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Un nge model. 
()l'l-ce e mal Il:-;or d(~C(lt s'ajunga 

mare un rege, :;;'acri~sl(l nu jlenlt'u-dl: 
pe~le tol, tillllt regl putillI pe IU!lle, CI 

cala de ce. P<'uHl ce UJI g(,lH~raL ([(' 
pildă, a pu tu t ~:t îll\'e~f' III LI Ile In :coa,lâ, 
dela profesorl 01'1 pc (',llJlpul de 1'.e::3hOlU, 
dela carlliitaziI sef: p{\na ce U:1 Judecft
t6r-are gnllllc%l de d\ nI carI II aral,~ ce 

, şi cum sa facil 111 aI111l1le, easl~rl;. pana 
ce doctorul, inginerul ŞI alţiI m\'a\ă 
multe "dacă nu chial' lot in şcoală, ~ 
pân:\ 'aluncI un rege e nevoit să inveţe 
sin~ur ::şi din propria-l j udecaLă să ~)U~'
ceadă la rcsolyarea afacerilor ce zLlnlc 
i-se aduc aminLe. 

Or1-ce alt muritor în afacerile sale 

Arad. Dutninec~ă 17/aO August:. Iona 

N Ulner de Uuulinecă 

CI' şl-a ual a îndrepta moraJJurile., .. 
L'am v('zul pe regele Carol 1 in 

frunlea o:;:lÎl'iI ~ale glorioase ... P,h!mc 
de steagl\l'l, eÎurllilf' de glon\!.', pe ci'lIl1Plll 
dela Plevna. îl lII'lllaU, lrccend .- la 
I H\H) toamna - pe dinaintea lmp('ra
luluI Hegc Francisc Iosif ţ;alftlOl' 
generali slr('illl de prin toale !('rile En
ropel. VezclulHll se cutl'cmurase de 
aclalll:lrf'a yoinicilol' oştenI românI ::şi 
palfll~lllul parca e~t se îndole sub 
greutatea tunurilor cu ajutorul cărora 
duraln-s'a peste Dunare pod ca Ho
mitnil să treac[t nu numaI spre a 1n
yillge pe TurcI. dar să mâlltue o mare 
im părittie, cum e~le cea rllseascfl .... 
::li sta mândru în ~ea regele Carol :şi 
toţI ochiI asupra LUl erau pironiţI. .. 
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Pentru-ce, deşi, fără îndoială, po
porul nostru a făcut progres şi se gaşeţ;te 
mult inainte generalia de azI ~aţă cu ,ge
neratia trecuta, pentru-ce, Zicem, Ill-se 
spun'e. ca mar bine era "în betr<lnl" dc 
dt asUlzl? 

lZ(:spunsul e foarte simplu: Pentru-că 
cei-ce inaintea noastră au trăit, au g8-;lt 
lumea intr'un stadiu mal primiti\' al oes
\'oltJrir sale ~i al progresuluI. Progresul 
aduce cu sine multe trebuinţe nOUl, dar 
totodut::: ne dă ~i arme mal puternice, 
pentru lupta vieţlf, arme cu cari ne \om 
putea elupta şi viitorul... ~. ~ 

Ca să poţI merge cu lumea Il1JH1tctl 
caci lumea îşi face cursul seu hiră sJ • 
aştepte şi f,lra să, intarzieze, tre.bue să te 
pregateştl, sa te lDS[[llleştf con 1 orm r~c7-
l'int(!\or timpuluI; numaI aşa veI tI In 
stal:e sa ţiI pas cu lumea. Dacă nu o f~cr 
aceasta, rcnd,{ In urmă, retni\.[ cu ollJrlle 
după \TemurI ca cele trecute, şi soCO~c~tL 
de vrednicie a vremilor apuse sl<lblCIl\lîlle 
talc, de carÎ nu te-al desb,ierat; remâl cu 
neputinţa ta, care. În vremurI mal PUi 1,11 

11l<Jlntate .se armOnlsa mal uşor ,cu PLlţtna-1 
tatea progresuluI general, decut cum se 
poate adapta u\'llltuluI, t~mpulu(, ce merge 
Inainte spre progres ŞI lllall1tare. , 

Accasta IÎwd psihologia desvolt~!Jl 
\'ietii sociale şi rosw! indlviduLilitapl iIl 
ace~stă de~l\'oltare, - dela sine se im
pune Întrebarea: Ce. e de făcut, pentru ,H 

pregtHi poporuluI zile mni bune de cat 
cele ndin bctdlll"? , 

se poate adre:"<l la barbaţI cu diplomă: 
dacă am nn proces, me duc la <Hh'ocat, 
dacă vreau s<l-1Il1 fac o ca sit frumoasă, 
alerg: la architect; un rege Insel este ţi
nul !},l-şI aleagă sfeLnicii din tot felul 
de oamenI şi adesea dintr' acela, PE' carI 
numar tmpre.iul'Clrile orI vre-o intimplare 
i-a ~cos la iveală. Sa lucreze deCI cu 
oanwlIl pe carl adesea-l vede numaI 
tanel îl numeşte consilierI. 

1',"""";~"---<i de câle orI nu se întîmplă că 
~. \l'p\)\\~ să lucre7.e cu Mrhatl politicI pe 
1 caft 11"'"," ,. ~,"" ,.;11 I'i'l'i ~i ~i\ fadi hine, 

sr.~'R în<!l'pliuire llllTUI'1 !lI,U'\ ell 

Xicl chiar aiuncl n'am fost insil 
lllaI emoţional de cum remas-am mal 
zilele lrecute. dmd am vezut pe l·ep:ele 
Cal'ol L, plecând dela Castellli Peleş din 
Sinaia, la biserica, de mâna cu nepo
telul Seu Carol. Plecase pe jos, ca 01'1 

~e muritor de rind, vroind şi prin aceasta 
să ar·ate umilinţă cătră cel de sus, care 
toate le cârmueşte şi popoarelor intoc
maI la vreme mântuire trimite... In 
hiserica - pompoasă, in cât îp lnalt:1 
sufletnl - şi în curtea man:1stil'cl unde 
este bisCI·ica. era plin dt' lume. mal 

ee an un venit de dlle-va sute de milo 
Acqm produc milioane. pentru-ca regele 
Carol. din p;'tdUl'ile unde se ad~tpo~lpau 
nUlIlU1 s('lb;HicÎllnile, I'fICUt-(t ade\-l'ratc 
elllporii il1du~tri(lle: lemm\l'ie, l'enl.l'ie. 
carif'l'c de pealril, hr[ll1zaric, cre~tel'e (l 

"itplol', totul se g;lseşle pe aceste doue
sprezcce moşiI. aşa că incetul cu in
cetul au Îm'('ţal ~i hoieril cum s,l-şI 
ingrijască mu~iile şi in loc să stea prin 
~tl'f\in;llate unde-'şI tocan vrniturile :ş'a
!Iesea ,lYerea întreaga, care ajungea apOl 
In Il1,lna arenda~ilor stl'ăiill, greel, bul
~arl ~i serbl, azI stau în ţeara :şi de 
cfilI-va anI aYl~m bucuria sit vedem in 
l3UClll'c:,;,\[ pravaliI marI şi frnmoa~e in 
carI se \,lm[ producte de pe moşia 01'1 

dpla fabrica vre-unul hoer mare ... poate 
chiar acela, care a prolestat incontra 
luI BnUianu pentru-că prin slllruinţa 
lUI Teara a dat CoroaneI domeniile zise 
regale.. . :)i fac brânza ~i unt acum 
boIeriI llmrI carI ani de zile gasiscrtl 
vina că pc rno:-;;iile regale se race -_ .. 
Oranzii. :Sume marI de bliUl rC'mân in:să 
asi rei in teară, ear nu se mal arunc.t 
in str[tinălate; şi căte moşiI are regele 
Carol. tot alâtea bisericI şi şcolI a ri
dicat 'şi lr[llesc bine tE'rani! de p 'acolu, 
în cât bineeuvenlil pe purU't.torul 101' de 
~~rij:1. " HUlpl'imea Ul'ma-î1-va, pe incetuL 

ale,.. h01('1'11I1<', caP' \';lt'i\ Ît\r\[)ia\~\, era sf\ 

~tea luc:'\. In culcu:;iul cald ~i moale, 
cacI era mal de dimineaţă de cum e 
obiceiul boierilor sa se scoale, dacă nu 
~tia cit Hegele şi prin tiI vin la bir:;crica ... 
A~a ÎW:iit au ţinut să vină şi e1, să-I 
dea cillstea cuvenită când soseşte mal 

marele ţl'ril. 

\n tlJ<Lte acp,.;\<·, a~a c:'\. nu e ('he~\ie d(' 
eâl de \Tellte, până ce sub lnriurîrea 
regeluI el, H.omânia şi pe tel'en econo
mic să- '::şI schimbe cu desevlrşire fala. 

Sa cultivam poporul, să-I culuvâm, 
va fi rcspunsull 

Si cum îl vom cultiva? 
i")rin carte, prin În"ei<.ttur;I! 

ajutorul unor h<lrbaţl slabI ~t plinI de 
patiml mi'mmte! 

Cu alte cuvinte: un l'ege lI'ebuc să 
tU\~eţe mal ales din propria-l patallie, 
pelltru-cil lucrurile din altA ~ară 01'1 
chim' cele petrecute in aceea~l !('an1., 
dar mult înainte, nu se ll1,tl pull'i\'e::o:c 

~.1I t ea fII faţa deslegilril cărura se aIIa 
-,~- d 

1::'; --, regele e azl ... 

1, 

;t 
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Şi după CUIB un re~e bUlI poat.e 
~<1. inaqe o ţear<l, so fac<l din mica
mare, din tf'(tl'a ca val de ea, ţC<ll'[t 

cinsllJ[',,)n lume, tol a~a:şi un rege slab 
~i ren poate neferici un popor. 
. Ft:rice decI de ţerile carI au regl 
înţelepţi. Şi mal ferice acelea, carI în 
aceeaţ;l \Teme au şi b,'\rbatI de stat cu 
adcvt!rat mari. 

,.' .- H.omfmia este dintre ţ(~rile căror 
~.' .' Ceml li-a hărăzit acest noroc. 
l~;; ,~ .. ~ub ~omnia regrluI Carol 1 fraţiI 
r- noslrl au aJl1l1s un pOpOl' vestit in lUllle. 
gl 1 tegele Carol 1 stă adică in sfatul mo-
lfl \,; mtrchilor pulemÎCl. Este oaspe des şi 
)0 cu dor aşteptat la curţI vechl Irnperă-
~r[ te911, cum c bunăoara cea dela Viena, 
ti! Ber\\n ~i Petel'shm'g ~i EI însuşI gl:\zduit-a 
al ~ \Wl,rtn\\\\ l~O~,I~'U mona~ch, eal' aCllm 
~~~~ vo!be::şl( ~~\ ,1 al'ul HUSlCI se va duce 
o., ~ In Homama; \n\re altele să boleze 

~'a sosit regele Carul la poarta 
rnfllll.tsliril, de mâTul cu l1epoţellll Seu 
Cal'ol, UII bîiiat istet. Illcru mare, şi cu 
nepoţica Sa Elisabeta. t'rllmoasi\ ca din 
po\·e~t1. Ca printre dUll(' zidurI de oamenI. 
luţ( cu capetele descoperite, a trecut 
pân;1. la trepte. In l1şe ftlcutll-~j-a ~eTJ1-
nul c!'UeiI, c!lcI peste prag sfânt trecea. 
!71 pe lron s'a aşezat numaI duprt ce 
~ii El şi nepoţiI Sel aU sl"rutal sfânta 
icoanel. Şi cucernic a ascultat sf,lnta litur
ghie, pană iIl capăt. inchinâIldu-se cam! 
preotul ie:,;ea cu darul:;:i plt:când ge
nunchiI şi fruntea inaintea cădelniţeL ... 

In bine, se înţelege. Şi cu atât 
mal sigur, cu cât Ce mi va lungi mal 
mult firul vieţii acestuI rege de model. 

Russu Şirlanu. 

Ta'i'nl 'i·n, IJucu're.fiU. ,Le 
Temp~. sosit err în Capitală' confirma 
şt:rea că ...\1. Sa lmperatul Rusiei va 
ji naşul A, S. R, Prin{ulul Nicolae, 

Ziarul jranct''ţ adaugă că 1 arul 
pa )Ji'),ita in/il Roma şi Viena şi apoi 
)Ia I'em i'n BucureştI unde )Ia al'ea loc 
bote'tul. 

K 
la inceputul anuluI şcolari 
ln înaintare. In progres se cuprinde 

ca moment implinitor al acestuI concept 
imbunătăţirea SOrţiI omeneştI, apropierea 
de vremelnica fericire şi pregătirea celel 
vecInice. 

Cu toate astea ;Însă, nu odată nu 
odată şi nu dela unul dela doT, ci dela 
mulţI oameni au,im vorbe ca acestea: Mal 
bine era in betdnI şi din ce in ce ne 
merge mal reu! 

Scoala are stralucita mtsiune şi solle 
pe acest plment, de a pregăti neamurile 
pentru, trninicie pe acest pament şi pentru 
nemurire. 

De aceea la inceputul anulul şcolar, ce 
incurînd se va deschide, nu avcm aitâ 
preocupaţiune mal vie, elită dorinţâ mai 
ferbinte, alt apel maT insistent, dedt să ne 
adre~am conducătorilor imedia~l ai popo
rulul nostru, indemoandu-I la Îmb<lrb:lcre 
si munca. 
, 1mbărbătaţi poporul, intăriţi I şi-I In
demnaţJ, la şcoala şi pentru şcoaltl, c,'ic! 
şcoala noastra confesională ne va da bise
nca vie a viitorului, ear biserica ne va 
asigura puterea neamuluI nostru. 

ChemaţT copiil să vie la \'oi, lU~lnd 
pildti dela Inveţătorul-Dumnezeu, şi cu tot 
focul dragosteI de bisencă, cu tot devota
mentul pentru misiunea voastră cu cre-
dinţă curată şi senină in Dumnezeu şi 
a~ezămintele LUI, adapaţI sut1etele acelor 
miel, cari pl! urma noastră vor să vie ... 

ln\'etati-i cartca îo\'etăturilor de tre
bUll1ţă p~ntru a-~I indrepta spre progres 
paşii lor; Sădiţi-le In sullet pe Dumnezeu, 
dr8gostea de neam şi a patrieI fubire ~, 
şi Dumnezeu prin conştiinţa voastra ve \'a 
da mulţumire, ear lumea bucura-se va de 
roadele munciI voastre. 

La şcoală, la şcoală copil! Ear vof 
preotI şi dascalI romanl, serbaţ[ inauguril
rea poporuluT, cu g<lndul tare pentru a ve 
depune obolul in slujba inaint,lril şi cu 
g<'il1dul tare premârind pe Dumnezeu. 
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'C-j ~i, pe uascutlll prir\('\\w Xicolae, care 
dimpreună cu fratele s(>n ~ ',arol ~i cele
ialle (,Ione surorI, ingerI de CO\)\l, sunt 
bucuria bNrâneţelor acestUl n)('ll'e 

Şi loţI bocril marI ~i generaliI in 
fireturI şi haine slrfducite, precnm şi 
doarnnele şi domni~oarele, ca EI ftlcf:'au. 
MulţI şi mulle poale că nu prea bucu
ros, ci mal vesel s'ar fi plimhat pe ca
rările adumhrite ale acesleI minunI nu
mite. Sinal<t. Vor fi venit pentru-că a~a 
e oblcelul: când e regele la biserica, 
să fie şi domniI marI! Vorba e că obi
ceIul cu vremea ajunge lege ... 

Eală o strălucilă pildă ce rcuele 
Carol 1 dă întru îndreptarea mora~)u
rilor tleamulul românesc. 

Se poate s,\ tie şi aceasta adeverată. 
şi -- durere - in prea m!11te casurI este 
adevcrată. Intrebarea este 1l1să, pentru-ce 
şi cum poate să fie acesta un adevăr. -
Si in le"lllură cu aceasta: pentru-ce maT 
• /"l, d 14') 
este trebul11ţâ ... de carte, e - "progres r 

(" Hiserica *i .~coalaU) S, .c...;eclI[a. 
1./// 

nI" 
<ito 

rf'~e, 

C<1rţI marI şi mlllte s'al' putea 
scrie desp:e faptele însemnate petrecute 
sllb dOIllI1la regelul Carol 1. Viteaz in 

1 resb8iu, rnţele~t In vreme de pace. 
:LlI~:~ . acest ~ege a ŞtiUt să cumpănească a~a 
dl~'-~!~rlle, încât nu numaI a făcut regat 

:t:::: dintr un principat slab, dar dintr'un 
popor aproape dispreţuit a făcut un 
popor respectat şi preţuit. •• 

Şi a~a e întru toate. EI se scoală 
Il\al de dimineaţă şi cu multă inţelcp
C:\\\llC 1:-;.1 imparte vremea pentru munca. 
lă.sand poate prea putin pentru petre
cere. ;';U ~e lnlamplel în teară un lucru, 
pe care sa nu-l :;;lie f;i'adesea ti alhl 
înainte d'al cunoa~te ministri, pentru-că 
e cel din urmă care-~l pteaca spre odihnă 
capul. 

~1al mult au să-l mulţumească fraţii Moşiile LuI sunt cele mal bine lu-
nostrI regeluI Carol pentru străduinţa crate. Când ele erau ale statulUI, adu-

" 

Dacă fapte dovedesc, că in loc S,l 
mergem spre mal bine, foarle adeseorl 
mergem înspre mal rău, poate rem:inea 
un adever, C<l.re s,l se susţină, că progres~tI, 
invtlţătura, contt ibuesc la binestarea, ia fe
ricirea omenire!? 

OrI-cât s'ar părea un paradox, u ne
potrivire între teorie şi practică, in tesa 
pusă mal sus, o clară şi serioasă judecată 
ne va lumina, că progresul şi fericirea nu 
se realisează decât prin cultură, prin în
veţătură. 

Să începem argumentarea dela contrar. 

Teatru 
.. romanesc. 

Lin sit le [le somnul de vecl şi 
hinccu\'l'nlala memoria h<lrbatilor din 
generaţia dela lKit)... Pentru-că din 
curajul :;;i optimismul lor, ha chiar ~i 
din naivitatea unora. a l'l'sarit biuelr de 
care ne bncun\m azI cu totiI. 

lntr8 a;;ez<lmintele infiinţale de a
ceastă mare generalie este ;;i .Fondnl 
penll'U teatru rOlnân('sc ... Em natural, 
ca cel carI la lt)48 visau pe Campul 
LibertaţiI un Ardeal cârmuit de prin, 
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rOmall ~i pela allil !:;iesezecl \'f'ZU8era 

Asodaţia fUllcţionând, a velld tu frun Le 
doul mitropo/iţl, să se gândeasctl :;Ii la 
cl'earea unul teatru romanesc. A u emis 
ded un apel scris Cit atâta căldură ~i 
optimism, in cât nouă, celor de azi, ne 
yine să ne crucim de naivitatea lor 
sfântă... S'au pus pe Incl'U Cll atâta 
incredere, ca şi când în decurs d'un 
an douI ar avea să inaugmeze marele 
teatru naţional!?i d'alungul şi d'alaLll1 
ţel'iI Al'<leaiuiul au să umille trupele de 
actorI românI, Pl'opovl~duind frum lIse
tîlc limbif româneştl şi făcend c1lnuscut 
ioL ee geniul latin a creat •. , 

Eată insă, au trecut treIzecI şi doI 
de anI, fără să avem nicI teaLrn nicI 
ne-o trupă de actorI. Ci ne bucmitHl 
dt am ajuns cel putin la putinta de a 
discuLa cum să se pIUl.l la calc hdiin
ţal'ea unel asemenea trupe... Xc bu
curăm Cit cXÎ::;tă societatea pentru crearea 
unul fond Cll ajutoml cal'Ula să ne for
măm actori românI. .. :;-ii bucuria noa
:!'.tră este cu atât mal mare, cu cât z(~u. 
p'u vreme societatea aeea:-ila abea c;l 
vegeta, azI este insel condusă cu pri
cepere, zel ~i vigoare, a:;;a că. din an 
In an fondul sporeşte, după-cum s'a 
ajuns şi la intelegere în prh'Înţa reali
zăriI scopuluI măreţ. 

"Adunal'ea genel'ală decl'cteazft. in 
principiu, infiintarea teatruluI ,'ornân. in 
spnsul S-lul 21 din statuleh~ ,,~ocieti""tţiL" 

,.Adunarea gpnerală dpcidp, ca ,,~o
cietatea penll'u crem'ea Ullui rond de tea
tru l'oman" mai există ca alal'e şi de ai<:1 
inaillte pe ba:ia statutelor' :l{lI'ohate de III. 
~i inisteriu N'g. 1I1lg". de i Illcl"lH' in 1 ~ Fe
hruarie lH77 sub SI'. !ilHI (~i nr!f>dl ('011-

form alin. ~-lea al g-llli :! II.'; 
"Se Intelege, dnd 11P gUlldirll it;,i In 

realisaI'ca acestei hotărî)'l, la Îllliinlatp(1 Uliul 
tpatru 1'0milIle~c, nu avem In vedel'e. pl'eeum 
nu s'a avuI. in yedcr'c niei de ndullLu'ea sus 
amintită, () zidire de teatru, ci o trupd de 
aclOl'! mmâllf, trupă orga.nisata şi condusa 
. de comitetul societă\ii, cu menirea să deie 
repre:lentaţiI teatrale În toate centl'ele ro
mâneşti. - Cu această chestiune, credem, 
tÎecare esle impecat. De asemeni credem, 
cA. n'avem să mai discutăm nie! intrebarea: 
tpatrul poporul, orI teatru na.ţional avem să 
organisăm 't r\c tl'ebue un teatru rOlmllle:-;ef 
pns să irnhl'itti~Cl.e trelmÎlltple generale in 
materii de artii dramatică românească. 

~ Dar şi Ol'ganisarea uueI trupe dp ac
rori, cu menirea arMată mai sus nu sc poate 
face ue odală. :;;i Indeplinirea acesteI pro
bleme cere, de o parte, pregătirea sistellla
tică a terenuluI, şi de altă par'te. asigural'ea 
ullul venil deplin eOl'e:-;punzHol' al fon
duluI. 

,,~uh acest rapOl'l adunarea generală 
sus amintită a mal adus ~i următoarea ho
târ1re: 

TI Comitetul societdţl'l se Illdrumeai.ă a 
complme Ull plan de acţiune pel/tru eser;utarea 
luclurilor ller;eSa1'e la pregdtirea il/fiinţăril 
teatruluI rOm.1~1 fi a-l presenta la p,'oxima 
adulIare gemt'ald spre delibemre. '" 

Criza ministerială. 

1 7 !~() A ugusl. 1 gOi{ 

mişcare ca pulitida!zii acqll'a să spună z.ice~ , oscrbatc în i<:,c de t observa~., ,Răni1ţcnesc, Şi aşa acela care scrie 
jranc, ce sjatud i-au dat JI, .\'ale. \il a!lrm~ Că, aşa e b~ne: ~e ae~ea ~ ~1I('I I • in graiu Rănăţănesc« trebue să ţină 

Tot mal Jlerosimilă devine combi· n~ mI v 1I1eb~ crede d1 (el dc; pe , L,am- cont de pronunţarea deosebită, apOi 
tla{ia Apponyi-\Vekerle, Pârerea gc- p~ec ar VO~I cu .şe~, ~~-~ unosc 10sa orI suprasernnezc~ orI provadă cu alt 
nerală e câ numar Apponyi e În stare dIal~ctu! dl~ 3. sate 1~1 ~ănat, un~e toţI sen;o special litera aceea, dar să nu 
să Împace ţara, Joi a sosil Apponyi locUltonI ,slsălec, EI ZIC adecă 1rI loc schlmosască nicI când pe ,ce, Bân;1-
la Pesta şi a manat d'a dreptul la de 'şerpe, .serpe c în loc de ,sare, Hlnesc cu nemtitul ,se, SX gA d' 

1 d / '-,' • x" d d" 1 " tl an 1111 par amcnt un e a aJJul o COl1S a IIlre l~S~ espnmă , şa re c a ecă lOtoarse ea, numai ~a bietul neamt cum 's1 for-
de 2 ore cu \Veker!e ~i apoI Cll şe.tiâ ~I In loc de 'şasăc ,sasttt, Bănăţanul mează !lt~ra ,'ce. adecă .es. 'ungu
kossuthistilor, Kossuth F i!1'I;llC" mlocueşte pe , te e cu , ce« d. e, , du reşte, l:.1 In lipsa litcret a adunat )a-

. Pe;tr~c:ările ~ste dOJl.:desc că .cer- c~ tue in loc de ,du te tuc, dar .c~lnd tru consonante şi scrie )tseh" ca 1 st't 
cl~nle !l~tart'Oa~e mcep ~ s~ COll/1111ge.. zIce , ce duel e, , (acT« atu~~I mOale pe poată avea pe , ce c rom,Înesc e al Cu 

ca a~sta,~ llumaz.ApponYI,el11 ~tar:esal 'Ce pe ca;-e l,al.11 supraht11.at. .Ră~ă- 'CSe unguresc. g !--"'c_ 

pZ!lla C':lie1 capet, ,CIl afat mal ~lrto~, ţanul are 1I1?Uşlflle sale s~)eClale 111 dIa- . Polonul in loc de , Iy« unguresc 
ca partidul kossuthlst a declarat ca daca lectul seu, \il n'aI ce-I tace, că doar scne adecă , 1« tăiat" francezul accentt 
nu vor primi concesiile cerute, }Jar con· nu în zadar e cântecul: şi sediUl. Ia c, de c~ să nu însemnăm 
tilllia cu obstrucţia. Llt e lumea şi maganul şi nof romel.nil sunetele deosebite cu 

Vineri, pentru a patra oră a fost NU-l român ca Bănătallul semne deosebite~). 

/ 

primit in audienţă ministrul-preşedinte BJnăpn ca Lugojanu'l etc. , C~lta, 
Khuen-Hederv{lry. Audienţa a durat ll/.!. Lugujul e adeCă privit centru Bă- stridL Cel 

t. 
rcgulare ) poace c c~\ n:.:: , 
chemaţi să :;;i facă treab: ~ 

J.J. Sa a declarat LUI Hederv{ny' că numaI natuluI. C'1l B,flldţan, ~ 
din call{a vilitel regelui l:'llg iitel'd merge 
la Viena; la 3 SeptemJlrie se va ren
toarce şi atunci va designa millistru
preşedinte. Numai după desigllarca 
asta va pleca la malle l'rele mari, in 
dW'ata cărora noul ministru-preşedinte 
va încerca să-şr j01"me'{e lista, ce·o va 
presillta .vI. ,~'ale după rez'lztoarcerea la 
Budapesta, la il Septemvrie. 

Bănăţanul inlocue;-;te pc , dc, cu ~"~,,=,~- i 
' ge, d. e. l' dă unge vinI ( »unge ce " .. ;,' 
duclc in loc de .de unde vini« ,undc Dola ŞCO lale edl" g A 

te duel e Bănăţanul zice ) gial« în loc (j . a u rn r. Of. rornane 
de ,deal«, ---. Tot aşa moaie Bani'iţa- din Braşov,. J'.,". 

nul şi alte sunete, d, e. nu va zice Bă- Instiin{are pelltru an,~. -7i~~cu/ar" r 
năţanul nicI , suje c niCI »suge c ci cS-' s, colar Il_i U.' ~ I Il_ 04 ~e va !.' 
primă musat »sugiee litera g, Anul 1 J 

Bănătanul nu va zice , brânză« ci începe in 1 Scptcmbre [QOo:ţ ~ sL V., ţ" 
cam , hrâ~ză c dar contopeşte pe , d c aJeUI in I..J. SCI'tembre sL 'Il,' Părinţi: : 

carl doresc a-s,T da copiiI ·la "'8'ceste .) 
cu ,ze încât nicI ,d. nicI 'Z( nu să 1\ 

D
' Iti B t aude respicat ci contopit ca un diflong.~coale, sunt poftiţI a se prcsinta Cl! ~ 
la ec U a~ nă anese. tiil sau cu 11icele lor in cancelaria-~l In Lugoj d, e. zice poporul , ehi· ~ 

Cetind cele apărute în doiţac misc în loc de ,Timiş« adecă înlo- r~qi~nilo( respective in zilele de ,I,'~ . 

d s,'\ 3 Sent. v" adecă '4, 1 ~ 4 1 '.ttJr ,)erţ· " 
,DrapeluluI", atât cele publicate de dl cueştc HI« cu ,bc ou cu 'P(, . e. r f 
Redactor, iar compusă de Vlad, cât s,'i . I.itera • j« iar o esnrimă Bană- st. n. pentru inmatriculare, ŞcolariI. !~: 

r- cari se inmalriculcazil pentru prima- l' 
cele publicate de Cătană şi G2rda, ca tanul in feliul seu. Aci o esprimă corect dată la "coalelc noastre mediI, vo; J 
BE'lnăţan nu pot întrelăsa, a nu-mT face ca • j e d. e. ,st[tnjcn de lemne t dar 

. aduce testimoniu şcolar, extras de bo- I'.~." observarile mele privitor la sistemul când zice .merg la joc e '1 11l0aIE~ pc . tez si certilÎcat de rcvaccinare, Te,s'l 
de scris, cu care s6 nizuesc tOţi treI a • j c in cât suna nicI , joc, nicI • gioc ( , ' 
reproduce sunetele unor litere a~a cum ci Intra ele sună , j' cu un sunet deo- tiilloninl ·tcol(tl", de pe clasa pre· 
le esprimă poporul In graiul seu Rc'I.- sebit; de aceea ram supralimat. cedwlă (tit .'J(t-l presintc tOţi 

.... colarit. cari )lin a se il1matricu/tl, 
nătene~c. Cu Iite ra , j« stă adecă a~a ca 'l 7 

'('" f>< ă . x t'a x l'tall'enl'I cu . I l' 'r asadar si scolaril cari ali absol)' , tIgan tlr , stral'a e, ungur ~ ra , Z, SI cu , ZI'. ta lenl' ..' -
.• piplh (lU\ă), neamt, fără-.. ".naTasol ... ,~i.se~;une\eo' clasa precedenfâ la senale .I~ > 

-r- -T r r. - ti d'·\1.1 I 
român fără , bât« nu vei vedea por- si '1 esprimă aci ca • z ( româl1cste . d I ~ .. 
nind la drum, )si din departe not,l cu- ~ci ca ,t. românesc, Tot asa cu ,'ze 8- 1:2 oare a, ~1. ŞI ea, l' 5 oarle. . 

r , '11 III se vor [,an ea examene e sup c-
noaşte drumaşul pe semnele cstea, de adecă cu ,z, duplicat, Ec;rrimarea lUI ~~ril ~i de emendare. Cel-ce s'ar pre '\ 

neam e corectă remâne in nartea eserci\uluT, • . . . '1 ce . I senta mal târzl1l, au sil petqlonezc!il i 
TocmaI asa veI putea cunoa~te în partea praxeL . direct,i~ne., d.o\".edinJ cu atestat valabii t 

după vorbirea 'sa pe Ardelean de Săt- Fiind vorba si de , z« Juphcat ~ - . f 

al I'tall'cnilor, Iml aduc aminte de nă- caU53 mWrZ1Cnl. mărian, de Arădan orI de Bănăţan, t TotI scolariI, carT Întra în 1. giIU • 
pentru-că fie-care are ceva deosebit în tenia unul român, care ca student a nasială 'S3~1 in 1. reală pot t1 supU~i i 
dialectul seu~ ce să Înfăţi-?ază orI în apli- tradus poesia , Das H.tlslcin, an h~er unul examen de primire conform I)m-...... ~ 
carea unor cuvinte carI să abat dela Quelle c şi netiiind s6rmanu ll1 C laf mativclor existente, Examenul JI.: pn
limbagiul celorlal\l, orI în intonarea cu dupl icarea luI »s« in limba ~1em- mire se va ţinea în 3() August v" I ~i 
unor sunete carI sunt snecifice pentru ţească, a tradus pe româneşte ,Manzul s 

t d d J) ss 2, ept. V, 
j . Ia iz vor« crez6n că e oare ce , [,-o. • , d 1 le-care, d" . I .. Yotă. - Şc?lari~, ca.w... VlIl ~!i 

Fiind Bănăţan, şi aşa cunosc6nd Însemnează .cal c şi fiind 11l1ll1utrvu un institut, unde 111 glmna'ilu! SLfr"erlc.:· 
dialectul care ce e drept iar 'şI are ,Iein, la finea cuventuluI va Însemna nu au invctat limba greeească,~..a.u- să 
schimbările sale după unele teritoriI, ' cal mic c ce cu atât a fost mal tare fie supuşI ~nUj examen de primire di'l 'Il 

, ~ l' I do\'edit
1 

de oare ce, ca să s.e 8tlrl1lC totuş 111 genere remane unu ŞI ace aş, tim l'a greccasci1. 1 
De aceea voiesc să fac unele obser- micimea caluluI. a remas ŞI un ,s· Didactrul în gimnasiul inferior ~I" 

1 1· b '1 f 1 . d '1 afară, adecă cal de tot mic, va S8 zică d vărl a lm agLU o 0511 e Ul11 au- şcoala r,e;.dă :ste e 21 coroane pe an 
torI, şi cred că dl Redactor va fi atât ,mânz'. iar in glmnaslUl supenor (el. V --~.\dj! 
de bun şi va publica reflesiunile mele F:\cui puţină • câta' abatere delo de ";'0 coroane pe an, -- Cel ~1a1rr- , 

cari nu voesc a fi , critică c, ci numaI temă, dar cred că nu , oiu fi supcr~t culaV peiltru prima-dată mar plates, ~ 

A trecut o nouă septemână şi crita 
î11Că tot nu s' a aplanat, p' nil e l1icI 
chiar nădejde ca z'n curend să se apla
ne{e: 1.\1. Sa {i de :ti primeşte în au
dienţă bărbatil politici ca să ajle păre
rile lor privitoare la împăcarea stări
lor primejdioase, cari stăpânesc tara. 

simple observărI, şi mc supun orI căror ~ pe mine c pcu ea, 'Ipântru Că,. aşa s a odată pentru totdeauna o ~axă de P!j :~ 
combaterl cu carI cineva să-mI dove- întemplat. cntru Itera , e« tar are mire de ii cOloane, ŞcolanI ~er?ma;1l 1 

dească contrarul. Ba.nă\anul mal multe pronunţărl. poa:e pU\tesc didactrul, taxa de ,l'lnlllire ~, 
Toti treI autoriI scriu ,săpuşe c ,să că si alt undeva sunt ele mal unele 1I1 taxa nentrll fondUL de pe!1stU~e dupltl. 

'B 1'" '"\' 1ă gral"ul poporuluI, dăr in scris nu le-am r- d tA fase c etc. ănătanu roman nu esp. Il Taxa' pentru fondul e pensllln ~ 
.' d' f 1 '1 f ă de nenltl'l vezut reproduse aşa d, e. , e c final ~ ear meI cân In e u acesta, a ar , în gimnasiu\ superior 10 C t-.-~ ~ 

. b' A t căcI Bă din cuventul ,rece, .trece' sună cu . a r._.b-tf..: carI nu ştm me romaneş e, - în gimnasiul inferior . d' i ---... .. ~ 
ă tor1 inalt ca .C« uI1b

u uresc, ca tia, de "' e le. actru 1)\ nătanul în loc de ,ce( care sun ca ~ 6 coroane (cel sp..P .r 1 
ungureşte, ,csee şi nemţitul .sec e.s- din cuv2ntul 'peatra«, ca ,ic în cu- . l' din ....• dceastă taxă)i._~ (,~ Miercuri la II ore a jos/ primit 

i'n audienţă de [ oră ministrul de agri
cultură Daranyi Igndq. Se sJlonise că 
el va fi însărcinat cu formarea noului 
cabinet, dar svonul nu s'a adeverit, sau 
mal bine {is: Daranyi n'a primit însăr
cinarea, Dela audienţă, Daranyi a 
mâ'lat la ministrul de finanţe Lukacs, 
apo'i la ministrul-preşedinte Khuen-He
dervary, cu carI a conferit vreme mar 
îndelungată. 

Disposiţia partidul7lr liberal care 
tot mai pronunţat se declară pentru 
pretensiunife naţionale ale oposiţiel, din 
nou s'a manifestat în mod hotărît. Par
tidul nu e mulţumit cu politica libera
lilor primiti îtt audien{ă. S'a pornit j 

j 

A' d debit v6ntuI, (bn', că .ăe când zice ro- tesc. /2, .. de anuar e de '1 corO:ln<' 
primă pe , ce c mtr un ~no eos , t 't morull şt -

mUI
·at. Mi-se nare că 10 Moldova tot mânui , mc duc,. es I cutitl de didactru plătesc nUlll<!i 
tAI (cel s, d b'bl" 

asa se vorbeşte ca în Banat, Când strigă însă un roman a ce· coroane); ear taxa ~ e I lotecă es:e i! 
, Eu pe acelaş , ce« muiat, aşa cum lalalt , me frace me !' adec-ă ,m~I frate in clasele in fcriollre 60 bani, În ce]:; 

'1 pronunţă Bănăţenir raş Însemna Sl~' mel lc atuncI litera ,ee are un sunet Adeo;i superioare 1 coroană. (Taxa de mCI~" :1 
praliniat c~ , ce c p.entru a fi deosebit sebit care nu e nic'I ' ă c nicI .1 t bru la societatea de lectură a stuJell-l,:'.,~ 
de ' ce c )il de greşltul , şe c. între' ele. ţilor este pentru el. V şi Vl, gimn,j"-

N ~ t t Cătră Oravita insă e d~ept nu ,se sială 1 coroană pentru el. VL! şi V 1i i u să poate asem na aces sune, , acI el espfllnă , md (""' . 
cu sunete din alte limbI, ci trebue să'1 aude acel sunet, C d b't t gllunaslală 2 coroane. . .... >" 

, . . ~ d' " pentru care eose 1 sune 'd 1 t lătt in '2 r"t>. 
auzl cu urechile propnI espnman u-se, iar nu ,~n.,' r' A uprali- DI actru se poa ~ p ~·l' ~. 
şi atuncI e chiarificată deosebirea de pe ,et 1 am supra m~at.. m, s . 1 semetrale; 1/2 la înscnerc, ear 1/2 ,\' 
, ce c şi , şe t. niat toate literile ace e, carI:n gralll începutul scmcstrulul II. dar celelal" 

Am avut un prieten de pe • Câm- popofal B~năţen~sc sună a tcum A

ca 
\ ta).e se plătesc de-odată şi, într~gl ('tl " 

ple« din Ardeal: el incă exprima tot cum se scnl~, prin ce nu voe~c să. 111- ocasiunea inscricrilor. Dlrec/zunea 
A 1 dar cred că era mal troduc eu sistem nou de sc.ns. CI ,sa _ 

, şe c In oc ) ce c 1 
mult hyperze\ în el, pentru-că tot el' arăt deosebirea pronun\ărel in gram 

~ 
1 



~ 
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12/2;) August 1903 

1 "I"..,t .. t.· Adorul Conrad jum, Carabet după ce a tras obloane!c 
J('~n IlUl , .~ u " '1" .... d . . 1 ,.: . B r a fost condemnat pnlva lef, sIngur, tim -că ucentcII uI erau 

de rzeltl.\ ?In . er 111 " _ _ ' , i invoilT .la p;lrinţii 10:, nu ,,':\ mal ve;-Ilt 
la q lUI1l inchIsoare pentru lă 111Ir un eşmd dm casa, unde rcmăsc,;e cu LC0n. 
restaurant a facut glum.e ofensătoare Lconc insllrcJnatuI ComitetuluI revo· 
la adresa lI11f'cratuluI Vtlhelm. I~ţionar din. rd'dipopohhCU .ex~cut~rdea luI 

p _ arul ceruse să fie cOl1demnat (rarabet; c.ic! 1': pc.rc ,lslţla la~~ta e au· 
rocur toritătf s'a dovedll ca Carabet lacea parte 

la 15 luni. din conjuraţiI acelUI comitet ~i, pe care el, 

r.'h.l;U~1l1 lui rjhf'lyi. .Jlarik 
limos care· de curînd l-a impu:;;cat pc 
milio;larul ovreT Ujhc/yi Lipl)t din 
~'ledgyesegyhiila, va fi adus la Arad. 
JuJel~ de instrucţie .... \)~lr(j, a dat gean
darmArief ordin telegratic să·1 deţină 

A ... --J.-) ... e ...... "tMarik şi să-I :.ransporteze numaT 

decftt la Arad. 

:W,OOO )'lu.::iu'l pentru ajuto~are 
a primit noul Papă Pili X de cU!1d 
a 10st ales. Cu totul s'au ccrut aJu
toare de 100,000 lire. Singuraticelc 
comunit<ltI bisericestl vor avea sa r.;:-

" I fereze asupra singuraricel0r. rugarI, a ~-

Garabet îl trădase. , * 
1)l'l'I'Hudurt" de i miliardt·. Dc

fraudarca asta, dacă e adeverată, fi
reşte numafln America s'a putut În
tîmpla. Se dcpeşează anume din New
York, că Jlitchocock, şeful departa
mentuluI indian. rînd pe rind a vîndut 
toate pămenturile indianilor, i-ar baniI 
l-a defraudat. 

'" 
('ongl'cs mituit. Toţr ÎşI "or aduce 

a . c~ruI prync de 8 anI se jucase cu o 
mlTl!ea - In treI culorI.' 

NoI nu mai zicem nimic! 

• 
~ ".{'ari ile didactice străine dt\SIH'C -

l:lI~:ll·ta.·' 100'eţ~ltonl de stat au ţinut sep
temana trecuta In Hudapesta adunare ae
ner.aLi, cu care prilej un anumit l'omcsdl7yi, 
~ ţinut o prelegere despre ideile ce le au 
Ill~Cţa,lil străinI despre Ungaria. 'Dt l'om
C~c1/1rl e superat pe austriacI, nem{Î, ita
!tent, lrancezr, ang!ejr şi tireşte pe românI, 
pentru-că - nu SCriU cum ar dori CnguriI. 
De;pr:, cărţile de geografie din România 
scne mtr'altele. că acele vorbesc si aZI 
despre 1'1 allszlJ!ania, Alarma/ia, Biizaria 
ca despre provincir independente. Cel~ 
mai pUţine ştiu de o Austro-Ungarie; 111 
genere se vorbeşte despre imperiul au
strtac. ~i apoI, continuă d-l Tomcsdllvi 
toate scriu, că GnguriI vreau să despoăre 
pe RomânI d~ lin:ba lor. !1 nelndreptăţesc, 
llLl-I numesc 111 dlregătonl de stat şi îm· 
pledecă cu forţa brută alegerea lor de 
deputaţI dietalf. 

Fără comentar. 
... 

so~r~ Povest~, Peneş împerat. Observaţii 
privItoare la mtIuenţa limber ruseştl asupra 
cclel româneşt1, ScrisorI din Paris, Va
canţa (eron ica teatral .. l), Original itatea R iret 
C,u.ge_tar.r, H~letin lit,erar şi bibliografic.' 
(Carţl ŞI reviste rOll1~me.) 

* 
. . Un candidat de advocat român, tloctOl' 
Jurlil, Cli praxă de g anT, caută aplicaţie î1l 

o cancelarIe advocaţială. Oferlele sit SI' 

adl'esc~e la atlminislt'aţia acestuI zial'. 

* 
, Cea mal nestricăcioasă cremă pentru 
mfrumseţarea tenuJuJ e crema de HorI de 
liliac. lin borcan costă 1 cor. 

Pudră de tIorT de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de tiorl de liliac bucata iO til. 
Pasta Iuno 2 cor. 
Pudra luno 2 cor. 

l gcnd cele carI merita să tie luate In 

considerare. 

aminte de canalul Pallama, care avea Si\ 

s~rJbată ~uC<lţica de păn:tent ce ledgă Ame· 
nca de Nord, de Amcrlca de sud, facend 
astfel cu pUţinţ;). trecerea nemijlocită din 
oceanul atlantic in cel pacific. Canalul nu 
s'a putut face pentru-col baniI adunaţi s'au 
spesat spre a se d'Ştiga concesil. S'a (or· 
mat acum in America o nouă societate, 
care vrea s,\ cominuIe lucrările şi din mo· 
tivul acesta a voit sa IncheIe un contract 
cu Columbia; congresullnsă nu s'a Învoit. 
D.upă cllm se depeşează acum din NeJl!
York, cauza pentru care congresul n'a voit 
să,dea concesia de lipsa e, că intreg congresul 
a fost cumpcrat din partea societăţilor cătlor 
ferate cu 2;:;' milioane. Si ce e maT mult: so
cietăţile ni'cI nu neag,l i.lcest fapt. Se bucură 
Încă Cii au scăpat at,1t de eftin. 

El'ielt'mle. Intre ticioril batalio
nulul de pionirI din Seghedin, care 
dela 12 Iulie înco&.ci [ace deprinderI 
la Pozsony a isbucnit titoida. Vr'o IO 

sold3ţl zac greu bolnavI, unul a murit. 
.\1inistrul de resbol a ordonat ca bata
lionul care avea să se rentoareă la 
Seghedin, ~ să re mână şi mal de
parte in Pozsony . 

- Nlijloc sigur contra durerllor de 
stomac, a sg:irciurilor :;oi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor Învechite de stomac 
şi cont~a lips~r poftei de mâncare, pe urmă 
un . mltloc ~Igur purgativ fără durerI: e 
ceaiul II1tărltor de stomac al farmacistulul 
Koss~th. .0. cutie de grobă I cor. 20 lil. ; 
° cutie origmală 2 cor. 

- C.ontra gu~ur~iului, t~lseT, răguşelef, 
flegmeT .şt a afecţlumlor larmgilor are un 
efect m1!.a~1l10s, pustil~le de pept Sencga. 
5.e pot ga~1 tn tu:macla )1 Verg·i\laria" aluT 
Kossuth, 111 Araa Piaţa Boross·Beni 15° 
(casa Dengl). 

,,..,.- - * 
, Hn',ă III' tjIH)~Tati. In S<Î.toralja
ejhely a Isbucnit greva d,e tipOgl·~tt,. lor-mai 
ca eildc trecute în Amd. L,u{"gi:tllrti t?pogroft 
cer mdrirea plaJii conform tari/ului compus 
de so('i.tatea gen.emla. Foile n'au putut sa 
apara. 

• 
Empţia \" !'ZUHllllI. E, uJitia VI'Z!wu!ut 

e .~tnţiow~ra; numerul esplfJzi Ilor, CIl j drept 
,ţ'(l Înmulţit, dar lava curge mai îUCI't şi în 
stratul" mai su/Jţtrl. 

. l'l'lll( al'l'itall ([(·tinut. In Ham· 
bur~ a fost zilele aceste deţinut prill\ul 
Uptmdo Akl'a, tiul regelul AlOIa din 
Bonambelo (Camerun). i\lotivele dc
ţinerii sunt multde datoriI ce li-a facut 
prin\ul in osebite hotelurI din Hamburg. 
Nu de mult incercase tatăl printuiul să 

'" 
A t'at't'l'pa H.,6H. CititoriI nostri 

isl vor aduce aminte de trcbsoarele 
j~ldeluT Sous din Budapesta, c'are în 
calitatea sa de referent, s'a lăsat mituit 
şi in repeţite rîndurI a dus judecăţT 
conform plăţii primite. Cercetarea ur· 
mată în contra luI şi a compliceluI seu, 
agentul ovreI Sch))JarC{ e terminată. In 
curind se va fixa şi termin de per
tractare . 

* 

.. ,iie primit de imperatul GermanieI în 
. ~(;nFI, daF irlziidar. Voia să-I roage 

~U '( 'rangeze finantele statuluI său. 
~ ,,~ ! '_ FalJ111 IlOhilă (·\"\,stillPlts(·l\. In /,iua de 

--"1/11., ,., Aug. v .. SLllimbarc:\ la bt,l a ~l.:,ntlli-

"A"'l"a~!llat politielll Calafat. lJUl11illCCa torlllui nostr~1 Isus Cristos, po'porul drept
treel1liJ. O crimil s'a comis la Calafat (Ro- credmc10s dll~. comuna Cherechiu, proto
l1I.ânia) asupra unuf cismar ;mnean Garabet presblteratul ~lrIer, a avut O surprindere 
Mardorossian, un om cu o situatie relativ I1U se poate maf plăcuta. Cronicar fldel 
h,!nă, _ ca.re .putea a'şI p,ermit~ I~xul să'şr me simt dator Stl SpUI, că Nou-alesul no~ 
trLm.l~a fan:lha la băI. Seară la orele XI/. taI' comunal, dl Alexe Ardeleanu a dăruit 
llCUliCll lUI Darabet carI fuseseră invoitl :l praporI marI, de mătasă tină, în preţ 
de .patronul .~or a petrece la parinţll lo~, de 300 coroane, pe seama sfinter biserici 
venind la :1teller au gasit pe stf'p,lnul lor din loc. 
w'Jl1'lru! .armean Garabet Mardorossian CJ.I~d, după actul sJlnţirii praporilor 
~ ,CLJ Jumătatea ,corpuluI b.lgat sub pat. a c.omuTllcat poporuluI frumoasa donaţiune, 

~_ad:l\'rul era. fo~rte mutilat, presiflta strIgăte de nsă trăiască" la adresa don<tto-
10 tăltun de cUţ.tt dll1tre carT una de ')0 ruluI, au umplut Văzduhul. 
c. lll. pe ~n'de eşlse stomacul şi prapurul. Familia Ardeleanu a mar făcut de 

'" ~ UcenicII spenaţI la vederea cadavruiui altfel, donaţiunT pentru biserica noa~tră, 
~lap;l~ulur lor, au dat alarma ~i toată lumea aşa~ un Srumos ŞI drăguţ măsar pe siintul 
Jmp~ttn1\ cu autorităţile au sărit la fata prestol, 111 preţ de 20 coroane şi 4 stichare 
l?cl

d
llu

l
l, und

l 
e a co~statat că toate cuferiic 111 preţ de 32 coroane. 

ŞI u apun ~ erau Inchise şi că asupra Ca- Pentru această faptă nobilă cresti
davrulur uClsuluI se at1au banI 1n tOate nească în numele poporuluI cherech;an 
b,llz~Hlr~I~; ceas~1 !Ul îl avea in buzunar primească donatori! şi pe ace3sta cale 
ŞI. c niCI un IndiCIU nu arăta cum .~ adenc simţita mulţumită; ear bunul Dum
?ma,s'a,r fi co~nis in scop de furt. c .. nezeu din bogatele sale darurI reverse 

~.~ ,. Sosl~d la faţa loculuI procurorul de asupra Dlor binele vremelnic şi fericirea 
.~. D.Ui(l d, \ .erces:-:u, s'~u inceput cercettlrile ve~nică. Rap. 

ŞI sa, ~tabJllt ca a,sasll1ul nu poate 11 altul * 
S~e 1 cat un \ musafIr fUj.I luI Karabet anume TrădărI de patl'h'! 

o omon hssanano ce se ascundea sub 
numele de Leon. .Ezistinţa Gel'maniel e greu periditată. 

Acu.l.n ~ lună a sosit In Calafat un Pericolul ăsta l'au a,lus asupra el 50 de tete PO' 
8l'Jnean bme lI~lbrăcat şi umbliind prin Ca- lone, c8rl In şcoala din Gllezen au ţinut IntrunirI 
ienele, a fost Intrebat de alţI armenf că secrete 1'1), a oăror scop ora cultivarea limbiI 
cu ~l' ocazie pe Ia eJ? EI le-el spus c" p<,lone. Puternicul imperiu Intr'atata s'a speriat 

~ a In să de acesto It·." . Cluta pl: "\\ Yechiu l' b . 1 n rUDlr. c .. a porfilt proces oor.tra ,;... . \,. ltl'. ~ un prieten a său acestor fete d' t . 
" ~ ,.u auei, ~11.\'Jt<lSsian cismar de meserie r • ,ln re cad cea mal In vrlstă e de 13 
~.-- Acel Il1trel.:l't\ ' '. ." an, cea mal tIneri 11.' 

~is-a.vis ' \ 1 arătară pră"ăl!a luI Am putea pune ' . 
. '. . '. . rremlU, ca dtntre 

ACi pnetenlT se imln.·( '. . toţI cetttonf
h 

nostn, unu măcar n'ar li în 
siune :;oi lacrămI de bllcuri/~ale cu efu- stare. să gl:tce~sc<1 d: unde am reprodus, 

De atuncI Leon recte Sol ' :- dtn CUVInt In CUVInt - notita de 
. fI' " omO\\ S'lsa r)C u I d' . . sus. 

flano nu sc mar desp,lrti de ('- ~'b - (r a aceea ° ŞI spunem: Am repro-
AJ~lÎnd0':lI 'şI p.etreceau z(leJe şih\t;~r~\t~ ~llS'O dup~ r,,\lagrar01'S,â8";. dupel "Al-g" 

Y
nn caleuele ŞI birturl Ill'lf .• r, ,. c,lre numai zdele trecute sCrtsese coloane 
. eon convinsese pe Gardbet s~a· _ seta.ma. C~l lungI despre r,colljurati.l dela lsbuc" unde , . 1 b ŞI nmeat,l I-~" d' , 

temeea ŞI a ăI de mare la Vama h I =' preOţi s au a unat ca să comploteze 
Planul esecutâreT crim r 1 r' L In ~ontra statuluI; (Au avut şi bombe: 

.. t'alltă lIohilă. Pentru masa studen· 
ţilor dela gimnasiul nostru rom. gr.-or. 
Jlll Brad a binevoit a contriblli M. Ono 
domn Iuliu Kiirrnendy, medic În Brad, cu 
sum~ de 10 cor .. pentru care faptă i-se 
cspnmă mulţumlt.l călduroasă pe aceasta 
cale. Direeţiunca gimnasillluf rom. gr.-or. 
Bmd, în 7 Augus-t 1903. George PClrClu. 

* 

A VIS. 
Hugitm toţi uhOlwutii Ilostri 

carI Hunt În restunţil cu ahona
IlH~lltul foil, sit bineyoius('c\ a r('s
('uml)(~rll (·hitnnt.>le tie uholluml'ut, 
ee li-se YOf prt"zilltu. prin oUeiul 
p()~tllI. Adin." Tr-UJ. Pop, ". 

Bibliografie. 
A apii1"ut: 

NEAPOLI. - pO~IPln. - CAPRL - FLOREXŢA. _ 
VKNJ<;ŢIA. - 1,100. - r,oNDRA. - PARIS. _ 

StHI'l'E ŞI lllPRl<:sn 

RUSSU ŞIRIANU. 

Se află d,; venzare la Adm{nistratia 
,Tribunei Poporului". Arad. J~olltt~ul 

de 268 pagini, costă 2 tor., plus .10 jit. 
porto postal, 

" A apdrut.-

Poporul român din Ungaria si Tl'an
silntnia. Premiul Adamachi, de 5000 ICI, 
se va decerne În se.siunea llenerală din 
anul IyO,1 a AcaderllleJ Rom~me celef mal 
Dun,: lucrărr scri~e în limba română asupra 
urmatoruluI subiect: "Poporul român din 
Cll~aria Ji. Tra!lsilvania dela începutul se· 
coluiul ,x\. III ll1coace U ~Dccis. 2; Martie 
I ~joo). SCrierea va cuprinde: 1. Starea mo
rală, juridica şi economicli a poporulut 
român dela Începutul secoluluI XVIIf în
C01\.Ce. Faptele carI au avut cea mal mare 
inrlurire asupra desvoltări! culturale a po
porulyr roman ln decurwl aceluI secol. 
:l M~~c.ărlle etnice, pol.itice. şi sociale ale 
~o~nantlo,r din Cngarta ŞI Transilvania 
mamte ŞI după reformele luT Iosif IL 
3, S)c0F!urile urn~ărite .de MaghiarI p,ină la 
IR.ţX Normele ŞI tendlOtele administrative 
il.nperialist~; ,'iap religioasă, intelectuală 
ŞI e~onomlcă a Românilor până la 1 8+8. !I!c~lc i,o ~!_~~ .. ~_"rr~l'~ n~ O P O ~c~ lu 1" 
..j.. r"poca dcla 1 t\+8 până la 18Li6. Incer
cările de i'nţelegere Între MaghiarI şi Ro
mânI. .Luptele dintre aceste doue popoare. 
.\IăsuI'lle luate de guvernul absolutist. Re
forme în legislaţiune şi administraţiune. 
Reorganisarea bisericiI romane de cătră 
Şaguna pe base nouc. Desvoltarea cultu
rală,.a Români!o,r. ~. InJlinţarea regimuluI 
duaJist. PromiSIUnile tăcute Romdnilor. 
Legile naţionalităţilor. Desfiintarea auto
nomieI TransilvanieI. Regimul' dualismu-

N·rul 1. 

NUVELE 
DE 

l~~ll.l il~ Zolu., 

TreI lUulele d'o 1'arJ jrumseţJ. 

Pl'Cţll140 bani + 6 fiI. porto. 

luI. Starea Romiinilor sub acest dualism. De ven{are la adm. foii noastre. 
Terminul presentărir manuscriptelor la .... _-
concurs este până la 1 Septembrie 1904., Red. respons. Ioan Russu SirhlllU. , 

. O rasA de o~mouI care se sting. Dupi'!. 
ultimul recensămlOt care s'a făcut în Au
stralia, s'a stabilit că rasa indibenă este 
pe punctul de a dispare. 

,. La 1778 guvernatorul Filip a nume
rat pe indlgeni şi a găsit că sunt un milion, 
AstăzI n'au mal rellJas de cat 4i.ooo. Au 
dispărut cu totul din Tasmania :;oi n'au 
re~as deeat foarte pUţinr în Statul Vic
tona. Indigenil australienr dispar din causa 
ci.vilis.aţie! şi ~ progresuluI, ear nu ca in
dlgen~l dlll .America carI dispar din cama 
resbollllUl ŞI a alcoolismuluI. 

• 
Â apărut "Revista, !d{\ulistă" Nr. G din 

1114 A ugust cu urmatorul interesant sumar: 

Editor Aurel Po!)oyicI-Burdullu. 
~~-------------

INSERTIUNI şi RECLAME. 

Publicatie. , 
. Un tine.r car.e are. ceva praxă în can

~ela[Je nota.nală, Imediat se poate accepta 
10 cancelana notarială d in Ciuci (corn. 
,~raduluI), cu salar a.nual de 600 cor. fix:, 
ş~ cam 24° ~or .. Venite şi cuartir liber fără 
Vlpt. -- Dorltorll carI voesc a ocupa acest 
post să se adreseze la notaru! subscris. 

C i u c i u, la 2 I Aug. 1903. 

, . asupra lui Garabet a fost cal~ 1. tU . eon J sticla de rachiu 1) am reprodus-o dupa 
î ., d.' u a SI po· ,\1~g" care ' . -~nvJt cu mero a. EI urm' re . ,1. " • pe \Temea sa lIlreglstrase 
iI It· a a Vlctllna sa usurata C'l'·· 'd' .'. . 

. . j ~ll . Iar pentru a fi aproape de ea ~tirea ',. - 1<' .scddratas' 1~1tr'o pnmeJdle .-
acuse toate chipurile i'n cât du ă 1. ,~ , c" po lţ13 In L Ibl1 a pornit cerce-

" ~eethoven, Ce este literatura? Con-
Georgiu Ionescu, 

notar cl'rcual. 

Hirdetmeny. 
~1.ţIU01le ş} limitele acesteI arte. IV. Super
s~~ţtr romaneşti şi medicină populară. II, 
~ leaţa cultu:ală În Macedonia Introducere, 
Spre desroblre (roman), Din curentele cul- Henkercs k()z:;(~gben !trll'zi kut furrăsra 

nevestef luI Garabet el dorlll" p. P e<.:a,re~ tare In contra domnisoarc\or rom:l.ne pen-
d ea 111 ace la" I It' ~'d" < o ae cu. el, ,ac!lsă la Garabet. T I u-~a In r~,smsere a ?llrt~ filme tricolorI; 

Dllmllleca cand s'a comis crl'lua (' dupa..,,\J-g , care mal amI trecut[ salta de 
A " , Tarabet bu -.' d' il pranzil lInpreună cu Leon col 1 1 curte 1,;" prctura a con cmnat la amenJă 

. , cal 2 de banI pe un preot roman de pe Campie, 

t1.~r~I~. ale secolul~î ,al XVII-a. Naşterea vitlalkozo kerestetik. 
d}~actJcel. pela c.asclOare, Aqua mortis Henkeres,· po:lta: RienJ' lBiharnwgyc) 
Crtmele, deltctele ŞI alcoolismul, "Armilnă" : 1903. augusztus 17, 
(roman). J:>artea, 1. Poesir: Ardă satuI,! 
Banco! Clipe d amurg, Spre toamnă, Scri-

IHtok Stt'f'nn, 
kozsegi biro, 

In 
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Cel mal eftin isvor de cumpărare 
din Arad. 

"TRIBUNA. POPORULUI" 

Diploma de aUI' lS91. Oradea-llare. 
:'1 

~ _____________ ~ _______ ~ ____ ~ ___ ~ II ~ 

Nr. 146 

Juvaepicale, 
bucătl de aur şi argint (frăute) 

bilete de alDanet 
KI,SS ~.YULA ·---~r j 

templar de zldu'l şi Zllobile. ! 1 

SCHAfFER JOZSEF 
compactor. 

Â RÂD, Strada Tabajdy Karoly. 

cump~r& pe bltnl gata cu preţurile 
cele mal scumpe, iau le sohimba. cu 
alte obiecte. 1005 31-

Deutsch Izidor, 
clasornic~r şi juvaergiu 

.~ Arad, Strl:~da. rrelllploOl. .. 
Telefon n·rul i38. -

T~ltlfon (pentru oraş şi comitat) Nr. 387. 

BRAUN N, A, 
deposÎ' de culorI. 

Arad, str. I'orray, pi8ţa Doros-Beni. 
M~re deposit de firnis, culori de 

ulei fabricat propriu, culori pentru vl1p
sirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi a. 
toate de prima calitate. 

Execută tot [dul de 

lucrări de compactorie 
dela eX~Clltarea C~a mal BJlllplă până la cea 
mai de lux. - Comandele din loc ~i pro
vir;ţă se efertuesc prompt şi punctual. -
Lucru bun şi solid! PreţurI moderate! 

Sprviciu punctual I 1045 6-

Diplomă de argint lSSo. Budapesta. 

VEGH ISTV AN, 
tinichigiu de cli!.dirl şi lux, 

A It.A Il, Boros Bani-tar :Nr. 10. 
936 25-25 (Colţul st,răzil NAdor). 

Primeşte orI-ce lucru de Orna
ment, acoperirea cu tinichea a cladi
rilor, turnurilor de biserica; msl de
psrte lucrari pentru Introducere" apel, 

- Comande din provinţa se 
1034 14- efeptuiesc prompt şi solid 

arlingiarea odailor de bliie, a condu. 
_ cerei apel In bucatArie şi la closet 

. ' 
- Pachetarea gratuit. -

KALMAR JOZSEF 
melhanie. 

RecomandA 
Bicicletele 

sale de cea mal buna calitate. 
Are In deposit guma interwară şi 

esterwară de prima calitate, şi tot felul 
de parţi constitutive d'ale bicicletelor. 

Eft1ne ,1 pe lângă garanţie 
efeptuieşte 975 47 -

Reparaturi de biciclete, 
instalarl de 

sonării electrice şi telefon uri. 
Toate pe lângă garanţie. 

Strada. Salacz nr. 2. TelefoJl nr. 24:2. 

repara ~evIle plesnite atâ.t în loc, cât 
şi in provincie, preţurile celelA mlAl 
moderlAte, execuţie prompta. 

BIEDL JOZSEF 
coloritor şi pictor de Odili, imitator 
967 25-2fl de lemn şi marmura. 
.Arad, piaţa Libert. (vis-a vis de statuie) 

Pnme,le te a~e lucrArile ce se lin de 
bran,a aBu~, (' hlar şi cde mai grele. 

PictA.,i de odaie, 
precum ,i coloriri ,i imitAti de lemn indi
gen SBII tXOUC (floderare) 10 fZ~culje ae gus', 

pe lângă preţuri moderate. 
Prime~te tot-odDtA curb lirea locuinţelor de 
to' felul de insecte, pe lânga garanţie. Co~ 
a.anoele dm prov:nle proIDr:t ei g~:. L:c.-·-

La comande pe santa bisericilor "abatr .'~ J 

Depozit de ciflsornice şi giuvaerieale. 
---_.- ------~ ~~- - --- - -- -----------------~-~~-_. -------*------ - ------_.~-_._--_.----
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A RAD. strada Boposbeni_ter Np. 23. 

Primeşte tot felul de lucrarl ce se ţin d 'd' I . . . e ZI 11' ŞI 
mobIle, precum: lucrăn în lemn pentru. clădiri portaL . , c.e, aran. 
jamente de priJ.vălit şi birouri. Arsvjimente de culină, dorrnitor 

80fragerie şi salon, dela cele mal sbnple pAnA la cele ma; 

elegante p1 ompt şi eflin. 972 lB-2G: . ' .... 

Comande din provinţă se efeptuiesc numai de cât. 
- Deeemnurl dau gratuit. -

I La lucrări pentru bisert'ci dau rabat.--
I 

li 

II /#", II 
~====================~~~ 

Pian~, ~ianin~ ~i n~tc IDn~icaIe ~ 
se .găsesc In ~eposHul meu infiinţut In anul 1800 cu. pre
ţUrile cele mal moderate, la dorinţa. In rate, eventual pentru 

m; lDchiriat cu luna .• ,.;.~ .. 
Pis~.ele )lJfle EU.Dt din ftbri('jje: BOlfnd(lrfrr, Eblbar. H rtfrr,ann, 

Kern, K'amu, Koch 81 Korselt. Lune,. Lyrs, P tref, PHk'cb S('bnabeJ 
t5te/zhlimmer. BtIT gl, SI hWtJgh1 thr, 'Ih k tii WHzely. ' • 

- J "mese rcparări şi acorddri de piane. - _-__ ----H~ 
.,..... iii' 

"'-- .... ~ 
.J.KRISPIN ARAD .~....---_. ___ w _____ ..... 

Lucru de gust, preţuri moderate. 
Trăsuri gata la dislJosiţie. 

Comande din provinţă. se 
efeptuiesc pr.mpt şi grabnic. 

In bibliotera mea de Imptumutll1'6 taxa 
IDoarA pentru retit este 1 ()O f~or. pe 

lună.. De volum 10 tIIerl. 

1<)S:I1~'" OI.~ISPIN 

Arad, str. Deâk-Fereurz Nr. 28. 
9G2 17-20 Nr. telefonuluÎ 35. 

""'-. 

Tary Bela 
--fabricA de trăsurI 1'-, 

= şi atelier de Instruire. = 
Ata.d, Boros Beni-ter.Jlr. 10. -

~ 

il = 
~ 
c:1:) 

_. 
= e:!.. 

Primeşte fabricarea de trnsurl~ calese şi caruţe coreBpunzMoarE 
tuturor recerinţelor moderne, pe la.Dg~ ez cuţie de gust.. Primeşte d'aaemenL 
tot felul de reparaturl, şi toate lucra,rile ce se ţin de lustrui re, pe lâng~\ " 
pre~url moderate. - Se recomandA mal ales atenţiel şi pa,rtiniril prea st ~ s::::::I 

.~ 
II 

I~ 
_._--~~-

Depozit de ciasornice şi giuvaericale. 

domnI proprietarI de pam~nt, 990 15-26 L,~-

........................... 9 ..... '1:. .... ' 
<~. 

;~~~Si!lII@J~ •• ~_B_.!>ţ~,i' _~ 
00 ImprumuturI de bani pe amortisare - . -~.- ~., 

I mijloceBC pe IADg& condiliile cele m.l av.nhjo.se, pe moşii ii !m TE REN Y 1 J E N 0,- .~: 
C88a tn oraşe cu 4'3, 4 ă şi 5

% şi amortisllre de {I === Prăvălie cu diferite mărfuri Ja "steâU& ulbii." ~.r-f:\i 
_ 20, 2&, 30, 60 de ani, N\ "" (In colţ) ;', 
fWa ~ Arad, Fiaţa 13oros Beni lfIr. jfij~. " 

mi adecă t~ C~~Ată a socotita atAt oamMa cât ~i amorti sarea din capital. . Ba ~--
lH\ PnnclPlUl meu e lndeatulirea M. On, public, oare vrea sa I R dtt. ""1 ule~U de coloniale, tot felul de iii f ecoman ~ mJgau D 
i'It ac' lmprumuturl hipotecare. fainI precum şi alte luorurl. 
~ lmprumuturile se plătesc în bani gata, scrisorile .hipotecar€ se 'Deosebit recoDlanda. & e m in ţel e Il tot felul d.e .. 

I plătesc cu valoarea lor fi()Jnina14. Spese prealabile nu sunt, tacsele I 1 e g u Dl e. '" ~_" 
mi le socotesc ulterior. S 1 1 t ~ Preţuri moderate. erv c u promp ~ J- i.'I'::~·".' '1· 

I 
Pentru de81uş,.:.~rl .... m. ai detaiate It, se adresa la ~ , /J ", . .., " La l'omancle din prov~nţd ~ impachetarea nu se socoteşte Cu~~~ : ':~~~', J 

~'=.;: ~HERZOG SANDOR Mi . ,-arca cu ba,nt ua1a.2% s .. cazam,.ent. . ' . 945 2~_2,U, _ 

M 4~Jad, strada. Weitzer .. Jânos Nr. 15, uşa 7. = i:~~\itiirtJ><;~ , 
~ il PR1a~,,~_., .• ~Dl.II~~\ ~ ~ ~~~ =-~--~~ 

Tipografis • Tribuna Poporului", Aurel Popovici· B1f,rcian, Arad. 
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Nr. 14H 

a :e~~~!:~~ I~~~~~~~il~r xl~~-aru.e-I 
cesa Aradului de dincoacI de Mureş. 

Dăm mal jos vorbir:3 vjc~-~reş~-

d · 1 1 ),."lo1dovan rosflUl la lIlttmpt-mte ul . II 

P S episcopuluI Ioan l. P.lp. 
narea . . . . l' 1; , 
Inalt Prea ;,jmftte Donl1lu (; LPZSCOP· 

In Vl:\ătoril, din o parte Însemnată 
a de Dumncz~u ,binec~vintateI noastre 

d · .. intruI1itl III a Xlll adun. gene-
leces.. .' . f ',' " 

~Ja~ a reU01~11l1 l?r, sunt erIClp, vc-
.- ---zin' coborit 1"1 ml)locul lor pe maltul 

',,:-

patron~i parinte suHetesc. , 
-~ . . d 111-n.eunmnea, aceasta mlcă ar 

sufletita este cultumlă, adunată la m;n
evrele d~Jactice, este insu1le\iW., cand 

, - _. -- lnremul 
poate s'dluta în fruntea el pe Sl r-

, , ' Inalt Prea comandant, 1Il persoana < 

SântiJ"l Voastre. 
'ţ{)ascălul român, acest pr~totip al 

IIlopestieI şi diliginţ~l, e~t,e ŞI treb~e 
':.,'L. tie mândru de şeful, casele tot prm 

ţ modestie si diliginţă a urcat treptele 
" sfintulUI tr~n archiercsc. 

Imprejurari!e acc:ste .ne îmbucură 
şi insutleteşte' lmpre!Urănle aceste ne 
umple de mândne Şi de s~eranţa ~IlU) 
fericit viitor: suntem larl m credl!1ţa, 
că acela ce făra gajulirl, f,ără yro~ec
ţiuni numaI prin modestie, ~lrgU1~ţa. 
şi onestitate a putut să-~I, castlge sle~I 
o posiţie at:it de aleasă ~l respe~tată, 
acela, ~i nUlDal acela va putea sa aSl~ure 
~coalel *i representanţilor el. autontate 
:'uvenilă si nosÎtie deamnă de che-..... , , r , 
marea ce o au intru promovarea cul-
turei şi prin aceasta a intereselor cel~r 
marI şi sfinte a-le sfinteI noastre bi
sericI nationale. 

Tar; in aceasta credinţă, vom 
'-!.!Jlla cruciI luI Cristos ce o poqI în 

. t:~~tea ll.oastră; ea va fi scutul şi mân
~r;C'rea noastră in multele neajunsurI ce 

. ~;r,: ~""'''''~:, ~"\ I . , '1 ..•.. ;~,.- '-". "... {" "Irnbo Ul cre 
dintel ilO astre ; lI1curagu1toarea ,?l insu 

fletitoarea noastră in lupta cea mare ce 
--() purtăm in contra ÎntunereculuI neş
tiinţeI; ear purtătoriul el şi inainte mer
gatoriul nostru, va ti adoralul, pentru 
cart deacă va trebui, şi vieata ne-o 
jertfim. 

CuprinşI de asemenea sentimente, 
~d espresiune profundeI noastre mul
ţămite şi recunoştinţel fie~tl, pentru 
deosebitul interes arătat fată de noI si , , 

. reuniunea noastră, depunem scrvitiilc 
noastre la di<;posiţia Inalt Prea San
ţieP-"'-oastre, rugând pe Dumnezeu S<1 
\' ~ ţină în fruntea dreptmaritoarer 
noastre bisericI, întreg, sănătos,intru 
zile îndelungate, drept îndreptând cu
,vintul adevăruluI. 

Intru mulţI anl sUlpâne , 

Congregaţiunea extraordinară. aco. 
mitatulul Caras-Severin. , 

LunI la 24 :\ugust s'a ţinut o scurtă 
jcongregariune la Lugoş, convocata mal 
ales in chestiunea l11~ităsăriel, ce are să se 
În(iinţeze la Lugoj, în legatură cu care 
,,'au .1".." pus CU totul 10 afacerf curente 

'-- .-/<\\hnllu.:.tŢ,,\\~~ la ordinea zileI. . 
.!'!" ....,;,!I. Ţoate pr'>'i'unerile cOllutetu]uI admi-
c~tratlv a,L1 iost Pt\\\\Îte unanim f~ră des-

./ ~atere. S'a _aprob~t l:<Jllc\usul represen
~anţeT .oraşulUI L.~goJ Pf1\ltll, la cumperarea 
lI1t~a\'!lanulul Lowlnger (pe drumul Timi
şanI lntr.e abator şi halta trenuh.\l de in 
!eres regional) cu [2,000 cor., precum si 
IlnprUIl!utul luat de oraş dela banca c;. 

~'I'llşană 111 scopul ÎnfiintăriI mătăsărieI 
. ,MaT in.ter~sante a~ fost int'erpel~~iu-

mie făcute inainte de întrarea in ordinea 
, de zi; DI Cor .. Brediceanu a interpelat în 
\ ~chest.1Unea "st~lke~lul" dela Anina, dl Con-
~ '{Bntm Moran~ dl.n Bogşa În chestiunea 

!~~1UJtor ml.senI locale, .ear dl Virgil 
~ omlcy In ch~st.lUnea unul ordm neconstitu

ponal al l1UrllstruluI cultelor, 

(,.Drapelul. le) 

1i!RO August 1903 

tuluI major, Rudolf Samsclwlla căpitan, Pasta luno 2 cor. I adj utant, P. Puchallo co.lonel, A. Straussen- Pudra luno 2 cor. 
,b!t'R colonel, treI ohce[ 1 cu blclcktc; ~ ,\1 ij ;oc sigur contra durerilor' de 
i acestora li se vor utasa o sectie de gean.. stomcc, a sgarciturilor şi a catarurilor de 

lRA,n, 2.~J Augl~"t ,n, 1903 .. ! darmerie de trupe ~ seqie' de pressii, stomac, contra boalclor învechite de stomac 

NOUTĂ.WI. 
I{l'etitkul'l'. La ("Ilatul UII1 fl'lllllp<t 1'1'1- : comandantul pieţei, oficcrul de încuarti- şi contra lipsei pofter de melocare, pe urmă 

JIluiul \l(l~tl'lI artieol ,J,~s(ala,.ea d(:'a Orade''", I rare, oficcrul de aprovisionare, un medic un miiioc sigur purgativ Ură durerI: e 
,,'a pll,; l'i!aţiullea: ,.J)I':(:lII'''. de \I1tl"OJ~aJ'e",: de trupe. Biroul de informaţiI ÎI proved, ceaiul întăritor de stomac al farmacistLlluT 
- dill grp:;,al:l. .\U ll: ro,;! UI"f:U"" ue I.Jltl'O- : dOI ()Iicerr din statul major şi opt căpitani. i Kossuth. O cutie de probă 1 cor. :l0 tiI. ~ 
duePl'C' ci () d('(;I:u'~lţllll~P a e~l,;e?p~lIlll Dr.! lJ..;spre preg:ltirile prealabile a mane- 10 cutie de probă 2 cor. 
!Jllni/rie Radu, facuta, UlIlll ,zmrl,,,t. d!'l~ 1 vrelor au eşit de altfel în public svonurl I - Contra guturaiulur, tusei, răgu
ziarul LJll~llJ'(',;e-eatl)IIC .. ~zah:Hbag", 111 turl11a triste. Aceia carI vreau să mulţumească' şelef, flegmeI şi a afecţiunilor laringilor 
de intpr\"lPV. >1< 1 deplin pe Monarchul, în hiperelullor, su- are un efect miraculos pastilele de pept 

. . . ' ! pun la torturI nemai pomenite pe soldaţI. Se nega. Se pot găsi in farmacia "Vcrg-
~all~I personalI': ll, Sa ?lolIl epIscop 1 Majestatea Sa va sosi in 4 ,'''';eplelnJ'l'e .'.laria" aluI Kossuth, în Arad, Piaţa Boross .. 

al LlIg()JlIb~l, Dr. \ asIle Hossu, ala/{,le!'! i dimineaţa la 5 oare În gara dill LipoJ'a şi! Ueni 150 (casa Dengl). 
seara ~ ~osll la Arad, ullde ~ sţat o 5' '/,1- l'a sta până z'lIr;{usipl! Î Septemrre. pe teatrul ~.~=~~~ 
c<'Jld 1'/zl!e .la maT multf credmcl?şf. Cu tre- opera/ilmilor milita7'e.. , .. , 
11/11 de a/ma,' a pleca! spre Blaj, Câile ferate au luat dispoţif ca în zi- Pretul sp1rlulut dm Arad, :d8 Augu.~t. 

>It 'Iele acestea sa comunice zilnic trenuri spc- I Spirt rafinat, vcnzare mare 
Cat.a~trorn (lin tapUaH •. Focul ciale cu gara Radna-Lipo,:,a. . . 1" "A 1> mică 

.. .. . 1· Precum szmiem dm IS110r SlBllr mfol'- I brut venzare mare 
cel mare Cal'e LUIlI Rara a nnmc1t ma- ţ' \1 ' ! 1 .... U .-1' -' ~ ! " . 

. , .. 1\T "d h' 111<1' l a.Jf!S a ea ,Ja n va prr-mt nun o 1> 71 "mIcă. 

118.-
120.-

IIG.
[ 11),--

I 2.XO.- T 3.~ rele magazlll .Parzsl .,:.vagy <J:Ir/~ al' deputatle. Astfel va rernânea şi deputaţia \ [00 chilograme borhot uscat 
din Hudape!:ita, a rost o calastrolit ca bisericiI romane, care avea de gând să sa-
:-;i care n'a mal fost În tara noastră de Iute pe Monarch, din incidentul că vine Bursa de grâne din Budapesta. 
~TeHle lungă, . În mijlocul Rom'-lnil~r. 50 chlgr. grâu pe Oct. . cor. i .. t3-j-44 

Cat-'a din strada Kerepesi, în care , _ ~ ,. l'l 1> săcarâ pe Oct . l'l titl-l-6.1y 
a i:-:lJllCllit 1'0cIII este propl'i(:'latea lulUr. , F O~'url marl~ O co:ncIde~ţă fa- Il " porumb pe Aug. 1> G. q 6. [5 
Alexandm Szen,isy ~i este o zidire nouiL I lală. par că. ~ la mijloc cu mgro./:ltoarea" " oves pe Oct. 1> 5·37~5·38 
Ea em inchirial.ă. frat.ilor (roldbeJ'!.!(']' s.,·j. c.a .. tas.trofa, dm Bndapesta: erI.şI aZl~ am I Bursa 

<, d d· \ comerciului cu porei din Kobânya. era 1)lim1 din slltennil pân,l la acopNI~ Plllllll m vre-o treI părţI ştIrI e~pre 
( . . i'I 1 . ,"t 1 b Raport dela 27 All"'ust cu măl'fllrl de Xi.'n'enher" si alte lllfu'- Il1tem 1 car au prICInUl mar pagu e. '" 

'. n • 1 '1' t· l' 1 ~ 'lSt"t . PorcI graşI (ungarl), por. peste 400 Kgr-··-· - Il!. 
flll'l În valoare de milioane de coroane. Il o.ron a I.n . ,) COIllllne au pt ll. "" • • pani!. la 3(1'.) • 

Omul plltea sit-şI cumpere aicI 01'1 ce f1ac,lnle, ,pretacend in . ce~mşe case ,ŞI" • ~nerl PAni!.lag:l~ • 114-115:: 

fel de obiecte, de cari an'a trelHlinţcl. l':co.lta ŞI la:-i~nd s[lră.cle m urma: I~rI :: :: (SerbIltt~:~l p~"t,; 2'GA • 11f,-116:: 
Firma era scrisă. pe nLlll1ele luI Iacoh ~. a Iscat un toc gro~azTll~ pe moşia <110 " • pâna 1&240 • 111 -114 .. 

Ilenric GOldberger ~i Samuel Gottlieb Olvene; a con.telui Zself'n!:izky_ Au ars 

Goldberger. carI i~l aveau şi locuinta vre-o 00 de Vite. A VIS. 
In aceea:;;I ca:-;tt.' etajul IV. Magazinul ~,In 11:H Au? pe la. 11 o~e _ 1 ._ 

OCHpa nu llllmai cele 4 etaje ale pala- a. J?l. dl~ homul ma'Şll1el de tI:lerat sa, Uu~an~ toţi ulJo~aeIlţll nostri 
Llllul ::-izen[t:-;y, ei 'Şi etajul I. dela pa- ~~mns ana cO~lUnel. l~ăI(Le" (BII~~r) p~ i ("tu'l SUIl~ 1!1 ~'tls~.lJlta eu, nbOl~U
latlll vcein, proprietatea v~duveI lui care era adun,lt .tn ~~o,;urI I,ntre(lbă re i lIH'utul foii, sa hmp,'oinsen n rf~S" 
Kohn Annill. colta anuluI ăstUIa, GI'aul n a fos~ a:-;e- (~umpel'u (,)littllltelf~ dt~ nhOllaIU('ut 

F I ' 1 ItI . 1 7 curat. Paguba se urcă Ja 20-20UOO. ••. • ' 'o.CU , s a (.ec ara pe a o~ e. e. (~P, II-se '"OI' pl·t'zmtn Pl'lJl olIentl • t coroane. seara ŞI s a m 108 cu o repezlcmne po t II J.d T ib P ., 
uimitoare. Pe uşa dinspre strada Klau- Indemnăm cititoriI nostri şi îl ru- ~ t • .r. m...". r. op,. 
zaI eşiau în goană nebună amploiaţiI găm să sfă.tuiasc.L 'Şi pe cunoscuţii lor --~-~~~ 
magazinuluI cu sutele, fără palMil, care să-şi a:sigure averile, ca să. nu-I arunce U L TIM EST IRi • 

1, f c;\tp-o :'ichintf'le nefericita. pe drnmnrl. , 1 
cum Ci aplleat cala"tro:\. *. )1. ~n nil nt merge n lUnlleYl''''' • 

l"uclll :-;'a }-II'()(iIlS (lin ~irrlla dec.- _\ 
triei'\.. :\Iagazinul î~l avea stabilimenlul . y Petrecere în ~iri~. Pf'trecerell. aral.l- . ~ De lunI ~e .'lile s'au jăcut r.regă
propriu electric in suteran. 1\Iaşinjstul a J~!a CI'! sa.r~ de e~tr~ tllH'Jlmea ro. ?lână dllli tl,n pentrz: pnmirea .M. S~/e la Ltpov~, 
vrut să. dea drumul curen(nlm electric .~/l1a In "Casa NaţIOnală a reu~lt pe de- SI acum lfl momentul dm urmă sa 
ca să se aprindă lămpile şi tiin vina pliu. Ra~ să mal \'czl aşa cunună frumoas~ i publicat oficios că id. Sa tiU va veni 

de cueoll1ţe rnilndl'e! Lume a fost multă ŞI l ..'., " 
luI s'a produs catastrofa, deoare-ce n'a \'e~elia mare. (Vom reveni). a. memevle,.Cl )J~ fi ~,ep:eStnlat l!,m 
Învîrtit maşinăria În mod reglementar, >1< ' clzronomul f ranClSC F erd1l1and. Dlrec-
,xicl până acum nu s'a putul cunstata Atra~em attentilluell act'/or p"eo(f dill {ia căilor ferate a fi j(lst ineunaştinţată 
Iluml~rul jertfelor perite în !lacărl, citc} Con!. Arar/ulu! carT'În pelsoQuă sau pel/tru (.'ă nu mai e lipsa de cele dow: trenuri 

al'erea llezoeslef sau a b,1t!lilo/' ali sob'it în . I d t d' r)omI)jeril abia pot întra Între ruine. ,specla e coman a e eja. 
l' a111tl trecut dare directd ÎII szwul, cm'e Î71- , ~ d 
Afar,l de cele 1;> per"oane carI l::ii-au _. Hotar/rea asta prea ma/fă se a Zice 

i) ~ ,trece 80 cor., ca cel mult În 8 ,ile să mat1l-
glÎsit moartea sarind din ferestre, au le,e comiletult/l de ].'erificare comltali.'1ls în~,'gd'ura cu .cr!i~_:~~~~isteria_la_Y.~_ 
mal dat de 2 cadavre ar!:ie. După spu- (megr'ei 1~'a,olu vâl'ls~lmâ'~r) o pdi{ie În care Beci. respOllS, IOUll nus~u Siriullu. 

I t I 1 I . 1 t b 1 sd' declare că doresc cum cd darea lor, sali , se e por .aşll 11, SU) rume ma re u e Editor Â ul'cl Popo\'icI-Bul'(~.ianu. ~(l fie vr'o 5 cadavre. Pe haza datelor darea soft'ilă după al'erea nens/ef sau a bă- ~ ___ . _____ '_~ ______ "~ _______ ~_'~'~'_ 
('{nor să li se compute dublu la compunerea 

de pâm'i. acum se dă. cu socoteala că lis/el penlt'll allul T!JO.ţ.. 
au perit ;in persoane. Listele 1-.jrilişttl01' se vor compune cu 

:1< începutul luI Seplembre şi l'eclamarea ulte-
Att'llhttul luI SUl'af'ow. Din Dri- ,.ioat'ă e jelnf folos. * 

napol se depeşeaza că MiercurI noaptea Catastrofa tIe tren. Din Udine 
către I [ ciasur} trenul expross ce vinea (Italia) :se clepeşează. că in apropierea 
din Belgrad a fost aruncat în aier. ti de staţiunile Rasian Sial'onesco un tren 
călctorI au murit, 13 inşI au fost greu de povara s'a ciocnit cu unul personal. 
rănitI. Atentatul acesta pus la cale de cal'e ciucea miliţie. 9 inşi' au murit, vre-o 
SarafoJ)J şi bandele bulgare, s'a să- H5 au fost grav răniţl. 
vîrşit la kiilelii Burgas. Bombele au * 
sfărmat doue vagoane_ Intre cei omo- l)ortofoliu peJ'(lllt. Pelletan, ministrul 
rîţI SUnt 2 femel şi un copil: de marillă al Fl'anÎC'i. in călt"'toria sa din 

INSERTIUNI şi RECLAME. 

A VIS! 
Subscrisul reeomand atelierul meu dE' 

ras, IUlls ~i frisa!, ~i rog pe onoratul Pllhlic 
){omân din loc ~i pl'OvÎllcie a me incuraja 
ea !;ii pană acum. unde VOI' g,isi un SPl'\"ieÎu 
prompt şi o ('urâţenie fin:i. 

In atpl ierui meu se g<isesc U1'rnătoareie 
obiecte: legături pPlltru muste~e, brilantinlll'I, 
pUl'fumuri, Si'tPUIlUl'i, perii şi paste de llil1ţ1, 
bail'omuI'I, ape de sJlfilat capul contra rna
trf'~ei şi a inlă1'i rădacina perului şi altele. 

Cu deosehita slimă: 
JlllLHL lllI,OŞIlT, 

friser. 

,. I~ aceiaşI vreme se depeşează din Cherbourg spre Paris, ţ;i-a pierdut portofoliul 
II aS~l17gt0n.. (America) că ambasadorul ee conţinea multe acte importante. ;\Iini
amerIcan dlO Constantinopole a adus slml Pel/clan numai in Paris a obsermt 
la cunoştint.a guvernuluI seu că Du- pIPr(]prea portofoliuluI. -- Zăpăceaia luI e 1051 1~3 

. de altminteri u::,oI' de explicat... numai 
mineca a fost asasinat vice-consulul zi]ple Lreeul,e s~a căs,ltorit cu o fată. Linrră --_ .. 

Plata Toko y Nr. 7, Colţul Porray, 
în rindul seminllrulul rOffil\n. A.rlul. 

american din Beyrut. Guvernul ame- ţii frumoa,,!t, De vindut 
rican a cerut telegrafice pedepsirea celor • S b . 1 d' A I'b f 

. Strămutare de local. Societatea căI- ~ LI scnSli 10 mană I eră, ără vlllovaţl şi a trimis momentan mal sarcinI. vînd averea mea constăHHoare din: 
1 tunarilor din Arad sub conducerea d-lur 

mu te vase de resbol înspre Turcia. iustin Olariu şI-a strămutat localul În strada ~ lanţurI părn&nt, (lanţul e de I()OO slân-
'" principală (Andrâssy ut 22) vis-a-vis de ;enI pătrat}) pentru care şi dreptul de 

. )\\\llenele marI din J.ipo-rll. S'au casa comitatulul. Nouile localitătI sunt islaz, păşune pentru vite. ApoI casa cu 2 

stabtln deja disposiţiile detailate a mane- bogat adiustate cu marfă. Recomam!ăm ce- od<if, cuină de earnă şi vară, cămară de 
"Telor,mari ce se vor ţinea în jurul Li- tititorilor nostri ca de aicI să se provadă bucate, cu grădină de 800 stiinjeni patraţI 
~oveI lI1ce~end din 3 până inclusive Î cu incă!ţ'iminte. Va fi ieftin, prompt şi In curte e grajd, cocină, f<'int,ln~l şi alte 
Septemv~e 111 pI~senţa MaTestil.ţef sale ~lo- solid ~ervit. edjficii later~le_ Cu preţu~ ~c: ;:lOO cor. 
~ar~h.uIUl. Depr~nderile la porunca Ma- '" (::tlOO fi) Casa e slt~ata m loc fru~nos~ 
Jestaţll Sale vor h conduse de statul major, Coa mal uestdC~ădOllsil. eremit pentru lungă dru~nul de ţara e acomodata ŞI 
acesta alcătueşte, ordre ul de bata ilie şi \înfrUmseţarea tenuluI e crema de fiorI de poate ser."l l?_ent!u orI-ce" . 
fixează puntele de plecare. Comandamcn- liliac. un borcan costă r cor. I DornorJl sa se adreseze la 
t':ll suprem ~a ~ta in Neudod şi v~ con- Pudră de tlorT de liliac I cutie I cor. t050 1-3 ArOll Bal'bu, 
sista din urmatonl: baronul Beck şeful sta- Săpun de Aori de liliac bucata 70 fiI. T.-Szekas, Nr. c. 4. Temes-m 

• • 



6 "TRIBUNA. POPORULUI" 
Nr. 148 

Să nlergem mamă!! 
Unde? 

In prăvălia tIe haine pentru bărba11 şi 

copil alul 

FI-."'" I~eo, 
ARAD, 

Andpâssy-tep n-rul 9 (vis·a-vis 

cu noua biserică a Dlinoriţilor) unde acum 
cu Începerea anului şcolar căpătăm hainele 
cele mal noi, maT moderne şi mal eftine şi 

anume: 

Haine pentpu băieţi: de l~-lÎ an' . 
.Haine de şeviot, pentru toamnă 
Haine de şcoală, pentru toamnă . • 
Haine de camgo.rn, deosebite culori. 
Haine moderne, •. . 

şi mai sus; ezecuţie bună. 

• 

• 

10 
11-14: 

• 12 lIS 
20 

Haine pentru copii: do 3-12 anr. 
Haine de toamnă cu 2 slre de nasturi 
llaine Loden • 
Haine Loden din Zsolna . 
lIaine de camgarn, specialitnte. 

şi nud scump. 

• 6 
7- 8 

Il 
12 -14 

Haine pentru bărbaţi. 
Uaine de şeviot 
Haine mai fine . 
lh,ine de camgarn . . 
Ilaine fine de Lodell din Zsolna .. 
Ilaine de tot fine din camgarn . . 
Specialităţi din cel mal fin ('smgarn franc6s. 

IH 
18 - 20 
22-24 

• __ o; ':--26-= '3 
32-38 
40 - 48 

Paltoane de toa:mnă. 

cor. 

" 
" 
" 

cor. 

" 
" 
" 

cor. 

" 
"

.-~ 

" 
" 

}Jaltoane sure de şeviot 

Paltoane fine Doubl. 
Paltoane f.lIUlgaru, 

20 CO ~ r. 
24: - :JO 

" 
dec:sebite culori .25- ao 

" 
SpecislItăl1 One . 32- 44 

" 
1049 2-10 

Principii solide f 

Clase după măsurile deosebite I 
Serviciu prompt 1 __ 

ÎNSCRIERILE 
in .0081a de muzică din Apad pe aDul al 70 lea încep in 
localurile Ş '}oUI la 1 Septem vrie şi se pot face zilnlo del a 4-8 
ore d. a. 

Tacaa de Inscriere {'ste a se plA.ti Inainte şi ftfoee 10 cor. 
Didactrul pe IlDul tntreg face 60 cor. şi se plateşte tn doue rate. 
La instrumente de Buftat se primesc grAtuit doue eleve. 
Cererile netimbrate Bunt a se Inainta direcţiuni! pâoa. la 6 Sep· 

tem vrie 1903. 
Pe 8sma meseriAşilor - de se vor Insinua tn num~r corespun. 

zetor - se va ţinea un CUrB special, Slt.ra dela 8 - 9 ore. 
Corpul profesoral: Budits Adam, Budita Ma.'yas, Ferch Odon, K,,

le1zky Vilma, Puresi Jano8, Sch1eisner AII a.Ua, Ubl Feren('z şi ZoUai 
Matyas. 

Arad, la 22 August 1903. 2--8 

In numele reuniuniI iubitorilor de muzicl. din Arad: 

I ~ A 8 i g Q r a ţ J: vis$1l zest 
'. . re, cspital de Intreprindere, rj>nt~, ('azuT ~ 

, mo. tIt, Flf'PFH' tiI' 'nmorm~nt~,rţo' ~ h I-----A:-g-e-n-t:-u-r-a-p-r-j ';':'1l-C:i:J~' a::l :':ă=î ::ll.:....A-r-a-d----- .~ 

,. 

g -8 A BANCEI GENKRALE DE ASIGURARE MUTUALĂ SIBIENE ~ 

g~~ nTBAliSSILVJA.NIAU ~ 
:~ R 
~ ~ prÎlDPsce ofl:'rte pl:'ntru 3sigurArT din cornitsteJe: Arad lJ- , = 
~ C d C 8 . T" . m ' l.ch1.ş Bihor g. .. !. ena, araş- everm, Imlş '1 .l. o~ontal ~j le f'tppSlle@ce pe la~g! cele' ;: ~ 
~ ~ ml\l favorabile cCJndi$iun!: • 1;1 

~ g. 1. ~n ramul vIeţii: capitale cu termIn fics, rente, zestre pentru fetiţe CII. ~ ::; 

.~ l' de tntreprmdere pe~tru fecIorI, pe caz de moarte, spese do 1nmorUJ~ntare: Ac\l~!al ODa ~ 
bi, ~ din urmi!. dela bO-ClUCi cor. se plMesc la momont tn ziua morţiI 1nt~mplate _ \(, ....... 
fl.: 2. In ramui focnlnI: clădiri de tot felnl, mobile, mărfUI1, prodnrte de o~p 8. II.' ţ. ~ 
~ ~ 3. Contra turtulnl de bani, bijuteriI, valorI, haine. reevisite ş. a. priD SP8' re '" <:1 

g ;S 4. Contra grlnlUnel: grâu, seearii., orz, cucurnz, ov~a, viii. (vlnea), pla:, _',,_ ct il- c-,' __ --

_ ~ dustrlale: oa.nepii., in, himel, nntrelurl, ţabao ş. a. -'. ,"- ... 

• 1:. D~sluşirl se dSQ şi prosp~cte se pol primi la ag~ntu!'ele DQ-"L"O 

;; ~ localtl '1 Cl:'rt uale mtei tn th ace cart' comunQ ,i direct prin \ 

.~-i' Âgontura. principa.lă "Transsylva.nia''--1n--AN 
< Stralla Szechonyi nr. 1. - Telefon nr. 3U9. 

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

Nou 1 Jahner-Creme fără grăsime~o.! 
Ma.l nou pNd\lct higienic pentru înfrumseţarea. ~i ·nobilisa.fea'pieleI. 

Efectul Indată fără esemplu consistă prin flcM~ml'i1 T 
pelea obrnzuluI, prin aceeaşI uşoară lncorrlnro, (~(lnslstA n~o
menon UDe! ncteziunI do marmor alb ~i beţi, 0UM 811i\ liiuX 
prin un alt mijloc de tnfrumseţare nu s'a doMudit,. 

l'n mijloc de îmfrumselare prin insn~lrea aceasta cum a 
Jahne[". 

Crema fî\.rJ\ grl\slmo agitf>azi\ în tot locul o sensllllune 
insllflrţit~l. ~al perfect IlO torenul IHlDtru ingrlglrea înfrul11-
~eţllrel. Xrstririldos 1 In moment efect. 

1'0 timpul tntl'ebuinţrtl'el rlispar p(lste galhen(l, bube elo ÎII_ 
f{'rhinţl\rI, bubiţo, sgrălJlloţ{llŞl aHolc pentru necurl\+lrc8 pielel. 

~('t('zeştB sh!lrciturl şi semn rle bubat, acoardli. tnauşl la 
pnrs?ane mal lwtr!lno o coloare de obraz jună proaspMă şi 
gTllţllJasă;. obrazul,. grumulIul, braţele şi mfl,ui!e conservă o 
tnlln~et1l. tra[lan!ă 1)10 ('oloare dl'lIgostoa~ii, _ 

Jahner-Crellle fl\ră grăi>lme 'să IHlato lIIal virtos zIua cu 
SUCl~OR Il se întrl'bulnţn. Nu Ilonţine Ulci arg-iuL viu, uicI pl\1' 

. ~ . -,;,~~ 'Pc 1 1fIfulil 1 corollllll. . .' .. -

Jahne-'r" 8 p Y. co~t skpun scrvoQto n 

od-cu asvrelliu şi eierol ~ !liele1. ·#La intre-
buinţarea Jllhnor-pollllldei trebue mal tntlliu a' spă.l~m cu :oceBt săpun, prin ce efectul pOIDfldel Se 
tnalnteaz!!. foarte e8en~iaL 1 drb. 60 fllerl. 

Jahner puti e r. Jahner·puderul este nedisputllvor non plus ultra a tuturor pllderllor. .Este 
un purler pentru bal, salon, rle tOllte zilele pro('nm şi ponlru lmfrUlll5tlţarea peleI, ca,e 

are insuşirell nn numar de 1\ tlco))('["I, el ('ste ~I nhsolllt nestrieătlos. Jalmer·puderul Qste un pro· 
duct perfecţionat, care ]n privinţa buniltiiţil II IhH"ţel ~l a Ul'IJerulţiosillljiI este I\l:lomenea orl·utloCUI 
puder indigen şi din ţărI externe. Pontru blondine 81'1 ia' rosa s'au nlu; pentru bruneta (chamole, 
galbeniU) rosa sau alb_ 1 ~utull\ 1 coroană. 

J ahne a p li d e gur ii.. Cel ce-'şl spală gura regulat scara şi dimineata etl Jahnel' apa r de g-ură nu va avea uicl-cBnd dinţI gauroşi şi delntul'I\ dllrerea de dinţI. Nu "o poata 
destul reeolllanda la carne buroţioasă al dinţilor. 'ro('lllalaf/a se potriveşte la dillţl cu r/l.dăcinl c,:lati nat~ __ . 
Un mijloc sigur contra ('[,miI dinţilor u~or s1\.ngero!l.se. COlltr_a putreziriI ,~~~nil dinţilor. La dure.t--du 
dinţi relllllalicL Foarte preţioasă este la lnla.turarua respiraţlUllil rllU mirOSitoare. 1 sUda. 1 c()ro~nă 
40 Hlerl. ' 

J h pas t K tI (\ din ţ l. Liber ilo săpun. Mal toate persoanele carI tntrolmlnţeazi a ner pasta cu sApun conţinatoare, au la marginea dinţilor o pcatra. acril. cafeniu deildli8; 
",amea dinţilor e moale IIi u~or so.ngcl'oasă! Este dara. a se reeomanda tuturor, cari .~r('" 
lJuţilor senutoşI şi frumoşI Jahner pastă de dinţI farll. si\puu. 1 dosi!. 1 cor. 

Jahner Il o m a d ii P e D t r ner fi ~ t ere a p li. r ulII r. 1 'regula 2 coro~"_, 
• < •• ~"",,. 

Jahne e 8 S fi n ~ li. d 6 P e ~. Âl'easta tnte. c~te perU ,deja chHlnaţr, InainteazA In !D,are r mi:Jsură creşterea şi contnbuc hotitrlt la deplina Inbturare a mMr~ţel d.n r.aN, stlda 
1 coroană GO tlllerl. '-

J h v li }l S fi a I li d a p" r. Resultat Tl'tlŞit 1 :\u doseolol:eazll.! COl?are natu~al~ a ", a ner pilrulull Cel mal nou nestrici\clUs mijloc ';l1rc tnilată .dup!!. ~nma lntrobumţa,re reclI~t,~II.
colollre naturală a pAruluI ÎnclIrunţit, 111" şi rOţu, prrclIDI. [lHlll din hllrhll ~l ~IJrnDCCJle, \1111'1\ . 
plac brunetă şi nellgrA ssu biondină. Aplicart!8 este foart~ slll1pl~ :şi este alaturată In intitrur,J«u1~ '" 
dată tlc·cilrul etuL O neisbAndil. B coloritulul după precisa lIlstrUl',ţlUne de lntrebulnţare do flur nu 
sa Intamplii.. : , 

La cumpilrare să se spun!!. spriat ce coloare se pofteşte (negru, brnnet sau bul) pentru pl"ru I 

lncărunţit. Un carton 4 cor. ,_, 

J h a p li b IOD din li. P6rnl nu prea frumos MI, reşu şi b.rUD?t să poate In timp a ner foarte scnrt bl!1.auriu colora. Apa bloudina este pc_ deplin nestllcil.mOaS~, tluldul __ !._~ărA 
coloare şi miros, care nu coloreazii. nicI fleica, dar nicI pAnzl!.tufllo albe. 1 sticlă ~. COl ulllle. hn r 

Pllrul alb nu să poate cu apa b.ondina colora. Pentru pl\rul alb se con'llnc numaI Ju e 
vapsaali\. de }lcr. 

l\:lI .. TL<>() DJ:G V J N ,) 11"] CA 1.f,1~~ 
----.. 

. .......... 
rrhnf~--..::# 

, Tu'll. Bomboane de Dr. Oppolczer. Un mijloc foarte aprObll~_,_~,o:_4W.Q .. "malll, a l'cspiri\n:l 
nelor do re~pirat, contra tuseI, rllguşelel, contra gMelă.rll 1n gillt, catat 11~' ~ -
grele. 1 şatuli!. ~u tllerl. , .• dc apl'obat Inc!1 '~n mUlţI aur 

Fluidul pen!rll Rheumatism şi Gie~t Il lul ~r, Hotlrnann. J1~u~culr, ~xuda.te, ls{'hlas, B('răn 
contra Glcntulul, Hheuma, durerI de nerVl, Nouralgla, Rheumi~t110r ŞI durerilor dIU crucea spateluI. 
tiroa unor membre, lnţepenirea musculilor şi coa.rdelor (lhJlao.~ 
1 sticlă 80. jfI{"Plhlle acestea curM.ese sAngele, irlt-ea~i' aeti: 

Pilnlele curiiţititoare de Ilâuge a lnl Dr. J~epărteazi1 toate sucunJe rele, ferea strwată ~1 
vitatea matelor şi Inalnteazi\ mişMrea scaun~ttned. . . , 
rămăşiţele r(\mllse din alte betNjugurl. 1 bOit! tncă!zeste rAnza şi sângele tngrooiat, depărteazil ·aen· 

Balsam de Dr. James. Balsamul .ce~casta produce o mistuire proaspută, prin urmare aducI). 
clune~, tlogma şi ferea superfluă şiJjri:ar: nouă şi o..cită. pofta la ~il~care şi. bl.'utură. l:lalslllllul 
llllstmrea rânzel (8tomacbuluX): te ;etivltatea. tntestmelor, delMură ndlCarea dm stomach, amăril.· 
8l'eRta depărteazli. v~ntnrile, I!~~la,~ 1 sticlă 80 filer!.. _ . 
ciunea, greaţa de cap şi amrt Kaposi. Aceasti!. unsoare se aplică cu bun resultat nu numaX la rte CI, 

Uusoare de Fie .. ~c~~iÎI a pieleI. 1 teguiă 1 ooroană. - '., _~..-:..-. 
şi la ţot felul de e:a:.Cfvy .lOati If"'""-"" , 

Comandde să se adreseze la /.',.,o,r . 
RUDOLF JAHNER, apotecarlU. 

Institoris KaJman, 
marul Aradulu'7 pret. reun. 

Krispin J6zsef, 1 
directorul ,coiit de mUlie'· 

Temesvă.r-Fabrio strada priz:Lcipală. l:lr. 70. 
~~~~;B1ŞIj 

, AUlel Popovioi·Baroian, Arad. 
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