
Anul VII. 

BEDi.C'flA. 
Ar", n-a F .... ~ .. c~·n-- ~ 10. ---ABO:<iA.MENTlL 

Peniru Auauo Unltar1a : 
»0 \'0'. pe Ull an· . . ~ 

pe li, an. ' . 1~ • 
pe II. an . ' . o • 
pe o lun'· . . ! " 
f(.rll dfl DumlDec' 'fi .. 

4: coroalle. 
Pentru RomAn!a ~i strldJll

.te pe an {O !raDaI. 

Arad, l\.:ia ... t:l 30 Septemv.pie (13 OctoInvl"le) 1003 Np.178 
___ _______._212fr&& __ ~ __ = 

iD lIINISTRi ŢIA. 
Arad, De&lI Feron •• ·"Wh 11 •• 10 

IN!oiEKTll'NILF. t 
de un ~ir garmond: prima 
dată li banI; a doua oar6 
12 banl; a treia oari 8 b 

de fiecare publicaţiune. 

AtAt abonll.mentele, cât ~l 
hlserţlunile sunt Il 8~ pUti 

iAalate iA Arad. 

TelefOn penina Ofili ,1 comU ... , 501 

8erllor! Defranca&e nll le primei o 
• -riPt:---IIR ._l ... poluli. __ .. ____ 0 .. 0 __ iiIiIiiiiioo°"-"'-iiiiOOiliiO iiiiiIIiO , .. ooOiiii-.. - 2_-iiii--... 0 O .. -O.O-.-.. --.=iiliiO ... O -.0 __ °°.-° .. - ... 0 ... - 0 .. -00_0 .. - _0-1Iiiii0-"-1ii00 .. 0-____ .0-.-0-.-.-.. 0 -.. " ... 0 .. - .. ' -... o-.. , .. ,oOiii--.. - 'iii' 1llliii0.0 ____ -.. -1iii0-iiiiO-iiii--.0oiij--iii-iiiiiiOliiiliii-"O-iii--iii--iili-"'O __ :.;:.: •• ~~~;:'9~,_9 __ 0_JE_ .. triilioliii-.,_--_-"",,0-__ 01lii-0_---c .~-_- - -------~-- ~ - - • 

UN APEL 
~o~.", 

.,f T)r. MUlek Lajos intransigen:u.1 k,os-
suthist, cuprins de durerile patrlOtlce, 
in ~ Fi.l' l getlenseg c adresează un apel 

1" 

t catră Hoomânlc. ~ 
Tonul elegie în care ne descantă 

de dragoste maghiară este ~e\:a neo
bicIlluit, caracterisează halul .Ul care au 

'~ajuns. ) Incetaţl cu dll~mil.nla, n':1 ve 
Iăsaţl conduşI, de amilglto:11 vostn -
maghiarul e marinirJlos, Ult~ nedreptă
tiriIe si ve illlbrăţişeală la SUl pe ta\, c, 

" h' esciamă şvabul kossut ISt. . 

Curat povestea lupulul cu mlelu~, 
Nor suntem dara cel ce am păcătUIt 
contra maghiarimeI, şi păcatul nostru 
este mare, că, vezI doamne, nu ~m 
facut ceea~ce a (ăcut Dr. Miilek LaJos. 
nu ne-am lapl\J&t efe limba ş.i ,legea 
noastra străbuna şi nu am mmţl.l, că 
suntem sângele luI BellJegl11: CI am 

'"'_ rema" \îGea Ce ne-am nih..:ut, Ho
mânI cu trup şi suHet. 

In l,aJar ve svireoli\, ati'\ra in 
rlmp de pace si\ ne r~sboiţl cu uto-

. pillc panmagliiariel voastre, d\CI. eala, 
vin timpqrile grele ~i pentru YOţ ŞI (Ma 
de HomânJ ce :iunteţl;1 Şi voI trebue 
!il!. face~T ce a flleut Kosc;uth in ; H4~ : 
Să recunoaşteţf că sunt RomanI. 111 

t\l:eastp. 'l'ară şi să-I chemf'p ,~~ smul 
-~OS!rll, 

, .. -; -r P 1. Ci_hit' neam de oamenI, cum nu 
, 1n"'<lţ11 din trecutul seu. 
_~ - Dar bine~l şi aşa in ora ali·a 

voind să stăm de vorha. 
, De undel C\mil'atia contra ma, 

ghiarilor şi ura contra cunstituţie! ma
t ~hiare;) De unde inchinarea inaintea 

': lmpcratulul austriac şi antagollÎa contra 
regelul ungar ", ne intrCdbă dl Dr. 
,\lUlek Lajos. 

~o_. Pardon! Urim şovinismul ma-
-..... ghi~r, dar nu pe poporul maghiar, 

· .... urim minciuna cOllstituţionala purtată 
pe virful baionetelor gendarmereşu, dar 
nu însăşI libertăţile constituţionale; ne 

.,. inchinăm QomnitoruluI tata deopo
tri~, .ţuturor popoarelor, precum ne·a 
mângaiat M. Sa regele Francisc Iosif, 
in manifestul dela Chlopy, regelUI apo
stolie ungar cacT este regele nostru al 
tuturora. carI constituÎm naţiunea poli
tica ungara. şi nu numal a maghia· 

..r ",lor cum ar fi tendenţa a.1 metamor
iasa. 

) Ce deosebire face această patrie 
Între fiil sel;) Nu sunt egale drepturile 
şi datorinţele tuturor în ţara aceasta;i 
Să ni,se arate unde e deosebirea:1 lşl 

-'C'ulrjvll limba, ÎşI cultivă literatura, pro
." pagă religia lor, se califică pentru orI 

ce u\\~i" tie acele cât de înalte .... Iărăş 
.... ~, pardon ~ Nu patria căcI aceia este 
':~"'am'a CUlllunt\ a tuturora, ci maşterul, 

ad~~a. guvernul ,cu corpurile legiuitoare 
arlltlclal alcatutte, acelea prea prea 
fac deosebire. De pilda.: cu colonisă
riie, dau din pamenturile comune ale 
ţer il lucrate în timpul Iobăgiel Ctl 

cruntă sudoare românească şi in timp 
... ,de resboae apărate tot de braţele Ro

".lânuluJ şi ~şază pe ele colonl ma-
_~ gtarJ aduşI dm a~te ţinuturr cu scop de 

esploatare matenala şi maghiarisarea 
~Iementuiul românesc; censul electoral 
m Ardeal nu e identic cu cel din 
Ungaria, şi chiar în aceiaşI ţară se m~
so~ră cu dOlle m~surI drepturile consti
tUţIOnale, ca elementul românesc să fie 

astfel eschis din parlament; În comi
tate şi comune legea virilismuluI pa
ralisează pe misera pt/:'bs con/ribuens, 
eată iarăş doue feliurl de mesurI; de 
terorismul administraţieI la alegerile 
dietale nicI nu vorbim; în comitatul 
AraduluI bunăoară la datorinţele mili
tare flgurăm cu 80%' ear la beneficiile 
ollciilor comitatense date din punga 
poporuluI româllesc cu 1 -:2 0/ (1 şi 
aceia cu condiţia de tradare de neam; 
din dările teriI se ridică institutiunI cul-, , 
turale şi se plătesc funqionarI graşI, 
şi la suportarea acestor sarcinI suntem 
egalI cu maghiariI, instituţiunile cultu
rale însă sunt numaI maghiare şi func
ţionariI maghiarI, şi dacă ţ să ai ungă 
un român funcţionar şi chiar un 
simplu cantoner, ~tuncl i-se cere ma
ghiaris&rea numelui orI cel pu~in Iăpă
darea de neamul seu; românul este 
tractat prin dragomanI la judecătoriI 
In chestiile lor de onoare ~i avere; 
nicI nurneie rom unesc nu ne Iasă să-I 
purtăm, căcI matriculantul ne pune şi 
nume maghiarisat după condica luI; 
decanul universităţil din Cluj eschidc 
dela menstl academică pe tineriI carI 
vorbesc româneşte, preţul pâneI este 
Iăpădarea de limba româneasca; şco
lile noastre cQnfesionale persecutate 
stau ca lii sub pa:.!ă poliţială a inspec
torilor regeştl; tinerimea noastril din 
şcolile maghiare niCI Tatăl nostru nu-l 
mal pot înveta romi\ne~te, ni-SI! cere , , 
ca şi religia să o propunem un~urqte; 
episcopul românesc este dtKretat de 
trădator de patrie daca in casa sa cu
tează să inchine la instalarea sa ro
m[\neşte în sănătatea M. Sale care l'a 
Întărit În scaunul cpiscopesc, şi chiar 
cii Dr. ~ll\lek Laios cu amicul seu 
Barabtts Bl:!la, a tras in norol autori
tatea episcopuluI nostru in congregaţia 
ora!?uluI Arad şi l'a insultat CăcI a cu~ 
te-zat a vorbi româneşte. :v1,al rnult (ncă, 
s'au ţinut 3 tOCţsturl ~n limba ungu
rească, dar. aceasta au retăcut-o. căcI 
nu le-a fost destul. lor le-a trebuit ca 
episcopul rom~\n şi credincioşiI românI 
numaI ungureşte să vorbească la masa 
episcopuluI lor; noI ne închinăm re
geluI care a lis, că l ;ngaria numaI cu 
popoare de mal multe limbI e tare, 
adică regeluI Ştefan, dar voi pre
tindeţl să-I introducem serbătoare bi
sericească, va să zică ne dictaţl şi sfinţl 
în biserică, ear pe al nostri nu Iăsaţl 
să-I serbeze şcolariI; voI ne demolaţl 
casele dacă nu iluminăm ferestrile la 
serbătorile voastre naţionale şi nu prea
mărim pe Kossuth, ear nouă nu ne 
este ertat a serba memoria acelor eroI 
carT au luptat pentru neamul românesc. 
ci pe eroiI nostri tI decretaţl de ban
diţI şi aruncatI in puşcărie pe cel-ce o 
serbează. 

Eata o palida espunere a deo
sebireI între cetăţeanul maghiar şi ro
mân, d-Ie Dr. Mi.'llek La;os. 

, Ce ar zice cel din România, dacă 
maghiaril carllocuesc acolo s'ar purta aşa 
precum RomâniI să poartă aicT c ;) rar 
considera de fra\l. Că uite secuiI de 
prin România nu sunt cetăţenl românI 
ci merg acolo la lucru. să-şI căştige 
pânea de toate zilele pe care aiCi nu 
şi-o pot câştiga şi fară de care ar peri 
de foame bunăoară Secuiul din C;ue 
şi totuşI le permite să puna pe caselt 
lor atâtea steaguri ungureştl câte vor 

cI, să le poarte pe stradă, să cânte 
ungure~te cum vor, să se asocieze în 
reuniunI, să înt1in\eze şcolI ungu
reştl cu limbă de propunere ungu
rească, să-şI ducă din Ungaria preoţl 
şi cu un cuvent, le dă deplina liber
tate lor, carI nu sunt ce tăţenT RomânI. 
De aceea zice doar Secuiul că nu-I 
ţară ca ţara românească ear românul 
cetâţean ungar care- 'ŞI are aicI drep
turile sale istorice e helot pe pămentu! 
strămoşilor s~I, n'are atât ea drepturI 
cât are in România veneticul de SecuI 
care merge acolo să-'şl câştige pânea de 
toate zilele şi în schimb nu contribue 
nicl cu o para la susţinerea ~tatuluL 

I Poate fi mal mare scandal decât 
a puşca in popor pentru-că încunu· 
nează monumentul celuI mal mare pa
triot I zice dl MUlek. Poate, uite aşa, 
că nicI nu IaşI să ridice altul monu· 
ment erouluI s~u, bunăoară luI Iancu, 
confi~tT şi baniI ce i-am adunat pentru 
monument şi tragI in judecată pe cel 
... :e cutează a pune o cunună de florI 
pe mormcntul erouluI ca să crească 
sc~e\I pe acel mormcnt şi apoI să ani
!laţI o chit uşa din aceştI scăeţI pe pă
reţiI museulul national - 1 848-tist din 
Arad cu ironica inscripţie: ) Scâe{1 de 
pe ll10rmentul RegeluI munlilor -
sic transit gloria mundi ( şi aţI uitat 
cum geandarmiJ rizend din pasiune 
diabolică puşcă în poporul nostru; 
uite nicI nu $' a răcit bine sângele văr
.;;at d~ goandarmil yostril in Şepreuş; 
şi apOI nu-I bună soldatesca austriacă 
pentru VOI;) Dar pentru noI bună e 
honve2imea voastră la care ordinul
Fejervary introduce in batalioanele ro
mâneştI limba maghiară de limbă. a in
struqie!, aceea ce va să zică maghia
risare cu forţa disciplineI militare. 

A~a vreţI să faceţI şi din armata co
mună ş.coală de maghiarisare cu forţa 
şi creştere în spirit ami-dinastie şi noI 

. suntem trădătorI de patrie, că nu 
ne trădăm limba şi pe domnitorul 
nostru; şi voI sunteţI bunI patrioţ~ carI 
umblatI să dărăburiţI armata umtarâ, 
ca să 'v~ ajungeţI scopurile revoluţio
nare pe ruina monarchiel, orI noI carl 
susţinem la unitatea armateI din inaltul 
patriotism al (orţeI unitare de apărare 
comună .a patrieI şi a câştigăril aliaţi
lor puternicI, carI nu stau de vorbă 
cu armată liliputană ci cu armate tar1 
şi marI-

Kossuthiştil sunt mal bunI decât 
guvernamentali!, zice Dr. MUlek Lajos, 
căd dînşiI nu luptă pentru interes, Ici 
pentru patrie şi pentru fie-care fiiu 
credincios al el, apaqină acela orI
căreI religiunI orI naţionalitaţI', 

Adorabil de bun este acest pscudo
maghiar, Dar uite nene: nu voI kos
suthistil alarmaţ! lumea şi cereţi să intro
duca censul cultural, adecă a limbel 
maghiare, pretinzcnd sa nu albă vot 
la alegeri numaI cetăţeanul care ştie 
scrie şi vorbi ungureşte pe motivul că 
naţionalităţile să lie eschise din parla
ment? După logica d-tale fiiu credin· 
cios al patrieI ar fi dară numaI acela, 
care ştie uqgureşte scrie şi vorbi, căcI 
numaI acelUIa tI daI drepturI cetăţe
neştI. 

Am înţeles Iubirea d-tale de drep
tate şi libertate şi mal presus de toate 
invăpăTata d-tale Iubire fa\ă de poporul 

românesc la acărul sprigin apelezl 
contra regeluI. 

Acel rol ce ţi-laI luat d-Ie Mlilek 
este rol fals şi e comedie în arena po
litică. Las' să vină un om serios ~i 
sincer, şi mână în mână vom pleca 
să spăIăm ranele trecutuluI şi să În
tărim posiţia de putere mare a ţ~ril, 
ca să fie puternic zid contra valuri
lor dela Nord carl ne amenintă cu 
potop. 

Acesta este adeverul şi desintere
satul patriotism care va tntruni pe toţI 
cetăţeniI fără deosebire de religie şi 
limbă sub drapelul apărăriI patrieI co
mune, - când Duhul vremilor va lu
mina pe politiciI maghiarI cu adeve
ratul patriotism. 

Sa. tacă dar apostoliI falşI! 

Ia·rătţl reutate I b/regist"âtld C/l

p,'illsul articoluluI scris de amicul noslru 
loan SlaV/CI î" ~ Tnblma PUpUrl/tur", o,.~a,
nul koss/(thi,~t r,!cgeterfes" dela Il Octombrie 
SCHe cll Ioan Slavicl Jace acum pe statosul 
~i cltrat;iosul, ca Tlfost direLtot· al l'! Tribune,·' 
a fugit insit dt'1lainlea osândef în 1<0-

~ . " mama... . 
Alillciull4_ D-/ SIavz"d şi-a fdcu/ ostlllda 

de UlI ari în temm'ţa Va (uluI. 
Tol aşa de 1leecsac/it esle şliţ'ea cd 

Sk11'icl dtApd neprimirea Memom"dullil ar ti 
scris Î11 cUlllţ'a dmastze!. 

eRI Z A. 
Budapesta, 12 Octombrie. :\icI cele 

doue zile din urmă n'au adus crisa cu 
vre-un pas mal aprope de resolvare. 
După ce a primit Duminecă in audienţă 
pe Khuen, M. Sa a decis - zice-se -
~ă cheme la audienţă pe contele An
drassy Gvula şi contele Tisza 1st\'3.n, 
dintre carI unul cu siguranţă va li 
Insărcinat să formeze noul cabinet. 
După câte au putut transpira în public, 
contele Andrăssy nu se simte indemnat 
a primi misiunea ce i-s'ar oferi şi aşa 
se dă cu singuranţă ştirea, că noul prim
ministru va fi. contele Tisza, care ar 
primi decretul de disolvare a Dietel şi 
ar inaugura aşa zisa politică a ) mânel 
aspre.'" 

Pe azI se crede că vor fi primiţi 
în audienţă con ţiI Andrăssy şi Ti::'iza şi 
astfel pe mâne se va şti ceva posiliv pri
vitor la l'esolval'ea criseI. 

DIN ROlllNIA. 
JI,'K Regele la Craiova. VinerI, la orele 

~.45. p'. m. trenul regal a sosit in gara 
Craiova, La Întrarea trenuluI trupele au 
eat onorurile şi muzica a Întonat imnul 
regaL 

M. S. Regele, A. S. R. PrinCipele 
Moştenitor şi Principele Carol de Hohen
zollern au fost primiţr la descinderea din 
vagon, cu urale de trupele. şi publicul 
prezent. 

ApoT au descins din vagon, d. pre
şedinte al consiliuluI şi ataşaţil militarI 
străinI. 

In gară. foarte frumos împodobită, 
aşteptau şi d. ministru de interne precum 
şi primarul Romanescll, care a oferit Su
veranuluI tradiţionala pâine şi sare. ApoI 
a ţinut o mică alocuţiune, la care a res
puns M S. Regele. 

Doamnele craiovene au oferit M S. 
RegeluI mal multe buchete de fiorI. 

M. S. Regele s'a Întreţinut în sala de 
recepţiune cu persoanele marcante. 

Pe peronul gărel se aflau magistraţiI 
cuqel şi tribunalelor, profesoriI, consum 
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aUSlro-ungar ~i turc, consiliul comunal. şi I D. de Ciers. mii~ist"l1 plenipotel1~i,ar aii AI. Dolna şi Dr '-i.:tor ~lih;Îl\'i. ear de r Incă o b" "1' P , 
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O 

regu «, ~/aref,~;ubna aşai': "l"/u- '/1 /J..Jga 
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Lnd prolligru (ift'enl,jieh Wassf-\r,!! 
Seara, oraşul a tost iluminat feeric; bisericcs.:f, II1\'Îtarea autorit:lţilor poli[ice A 

pe strJzf circula o lume imens~\. Apro~pe Ca an. cetÎtorl S<l tie mal in curent şi primirile le dau caracter şi poiitÎc. strai' la N' l' tiM 
la toate ferestrele erau expuse fotogral!l\e Cll chestia inswl:lrif episcopuluI rom:lll Totodata întreabă cii "dlI' oafe dnd nn H ICD Jn U - are. 
Suveranilor şi ale Principilor .\[oştenitorT; gr. cath. a ()răziT, recapitulez urllliltoarele: sunt II1\'it:1rl nicI primi'rI?" atuncI cum e'? I -- 11ll11J'P~il ~I "'4'!l~('sIIlDl. _ 

JII1 distan~e în distanţe erau ri~icate ~r-! ,La instalarea solen:nă a, episcopuluI ~oj am reproşat procedura aceea, că n'au I (l'rmarf1 şi hlt!}\ 

curT de trlumf ŞI rlacarde cu lT1scnppa! i /'Ollltlll gr. cath. _.~ conleswnde acatolic.c fost il.w,tate cOIlj'e:f..'I'wII1c ne-catolice şi in. spe- \(',' t' , d 
' d ' , I 1-> '1" ' 1 ", '\'" "','" ' ,l1n In OI mat maJ e '11"1 "Cu r~gosle te pn m lin soare a ,,-oma· I ŞI 111 spec la 1'omLlI/t, gr, -Oflenta I n au 10:-1 CI al 1 rapI rlJm,lIlf J.!.'I ,-ortelltall.' ApoI daca 't 'rl'J . t ,', I ' . 1 ' f ro", pe asunra . ,," ' d I • H ,. I b L ' , L, S <1. Ula e r la e 'il lllora e a CI' r nIcI. Să traeştf anT In e ungap, ege mare illlvitap. I1tr~ arca sau mal l)lnc Ignorarea ~răe~ce <ldev<irul DI profesor. ce au cautat si am 'ti' t " j' ,'. ,c:"\o,' tl!.ranf 

i 

şi înţelept!" I aceasta - nlcf Într'un mod scusabilă - bi Bâjllw fispanul, D1 Himlt'r prim'lriul .. 10" t .'1
1
• a , ca . 11n~ll, au ajuns In start ,le- --, 

.. ,'", d' '" , " , 'p fc111a matcnaa ŞI mn ral'lşi d J ..; 
.. la Jlglllt ŞI llltnstat a anc Inimile fraţIlor DI Bekessl- colc'nelu! şi multe alte notabili- sibill t 'd ",' ee aCtc-

H('~tiintal'('a Li.~pI din 1)1u('stI. Co- I de un si\nge: a /'IJmi'llt'!or gr,·nri"I/!<lll, mal tâţl lumesci la instalarea Diul Dr. Radu: ciunil pen ru I ,.eI~ SOCialiste l1l l!rma sl;lhi
mÎtetul Cen:ral Exec:ltiv al LiO'c\' Cultu-I \'~rtos ,,"cum, d,nd împrc. iurJriic actuale .\L.lrturisesc, că am fi foarte recunoscătorI a llrelorSI,p,r~p,~II" rind' urmar alcollol!sIlHtruy, 

, ' ~ , " '/' "" ", " ZdVIStle Intre Ir'lt! şal; turale III sedinta S'l dela "') S"ll1pte!Bvrle . recer ImperIos o m<1lll I.'sl,lI'e a sn Id'1rI!J(11 dacă ne-ar amlntl un III/1C cns Je instulare t I 'i" '1 I ' '". c. na-
~u:lnd' cun~stintă ;;e incalil1c<;bila replică <~ 1 tuturor n~lIIâl1ilor dill ,ilIJ11J.rdl1'a AI/si/'/). CIl- săvirşit In Ungaria (pentru,c'a nu despre ,ura:, ',Cnl~lI.Or ~Clrl1lcr ~i cinstin de geaba 

" .- I , '1 A f ' d il' ' ." 1," 1.. ' , ,lr ŞI Ini..crca orf-le !1cr':lunat să le . -< ,~ ,Hul 1 uca 1: leiterescu . , ~m, , ost ee u Il uau p rea II re,,( ('<1 h,olo 11- n. ma este vorl'ăJ după ch Ibzu iala ă' 'ci ,z .. ra-. ,,' i' ~', '\- ' d 1." ,cease' mintea cu I el Sll -j'dic;t S ' 1 
A\'~nd în \'edere că. Comitetul Sec-I ~oma!1I1 gr',orlcnta Iau rep ro 5at procedura O-s<lle. A.şa crc , că cl1ar Illstil.'larea actua· bine d' 'ă" :-' e, ,.tlU e 

, " ' , '1Incuallfîcabda 'l ,-f, tit d· () d' I l " . '1 I '1· , ,1l1 esperInt proprie, ca daca l\'cră tluneT LlgeI din Ploestl a ll1uodus In Instl' , < .. () ,Ilarw U Il In, ra 18- u ul epbeop gl.-cal. a .ugoşu UI, va tI şi cr tă il' .' ',' , 
tUţiune'l 1 igcf politic~ militantă de partid, mare. ~pre mirarea tuturora s'a ail<tt. Însă convins despre contrarul cunoscinlelor bin u',' ~r I;şte I.n ~1l1"te ŞI domenle o d,uc 
si acea;ta 11ntr,o formă violenta si n~p~me- romanI, car) să ~CL~se această procedură, D-sale în chestia instalărilor. t e ~I c" nI au ~a..s aştepte, ela altul atll-
'". " n '0- tlnd c':· ',., . ' - Z' • d' dl 1',. or 1I1,ltena, cu <ltdt mal putm dcla Jld,lIlf. 
nnă pană azI 111 analele LlgeT. es 1,:0 ,a: ,,'llll s (.'(,li~e, - s aCClise , ,Ice mal eparte pro esor, lă eu Am fost . " ,,',. , 

Avcnd in vedere actele de [ăti'a res- Aş~ a VCl1lt ŞI, dl p,rofesor D~., Sun din am Între~at c,J. ,.,ce s'a Iubilat la lubileul noastră' _ I~~a atgeU,~'I~r - spre ,bucl .. n~ 
" . , f' ' (ă d L' ,~ BeIUş, carele lI1tenţ l ona să motiveze pro- din Lugo)" ŞI tot eu r~spunJ că sp'lr-' Ce r [dClP sunt pUţinI ;-1 că l' 

~'~a~lre a <1(C,eS
j
tul \..'I~mlltetRaţ ~ e'l Iga pentru cedura ordinariatuiul din Orade cu ar"u- gerea şi sl.lbirea bisericeI gr..o~iental~ ;0_ prIn Lllrm'l~e in COlllUll,l dOlllinează ele- ,·'1. 

umtatea 1U tura a a e omanlor. I ' , l' d ~,., ,mentu sanatos ccea-ce dă un frumos 'ltpo.:t<lt ,.;: 
., " .". , mentc metap lISlco-teo oglce e-opane, ear manc u

, lşT ahrmă. Cit aceasta nicI eu n'o enlru :i ,:.' . . ,'., ;<~-
Avend 111 \edere, neade'llerunle ŞI ~n- de alta pane Cll aceea, că instalariie de cred, pentru-că bine ştiu, n\ unitif din l' . cO,n: l,c,(!torf ŞI, ne .l"IIoplrLl că şI ,.or 

5ult:le, cu car~,aces~ Com~~~t, pnn r~pllC,a comun sunt f~sti\'ităţI curat bi,<,eri~qtl. pri,: Lugoj au sE\rbat atu~cI "reunirea lor cu ~lnce~;o~er:L~I~ta. d,:.It~rIn:a ,ab~\~;rca po.sl,bl~l1 
preşed!ntelnT seu, caută a ~T legltlma atl- urmare romanlT gr.-oneI11't!I! dIn l ugOf Ro na si In credmt'l NoI ROIl1~nir ne .<.:t:lcltl 1,1 c,de,l ,IJc\t;rati'i, CCC,l-I,e 

d' , t '.,' " ,", 1, .. ,," < au unit 111 vedere ,- cred 'i al L,' 'nd 
tu mea sa anal Clica. nu sau presentat la lIIbileul de :;0 ani a tinem fitI N/lmei SI ne bucurăm vezen. ',' '. ~ un.c. ~.I 

A '~ J' "d - ' ,,' 'd' ~ .. ,-" '..' , .,,' ,.' ~ '. ' • au 1T1\ltdt A~tr,I" la Nlcoltnţ \ tn~l 1I1 • e ere ca ][)SllŞI preşe lO- mtllnţanl eplsl..oplel UnIte de-aco o ŞI 1<1 du~ne reunllI SI ll1 cred1l1ţa cu acelaşI mam,l ['r ~ , , i ,:-' . 
teie acestui Comitet, sub propria sa sem- l prâl/~1I1 dat din acest incident Inca de epi- u 0111 "" " t ş vor !1~lea ,l e st,~l1tă datornn:i a 

, . , , " 1"- .,'. com 1ate I)allm!l 'b' '1 I J . 
n;Hur~l, s a dedat la acte de cnml11ale de-l scopul Radu. şi aş4 nu S:J po'lte e~pune Intreb de unde dreptul de a dubita te' 1" t, , ,e d~1 () Icelllrl e re e lllll e 
llunţ<),rr şi insinuaţianI vrednice de duşmaniI: epis.:opul acum al O,';)zil Dr, R,lda 1<.1 [(/1 despre ce. ~red eu? E doar' fant IlI?COIlle- l rdln , ~ces,leal r uc doara lt: .....sel~ mal 

1 r I j
' h' 'j' , . ," t, mu te CdZd11 a sapă de lemn Şf-'! f3!;;:lCCe-

neamu u nostru II(Hi re liS clar Şl (1l1 partea roma~dor err. ~labd efi 1Il Lw:;n] s'a shbal Tabtlel/l de ,II 'b'll 'ci '\ '1'·' , ...... ' 
~. _ ' I ' '1 d' () ci' . !'> \' ',.. ,'., " ,', SI I pentru I el C SOCI;i Iq(,'" SI numaI III 

, A\cnd In vedere ca această resvratlre I onem.'1 I In ,ra ,e, ACI mal de} arfll D~ alJ! a 1Il/IlJl(,!,ll ,episcoplel ŞI C~1 eYlscOpl<l puţine locurI vor t; şi alte ~Lluze. S~\.'{ 
tinde de, adreptul la n11111Clrea organlsa·! pro(e~or, I.ugo:;;end~r, neuntţT o stra~f1I('a aceasta Illi s:', ridica 1 p~ nmla J[/!Idost.~m: spunem tcranuiul român, c.:l $1 noI vedem, 
ţJuncJ Ligel j lecpe! ca nu, SClU n.l,cI ~celea n,l<11 pnmc l/lr sau a L/lIIle,.r'or, CI pe cOl/ta Hnma/ll- că pes'te 'tot reu o du 'e J, r ~,'f" . 1 

A A d' d d j d t' !" 11 J ' ' 1 i' 1 ,., " g 1,: ,UJ s", spune Il , ven I,n ve e~e ca acest a..:t e re- i atorJnte socla e, In -ca nu :;;htll scusat W· -()1~ell"l 1 (Ill ,II.L{(~I ş~ Jur, ~I Ce au a şi ftceeJ. că ÎtlbUn;lţirea sortii salc..-M-'nre 
heilune consutu~ u~lca maililestaţlune de absent~,re.a I~r. , " t,ace frasele bomb"s~lce cu ~n~ll1a I{ol,n.:i. Cl! s'o aştepte dela JlI.l.lnr, ci In' rima linie 
\'!a.~ii a ~cest~i Comitet. " , , Nlc! pfln l,n1nte nu ml:l/, Il plcsillt luI Homer ŞI cu unirea .~I In credlnţa",~ dela sine însusf 'i a OI dela [ondualOrir 

A"end 10 "edere că acest Comitet re- sa leagez la articolul DluJ profesor pentru I..)J! - aceasta o ŞlIU -~ nu pnnlf s"I d u :-- \ ~ PI A '~.'~ 'ă ,. " ,,' 1 I ' ,., , . ,,', 1',' C e n sange cu e. - cestla inS ... s 
presll1tă, cOl1torm an, 1::' din ~tatutele LI- c<. cetIrea ace u a a IntJrlt In 111111/' cnnVln- H.omeJ ne.,.au adus Inamtţ: cu cIrca 2 ImI nu s'1 opre' scă 'T \' I b '. ";1 .. Il 
')d, între<lga Sectiune şi' că nici unul din I gerea c<1 m:He adc\'cr a gr<\it (~eothe I de anf pe plaiu. riie <!ccste de S IIt/l/eI.: a de ;,,;pt 1'1 ta; , tlluml ,1 " a \olr Te, CI S "sl,tr 
M, " I . d '\1 b i /, i " : ' , , ' , , 1 r OlJll oru ţeranu u cu mI) oa-membnT set nu a protestat 111 contra acesteî can a ZIS: " an 1JlIiSS f( ell,eli, < ,~:>s Imler 1',1Ssef /,()11l>1IIt', C/ Cesul'1l ROl/ld. ~I stiu SI cele j. " .. ' rl' " U' 
atitudinI I den .\lmschl.'ll {('lr 1 '['ele Silld, dit' .10(11 !lllch I aceea că 1,'afil IIM/riT 1I,dz't!1l1 aII 'trebli~'t rnij!'o~c~ ~I\rt Pllţenl _ yl!ipUne ,~l~l. ' ~ fţ 

, NoI Comitetul Central Executiv al t'tJ'as Bedt'u/mdes sa~'ell J}·ollm, o/me prod'.tc. sLl l'e;'se 1;11111 si/lltre pâll'~ ce 411 pnt/(I SCdPQ porulUI ,~ :ff~~l ne ,IZI p,entrulalu(~ornr(,,!l ~n-
, ' j , ' ii/ d' i "'1 'i' R ' , , " ,,~O 'il P'd'l nlc C orcei!t s r o 

LigeIAP,entru Unitatea Cultur,:ttă a tuturor t\ lI,ll ,Il se/l~, 1111. a ":O!ll~~t'llle Il '1 11/" el'- dt' J11{(u.,pafl (~r ,/Il oma. ~I act'ş/f /ral) ştiu ac~s[a cO[JJucetoril "celuia' dţ! '(ili-ce 
Romamh?r.· l/chslell D.l1lge ,~,u ~ell 1 aR ' Dar vezT b~ne, ar nos" Il ŞI al! se 0)11 şldpnllf pe pJll,ltJ/llul categofle. 1-; vorba numaI Ca fie~- ije 

D-ecldem: , ',' DI Of. Stan s a impus ~oue Lugoşemlor 8tr4mo,es~ a,l Rome! l' IW lmpdrlese mcl de- om la locul seu, s,l faca ce~ fJCllt 
1. Actu~~a SecţIune a Ligei din Plo~ ! ~~ profe~or din ~.bonton • 1 la ~e, ~,:>l ~u ~lIm stăpall1rea pe aceasta mam"f cO/lllmd - ş'at~mcl ch iar şi intre Împ~jL1rl!.r~le ~n:hlcre 

.eştr este destilnţată, _ _ " Il"am rugat ,pentru că nu ~,' e!n In, ~,aturl!e w papa dela Roma: polltlce actuale putem Imbunatl!.{1 mult 
2. Această hotarIre a ,COImtetu,lur I sale" ':Iar nicI n~1 ~redem să 11e acest ~tudlU In fine mal zice dl profesor, că Lu, soartea poporuluT nostru. 

Central se va aduce la cunoştlnţa publică i speclalztalea D-nlel ~ale, goienil neuniţJ Il'alt aJ'ut lipsd s<I se SOI it', Avem motive s<l credem, c:l \'Om di.! 
în genere şi in special a~ membrilo: Ligef, I ' Ca să, motivez ţlnyta rom:i~li1?r gr.~ ca n'au participat la Iubi/eu, d,lr, trebyl~u îna~nte, ~ve~n~ az! '- har d-lul, condll~e
din Ploe~tJ, penrru-ca luand cunoştl,n{~ ~e i ofl~ntalî d1l1, Lugoş laP. de llIbtlt'ul JI să se scuze că n'au venit l':,l pl'illlZ, _ŞI In- t<:mf lun~l~aţl~ Incat prrveşte datorin~a~lor 
<hCeastă f!1ăsură să se roată recon,stitui In 'P:{FliU1 a 1111 n ut. carI, lucrurT nu stau In !reabă, că asta e nbonton'" In.Lugol : ,Da! ŞI carT, sa· şI lI1:pJrneasc;l ~cea"tă ~atorin{<l, 
.confonmtate cu dlSposlpumle Statutelor jmc{ un ne1., causal c~ ll1,stalarea d.ela (/rade, I In casul ~<?ncre,~ e "bonton" tn Lugol 1:-. ba UOlr L~c mal mt~lt ,chl~r decat CC':'Jlll 

LigeL " I al.n iost ~sdit ~ij. SCriU I,stor~a, c~ atat mal! drept, l~pzcurelf modern! au alte ~egule putea pretInde dela dlnşll. ~_:ltă L~n esemplu: 
Bu CllH'f lr, 23, SeptC!ll\Tle l~r03', I v~rtos. ca DI. PîGt~S?: zice 111, ar:lcolll1 să,u '1 de ')bonton", dar pe ace~te ~e-au SCfiS tata DI 1. ~t H.oşu, adv~ca! 1I1 BIseriCCl-albă. 

Comlfellil Lel/iT'al Esecull1', dm N-rul ISI a ,., 1 nb, Pop,~ sa nu lllCrI- I nLafola-, Aşa d c, Se inVită cme-va la preşedmtele despărţclll'.:ntulul, a donat cu 
• ." 1 ' . min~m 1 Cu, mult mal mare eausl!. ar ~vea I actul. C//Il/llllel şi la prâ~l,lIl dat Î~ o,no_arca, ocasiunea adunăr!1 .~in chestie suma de 

Botez Pl'IlIClUl. BoteZUluI Pnnţulur I P. S. sa }-o,Plscopul Radu de-a se plange: serbatoq.reJ. La ace~t ad Illi pa111CZiJt!\, ŞI ~oo cor. pentru lIltilnţarea unul cor yocal 
N.'icolae s,e \'a face la Sin,aia ln ziu~ de ~~ I de dra,/{,'os 1 ea, jn1ţt'asc,t a 1lt'!"{z'lol' şi 1).:10 1t.'al.S~1 t~ s~ltiell: d~r a~ să, mergf la_ P, f<l.nz f 111 ~icolinţlll=M,~re, Gemila d-şoara ~rnil.i.a 
()ctomvne v. Ia orele 2 Ium. d, a. ll1 sala I face! ApoT Istofla nu am facut-o eu, ('l au sll mallq bp1e Şf sa bel bmc, asta'l ~botl- ,'lOISC fostă 1O\'eţătoare substltut[i 111 ~I-
maură a casteluluI Peleş. J făcut-o de·o parte episcopi! Lugoşulc;j Dr, tU!)"!· , colinţ a trimis dlul pre~edinte o (1dr~s1 

Toamnă. 
A ve~/eiit lumilla' 11 {ărl, 
Pe atâtea neguri dese! 

- p 

pe Jehana ingenunchiat[î, mulţumind lu] ne.:utezand sa schimbe nicIo vorkî. 
Dumnezeu care i-a d:lt comoara. .. Tată, iacă trandalirul din Hoel! 

Drumul e prea jung să se lntoarcă ziseră ele C<Înd găsiră pe betrân ÎI1 PO,lI'ta 
la palat şi sunt şi prea obosite. Locul este pn1ntuiuI aşteptându-le. 

.UIJ 

~~-t", 

t 
j-

E liniste ..... doar' vinturr 
PovesÎl nt'întelese! ... 

incânw,ror pentru oJi}ll'lii. Ele hot.lr;HC să - Care din voI l'a găsit? 
spun se Întoarcă tocmaf a doua ?:i la palat. Eu! ziseră ele lntr'un glas. 

pe stapanul seu, Fara sti l.ică nimic, rupse 
o l~e~tle care era mal groasă şi o fa(u 
!Ler. Se ~il.ndi apoI cam ce fel de d,1tCC 
II plăcea IlnperatuluI! HeT! era un cântec 
vechiu pe care·1 cânta seara reposata 1111-
penHeasă. Bernard puse fluerul la buze şi , " 
voi să dnte. Jllsă tluerul scoase nişte su- ~ ti . , 

Şi trec din jrun'{ă'n j;'ull{ă 
Şi jrun{a cade moartă -

Jchana adoarme pe nj~te iarbii cosită ,- Dar Jehana unde e~te: 
'nceJ, în ziua aceia chiar. Intrlnsa este o obo- - N'a venit la locul unde hotărirăm 

seala divină făcut<l dintr'o amintire ob- să ne Întâlnim ~ dar trebue să vie; zIse 
scură si dulce. Surorile sale vorbesc Încet. Juditha, 

Şi tremură când se despart, 
De creangă /01' uscată. 

Departe 'n ,ări stă codrul mut 
Şi 'ngălbinit de soare, 

Din for covor a~te,.nllt, 
Sub care toamHa moare! . , 

Ce bine e!... respiri curat, 
Şi star perdut cu gd Il dll 1 ; 

Tresai la murmur de isvol' 
Şi plâtZgl-~câlld plânge vîntul 1, .. 

Sibiiu, Octobre 19°3. Hiotto. 

Truudafirul 4lin Hor\. 

.Iehana 'visează şi gura i-se deschide pen· - Sigur c'o să vie I zise Celia, 
tru suspine din care se axală negreşit Insă .Iehana nu veni şi împeratul se 
ultimele deliciI carT o scăldaseră par'că intristă şi l!laI mult de_lipsa feteT, lîind-că 
cu o căldură si cu o lumină necunoscută, pe' Jehana o iubea mal mult deoare-ce 

Juditha ,'are a vorbit de muite-orf semăna mal bine cu muma lor. 
cu vrăjitoarea în padure, arata cu degetul * :;; * 
grămada de erburl !;ii de !lorl pe ~are se A. trecut un an şi primavara s'a în-
odihneşte capul .Iehanel. Toate tlorile sunt tors. Chi,lr şi marea nu mai pLtnge şi nu 
otră\'icioase. Putin suc dinlr'una dtn ace· mal dnta, In~â hemlnul împcrat plânge 

, stc plante pe b~za adu(miteI. şi somnul mereu. Insotit de Semard, scutierul st:u 
el rămane vecInic, cl'rdincios, se plimbă mereu prin prejurul 

Celia se face că nu i'nţelrge, Însă nu palatulUI, ca şi cLim caută Încă pe Jebana 
uitase să stOarcă câte~\'a 1I0rl d'accstc<1 din care J pierit. ln dimineaţa acela tlÎunge 
carI o piCătură curge, printr'un tir de Pill~ tOClTl,II În resp<lntia mesteacaniior. Se pun 
în gura căscată a JehaneJ. Un tremur, ŞI I jos pe o piatră mal trist de cât orld,nd 

I inima s,e o~;re~te, ci'odat.l CLl, ~Llthrea "~Je II:lnW1 un fel de. lac
v 

pe care-'l {:1cuser~ 
IL '1 se sperie. Ceha lură tranda(ll ul dtn 11una plode de peste Iarna, tn poalele uneT In? 

(Fine" încă moale a moarteI. vile şi împrejurul caruia creştea tres~ta 
O boare uşoară trecu peste frunze - E"te al nostru! zise .Juditha. înalt,l~ TocmaI lângă locul acesta, ba chl~r 

in resp<lntia mesteacănilor E-.;te par' că u~ I - Este al nostru! zise Celia, sub locul acesta se odihnea Jehana tn 
zgomot vesel de clopoţei d)asupra cape I Nu maT vorbesc una cu alta Lw CM- mormentul pe care îl făc~se surparea te-
telor. Jehana ajunge acolo cea dintâJ şi : p~\ Jehan~l" 'il duc Într'un şanţ adtl1c, In- renulul zdrobindu-I cOSCIUgul de cracI 
tocmaI seara, eand o fa.şie de araml!. (or- , blllg cu plewrul puţin plmcnt şi multe uscate. 
mează o:izont,ul, sos,:sc, şi Iudltha şi Celia I ăIăril, pânl!. ~ând nu se ~aT vede cadavru!. • Bernar~ f~sese În v~em~a ,luT ur: 
descurawate ŞI cu ma~1l1e goale: ~e scă-, ApoI, pană când nIcl nu începe s,l C;lntărer vestit din tluer, ţerănesc ş~-I ven~ 
.para oduI de necaz ŞI de gelozie cand. ved se IUllllneze de ziuă, pornesc amândoue, I în S,lnd că pUţlllă mUZică ar mal IIlveseh 

nete la cari el nu s'aştepta_ Un ~A t 
femee, ghsul JehancJ, incepll.~~ealll;l i 

durero'i, şi glasul acesta zicea: ţ" 
.Surl.rile mele m'au omorIt ___ ~ , 
.Ca să·mI fure floarea do amor!' ' 

Imperatul sări in sus ca unct:;rb 
rănit Luă Huerul din miinile lur Bcrnard 
şi-'I dUse la gură AtuncI acelaş glas ~i , 
maT t~lnglli0s, dntă iar: ~,/ r 

• TaIil-, surorile mele o1'au.o ',,' t 
, ,Ca 1> ă· 111 1, fure tlHn,\rr(J(J~a - ,0I " " . 'ţ-,_.-' 

13etr<Înul scapa ~/ dll1 m!11'i!i f, '*-'''. /, 
;-.Ji~le copif C<lrI treCeau ,P acolo ŞI clrf 
alergaseră când tipasc t~11peratul, luar;). 
Iluerul de jos şi t,lucrau ŞI e,l. ~nsă !lucrul 
il spunea iie-dnll:l dintre dlnşll: 

Surorile IIlple lJl'au olll(lrlt, 
-Ca sj\,'ml fure nnsroa .Ie amor! 

- • T<lCCţf! porunci llll pt:ratu I ~i 
trimise pe Bernard la palat ca să-J <.ll!ucă 
pc fete. 

Ele, nebănuind nimic, alergară rîzînd. 
de oare-ce erau mal vesele de când omo
r<Îseră pe Jebana. ,=1 :- .. 

- Copile le mele, dntaţT-mT Pl~ţlll~-' 
să-mI mal invcscliţf inima 1 le zise lmrlt~
ratul cu o blândete gro;d;avă 1 

- Tata a înebunit ~ zise Judilha. 
- Bietul om ~i·a pierdut minţilc"-

Zise Celia. ,_ 

f, 
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. • \'oul şedinţil. In aceast~ 
spre a fi cetită In p ee îndntâ,riI ce o simte, 

dres1i. dă. eS:-lreSIUn < 'J a, ' 'r la frumosul progres ce· 
cand se gandeştc N' colintul-Mare in urma 
va face comuna \ Stărueste apoi pc 
tineril "Astrel~ acNo 0.\, 'ţ lul-~lare ca să 
\" ă l 'tonI 1 lCO \O U • , 
ang' OCUl .\ In aJ'utorul acesteI • fi un cor voca • 

in tnţeze . A t de frumos pe 
ideI care car<lctensează ata '1 ' 

,~ t' t1i. a alergat harnlcu pre
d-şoara <l\Cn,<l , d' rnică. Fapta vor-
şcdint<:, c~ _tn:na ,s~ :ezintil. pe dl Roşu 
b,qte I1lsaş~, ea UI- ~ Punul dintre acel băr
ŞI de astăd,na, ca P l - nostru De 
b 1 Dt fala neamu UI ' • 
aţ1, car S\l li la fapta sa nobilă 

'mI voe să- r respun, ' ' 
, rimarea dorinţll, ca 1l1te~ţlunea a 

~nn eJrlete visătoare să se reallsez~, cor 
... ~u~~ 'infiinţeze in Nicolinţul-Mare, eat t~al 
.. ' curend! - ŞI ~ceas:a sperăm,. e~ se . va 10-

'" . templa, eăcI inima l~umos~l. l~tr~pllJ1der~ 
vor fi doI prietenl din Copdd:le, ~I .d~~a 
toruluI şi prietenI sel ,depr;~clpll. . n. 
Domnl părinţI: Popovlcl ŞI 1 1I1eu. . 1 

Din decursul zilcf insemnate l11.al în 
s:i amintesc banchetul, ce a {ăc.ut ~~~n:~ 
ginta după banchet şi concertul lInp. 
cu ioc ce l-a aranjat corul dl Petrlşor. 70 
Iti . rte circa 

La banchet al!. uat P~t multe şi de 
persoane, pe ca.rI fund-că ~u f;1celld supe
frica să nu omIt pe vr~una 
rare - nu le voI numI.. l . 

B I t I a decurs loarte ve se ŞI 
anc le u .. d bl 

lin de demnitate. Au impus I~ eose 
P ti· I toaste ce s'au rostit pentru 
IMns~l epte e Sa imperatul' preşedi ntele des· 
J a/eSlatea " t 1 aran 
păqemenlulult pt. oaspetIt comite u -
Jator, pt. dame ş. a. ~. 

După prânz inteligmţa 10 frunte cu 
- - "1 eul ţcnndor 

Pres.edintele au mers 111 1ll1) o L_ 

'( l' '. ' " scar" a căutat sa adunaţI a 'OC ŞI pan.., « 

clarifice poporul să ou asculte. de. ademe
nÎtorit perciunu\f. A escelat ŞI aCI pr~şe
dintele, cart a ştiut să vorbească ţe~andor 
aşa la inimă încât Îndrăznesc a zice că , ," 
mulţI să vor Iăpada de "Satana, :l 

La concertu! de scara corul dlul I e
trişor a cântat precis, şi, frumos, d-şoara 
AndreT prin declama{1unlie sale: Duşn-.,an
~ele şi la oglindă. s '!1 presentat. drăg~ţ ma
mtea publiculuI, dlll1veţă~or dl~ Ylalcoveţ 
Popovid ne-a Încântat prin dO\n,lr~a dOI
nelor acompaniat de orc,hestră, cOflşUl ne-au 
delectat cu caluşerul ~I bătuta:, tot I~crurr 
pune şi frumoase. Fosta apoI ŞI petrecere 

-p~MI la resănl de soare, când <lin plecat 
..-an speranla, .cA mânr harnice ,au ~elDas s.\ 

.l- · ...... It.· pe' baza pusa de "Astra . 
111el. 

AltA", 1:2 Octomvrie n. 1 ~)U3, 

~tire IH\rsouulll. P. S, ."la F'piscopul 
Ioan 1. Pap a~ Dieceser A radului a plecat cu 
acceleratlli de erf la Sibiu uilde a,i şi malle 
se li11 şedill/ele rmlsls!oruluT milrupolilall eal' 

• i\ierc/U I se deschide congresul tia/ianai bise
f'icesc. 

• 
IURugllrIU·C. S,Îmbătă s'a inaugurat in 

Budapesta podul ce leagă, peste Dunăre, 
pia~aJ.urămcntuluI ain Pesta cu partea de 
z: !Z!±1!2L::~ -.-----!Ei!X!2J~ _________ ±:±2!i __ . 

luditha luă fiuerul şi vru să cânte 
însă fu cât p'aci să cază jos când auzi 
vorbele astea eşind !luer: 

• VoI, sllrorile mele, m'aţt omortt! 
• Ca sli·'mt furaţI tloaraa iI'amor! 

- Cântă tu acum I porunci imptra
tu\ eelieT. 

Şi fiind-Că ea nu voia, el ÎI puse cu 
si la fluerul în mână. 

Fluerul spuse aceleaşI vorbe. 
Imp~ratul căuta acum la cingătoare 

un (;Uţit ca să le omoare, când se ivi un 
(:joban, acela care le Întâlnise pe dte trele 
fetele, şi în aerul s~u era ceva misterios 
şi foarte impunător. Luă şi el tluerul Insă, 
când il puse între buze, ieşi o musică ne-

,:;:.<;ţH1<; de dU\cf! ~i ~o\upt,oasă, ceva "ca un 
."""",~~, de recunO~tlnţă ŞI de amor. Şl după 

un preludiU care lacu chiar pe privighe
torI să tacă, glasul Jehanet zise vibrând 
de o fericir~ misterioasă: ' 

.N~-·mr mar pare rtln de vlllnţ,\ 
• F'lIn()-că am gl.sit tloarer. d' alUor ! 

Ş,i era ciobanul chiar prinţul A\arÎc. 
El s~ rugă de Împerat ca să nu omoare 

pe ~ fete,; IInperat~1 ÎI implini cererea, Însă 
le lnChlSe I;>c amandoue într'un schit pen
tru toată vleaţa. 

_. . ~laric dus,e corpul Jehane-f În ţara 
luT 11 Jură că mcI Odată nu se va mal În
s~ra cu altă ţemee. I§I ţinu jurămcntul şi 
!laci nu se .. atinse de lll1p~răţia betrânulur 
Impt!rat pană la moartea lUI. 

1 S. Spat'tali, 

~o Seplemvrie (lH Octomvrie) 1903 

sub dealul Gellcrt a Budei. PodulUI .i-s'a 
dat numele de "Regina Elisabeta" ,ŞI M. 
Sa a fost represcnut 11 ser+'l:'e pnn ar: 
cbiducele Iosif August. De t ,ţă, erau .toţl 
ministri şi după-ce ministrul L~<lJ1~ a ţl.nu~ 
vorbirea arăt<lnd de ce a trebuIt sa s~ ~a~a 
acest pod şi cum s'a lacut, spune C~l I-S a 
dat numele celeI maT a~orate rcg1l1~ a 
UngarieI. Arc.hidueele Iosif ,~~g~st explma 
fericirea ce simte că la o aşa serbare re
presint<l pe ~l, Sa. Mulţl1ll~eş.t.e guv~r.!~u
luI şi capitaleI pe~tru ,o,olaglllc ce l-S,3U 
, d reurelate] regine r.lisabeta, Deschide 
a us '" d ~ fi' , of podul şi-l declară at 111 o oSlOţa 
i%bliCă.t urcnd ca ci să fie spre folosul 
cetătendor. 

, Vremea na fost de altfel frumoasă, 
căcI a plouat grozav ziua întreagă. TotUŞI 
lume multă a asistat la serbare. 

• 
Recrut. de bună \'oie. Zial'U1 " Ellenzek" 

clare necăjit pe "popiI valahI" df~spre cari 
;t,ice că aduc feciorI la regimente şi cu elu-

, . " l' '(' \1 I'pre constata, că ta I'Pg' , b l' (1H .-,l nre-
ţiuiui s'a recrutat până acum :WO feciorI, 
eal' la reM. t):~ numai din ţinutul Ludoşulul 
s'au dus la rectruare 80 feciorI. "Pe Ho
mân! şi pe SaşI încă tol iI, mal inţelpgell1~; 
- zice E-k" - căci PI'1I1 aceasta vreau 
sa demOl~stl'c:t.C contra Ungurilor, dar in M.
()~orheiu s'au \l1'esentat şi fecior') st'cui ~i 
indl. ullii chial' din satul luI ~Iakkai Z!-'iga". 
.\~ta llU o Inţelege "E-Ic', .. 

f'oc mare lfmgll Amll. Pe pusta luI 
Leopold Zsigmolld, din apropierea ~\r~dulul, 
Sâmbătă a i~bl1ellit un foc mltl'C. J)llllll1Cata, 
nu He ~lie dia ce cauză, s'a a~H'ills o ,cla~e 
de paIe, focul s'a lăţit iute, 1l1lSlullld ,n \'1' o 
4-0 clăi de gl'âu. Pa~uba:-le urc!l.la llIal multe 
mil COl'oalle. 

* 
'1'lll'ullll1 Illtll'~tl la Uoma. 1'I'ccurn se le

legl·aiiaz.ă, di Il Roma, că,INOI'ia ţarululla Roma 
IIU va a\'ea loc, cel puţin de-ocaJlluata, 
Cauza se e['(~de că este ţinuta duşmltnoasă 
a sociali~tiIOl' italienI, carI hot!l.riseră sa de
monstreze iu ţarii intI'eaga în contra auto
cI'alulul fUS, 

AI·tiNtll rOlluLuil. D. Ion Nădejde aOI'e
seasH. uI'm.Hoarea scrisoare ziaruluI ,lTara" : 

Domnule director, 
,.In ,:rara'( de mi cu data 3U ~ept. 

IH03, ~U.:!O' ediţia uc seal'ă aţl binevoil 
a publica o informaţie cu privire la liica 
mea ~ollia Nădejde, pictor'ă la itlunchen. 
\' e rog insă s!l. a veţi bunătatea a face o 
rcctilicare, Astfel ea a făcul în adc"('l' ~coala 
de Hele-Arle În la:;;I, pe ul'ma a făcut aci 
\11 BUCUl'f'$ti lUI an, căcI la laşI sfîrşise cur
';Ul'ilt~ IE)OI'pti('(', numai la J\'lunehen se aIIa 
de opt ani ~ a abw\vil cu mare sucee" Aca
demia statuluI ~i pe urllla a lucrat ca elevi'\. 
a lui Lenbach, de la care ure lestimoniile 
cele llIai bune recunoscîndu-i mare talent 
şi simţ pentI'U colorit. Majestatea sa ({egele a 
chemat'o la trecerea sa prin jlunchen, s'a 
interesat foarte llIult de ea şi de plamu'ile 
ce are pe viitor şi a bine voit a cumpăra 
drma lucrări: ",Iupiler şi Antiopc" după Ye
rones(\ şi "Capra bolnava" după Charles du 
Jardin. Ve altfel ~Iajestatea Sa mal al'e de 
la Sonia Nădejde inca de-acum doI ani pe 
"Organistul LiberUi'; dupa \'an Dyck. 

Fiica mea s'a specializat în porll'etislică. 
Pe la 1 Ianuarie 1904, are de gând a se in
loal'ce in ţară cel putin pe un timp. 

\'e l'ojţ, pe basa acestor lămurirI a 
rectiHca ~i complecta illformaţia d-v. pentru 
care de alt-fel vă sunt foarte lIlulţumilor, , , . 
căcl al·tişlil au multă. nevoe de a II ltJutatl 
de presă", 

". 

D-şoara )Urioara Yentura, bmsiel'ă a 
RegineI B.omânieI la Conservatorul din Paris. 
fiica cunoscutuluI ziarist Grigorie Yenlura. 
a fost primită Duminecă 21 Sept st. v, de 
i\~. ~, Hegina la castelul Peleş, D-sa a re
cItat mal multe bucăţI de versuri (1in au
torii clasicI francesl şi romAnI. Regina a 
r/l:mas incânlală de marele talent al d-reT 
\'entul'a, a felicitaro călduros şi a stlmtat'o 
p,'evesliudu-I o carieră. strălucită. 

• 
Stlntire de llisel'ici1 in Cociuha (pro

topopiatul Vaşcoulur). In 4 Oct. s'a shfttit 
biserica renovată din Cociuba. 

1. P. S. Sa DI Episcop s'a substituit 
prin dl protopop al VaşcouluI Vasiliu Papp, 
care a pomi ficat la serviciul divin Încun
jurat de 9 preoţi din vecinătate şi anume: 
Alexandru Popa, din Petrolilsa, Nicolae 
Horja, din Bunteştf, \' asiliu Popa, din Poenl
de-jos, Teodor PÎrtea, PoenI-de-sus, Teodor 
Andru, din Chişcou, Vasilie Corbu, din 
Brădet, Vasiliu Terebenţiu, Catichet rector 
In Beiuş şi Traian Terebenţ din Gal~a, 

N'au absentat nicI ÎnveţătorÎI şi diecil 
din jur. Bibliografie. 

A (I,pt'iruf: Intre b:nefăcetoril nou sfinţitd bi..,e
ri~e amintim pe L P. S. Sa DI Episcop 
dlt~cesan Ioan I. Papp cu un anumis nou 
apa1 familia Terebenţ mal multe icoan~ 
noue, V. Terebenţ Catichetul un policandru, 
dl notar (Javra şi cu doamna o E\'aO'helie 
de lu\. mal mulţI credincioşI cu p~eotul 
local \. Terebenţ in frunte clopot nou In 
preţ de 300 cor. 

XEAl'OLL - P0:\IPEl. - CAPRI, - FLORENTA, 
Vg;-';ETIA, - 1,100, - LONDRA. - PARIS, _ 

DI\Voight, conducetorul mareT Între
prinderf ,,\\'ilgheroth" a promis deaseme
nea concursul seu pentru împodobirea bi
sericeT, iar mal mult a jertfit şi ostenit pentru 
decorarea el ved. d-na Maria \\" altner n. 
Cosma din Beiuş. Primească toţI pentru 
donatiunile făcute cele mar calduroase mul
ţumi~J din partea parochieI Cociuba care 
altcum constă abia din ()o numere de case, 
şi ajutorul a (ost la timp şi binevenit. 

. După terminarea ceremonialuluf toţI 
oaspeţiI au fost binevezuţl În casa părin
teluf din loc la un prânz comun, unde la 
timpul seu s'au inchinat pentru ~l. Sa, 
pentru archipăstorul nostru şi pentru ceilaltf 
oaspeţI între carf şi notarul Govra, prof. 
G. Ciuhandu din ~Arad şi alţiI - şi pentru 
toţI binefăcetoriI bisericeI. T. 7: 

• 
Uritarea I1nl'll mostNlirl. La t O Oc

tO/llvric H'a vindut pe cale de licitatie pu
hlică, averea remasă după. fostul deputat 
dietal al cerculuI Lipo"a, Gc'irger Gyula. 
A verpa, 13(X) hohle de pănH~llt) a fost CUUl

pflralfl. cu p"eţul de i'l2u,UOO coroanc de call'e 
mal mulţI ceollomT ~vabi din Bidegkul. PI'e
ll:lnsillllil(~ {'I'pditol'ilor sUlIl p" dtlplin aco
perile, 

* 
o exet'uţitl pl'Î1l elel'tl'idtate. Palriciu 

Conklin - elu'e, in ziua de 9 Ianuarie 19U2, 
tn locuinta sa diu ;';e\\'-York ~i-a ucis ne
vasta, a fost după câte-va IUIII de la comi
terea CI·illlPI condamnat la moarte - şi-a 
ispă~il pp scaunul elecli'ic, in penitenciarul 
din ~illg-Sillg crima ue care se f!l.cuse Vl

uO\'al, 

Timp de aproape un UII, el a stat i'n 
acel luc de pedeapsa, locuind una din ee
lulele rezervate nenorociţilor, carI lrebue 
să facă cunoştiuţA cu oribilul instrument de 
moarte, sperind din moment în moment ca 
Curtea. de apel să primeasc!l. cererea luI de 
revizuire a procesuluI. 

Cu toate acestea hoti'll'irea CUI'ţd i-a 
fost cOlIll'al'ie, :;;i guvernatorul de asemenea 
a refuzat să'I comute pedeapsa. 

Din aceastA cauză directorul tncbisorel. 
cum a fost informat de refuzul guvernato~ 
ruluI, a decis ca electro-executiunea a'xori
ciuuluI sa aiba loc indată. 

Conklin, Insoţit de doul preoU ~i de 
gardienI, s'a dus de la celula luI la luguhra 
"cameră a mortei", unde erau deja adunate 
persoanele că,rora legea le dă puţinul in,i
diabil drept de a a,.,ista la acest gen de spec
tacole şi unde electricianul Da,is se con
\'insese cu puţin mal inainte că bateria f'lec
trică funcţiona in mod regulat 

F<ir<i nevoe de a fi ajutat de nimeni, 
Conklin, surizlnd şi ţin ind tn mână un cru
cifix, cu un pas ferm s'a apropiat de sca
unul eJpctric şi s'a aşezat pe el după ce a 
mulţumit gardianului şi preotuluI pentru bu
na-voinţA ce au a\"ut fata de dinsul, cât a 
stat in inahisoarea din Sin-~ing. 

Când gardieniI au )E'gat bine pe COI1-
klin pe scaun, gardianul-ţef a dat electt'i
cianuluI semnalul şi, după câte-va minute. 
puternicul curent - 1,40 de voiţI - 1:;;1 
implinise opera luI fatală. 

Cada \'fui fu ingropat in aceae~i zi in
tr'un cimitir din Boroklyn prin Ingrijirea 
unora /lin rudele nenorocitului om, 

* 
.. Cea mal nestricăcioasă cremă pentru 

Înfrul1lsetarea tenulul e crema de rlorI de 
li liac. un' borcan costă 1 cor. 

Pudră de tlorI de liliac I cutie I cor. 
S:l.pun de tiorI de liliac bucata 70 IiI. 
Pasta Iuno 2 cor, 
Pudra Iuno 2 cor. 
- Mijloc sigur contra durerilor de 

stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor Învechite de stomac 
şi COIllra lipsei poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără durerI: e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistulur 
Kossuth. O cutie de probă l cor. 20 fiI. 
o cutie de probă l cor. 

-- Contra guturaiulur. tusei, ragu
şeleJ. flegmeI şi a afeqiunilor laringilor 
a,re un e~ect miracu.los pastilele de pept 
Senega, Se pot g.lSI in farmacia Verg
Maria" aiul Kossuth, în Arad, Piaţa Boross
Beni I SO (casa Dengl). 

S('III'fF. ŞI JMJ>RF:Sll 

ItUSSU ŞIRIANU. 

Se află d~ venzare la Administratia, 
Tribuntd Poporului" t Arad. Volumul 

de 268 pagini, costă 2 cor., plus lU jil. 
porto posta l, 

A apd1'ul: 

Povestiri si , Schite , 
de 

S, ~C"culn. 

Preţul 1 coroanA + 6 tiI. porto. 

De l'bl,ar!! la admim~~/rcl(ia foiI 1/0 astre. 

ULTIME ŞTIRI. 
Români Osândiţl pentru trei-colorI. 

- TelegramA IlartlcIII.trA. _ 

,\·ân-J.lficlăuşul-~Vare, i'n [2 Oct. 
Advocatul DI'. J.v. Oprea11, preoţiI Ioar 
PopolJici şi l'i>rnz{ie Oprean şi z'nneţ,;-::. ............ 
toml Lipopan au fost osândi{i la câte ~' 
;! {ile arest şi câte IOv cor. amendă, pen' 
tru-că au împodobit arcuri/p. de trium..!: 
la venirea l:.'piscopllllll, CII trei culori 
romane. 

De asemeni au fost osânJil1 fa 
amendă în banT [4 {L~ra1l1. cari şi-au 
impodubit caiI din banderiu. 

.S'a proiectat, din partea Unguri
lor, să spargă feres'rel~ cas i dlul D,., 
Oprea", dar Româ"ii prî"ih1d de veste, 
au apărat fi astfel Ungll1 il n'au in
drăţnit să atace. 

Senten{a schimbată. Forul :superior 
al justiţieI militare a schimbat pedeapsa 
ohcerilor TodoroYÎC1, r;eorgeYÎcI şi Dan
darevicl dela ~ la 13 lunI ~i perderea 
gradulw; ear capitaniI \' elicl)\-ici ŞI 
Lenonki yieI a fost achitaţI. 

Red. respons. Ioan Hussu ~irjunu. 
Editor Aurel })oPOyjcl-Burciauu. 

INSERŢIUNI şi RECLAME. 

Dr. 5terie N. Ciurcu 
IX. })elikllug:tsse XI". 10. - lit'na. 

Consultatiunile cu celebritatile me-. . 
dicale şi cu specialiştiI de la facultatea 
de medicI, Viena, 

Preluare şi deschidere de 
restaurant • 

Am onorul a aJuCE> la cUlloştinta )t U, 
Puhlil' din 10(' şi pro\'inta, cA binN'unOSl'utld 

Hot el 
la 

,,~egde maghiar" 
(Jlagyar KiralJ) 

"trada Hl)CLko (ca.--.'l :\lei"lro\'ib I l'U inceputul 
lul Ol'lom vrie 

rUIU l)rpluat ~i tl(~sehis. 
~{e \'01 lIizui mai ales să Sf'r\'('SC 

:\1. O. Puhlic cu ,'iuurl hllue şi (·urat... şi 
mii-ură.!'I alt'se din bucătărie Illlg11reasl'ă. 

Localităţile lUple aranjate de nou, ('ore-9-
punti tuturor recerinţelor modt'rne, Preţurile 
otl,tilor sunt a \-anta~ioase. - Hotelul nwu 
(' \'is-a-\'is de gara. et'utrală. 

Bazat pe aeti,-ilalf'a mea dt> mulţi anl. 
a"igul' :<timaţii meI oa"peti cA SI" \'tll' bueUl'S 
de un :3t>l'\'ieiu prompl şl-i rug si lUt> cer
cett'ze cat mai df'5_ 

Cu dt'o"ebită. stimă 

8 8-& }lORfZ.tX L1JOS, 
ltj)teli8l'. 
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"TInln~XA POPOnrLUI" 
Nr. 178 

.{n;m(~si hil'dt'fllll"ny khonnt 
.,\,z IIrHili kir, t;;rY'~Il\'''7"I;, mint t"l"kki,un i 

hllth:'l1;l,' kuzhirrll tt"~zi. '}H'~~' "' \'j,'!ol'ia' tllkan',j.;." ll~ 
hltc·!inh"zrat \ t·~·!'flhn.:tat(~~nlJ~'l. (';-;.d1;IJl f-rynr!.!) {.:-; 
1l!'.Î'\ Ar~Y(lliin ,Jpli.·zIt vt"2,n'flfljtit.,;;t ~zpnvpdQ ~~npni 
';;!f;U kOr()nH~ t,;'~k~lkl_iypteh'" l',S j:'lrui{lkai ir;-~ nt~ \·~·',zrc

hHjtil>,i iic:y'·bpll IlZ ararii Idr t"!'\"'lly,zl"k 1"Jil:(,'('11 
1"1-;' ArH,lyiLrO~ab~n f,'kl<" G8~'1) ~Z,illL tple/;;:nyvht'll 
A ~ 1 SDr~ P(lrn~ iL\'a kllÎ\';\:rC5 ~1',~rl1,'<, ,:.iOl' 8 ~Z,dn 
h"zh,'d il1iv ina'atllltll'n uz ,'II'\'el'"q ,':: kC'I'ulHt P1.l'!lnpl 

Cd muI v€ehiu xtelier de reparsturI 
şi dr'pozit dA hir>ic>!etA şi m~şinl de 
eu :m t , în A rad, PÎl1ţfi Libprt~ti{ 7 

HAMMER VILMOS 
llJ€h'.4nieÎl'n electric. 

N .. )"ul t el .. f·oJlul ui Uo. 
1Il,'~,i lapitult' k!kiid!:"j ilrhn.' drt'tlol'lll'. ,., il o!.! ,\' 1\ llicielete de Uresda, calitatea 1. 
("!lt":Jb lll('~ il'ii,jt inj.:II' hlll IlZ uwa t;ri oktulJl'r h" 
~~, lJHpjlin 11\;(II([ln :~ tirakol',az i!.!lll,:,,,,,il!!~i pa;"ta 
l. 1'111 ~,~ ~Z Il !llt'glfil tl!!ld6 nyl\ ;lI!OS arn'T';"(,1l a 
kikiillt/\si il'OD alnl -i~ plRnatni fo!!, 

ArvDf{'7,JlI sz,'Jld,'krlZl\k tariIJznnk AZ in!.!AIlllu 
ilr",',l":iaak 10' ,,·:it \'lIl!yjs 71; korona. au tiilert 

Depozit de 

Maşini de cusut Singer pentru bro-
j'l'~I.I'I·ltzjH'n \'n!.!Y a7. l.'lxl LX, t -ftZ, -l:2 §-,ihall dariI fine şi 
Jf'izPt! ,',rfulYlITllmal >'zilmitott liS Il/. 1~';;1 (.yj JlO- , 

I'rIl,bC'r 1\6 I·en :;Hi-:! ~z II, kelt !. ~l renil\']f't 1'1 1 " l d t'" °2 fi 
~":lktll lcijoWit ,',yaMkkolJPS ,'rtl'kpa~lirhllll a kikiH. maşzn e cusu ~,mger cu iJ "pe 
11~lt j kc'l.,,;i\{'z ]('t(\nl1l, Il Vl1,/ az 1<;81 XL. t.-c'z. lângă garanţie de 5 ani. 
1,,1 ~'ll crte]m,'!JC'1l 1\ j);lllI11;,Pl17.l1P].; fl. blr,)~a!.!o,d 

!'I;:il'~f'S 1'1IH'1~, zl,,,,·ri'oI. ki:dlitott !;za.b:i;Y~ZN-iI l'liş- Instnll\ri de sOllerii Qi telefoll. 
I::I"r\'I'!l~-t ăt~zoJl-!;dt!ltnl. V 

K .. ll Af!III!'II, l'lf:l evi !uliu;; ho lH nalJjan 
fi kir, 1"f\"'llysZt1k, mint telE'kkl)oyyj hatosag', 

Znhol', 
ki r, t,,;r,0ki bir{), 

ae primesc pe lAngi\ mare g!lr~nţi~. 
M1\re depozit de bUCfiţl de bieielete 
Şl mbşinl de cusut. 1U5!) 22-

KALMAR JOZSEF-
111('( hlloie. 

Bicicletele 
sale de cea mal buna otllitat.~. 

Are In deposit gumlt interiom'ă Ş'1 

esterwară de prima cslitste, şi tot felul 
de p&rţt constitutive d'81e bicicletelor, 

Eftine ,i pe lângă garanţie 
efe ptuie şte 976 67 -

Reparata .. i de biciclete, 
instl\l&rt de 

sonării electrice şi telef'onuri, 

Toate pe lângă garantie. 

Struda Salufz llr. 2. 1'elefon ur. 242. 

-
I Cel mal eftin isvor de cump~rare 

din Arad. 

Juvaericale,. ~ 
bucăti de aur şi argint (frânte) 
bilete de am.anet 

ou:np~r~ pe bdnl gatR cu preţurile 
~letee mb~1 acumpe, iau le sohimbA cu 
CII o lecte 

• 1005 &7-

Deutsch Izidor 
I .. , 

c aaormcar ŞI jU" .. ergiu 
Arad, strada r-re:tn.-'1 

~ OID. 
- Telet'on n'ruI 4:38. - ~ -

PraporT şi steagurI bisericeşti 
precum ~j 

lucrărI de zugrav execută 
Ludovic N eisz 

Arad, strada Chorin 2 p str, Runyal1y 6. 

-
Noul Jahner-Creme fără· grăsime. 

-
_/ ~ , 

t 
l 

Nou r 

Mal nou pr~dQct higieni~ pentru înfrumseţarea. ;i ,nobilisa.re~ piele!. f 
~' 

Efectul tl1dat~ fără escmplu consistă prin aceea, (lumc' J' 
peloa obl'azulur, prin aceeaşI u~oară lncorda.re,. con~jstl. B~e. 
m~nea uneI n~tezlllQI de marmor alll ,1 flul'lA oare .,8('1'1 nlol 
prll1 un alt mlJloc do lnfrumlieţare nu s'a dObMlMrB< - ,-~ ~ ': 

l:n mijloc de Îmfrum~e*are (Irla lDsuşlrell aceasta CIIIlI ;""'
Jahner. 

('reme fil.rl1 l/:ri\simc IIglteazil. in tot locul O 1U!,n~llt1u •• 
însoflt>ţlti\. Mal llerfect 11e terenul pontru ingrlg1rea inl'ruJIl. 
seţ~lrer. Nelltrlcl\rioll t In moment efect. 

Pe timpul lntrebuinţil.rel dispar pesto galben .. , bubQ de tll. 
torblnţl\rl, bUblţ!l, sgrl1hnnţl1 şi altele pentru Ileeurl+rrllll.. ,Ieiel. 

Nf\tezllşte sbarelturl şi semn de bUbat, acoardll. tusuşl la 
persoano mal Mtrfme o coloare de obraz jUlill. proaspMI. ,l 
gfaţioHSlI; obrazul, grumazul, braţele ~i manlle cODservi o 
Irulllseţa frapan ta şi o !'oloare dri!.gostuaStl.. 

,j ahlle:r:.Crt'me fil.rfl grăsime sA. poate mal l'Îrtos dUR CI 
SUet'OS a se mtr .. IJuinţa. Nu conţino nici argint viu, utor plumb. 
1 teglllă 1 corollnl\. 

." 
I 
't Jahner S ,ă ,Il n n. Aeo",t SltJlllD' serveşte spre eonsen'8rea şi nobllltar(la plelel, esta ilber 1'" 

OII-ce aspreala ŞI e~('r('ltll. Influln1a cea mal 1J1n<,fiiclI.toare Il~nvr .. 1'1 .. 1<,' La I!ltre· 
bulnţarea Jabner-pomadeJ trebue mal tntâiu să spMăm cu acest săpun, prin ce efoo'ul· pou el .. 
nalntead foarte esenţial. 1 drb. 60 filerl. 

Jahner p u d EI r. Jabner·pudernl eate nedisputavef non plus ultra a tut uderllor, Este 

i

1

t' .. 
,. 

.... 

. . un puder pflntru bal, salon, de toate zilele precnm şi pentru lmfrum5eţarea pelor, cara 
are 1llslIşlr911 nu numaI de Il IIcoperl, el este şi absolut ucstriel1cio8. JahneJ:'"pllderul !lste un pro
duet p~rfecţiona~, c.aro In prh'inţa bonllti\ţH ailncţel şi a ll11perniţt.,81t.11.lH este asemonea orl-olrttl 
pudor indigen ŞI dlll ţărI externe, Pentru blondine sA la Iosa .'au ILlb; pentru brunete (ell.molll, 
galbeniu) ros a. sau IIllI. 1 şătulii. 1 coroană. 

J ah ner Il P Il d Il gur li.. Cel ce-'şl spalA gIlIB regulat seara şi dimineaţa cu JahnPi apa j 
, de guri:!. nu va avea nicl-c&.nd dinţI giinroşI şi dolatură durorea ile dinţI. Nu S(l poate 

dostul recomanda la cILrne bureţiollsii al dinţilor. TocmaI a~a se potriveşte la dinţI ou ,ădăcinI olătinate. 
Un mijloc Rigur contra eărnil dinţilor uşor sllngeroase. Contra putrezirH cărnn dinţilor. La durerI de 1\ 
dinţi rOllmaticl. Foarte preţioasil este la lnHl.turarea respiroţiUJlil rtlU mirositoare. 1 slidA 1 coroan' 
40 tllerl. 

Jahner p a Il t Il d e d i D t 1. Libeor de săpun, Mal toate persoanele carr Intrebuluţeat:' -. ___ ! 
pasta cu săpun conţinl\t~al'e, au la marginea dinţilor o peatl'lI. aoră cafeniu elpt;chls' ~ ~ 

(·amea dinţilor 1.' moale ~i uşor s!\ngeroasil.! Este dară a se roeomanda tuturor cad ţin la V801uare~ 
dinţilor sanNoşl şi frumoşI J allner pastă de dinţI far~ săpun. 1 dosA 1 oor. ' 

Jahner 
Jahner 

PODI a d ii P ani r u era, t era a V li r u 1 1l 1, 1 Tegula 2 coroane. 

e S 8 o n t li il Il, Il e~. APea.sta tntllreşte perir dejn clMinaţY, tna!nteaal tn mare 
llIi;~l:rii creşterea Şl contrllJuo bot/irIt la depUna. Inliltul'are 80 IllAtrPţel (Lu OBP, 1 stlcl' 

i coroană 60 fillerl. ' 

f 
r 

f 
t 
t Jahner ,- l\ P s eal It d e Il" r. Resultat reuşit! Nu descoloroad! Coloare natiiralt. a l '-

p()ruJul! Cel mal nou ne:,;tl ieăcios mijloc care IndatA după. prima tntl'ebuinţara roeA~tlgA ! 
coloare nahtnlă a părului lnrfirunţit, nil' şi rO~lI, llreeum 1"'1'111 dhl bllrlli'i şi sprii.ncene, dupl p 
plac brunl'tll şi neagrA tiOU lIIolldinli. A!Jllcflre80 este foarte simplA şi este alăturată In 1nstrucţlunea . r 
datÎi tie-cărui etnI. O neisbandă 80 colorituluI după precisa. Instrucţiune de tntrebuinţare de sigur nu ~ , 
~U lDtAlIlpl~, '-. "O 

La cump~rare sll. so spună apriat ce coloare so pofteşte (negru, broDot ~au 001) pentru p~rul'- L, 
lncil.runţit. ('fi earton 4 cor. ~_:.,.,;r t 
Jahner a l' li b Ion din li. FOrul nn prea. frumos bill, roşu şi brooat B,,~.tll timp 

foal te scurt bel-auriu colora. Apa bh'ndilla. e~tc po dpplin nostricăcioas&, t1nldul e (Ilrl 
coloare ~i miros, care nu coloreazll nicI pelca, dar nicI p!\nzltturile albe. 1 stieI' 4 ooroa.ne. 

Pllrul alb nu să poate CII apa b.ondina colora.. Pentru părul alb se convina nUllla,x "'b.au 
"apsealA de per. 

TlIsli. Bomboane d/' nr. Ojlpolczllr. Un mijloc. foarte aprobat contr" catarrhulul 8 org .. 
JIPIOf de ro~pirllt, corHw tusof, râguşelel, contra gMolil.ril tn ghlt, catarlmlul de plămanl, r~rer f 
Itrde, 1 ~atlliii /'lI) tllerl t 

f'luldul Jll'll'ru Rh/'uma.thlUl ~l ('Heht a lul Dr. Hoflrnann, {}u mijloc aproba I .0, mUlg a!lt ~ 
('ontra (iJ('htullll, Rhollma, rlorerl de nervi. Ncuralgia, Rhouma In muscull. s.t~. .n s .'_:'; 
tin'R unor membre, loţepenirea mU8culilol' şi coarlieJor chilavlt~rtlor şi a~ft n ('rncea ~pa1.4;jl~ 
1 ~!ielu 'iO, , , 

I'Jlll]fI](1 C'nri\ţititoare <le ~Îlnge Il luJ DT. Jam('s, Filulo aeollttwl cUl'Mese sllngele, Irltea.:â aert· 
vitatoa maţelor şi !naintoază mişearea sCfl,llnuluY, depArtoazl to~te sucurile rele, ferea stricat' ,1 
rel1lÎ1şiţele femase din alto beteşogurl. L· boit~ 80 tHerJ. . 1,,' 

Dlllsam de Hr. James. Balsamul acesta lnci'llzosto ran,;. ŞI ~!\nge e ln",reolat, depArte.zI aeri· 
ciulloa, tif'gma şi ferea superftllii. şi prin aceasta produce QJnI,stUlre proaspittA, prin urmare aduce 
mist.uiroa ranzel (stomachulul) In mişcare nouA şi a8oltil. poftll la mil.ncare şi beuturi\. Halsa&Uql 
ael'sta depllrtează venturile, SvoroiŞte af'ţivitatoa. tntestlnelor, dolăturll. ridicarea din stomacb, lunll.rA, 
!'iulloa. grellta rlo ('ap şi amcţlala. 1 stil\l~ 80 tUerl. r,' , 

tn~oare 11e rill a prot. Kaposi. Aoe&6tll. unsoa.ro se apii JI. cu bun fmmltat nu numal la rie (li 
~i la tot felul de excreşceniţU a pielel. 1 tegulA 1 coroan!. 

1036 18 516 
Comsnde le să se adreseze la 

:'44 d la if~-

: -

"-'~ 

RUDOLF JAHNER, apotecariu.-~-·· r 
Temesvâ,r-Fabrio strada principală. Nr. 70. 
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