

I

se vi,r;tde la ppeţ de 1 coroană.

cap, urechi
la~unej

şi dinţI, migran',
Im~ed6c&1'ea cireel

a&ngeluT, &Ilt'mi'", amu-

tell, puitarl de ureche, bMlle-

'"'-

• I

.l

C(J

'j'elefon tU.

În

A.l~A 1-)_

Telefon

acest aparat

Chiar ,i ieftinAtateB 6s1raordinarl a Clucei mele electro~ma6CDetÎca o recomandA cu tnlt-lire.
624 -176

6.

Preţul aparatului mic e Cor. 4.
fololibil numai la copil '1 la femei de cODsti-

-

-

tu\i.e foarte slabIt -

-

-

Locul ce D 'r a 1 principal de v&nure ,i 6.pedare pentru learl

00

~2.l-."""

~.~.u~ra.:.J..4l.:...u.lfILL.-.u...:.~~~-"'-~

~

Unde orl·ee tncercare s'a constaiat Bldarnicl, rog a proba aparatul
meu. Atrag l&~enţiuDea P. T. public asupra tapiului, cA aparatul meu nu
poate fi confunda.' eu apara tul • VoI ta·, care atAt ta Germania, cAt ,i In
ADstro-UnprJ& a fost oftcJOlI oprit 4iind flelo1ositor, pe eând aparatul meo
t>lectro,mllguetic prin deolltbl\a-'l puiere vindecltore, e in genere enno!!cut,
apreeillt ti reap&1ldlt. .

-

~

a~o~c~ ~ ~b~r8t~ ~h~l~ MEN, i00

Gutori

Turnătoria

Miii Alocrt BnrraDB~ta, :;i:· ~M;::!. B

de clopote

şi

de Dlctal

• lui

Antoniu 'Novotny
to

ln c8Dce)aria mt'-a se a~1 atesb'e incllr8e din ioate plrţile lumel,
oari preţuesc cu mullumire invenjiuaea mea ,i orI-cine poa&e vede aceste_
atesiate. Paeien~ul, care In decOlS de 46 lile Dll le va vindeca prin apala~ul meu, prime,te banii Inapoi.

Preţul aparatului mare e Cor.
foJolilibil la morburl lnvechi\e.

~

i

IIU num~i din timp

Deolebit4 atenţiune e a se dG împrejurarei,
vindeca. boale vechI de 20 anI .

I
,

~

In timp, ci lDtroduce CODritant
tn corpul omenesc bineflidHoruJ cu·
ren t. cănd pe deoparte vin d e c li
cu BBCl'eH boalele atlMo&Ie, eaTI'
pe de alti parte e ct'l mai bun
scut contra tmbolnAvirilor.

de inimi. agl\rciurl de inimA,
astm a , lIuzul greu, sgArciorJ de stomac, lipsa pofteI de mâncare, r~ceall
la m&nI ,i picio8rf, slAbirt's JU'B$e tot,
reuma, podagtl iilebia8. odului In pa~,
nl'luen,&, insomnia, epilepsia, clrcula-

I

.

garanţie.

cA vindecA

I

S'a dovedit ca un pr"parat t'xc' 1· nt In cSi'urT de boale de.
,
....
eie (,1\' grer.l, amorţlrea mus('hdor, durerI de nervI, de cutc-('a spinAriI. lip
jlwRhiurr, paralisiT. amorţeală de mus. hJ Oi vine, precum $i p(!ntru lnVlorarea hfI
pit;It-1 f'tc La I!I!~bire diu pricina M!rânelel, Drecum ei la obo!ilt'lJle turiotilor, •
toaintf' Oi dupli ture mst lungI, I<j !tli mult prin uDgprpa (fcacarNl) cu ace8~_'.1i5
prt'p8ut (numaT tn exterior) S'a prllbtlt 1n eseuri nenum~rate. -

ţia nE>reglllatlli sângeluI ,i eontra multor IIItor boalp, Cllrf 18
tr8ctare rormalA 8 mf'dic'lh,1
S8 vindecA p rin electriCitate.
insoairea acestui aparat 'este,

Aparatul acesta, vindecA
,i folo8t>1te contra durerilor dfl
neuralgie,

sub

I

1b@l~J(§J~~~~8DsAIeIlS!llri§l@~

'

..... lYu e leac secret.

~.

«D

.l\.I.aul,,6s«)

P,emlDt r. mod_lia •• a DlD •• mile.ari la Rxp•• i!" din Bud_I"'''' in I"!NI.

Nu

~

~ SPIRT CONTRA REUMEI {§l

;

..u..:...L.l..

Saee7.

•

o sticluţ,ă 1 cor., o sticlă Wi
lUare 2 coroane.
liIr" Poftiţi a. fi cu a.tenţiUllG la. ma.rca de pa.tenţ~ I,~

Ri====I~!Il~R·' ~:~L_,,!!:,~
Cruce sau stea duplă electro-magnebca.' ~
- :Pa.tent Nr.

~

7

fAră·ca B~ atace peru!. -

00

preliIninare de spese serves(~ g\ atuit [

ŞI nestrICămos

excelent

I
I
I

de coloare n'!agrtl ş~ bru.nefă. - In timp de câteva minunte prin acest

=

@ (1

PlanurI şi prelinlin,lre de spese servesc gratuit

-:

1(1

•

8SI~611ii!11/&,)

II

l1fl

~

lucr8~,

Kiss Odon.

fA.'

~

YSt

Inde.!Jinesc In acest att-lifr toste
lucrarile ,i r~par8turile corAspu[ zlitoare Bolid ,i prompt, pe lingA pre$urr
!lvantsgi08se. Provocâr;dil-mA la tsptul
cA nomaI 111 labricr dE" mADa 1. am
8unt fn pe,zi,ia de a puttoa sstis
tace pe deplin m. 00. public, pentru si
druf spr!jin m6 rog.
Cu dt>o8. stimA
1068 4-10
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.. .
atelier pentru la r.care de roţi ŞI răsurl

I
,

Mi
XK

Timişoara-Fabric.'

~~.

'. ...
l
.

. :l.'

c;....n

1JiI-_"~il:l,rr;;;;H""~·~:I4..:la.
.,.

.

Se l'f'coml\ndA spre pn glitirea clo
telor nou~, prf'{'um la turn .. r 'a de . a
clopotelor s~riea'(iI, mai dt>par'e spre facerea
de clopo&e lotrl'gi armonioa8e, pe lAogl\
gara! $ia pe mai multi ani, prc:~ ~zute cu
adiost&ri de tl>f b&lu t , CODBtrtute spre 8
le Intosrce CD ueor;nţA to ori ce psr&e todat'
r8 clopotele sunt Mtute de o lAture pri
cees-ce Iilunt tJllntuite de crepa.rl>.
Cu deosebire recomând

clopote patentategăur~te
d(lo mine inVfDfatp fiii lJ'I!>j dt' multe Ofl pre·
miate, CBr; [lunt 1?roveZJte !n rarl{'ll supej IIrl\ _ ca violin& cU gur'. dur li ftgll a
r (). .
. ID8i f d~nc mal lJmpede mal
S '1 peDtru sceea au DO ton miu lDt"P8IV,
I d '. t
h' '
rl!icut ,i C11 vibrsre m!\Y volumi008!l!l df'dH l"P fi fO R:FI ~ m Vf" 111 1188
.. un clopo t pa ten t at de 327 klg • este egal în ton unut r:lopot de 408
klg.'
c",
.' .
patent după sistemul vechi",.
Ms' dEOparte 8e recomAndA spre facerea sr;au,;elor de. fer batut, de
sine 8tdtator, - spre preadiustarea clopotelor ver;h~ cu advustare de f er,_
bdttd - ca ,i apre turoarea de toac8 de metal
'-."''Clopote In gl'eutRte de 300 k 1g. ,i n ar jos ee ~tl~ .,totdl\!luna gata
In magszin.
UIr Pref-euranturJ ilustrate se trimit la cerere grătoit şi franro . . .
f
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de câte-va
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dragoste fra~ea";ca sunt r'Jgap s;"1 binevoiilsa! cu reintoarcerea poşteI a-mI trimite
pretul opului :1 cor. şi ~~(J /11. portu, spre
a pute şi eu achita tipJrul Ar<.ld, 2 tlctornvrie r~103. 1. NICoreSCII.

1

1

:jo

.

P. St. eUJUI)("rittorl din

1))'0-

ca, vrcnd să- ' ţii
h
,1'
,
cumpere g ete, să se aureseze ln nndu! !nIlULI la marele magazin aluI
rortt"l· \'i1mos din piaţa LiherUlţil.
Comandcle se esecuta cu cea mal ma['(~

nllţit ~unt l'ug-aţl,

1

Aflând ca un fost locotenent ca~- I
aL <'CLlI1S
q'!. po. rnit cercetare in contr,a a 6 elevI, puT d.e !)unctualitate, Deposilul, resllective asor"s.t, vr"a
s"·l
vorbească. a dat ordin·
si! salute pe rege',
"
'pJld:J\
r
' d
d u~ I1Ot"l'1,,' llmentul este foarte mare t şi zilnic so'd
,
1·'
1 ' IlU i-a
!j
' , ' , a"up:';~ c,lrur , s a ŞI a
I
să fie primit Indata. i~ alldicll\3. ~ (stL~ el arc id~\repu Jlh.:ane, '"
, r e a ! ;\itlan h,ult~chek şI Dusan Vlest e l e v I I ,
artizan al lut nun Car\(l'i :--e cufunJ;).
,-- .~lJam asta -- n:sputlSC Ailolls I de cI. \'I au lo~t eliminaţI din toate gim-, sese noul~t~, Spr~ a fCll.'e comande, ,~
~1 re\eren~e şi la un moment dd~ :;LO~ltc
Şl ~tlal11 de ~semenea c,ă J·ta ~1 nd~llie dill ţeară~ Carol Vie.~t, de cI. v[((. prea putrlvlt teldonul (n-rui 3 2 4). ~1
;u buzunar o medalie de argint ~l o ,Iual parte la ultm,13 revoluţIa rcpub:l- 11lun lI.larcO\'icr, ,\ldan Bradian şi Ioan Pu- f1cntru picioare mal gingaşe se pot c.'lj
8 (i D
; ' \ " ţI tlCr, elevi de ci. VI au fost eliminaţI din !1(:[a vhete croite "1"!eeia1. Au sosit JC'IJ
'
')f'r"
regeluI.
, '1 '1'
'
•
: (<.ll1ă d 111
I ~),
ill u, ceaslL1 cauZa
' 1 d'
, , si vhctde
o
,
<.1
,
d
d1, gllunaslu
acu I o C'
nma ce au savmşlt
de iarnă,
~__ Ce c accasUl 111 t.:J a !le ; 1 1I1-, sunt foarte recunoscctor că al ove It este: aslă vara la escursie pe mun~ii dela ' 1"1
treabă regdc,
,
'ca inainte de ~ fi republi~all eştI gcn- '~"isolţ, şi ~1uran'y au cântat s]m:1l.ceşte şi
_
O decoruţic carc nJ1:<l f~)St dată. tilom, COl1tnbu~li~ ,ca partld~l d-tale să I ~I,-~\U lnsc,m. nUl~l:le.. slo\',lc~şt~ In, cartea
,1 1)
C I ~ si pc C;JlT Imi laL1 fII: r- II li t ulb urc prim mit: ce llll se pre- oasl)c~ilo r d 11l cetdtca .\1~lr,l~l ~ , blasfemie
eOI'('SlIOIHlt'ufuluI Lillorit. Cel p-ce ll~-ai
Ije, ,011 .a, ros, " J"'rui'\"LV'l" uV
"",
11U .. , . '
"
cu ata.t mar mure. cu cat 10 acea carte ~el'i~ sunt IUCl'lIl·j ,!.!ra\'l~, liP eari de",'î lf' el"f'... u
~,~ e u a '1
mlSlll11ea llC a o <l
1',
e'" a L ,
este ŞI numele luT
Petijfy...'
l'
.';tÎu ce să fac cu dinsa.
De altfel eu respcctez Of),IIlIUNe intrabJlll d:lC,i mal"e stat dc drept t!prn, nu Ir fiUH~llI puhlica. 1I\u, din (lol!(" mo'
ve
li
ti,'c: lIIhliu, !(! espull>-Ta Pl'OCl'sulul fiind-cit
Scuzati-me, rcspunse CU
- nilc profesate cu Icalitate . e orI CIIlC... le;lra ast:l orf şovin~~til au devenit rabiaţl IJl'<J!Je malpl'ialp ('li carT ~{l tloll(~de"tT tLU ai :
';ţlic regele, d~r dacă d,ta. care al fost chiar când nu le pot lmparta~i cum e Îlle,lt Să-I dUCă la b.Jlamu..; ~
Uflun pellll'u-C!t :-;~ z,Îcn ca de mOl:ţI Jlumar
"arli~t nu ştiI ce să facr cu ea, ce sa in cazul de faţă.
•
\.ÎIlO ~fl \'OdH~,?n; lie IllH'oc:ul Jll'o\OpOpUlllT
,aC eu (LI ca, care n'am fost ~I n (J să
Apol după n\te·va momente, el
})t'l"rmlllau1 ud!.{al'l. Kis,<; Gvi'tzii, oti- ll:ume:t:;ii" c:olllpliepiul st"u CiJllpolH'r, dae:1
ju nicl odaiA carlist;'
;,lJaose;
ciam de lLl'e in Epel:jes, a Jdi'audat 1n 11(' :;('apa În chipul ac(~sta de a:-;tă-Jatlt,
D ..1-ml, te nw, mana J-wle cursul anilor 7Htt..,j. cor. Defraudarca s'a
I>p altîd cpea-ce IlP !'iel'ii I)-T~, :-IUBI
I I '
,..
descol)erit şi căDit;sllul polî~ieÎ, Dr. St~fal/r elH'stil ale cOH:;;tiÎnţe\ oltlpne:;;ti; h\~a, e~t(' li
' ' 'Sa' se de r C>1~ll)[l'
1"1'
ac'c··a
Ie ~I' l)('t1Pp,.;p:-; ta•
De; la Estel Ia rege [e tre 1
HI\J
,1
l'alI
'
,.
. .O','
. l)e
. . . .d·>
. . l'a ciWl Illaintear ~a şi l'a declarat de d e01'4 j'ilie t/lUI'1l l'a CUt'!' lIl'rmu'('~
Juci'i direcl la ~ur<lg(!I',~; Jar prinwrui pnmar.
tinut. In momclllu! acela. Kiss scn;]se din pi'tc:at.ell', nu e Iliel n lip.-;i1 (:a llol s'o fOl"\~un
,JIuluI TuJela, rugase J1c Suveran şi
Primarul illlinsc ll1~lna regeluT, care busuJ):Jr un revolver şi îrnrUşGi In Stelallf", orI s'o gl'itl,i/lL
K"
d
tă
01 ar
Dae:) insă du p;l aer-asta totll~l in:-;i::iti,
. )hrillu-;c.: ca trenul să
se o~)rcClsc<1 5 i,o strlnsc cu caIJurf},
ca;'e rcmasa mon,
ISS It)' rep' ~lP
'l' it
\
1 ,. l '
'j'
t"
J
Că' "~"a 't'" lllJ asupra sa şi cu a doua Impuşcatură pc j'('s[lllnJel'ea D-Tah~ t11:~~I~_,~~_?~!,)__I~::_m,
'llinUIC 111 ''''eL'i statie, ,\ aSlnlslU
lI1S[:
03 e ~tare e rCCutlos C' III «l,,' S ,1
-~-- -----'.~--' --~-.-,.- ...
.n,
\ " , . "
..,lins;,'! şi vja~a SJ,'- O r.,S'It?/'mzr era om
Ilită de al'est ordin Şl trecu cu toaUl. cu1Ctorie regele a dl)ligat o Olare po- cu familie ~i iubit de lO~T câţT îl cunoşteau, Bed. respons. IOUI! UU8SH ~h·junu.
:uţcala prin Sudela. Hegele observă pularitate.
..
Editor ."'urt~1 Po,wvlcJ-Btt.I'efanu.
!iCeasta, opri trenul în mjjloc~1 câmZiarul "Pulitisehe <:01T{':-:l'undenz"
,~~~-~." ..,=~,=---=~=~,',~,"'~=====~

puiUl se dele jos din vagon ŞI,S~ duse
tngur .să ceară socoteala. maşlOlstu!ul
~-." .,e cele Infilmplatc. Sermanu! om se
-'
1 k' l'
(legele 'II
-':pre .....
&"lf'D
ma "
l'U e. ,\.
.PUtll
..

. .-.'f""
!
___

deja

dJ Lulz Korodi, Jq1ulat ~i
publicist, ca sa scape de temniţa d'Ull
"\ \'i:-:. Toţi fraţiT preoţI cari ;\U primit
an la cât a fost osândit, se va refugia dela sLlhscri~tli, nAnn'onul~ tomul l., cu
C[I

.

l'

;

ştirea

~atillia primeşte Ilumal 1Ho~tenirc~~
vine
din patr! mon i u I Obreno"icilor .
zile

maghiare

;t

~

Ci

~

adus

toate au

Zi3rele

l'

It'

Il

stralnata e.

J)mlluiuth'e.

I

,-

I~

~

'-' i I " - '

crmama,
~
. un e se va Impămcntcl1l.
am uat llIeI un crezement acesteI
ştirI ~i de aceea niCI nu am inregi·
strat·o, De fapt ştirea nicI nu avea
In Es,1cll~ '-'/l~o~J(; c~~~ ~cl fost rcocle su~rizel1d.
vre'un temeJu şi • KronsWdter Zeitunge
limpul ultl1llu uT: Z
Alt
XIV
1:>
DUF1 ă câte-va minute peronul era dela I OctoJllvrie o de'iminte in chipul
. 1 I r Dan (arlos
-"
capita au.,
'
' r ons"
1t'liatc'I lin de o multime
Imensa, care a f' acut ce I mal categoric.
,1 st primIt (u o-vnţlun el . . ::, ~ . p
.' "
, ,
a ,u,
_
a exclamat el rlâ:!nd Suveranului 0, ovaţlune, a?a cum nu
'"
!JVenerale
>'
. \'ezuse
mCI odată.
Pnfda _ snhn1;1. Z,larelc tnaglll'are
",.,.,,~a"hiolantulul seu - sl.mtem oare" tn Jllal
'
.
tr~'~'-lfstdlla Sflll trenul a ~.res,'lt dnllllul, f
*
\'~SleSc CLI m<.lre bucurie ,,1 LtH-Sch UJon,
~
Primarul din Logl'ono, duel:ndu-se dlrectortll gimn<lsiului din l{imaszombat, a

I

~

t

după o uşe se repede u~ ~m, din royor
Din
i care venind spre Jirsullt Ulunde mana.
(H),(,]t"
AlfOlJK ÎIl ('il14: t()l'Îf·. Stlvera~ul îl 11:t:c;d"!a: e v!<:a. Acel om
, '
H!'"I~ ':"_ ,_ timn sunt pJlllc cu, aluncl 11 spune.
,
Zltlrde dt.: ca, ~ <1,
ti"
"regeluII
1\,1aj~state poporul vrea sl) alba
d t> 'U l'flVlre la ca dona
.
I
J
anec o ~ C rlal1, l ':"e'
O/loarca de a ve S3 u l a .I, 1
U, -va d'lrl ele snre
~
in proVlIlCJC.,1
< _' ,'~
IJ'J]hrul
_
[)dr unde e I)uporu ;
luee desl~re
,
....
t.I \'e putea
ae(' ()
Afan) din gara,
suveran"
',
, " re în '
__ ' Spune-l sa intre, -- rhpunse

!,

.

~

ro UTA..... !f

J-~

A HA n.

!.<)rL\\'-,c: ) Ciil1d C!l1c .. va CO!lllll: () grc-

;~ (kl()lH\'l'i~

I~

din Viena, atb că Llo\dul austriac a luat
INSERŢfUNI şi
se\'ere mesurl- ca şi serviciu! ma-====='" ,,',.-==0
ritim rom,ll1 d'a împiedica să se urce pe /Q~~~~~~~i.-:!:::,~~rC::.c::~,~~
vapo,lIe in,jivizl suspecl,r. Toate l;1zile, gca- ,",,",","~'rY~\l't\n rYl..J'!,","\.,"~,,"
rna-ntanele şi .cuferele se deschid şi se viP• T•
tează cu de amenuntu\.
Am OllUal'e a aduce la cU!1o:ilillla ;\1.
,S,'e
d('pe~eazi din Vama că a fost
.
'1
.lrestat ;)eolo un individ care ducea pe bordul Ono l'uhlic, că in :-iti'. Antlr{tHsy NI'. ~O,
unul vapor al "L1oyduluI" o lad,l cu ex- palatul FisehcI', În vecÎluUatea holplulul
f)losive pe care trebuia s'o introducă prin cC'lllt'al, sul) fil'ma îIHf>l'olocolatft
cOLltrabandă în Macedonia.

•

Il.

RECLAME.

aceleaşJ

HlU3,

Pam!\ett' llIrtirnial('.

Valurile politice
,cală, *trebue s'o repare. Să ne tntoar.
,
Incep a deveni tot mar marI şi mal Pfl:'em Illapol..
mejdioase. Nu e d'a;llns că ţeura intreagă
\
Si trenul s'a lnlurs ill ~ara Tu- e în tierberc, dar obstrucţioniştif şoviniştl
.
f
Jela, 'unde popuIH\ÎCl, alLtnJ· de ct'le vor ~ă producă fierbere şi în casarme, A'Şd
~,it'
~:1t [\111 plate a făcut re gel ti t ode rnrJllS- ,\~ Jepe;;~,lză din BUJ,lpcsta, că in casarll1a
,
' : 'utie mult mal entusiaslică de cth cea de bnga palatul ,1rchiducesel Clotilda.
..
'
'~'re'pXtl'
t'"
o(lceri j <\l\ Jat de o 1l1ulţi IllC de 1Oii mlkte
.
.
1
:'
'el
<1
Din Ue1gTad, se telegrallnă
zlarll
agitatorice, a c,aror tăi~ e îndreptat in contra ~ \\"iener Tagblat" dm Viena, că mal mulp
!l
'1'
persoaneI 1\1. Sale a regelur..- Amenunte oticerf de ordonanţă al ]{egeluJ Petre,între
.....~,..
'
La Saragoua I prefectu
0rnsc să n'au str,lbătut în publicitate, de oare-ce carI şi c()pitanul Co,,>ticl, vor li înlocuip
"
~ > 1 t r e pe peron rnu ţlmea care vroia să solJaţitor le este oprit:1 '!sirea, iar civilis"til
.
'
luna viitoare cu ohceri
carI n'au 1uat parte
c;afute l)e tini:rul Su\'cran. Când regele nu mai au voie sa Între.
la regicid.
t -a primit pe peron de autorităţI,
de
•
Acelaş ziar este informat că exregina

I

I
;J
i
I
I

1 ,

Si 'n loc să o strlnaă
Nu iubită, Aş apăra-o acea ehitlT
- Barbara! ~ strigă tinerul cu vopieptul seu, zise gânditor:
b
~i cu vieaţa mea, Nu avea rl1să teamă de cea Îneptă, -" şi acesta Il tot poqr deaDeosebit farmec reVarS[l acestf nimic. Căpitanul Bario\\' mi-e (,:UflosCLlt t!.lncT i
'tlIarzl'
Şi totuşI sunt falşl toţl! ... ·
personal. S.ă mergetn ~lomnilqr.
- Da, pentru voia d-tale.
Anthony - ~opti fata -, nu, nu ,
.
- Dă-mi-l - o rugă agitat tinerul,
l'orb~ aşa. Adut,T allli~te, de re,gele nos:ru i
"
IU.
~
.
că acum al să me vezf, şi nu va tre1
:;,arur, şlatuncI sa·ţI dai "leaţa ~l pentnl fiu.
estmlnte~ Hali-ul era lmpodo~)tt bui să cauţI figura mea în asemănărL
- Mor pentru el, ddCă trebue _
de serb.Hoare: lT1coronau pe regele, S'a
A rugat-o cu attlta st<lruinţă, până
\
JÎse Authony
la d-ta insă nu rellunţ dal tunnestie generalJ, şi s'au graţiat şi ce i-a dat medalia - imprumut. I-a legar
I ,'ţ
\bn;î, chear de va trebui sa pier CJ tri'l-' acei,l, carI voiau moartea regelul Intreaga Îns,l de suHet, sa i-o redea earăşf.
IrI'
",IlUL D-zeu a~a să-mI ajute!
i ţe,lra e în mişcare.
Anthony în mână cu miniatura a
1n mOllwntul ace~ta o v,ace strig,\ :
Barbara privea scena Întreagil dintr'o pă~it în faţa regeluI. BarbJra a vezut că-J
, -~ ln llllmeic Crowelţtlor eştI I loge. l-s'a parut că regele seamlnâ mult ~ldresează o Întrebare, la ce regele ir re,"!'I'iOI~llell ~ ~)oT solda~r
<.hn tabara cu logodnicul el.
"punde dcnd din ul~le.re, ;\por regele a
'ur Crom\\ell Illh,lţar.l p.e Anthony de
Pe Antho~1V nu l'a maT vezut din aruncat spre ea o prtVlrc ŞI ea a liieut un
,)r'lţe.
"
,
~
aceea seară menÎor'lbi!ă. L'au dus la Lon· ad2nc compliment. p,lnă dnd damele din
Ce \'01\1 cu miile? Illtreb;1; dra ,şi era, Păz~t cu mare b,lgare de seama. jurul efo au pălit de invidie,
~ce<;l:l - cu nu sunt !IWllllcul gllverna-\ O slIlgura scnsoare a primit dela el In
ApOI aLI \'orbitillcă mult, ce Îns,l,
')fulul! , '/
J
1 ~cesror trer anI:
,
.
,uccursll
Barbara nu putea Ştl' •
. ~U-T qtl In;; 11l IC ' NumaI pcn"I~lbHă, acum nu mal cugeta cu di'a~
~- ImI potI 11 recunosciltor - An,
".;~u prUprla~!1 pt:rsoana vref să-ţT crcczl un go-;te CI Cll compătimire la celmaJ devotat tilon)', zise regele, ţi-am c~ştig;lt ceva,
',:gat I ~'.. Zise unul dIntre so!c!;qî cu un al tel! - la Anthonv Villiers."
pentru care nicI coroana me.1 ou mi-s'ar
::1" groblan., ' - S:I~l crei',\ el nu reCllflO(\CadourT preţioiÎse Însă a primit dela părea preţ rllare.
~lem pe Carol Stuart Clild einaintea el 111 m~lr multe rindurI odată o frumoa<>a
__ H.aJ'esratea Voastră n'a fost nicI
'W'lstril?
. ' . "
, ,. 13, ,[,
',~"
medalie de aur, În c:!re în emaill era por,. oclat<'t maf neegoist ,- n'!spunse Anthony,
"
,Il ),~ra VOia <;a IntervIll;\, Antlwn\' \ tretul. regeluI si care semăna cu Anthony __ pană.ce at,r dstigat iubire<l locodnicel
1llSii n opnt'Q cu
.
'
"~l
l'
.
•
, r >
B' b"
Ull gest neg.ltl\',
alat ue IllU t, c4 aproape era să creaz~'i că melc pentru mine, aţI făcut din cel mal
d r arI a c.lIn()~tea ase mâna rea fata Li \ e \)()rtrctu I luJ In l.i lta incoron~lreJ Îns'Î dev()[',lt 0111 .,,1 M Voastr~l. aproape trădător.
,
, 11111 re ('('<re e ŞI A I " "
.. d. h
nt lony ŞI l-il disparut I tdr CI venit o scrisoar'e dela el:
OchiI acestor doI oameni - aşa
lOl
cVOIJll1cntul pentr!
I
'd t'
....
,
'
"['
d'
.,
','ezut pc' Anthon "
l , rege c c;ln
il
"'~'1e l!lta nlm In.nou, IUbita mea·~ surprinzător de egal] - s'au privit pro) in pericol.
In serbarea 11lcoronărel ~
tund,
A
h
nt on\' strigă
S'"
\'
nrctillzT
del'
' I 'A
- prea mu I t
,1 C<llll 111 urma s'au vezut faţă'n
- Adio, J\ntbonv - 2ise regele.,
d mtne
sta n'o pot.! D OlH- j' uţil" a dhparut
'.
,
I uf ŞI. a Cine ştie tbcă ~m ales
- bine şi nu aş h.
lHor- zise a OI ~
'"
nO\lunea
tllnpu
~, ~
p. l!ltorc,mdu·se Catr;1 sol- spatlllluJ.
11'IiiI {ericit cu aceia credincioasA inimă
ldl1, - acesra e Amhon\: Sili'
,
.J
lers. nu regele,
Barbara 111<l1 tit minte promj<;iu- hîngu mine.,. Cu acea inimi1, care - de
,unoastern această 'lpucăt ă 1
l 'A nl10ny
1 .
.
.
,
'
_ Nu
m; Si ' " d <
,1Ir'
nea "
~ - mtre )ii
şl-I Il\ă m~lna ŞI numaI o scurtă-oră - a palpitat pentru
v
o
ŞI
ovedesc
('-Iuîn
a"
luT
\
Carol
Stuart ca om, s,'i n'a s,tiUl că pe re·
"
aţ,r tI!ll 1a el ll1ul~irne de ~crisorr Je ~<ra_. f) , F' ,< 'd 1 -{ 'I,l ,
I I
:o~[e. legate cu o pan')lic,i A}
,
<
,
a. -- ~,Itd CI ou le ,l lL-[;j, me- ge c- iube~te
lomnilor cea din un ha ' 111 lOn), arată dailonul de" (Jur. pe care de-atuncI II port
Trudusă de: 1dol.
n'CI !lUi rerna,-> nimic

!,;'

I

\\

I

I

.< "

, _. c

>

C

sl-.2

..

t

mereu Ia gat.

am deschis o pI':\\'itlie de

mode pentru dame, ~ ~
'iC 'iC lingerie şi mărfurI marun te.
In tlecursul unei activit:\tI vasle am
stmliat gustul distins al societăţii tllal inalle,
precum :;;i toate itlo\'aliile pe teJ'\~nul mouel
'li lingel'iel, :;;i mi-am al'unjat apoi PI'll \',1.1 ia
pe bazele aceste,
ll'am pUi; in lewttUl'il. st.abilă eu c.'le
dinlil lil'nw din (al'ft ~i stt'iLillfttate, IJl'in ce
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Pentru prăVălia de

băcănie, gacoloniale luI Gustav 8.alas
H. Baila lângă Deva se acceptează
imediat un tiner talentat şi onest,
etate 20-~-'2S. anI; cel carI sunt versaţl
in moda de bărbaţI sunt preferiţJ; concurenţiI trebue să ştie limba romCma
germanil şi maghiară .
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VINElEA
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Sub scutul legilor.
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ea mal foJositA in

--- ----

~J,ălătoriJ şi ra~e

privat(1.

ErtlnA şi neÎntrecutl\!
1 stiri! mit'l!. de 24 IU. ajunge la 10 sp6lătur1. - 1 sticlll maro
(Ivs1 1 cor. 60 ni., 1 ~ de stidă 1 cor.
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Indată,

Noul

Inainte de a vă cumpăra hainele de lipsă

ef..-ct; f!oo>urprillzi"t"toriu!

Jahner-Creme

fără grăsime.

~lei~geti

Nou!

:Mal nou pr~dllct higienic pentru înfrumseţarea ii nobilisarea, piele!.
Efertul Indată fără esemplu consistă prin aceea, cuml'1l
pelea obrazuluI, prin acoeaşl uşoară Incordare, COJlslstl\ a~e
menea unei De,teziunl de murmor alb şi flneţll, c&ro adI niel
prlO un alt IIIIJloc de InfrulIIseţare nu s'a dobilndit.
Un mijloc de irurrumsatare prin Însuşirea aceasta cum e
Jahner.
.
t'reme rllrii. grăsime agltellză În tot locul 1) 8(\n~lltlll"l\
insun ... ţlti'l. lIn! perfect l)a terenul !Ientru Îngrlgl1'cll illfrumseţAreI. :ScstricAcios!
In Dloml'nt efect.
Pe timpul Intrebuin(ăl'eI dispar IH'stc gnlh!'n!', 1111 he de iIIfMhlni.l'\rI, I.lUblte, sgrăbunţe şi altele l)(\nt1'u ne{~lIrj\.lrell plellll.
Netezeşte sb!ircitllrl şi sellln de bubat, !lot'ostrla InşuşI la
persoane mal biitrilno o coloare de obraz jună Ilroa~pt~tl\ şl
graţioasă; obrazul, grumazul, braţf.']e şi lJlilnile eOll>lflrvă o
trllJllseţă frapantă şi o eoloare drăgostoasi'l.
Jllhner-Creme rArit grăsime să lIonte mal "îrtos Zlllli eli
succes li ~e intrehuinţa. Nu conţine nici argint viu, niel pltllub.
1 legulA 1 coroană.

1 P U D. Acellt sl!.PllI1 serveşte 8pre conservare. şi nobUltarea pi .. le!, este liber ""J
ol"i-ce lI,sprealA şi esereitA lutlulnţa (lea ma~ blneBcătoare asupra plelel. La Intrebainlare. Jahner-pomadel trebue mal tntaiu 8A spAIAm cu acest sl!opun, prin ce efectul pomadel se
-nalnieazl!. foarte esenţial. 1 drb. 60 fUer"
p n d e r. Jahner-pnderul este nedisputaver non plus ultra a tuturor puderilor. Este
un puder pentru bal, salon, de toate zilele precum şi pentru Imfrnmsoţarea peleI, care
arA însuşirea DU numaI de iii pcoperi, ei e8te ~i absolnt nt'<strilliicfos. ,Jahner-pllcierlll "ste un product pOl'fecţlonat, care In privinţa bunii.tllţn a flneţel ~l a neperniţiositAţH este asemenea orl-eArnl
purler indIgen ~i din ţărI externe. Pentru blondine să ia' rosa s'riu alb; pentru brunete (l'hamola,
galbeniu) l'oaa sau alb. 1 şMulA 1 ceroană.
a p a d e g II r A. Cel ce-'şI spală gura regulat scara şi dimineaţa eu Jahner apa
de guri!. nu va avea nicI-când dinţI g~uroşl şi delatul'ă durerea ele dinţI. Nu se poate
(lestul roc'omanda la carne bureţioflsă al dinţilor. TocmaI aşa so potriveşte la dinţI cu răd!dnl clIHlnate.
En mijloc sigur contra cărniI dinţilor uşor sângeroase. Contra putreziri1 cărniI dinţilor. La durorl do
dinţi reumaticl. Foarte preţloll.t;j!, este la lnlăturarea respiraţlunil ri.'lu mirositoare. 1 stirii!. 1 coroană
40 tllerl.
p • 8 t a d e d i D t Y. Liber de săpun. Mal toate persoanele cad Intrebuinţflaz!
pasta cn sApun conţin Btoare, au la marginea dinţilor o peatră acră cafeniu desehis;
carnea dinţilor e moale şi uşor se.ngeroRsA! Este darA a se recomanda tuturor, carI ţin la valoarea
danţilor slln\'ltoşI şi frumoşI Jahner pastă de dinţI fară săpuu. 1 dosă 1 cor.

Jahner

8

pom. d li

e

8 8 fi R

P e

1 li

D

t r u

cre

~ t ere a

p li. r n 1 u 1.

1 Tegula 2 coroane,

dep e r. Aceasta tntăreşte perII deja clătinaţT, Inainteaz! 1:1 maro
contribue hotărlt la deplina Inlăturare a mMreţel (].n cap. 1 sticlă

mllsură creşterea şi

Andrâssy-tep n-pul 9 (vis-il,-vis
(~U noua biserien Jllilloriţilor) unde, pe lângă
preţuri avantajoase, sunt Îngrămădite pe sama
publiculuI ~haine impozant de multe. ImT iau
voia o Înşira următoarele:

Ilaine de t oalnllă p. bAietI: dH 12-17 anI.
Haine
lIaine
IInine
Haine
şi

P li eal Il dep li r. Resultat reuşit I Nu descolorează! Coloare natllralll a
pi'irulull Cel mal nou nestricăclos mijloc care Indată după prima lntrebuinţarc recfi~tlgl1
coloare natllralA a pAruluI Încilrunţlt, alb ~i ro~u, precum perul din barbă şi sprfLDc('nc, clupă
:plac bruneta ~l neagrA sau blolldinA. Aplicarea este foarte simpli!. lŞi eate alătorat~ In instrueţillnea
datA lie-cărnl etUl. O nelsbtlndă a coloritulul dupA precisa instrucţiune de lntrebuinţare de sigur nu
1I11ntâmplil..
Le. cump~rare sl se spun! apriat ce coloare ae pofteşte (negru, bronet sau MI) pentru p6rul
tncii.runţit Un carton 4 cor.
d i u 1. Pilrnl. nn prea frumos MI, roşu şi brunet sA poate In timp
MI-auriu colora. Apa blondlna este pe deplin neatri(~ăeioasă, 11uldul e fără
coloare ~l miroa, care nu coloreazA nlc~ pelea, dar niet pAnzAtnrile albe. 1 sticlă 4 coroane.
Părul alb nu sA poate cu apa b:oudlna colora. Pentru pllrul alb ae convine nUlliaI Jabner
lAJ;lseall!. de p~r.
IOD

MIJI. . <:.<.J Dl'G VINt)ECAII,I:D.
To~. Bomboane de Dr. 0llpolczer. Un mijloc foarte aprobat oontra natarrhulul la or~!lC
nelor de re:>plrat, conka tUBel, nlglI~elel, con ira gMelăril tn ghtt, catarhulul de plămanI, • rl'~pirarl'-l
gl·ole. 1 şatull HO tllert
Pl~lldlll ptlu'ru Rheumatlsm şi QI~ht a lu1 Dr. Hoftmann. Un mijloc aprobat Incă de JllulU anI
c'Qntra Gwhtulul, Rheuma, durarl de ne~vi, Nauralp;ia, Rhellml\, tn musculJ, Exudate, 1schiat!, Sc'răn
tirea. unor membre, tn~epenlrea musculilor lŞi coardelor chilavihlrilor şi durerilor din m'Ul'oa spateluI.
1 stk11 80.
.
Pilnlel" cu.rAţlt~toar{\ df\ ~ânge a lu1 Dr. James, Pllule acestea curMosc sangl'Je, irit.eaz/\ aptiv1ta1{!1\ Diaţ.elor ŞI lD1l.1ntează ml~CUl'ea. scaunulUI, depărteaz~ toate aUl'urilo role ferea strientă şi
ro.lllâ~iţele rtlmaae diu alte beteşugurL 1 boită 80 I\lcr1.
'
nlll~llm d~ Dr, James. Bals~mnl aceata tncăI:z;eşte '('anza ~i Sângele tngrooiat, dl'părtoazl!. Iwri.
clUnea, Il.egma IJI ferea Bupertluă ~1 prin aceasta produce o mistulre proaspntă prin mmare whwe
mlstllirea rânzel (8toma~,hUlul) tn mişc~r~ nOlol.1 şi ~seitl pofta la mB.ncare ~d bautura.. Balsamul
al'Cllte. depărtează V~DtU~l'O. sporeşte e.ctlvltatea tnt~stlDelQr, del!'.turA ridicarea din atoJUach, alUl\ră
ciullea, g~aţa de eap ŞI ameţiala. 1 sticlă 80 tller!.
I:D8oare de rÎe ,. prot. Kap081. Aceasti\ unsoare Be apUei ou bun resultat nu num al la rie ci
,i la to~ felnl de excre~ceniţl.l ,. pielel. 1 tegulă 1 ooroauA.
1036 Iii 2&
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Haine de toanulâ Jl. copil: de 3-12 anI.
Ha.ine
llainc
IIt\ine
Haine

('u 2 şil'e de nasturI
Loden bun Lodcll veritabil de Zsohu.
(le camgarn fiu, gpcdal:tate, (',"olturc\

Haine de

T li

Jahner •foarte
p II. b
Bcnn

10 cor.
. 11-14
. 15-18 "
20 "

de şeviot, bun
de şcoaJă, foarte tari
de (~aUlglvn fin, df'osebi1e culori
Ulfldcrllr, ~xec~ ţie f'rumo8!o!ă, dela

mai sus.

1 coroan!!. 60 filler1.

Jahner

~i

1~1·.lllk

Jahner

Jahner
Jahner

.~

de vedeţi!!

Hazaru 1 de haine p(lutr u hărbaţI, baieV
copil aluI

Jahner

Jahner

..~

toamnă

p.

•
modernă

7- 8

10-11
.12-14

bărbaţi.
_

de şeyiot . .
mni fiue şeviot
de camgarn, cal. mijlocie
din Loden veritabil de ZsolulL
de tot fine din ('amgarn lIlodern .
Specialităţi din cel mal fin "amgarll frallces.

iTâ1ii-e
Haille
Jlaine
Haine
liniIle

.

~
6 cor.
a-

Paltoane p.

"
"
"

16 cor.

~~~~~>

2~30
32-:JS
40 48

"
"
"

bărbaţ:~

Dtn şeviot sur-inchis, bllZlJlHtre n}f~~~, JQ. ..MEs
-- ,2~ - aH
Din camgaTn f. fin .
"
Din şcviot double (d. toaIlIlU\).
, 25 - 44 "
Specialităţi: şCl'iot si
şi IIllli

JIlgnrll, calitate 1. 44-00
scump.~..
r,:1
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