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de nn ~ir l!srmunrl: prin a 
data 10l banI; aUuUtlotl.lâ 
12 banl; II. treia oară ~ b 

de fiecare p ablicaţiuno. 

Atât sbonamentele, ('i\t şI 
inserţlnnile sunt a SIlIIHl.ti 

înainte in AratI. 

T~lefon pentru o ... ~I comil.a\ :,,'i 

Serllori n&fran~ .. t.e DU ee prim,'" 

istoric 
~i dualisHlul! 

Sub acest titlu publiCă c Die N ation, 
un articol al luI Rudolf Springer, a 
căruI argumentaţie cu toate că nu o 

reservat. dar de fapt secund au ~i el 
campania kossulhistfi" s'au de:st'itcut ~i PoporuluI •. 

cedflm
t 

in totul. mal ale~ pentru-ca 
tru . aprecia rea problemei ungare, che
stiunea ovreiască, ~.- totuşI considerăm 
păqi\e următoare destul de interesante 
şi semnificative, pentru ca să le re
producem. Articolul zice intre allele: 

el de această compromiţătoare tovărihşie. 1 ela data COllvocaru hztrunÎriI 
:-:;eful lor, Hăkovszky, în şedinţa de .JoI ~ată, au ~recu: patru {i'~. J.Vici chiar 
a l\lat positie hot~I·!tă în cOllll'a celor-ce in- wtre ştzrzle merunte ale ilarulul ,Pester 
::;ull~t pe :\1. ~a "ii dau de mal parla- \ Llo)'d c nu s'a luat notiţă de întru
mentarismul In Un~aria. nir~a trâmbi(a/ă. De fapt ea nicI nu 

Aşa, că dadi ar fi să se poală S'? ţ;l~ut, căci nicl ,cel-ce a convocat-o 
aplica ~i asupra Ungmilor legile logiciI, n ~a r~p~ns. otelulUi. Ceea-ce dov.:dt'şte 
după orgiile ţii furtulla mare ce s'au \ ca, pana ŞI {Iar mare ca. : Peste," Lloy~; 
petrecut ar trehui să ne aşteptăm la _ cand e J'orba de a lOVI uz na{lOnaillaţ., 
senin. I publică ştiri necontrolate, fapt care În 

Concetăţenil nostri sUlli insă incal- definitiv credem câ nouă ne strică mai 

O fierbere mută dar agitată a cu
prins Încetul cu încetul populaţia austriacă 
care citeşte cu multă încordare >:eştile ce 
vio din Budapesta. Aşadară va fl serios? 
De 3~ de anI jertfeşte jumătat.ea. aceia de 
mooarchie bani şi onor ~laghlUnlor, pen
tru ca să sustină .. ~lonarchia~ şi armata 
eL .. i O dint~'o sută de !lorinI din ccri~
ţele armatei a plătit aceasta parte J~n 
Monarcbie in decur'> de '1° de anT, ear t)S 
plăteşte astăzI. De unde această lJ,oga rie '( 
A întrat ca putere egal născută In C011-

culabill. puţin decât seriosităţii numitului {Jar. 
,~ire'e de mar sus fie un respuns 

şipentru ,Haidnk. şi , AradiKOilOnyc , 

]l~ltrt1ia tipin tulngărcni. 
Sunt mal bine de treI sute de anI 

de când Mihaiu-Viteazul opuse turcilor la 
CălugărenI memorabila resistentă a căre] 
b\\nă a ajuns până la noI. ' , 

Legen~a spune că eroi eul domn a 
biitut cu ! 1l,000 de romanf o armată de 
'.!DO.OOO turci. Adeverul istoric nu e toc
mal aşa~ dar astfel cum e, d nu micşo
rează mcT curagiul şi aventul viteazuluI 
prini.. nici inteligenţa militară cu care a 
conceput această bătălie. 

Trecerea DunăreI în faţa adversaru- nu putea servi la nimic lui Mibaiu, ale; . ~lihaiu. a lăsat pe Tl:lrcl s~ se anga-
lUI, e azl,.din cauza puteriI arm,men~ulul , căruI arme erau, in. maj?ritate, [ormate I lez: In. dchleu, ,pe un Iron' .~gu~' du 
modern (art1l~n~ ŞI puştlJz un obstacol ce : dm coase, tOI?t?are ~tl să,bl,l. II trebUia_luI \ adanc. ŞI atuncT.'. C~I.1d orI-ce mlşcar: In:~pol 
nu se poate mnnge de cat cu marT greu- MlhlTu o poziţIe stramta 10 care numer~l deveOlse lInposlb,IIă_ acesteI coloane, s d a
tA.tI ~i cu perderl foarte insemn," Slabele i m~re al, wecilor s' nu le :ervească la 01- \ r~ncat asup~a el m capul .-t~updor ,"le: 
elective de carI dIspunea .\lthalu ŞI lipsa i miC, adIca S1 nu s~ poata desfăşura, aşa )1,,1 azI tactica nu co~cl\1a,:d alt s.lsten~ de d~ acţ i u ne, la. d i stan ţă, a armelor sale il că in aC,e"e cond, ţi un' I U?ta se ,educea I atac, _ pe n teU ~ p 'rare~ II" pOl a de h leun I,:r, 
facea pllţtn rolostto:1re o reslstenţă pe. la o aCţIune pe un Iront mgust, In care de cat acela tntrebulnţu: de MJl1~lu la ~aDunăre, de aceea el renuntă a apera Du-' valoarea personală a luptătorilor er~ aceea lug;1re~i; se vede ~ară ~at de g~D1aIă a tost nărea şi luă posiţie între Giurgiu şi Bu- \ care covlrşea. Fără. nicI o exageraţl~ pa- operaţIa. luI_ Mlhaw, can,d du~a tr~l ~cco\e curcştI. \ trtotică, se poate ZICe că CălugărentI, ca arta lmlltara modernă n a găSIt nUniC mal. 

Nu se poate face nicI o comparaţiune pJziţie militară, a (ost o. a doua Te~mo- bun d: (ă~ut. , 
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Pentru o armată, ce ar înainta din 
Bul~aria in Homania, obiectivul principal 

, era. pc vremea luI J\lihaiu, ca şi acum, 
.~ltala ~ucure~\l, inima ţereT. Spre a 

ajunge aCI dupa trecerea DunareI, calea 
cea .I~:al scurtă era d~umui Ciurgiu-Bucu
reştt, care atuncI ca ŞI azI trecea prin Ddia 
str~i"!ătca tplatoul L'zunu, trecea ~eajlovul 
~.eJa, ,a ~gărenT, de unde prin Copăcenf 
ŞI I a,a ajungea la BucureştI. 

cum.a apărat 'lihaiu drumul Bucureştiu- pile- 10 locul munţilor ŞI a mărel, ~ehleul 1 urclI nereuşind să forţeze: tre:ere.a 
IUl ŞI "acela cum s'ar executa azI. Faţă însă era format la CalugarenI de piidunle se- de [r?nt, după l~ult~ tr~dă, s a~ gandl~ 
de 1l1111oacele de carT dispunea atunci, apă culare ce se întindeau pe o adâncime de - I?!:tn trădare,. ZIce Istoria. - sa IDtoarc~ 
rarea lUI ~ fost genial.. 'o Idm, del. Daia la Câlllgarenl; frontul pOZI)I' _ de la Călugăren.1 prm un ocol pc 

'1 Armarmentui turcilor ca şi al rumâ· 
~Ib?r era lt?rmat mal mult din arme de 
lS Ire: su Ite, securI 1 . 
câte-va arcu~l' .' pa o~e, ~ata~ane, 
formată di ~I pUţine puştI. Arulena era 

n tunurI de tuciu 1 d l 
acelea ale lu1 ~l'h . or e emn; 

. {acute din lelT:n I d alU,. doue la numer, erau 
numite atuncI 1 bal e c,lre~. Acc:;te ,tunurI. 

b
'l' .' ImeZUrl, erau pupn mo-
I e ŞI odata mstalateintr'o ." I 

nu se mal' ~ POzit le, e e 
. mlşcau, 111 tot cursul b.c\tă li el 

a.şa că nu servea la mare lucru dă' 
ţ1unea . ~ • ac ac

nu se angaJa In partea und 
ii,ezate ele. e erau 

! l:cand dela GIUrgiu spre Bucureştl, de luptă aci se reducea la lărgltuea podu- la Stramba-Crangurl, mtoalcere comun
cel dmtaTu obstacol e linia de dealurI de luT adică la la orI 1 ~ metri. dată de Hasan-Paşa, dar condusă de un l~ Oaia car! dOll:ină câmpia' DunăreT cu 'Istoria e mută âsupra dispoziţÎunilor renegat român Mihnea-Vod~. Faţ~ de 
1)0 la i

O 
de metri. militare ale lul Mihaiu. Vizitand însă u- această mişcare care ti ameninţa hm<l sa 

In lX~-t ruşiI fură HtacaţI.~e turcI aci, cca"tă localitate mI-a fost posibil să le,re- de ret~ag~re, MihaI b~ate in retr~gere. 
dar ,renunţcnd ~de ~ cucert pOI":ltla de front, constituesc astfel: In dreptul Călugărenllor SCfllnd ace~te~ nnduri relatlv.e la ma
turcI! ~x.ecutara o m~oarcere mapoTa satu- rtul Călniştea se varsă în Neajlov, amen- nevrcle lUI ~llhal, unI pare Acă aşI .face un 
luI F rateşt!, ceea-ee torţă pe ruşi s' bat' doue r'urile formează un pat mocirlos de curs de tactică modernă, .ta' au [o" de 
In wraR~re- In .8" _ dl general ~ahovary, v~e-o :WH metri, imposibil de trecut de tran"e~dcnte ş' de gem.le operaţlumle 
pe ~tllDCI maia:, fu m.:"ărcm~~ sa ~tu~leze cat pe po.jurI. Malul din spre GiurgIU, marelUI D~mn. , . ' 
pOZI,,.k de fesl"enţă mtee (,,"eg.u ŞI ~u- adică cel drep', domină pe cd stâng; dar Păr'smd Călugăreml, M~h'l nu s~ cU"Şti' d H1 s ul propuse, cu drept euve nt, 1. ce putea se rv i ac easta tu mlor, • c. ro: retrage spre B u.cu reŞtI, , renu nţand .stl el I~ 
poz1pa dup~ Sabar dlOtre Domnc~tI ŞI arme nu băteau mal departe de ,o metri. adăpostul Ilnedlat ,dar ,l\us.onu ce~r ofere,l 
LeordenT. S ar putea na~te acum mtre- Trecerea trebuia fortatA.' aceasta o dorea cetatea, dar care \ ar h pnvat de lLbertatea 
ba "a de ce Mihai". \·ltea.,~1 nu a ales nic1 1i Mihaiu care • iua!' posi\ie cu ~:,a :" de acţiune. o. a.omene" g

re
1,j, fă'~"~ 

una din aceste doue POZiţII, CI a ales pe torţelor sale, probabil Intre satele Cran- ID 1Bio, de Bazame la Melz, .a adus 10 

ace~a,~ del.a Călugărenl ~ A~n\;nJoue aceste gurile ~i BrăniştarI; iar trecerea Neajlo- frângerea FranţeL,Ceea-ce Il1tel'e~a pe POSlţll, ŞI cea dela Data ŞI Acea dela Sabar vuiul a pazit-o cu antegarda sa, formata ~lihaI era lupta in ,cample, cu toate tor!elc 
sunt tarI, mal al~s, p~rm campu\ de tra- din trupe de elită, şi de cele 2 tunurI de de carI .d~spunea ŞI cu .alu~oa:ele ce, a,da~ta 
gere ce se deschide inaintea lor, dar care clre~ de carI dispunea. de la SLglsmund Baton dm franslhanta. 
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certul ,erilor austriace? Nu gloriosul regat 
JlGngar" din 152li, pe care dinastia şi fa 
luat prin căsătorie, este pentru noI. este 
pentru Austria regatul istoric. Acesta l'a 
rupt Zapolya cu ajutorul Turcilor, car riul 
seU Ioan Slgismund l'a imbucătăţit. Numai 
marginea nordica. şi vestică a UngarieI a 
devenit fara luptă habsburgică - in Buda 
comnea semiluna, ţara dela Dunăre ŞI 
'fisa era turcească ear Transilvania un 
principat despărţit cu totul. Şi principa
lele tnbulare ale Ungariei, acele "partes 
adnexae U ? Croaţia, Slavonia, Dalmaţia, 
13osnia, !{oepa, Galipa, Lodomeria~. a. 
lll. d. asupra cărora tncă astazi maghlaru 
ridică pretensiunI, erau despărţite ~I Ca 
drept public şi ca drept internaţIOnal. A
ceasta este ungaria istorică Jlindependentă.~. 
ŞI pentru aceasta ş'au jerttit treI secole 
J.e arindul ţerile erednare habsburgIce ŞI 
sfantul imperiu roman de naţiune germanâ 
avere şi sange. Nu banderiile magl11are
ci armata imperială au recucerit aceasta ţară, 
au liberat-o şi unit-o - avere austriaCa, 
"ermană şi În parte polona, au ZIdIt 10r
fa reţele Comorn, :r 1I1l1şoar~ şicelela}te. 
NumaI erau ale L nganeI, Croaţia ŞI ::'Ia
vonia nicI Transilvania, nicI confimile , , . 
militare de mal turziu. H,ecucente ŞI or-
ganisate din nou au fost ele de puterea 
IlnperatuluI: Ear nobilimea, magh~ara -
de o na~iune, a "plebei", n;a tost niCI .vorba 
până în secolul al '9 -:' respJătlOd hecare 
liberare, cu revolta, hecare versare de 
sânge a {erilor ereditare, cu gravamine 
polnice, liecare trllllltere de bani, cu pn
vclegir de a li liberI de dare. Ba mal 
mult 1 !\iicl un or<.lş n'a zidit ,\laghiarul, 
nicI cu o bucată de cultura -- alara. de 
drepturile de castă şi privelcgiite nobili
mei - n'a contribuit Maghlarul. De ~oo 
de ani aproape şed Saşii transilvalllenI pe 
l'âmcntul pe care il1~lşl şi singurI (: nota 
red,) l'au tacut (ructlbil, şi cam tot pe 
alUncea ş'au l,idit Zlpprenll oraşele lor 
de munte, Dupa nă\'ălirea :\longoliJor (12.-1-1) 
populează regele Arpadlan Bel..! 1\' p.irţlle 
pustiite cu coloni~ti germani, slavl şi ro
manI. MlgranţI germanI au luat sub plu
gul lor Banatul, migranp germanI, croaţi 

ŞI scrbl continiul militar. 
Cngaria a fost până la 1~4~ nHun

garia" dar nu "Magyar orszag", abia In die
lele din 1~:tS, I~~O şi 1:->42/44 in locueşte 
abia ln 1843/44-- primesc nenobiliI dreptul 
de proprietate, Şl până atuncI nobilimea 
ungureasca, "populus"-ul spre deosebire 
de "plebs", a fost parte maghiară, parte 
'lnsa croată, germană, italiană, tiecare după 
nationalitate, oraşele sunt Însă in mare 
majoritate germane. l"ngaria maghiară se 
anunţă abia în dieta din 1825, din 1849-
I ~51 este în agonie şi esista prin coenci
denţa curioasă a unor Întemplărl pornite 
numai dela H\(),. Până la anul acesta de 
noroc, al rassel maghiare, a fost ţara de 
dincolo de Leita pe timpurI parte turcea
scă, parte provincie austriacă, pe timpurI 
domnÎtă de neamurI princiare italieneştI 
polone, boheme şi germane, pe timpurI 
şi un stat, dar un stat poliglot admini
strat latineşte, cu numele Hungaria; nicI
odată Însă JlHungar orszlig" un regat ma
ghiar! 

Această ~pe~aţiune de retra~ere strategică 
a luI NllhalU nu se poate Indestul lăuda 
şi admira, mal ales ,and ne gândim că 
\Vurmser În I19G, Mock in I~o5, Bazaine 
În 18iO şi alţI generalI cunoscuţI au făcut 
asamenI greseli. 

Istoria nu ne spune nimic asupra 
comunicaţiilor, ce existau Între România 
şi Transilvania, la acea epocă, dar e pro-

• babil că drumul Predealulul trebue să fi 
existat. ~lihaiu în locul văei PrahoveJ, 
preferă să se retragă pe valea DâmboviţeI, 
câştigând un îndoit avantagiu: 1. ÎşI aco
perea retragerea prin cetatea TergovişteJ, 
Inlârziind mişcarea Turciior ~ 2, apoI spre 
a-'I urmări, TurciI trebuiau să treacă prin 
defileul dela Stoeneştf, coridor îngust şi 
adânc, de peste 15 km. de unde 100 de 
rom,lnt ar ti ţinut in loc 10000 de TurcT. 

Proiectele luI Mihaiu se realisează 
pe deplin. căcI Înainte ca TurciI să poată 
ajunge, Batori Îl vine în aiutor, trec~nd 
pasul Bran, iar Mihaiu putu să-şI adune 
cu înlesnire trupele din ţară. Atunci Incepu 
mişcarea ofensivă a luI Mihaiu. care se 
termină prin aruncarea Turcilor peste 
Dunăre. 

Rare orI în istoria militară se poate 
găsi o concep{iune militară mal înaltă şi 
o execut~Llne mal energică de cât aceea a 
lur ldihaiu În acca:-\tă campanie. Fără nicI 
un şovinism se poate zice, că Mihaiu Vi
teazul ca general, a fost superior luI Fri-
deric-cel-mare. (" L'nipersul"). 
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I Şi mult slăvita constituţie ungurească, 
sIă\'ita l11dependcntj, aceasta minciună VI

tală a raseI magh iare? :-.; i mic altce\'a n'a 
tost decât suma liberărilor de dare, a 
Jlimul1ltates" şi "privilegia" a acelor "status" 
!;ii nordines", a staturilor ţăref ungureştl, 
a familiilor nobile maghi:lro-croate, -
germano-italiane. a bisericeI, a oraşelor 
germane. :\ u este adev~ rat că Ungaria a 
a,'ut pană în 181Î7 o legisla~ie naponală, 
constituţională, a avut numai sfaturi na
ţionale nenobile -- nu este ade\'erat că 
t;ngaria s'a guvernat singură - a stat În 
toate chestiunile importante, de când e 
sub domnia caseI Habsburgice, sub co
muna Jlcancelarie" a caseI, curţef şi statuluI 
(cancelaria aulica) (asemenea unul ministru 
de interne şi externe al caseI imperiale), 
sub consiliul de resboiu de curte ~comun 
(minister de resbotu) şi sub o camenl de 
curte comună (ministerul de fln"nţe şi 
comerciu), Armata a (ost In toate timpu
rile o armată imperială comuna. eXi- ban
deriile ungureştI nimic decat un ;ucru de 
lux, fară valoare al nubtlllllcf. Luaul 
acesta nu era numai starea fapticJ, nele
gală, ci stilisat prin articol de legr-, primit 
de staturile ungureştf, asigurat constitu
tional. Şi starea aeeasta de drept a primit 
sanqiunea formată prin luarea titluluI de 
imperat austriac în anul IXO..ţ - care Jlse 
esunde asupra regatulUI Ungar", şi şi astazI 
il cuprinde fără mdoială, fără să poată fi 
atacat. 

Acestea sunt faptele istorice ale rela
ţiuner CngarieI faţă de Austria, carI prm 
toate dorll1ţele, visurile şi (rascle ma
ghiare nu pot ti Întunecate, De ace~te 
adev~rurI trebue să se convinga Austria, 
incep să se convingă In sfârşit naţiunile 
cisleitane. Veştile surprinzetoare din B.
Pesta incep s.i neliniştească sentimentele, 

Fiecare naţionalitate, aşa şi cea ma
ghiară, are dreptul să pretindă cât voe::;te. 
Dar când pretmd lucrurI nemal auzite pe 
socoteala i,l.ltora, este doar permis a intreba 
ce mal este politic a pr'etlnde, ce cu
minte. Inteltgenţa maghiară sub condu
cerea luf Kossuth lucrează in ne mal po
menită nebunie: monarchia e atilt de sdrun
cinată, Îndt o invingere a acesteI partide 
nu estc eschisi1, Dar invillgerea aceasta va 
deveni lovitura cea mal aspni a sorţif, 
c~re poate ajunge pe maghiari. ~ll.cl pentru 
In frumoasa primăvară a anului J ~..J.~, 
conciliantul imperat Ferdinand, Fa'dinand 
cel bun, a sancţionat aşa numitele " legI 
din 4~", Maghiari! au ajuns Să-Şi alba 
statul naţional independent. In acelaşi 
moment s'au reseulat Homânir şi Serbif, 
au pornit 111 marş CroaţiI sub conduce
torul lor naţional Jlbanul lelachich", in 
toamna aceluiasI an abzice Ferdinand cel 
bun şi Ungaria' devine provincie. Istoria 
UngarieI, de când se aHă sub Habsburgi, 
este un ciclu periodic de stat independent 
şi provincie, de revoluţie şi înjosire, de 
revoltă şi cădere adâncă. Numele Bocskay, 
Bethen Geîbor, R{lkoczy, Nâdasdy, 1-'[(ln
gepiln şi Kossuth, indică culmile dra
matice ale acesteI desvolOri si este un 
semn al istorieI, faptul că dÎctatura lul 
Kossuth cel tiner cade deodată cu serbarea 
:uJ Rakoczy, că Deiik, pe care inşişr l;n
guriI îl numesc înţeleptul naţiunei, e mort 
şi Apponyi, frumos vorbitorul, preşed.inlcle 
parlamentuluI. Opul lui Ddk, dualtsmul 
cade şi Apponyi ţine ;'orbirea comemora
tivă lui Rakoczy, în spiritul lui Kossuth; 
aicI dovedeşte istoria principiul cel trist, 
ca. popoarele tot astfel precum odinioară 
regiI, nicI nu învaţă nicI nu uită nimiC. 

A VIS. 
Rugiun toţi ahOllentn lW!o;tri 

·('uri sunt în rfl!!-! tu n ţii cu ~lhoHa
lll~utU] foii, Mit bllUwoin~wă ar(~H
('ullll)(ora ehituntt~le <it' nhonnuu'ut, 
ce li-tole ,"OI' prezinta l)rin oUeiu) 
poştnl. ..4..dm. " Trib. PQP 1'. 

Prc)olu despre RarnlHis. 
Intâiu de toate să spunem, ca ju

deie de instructie Nviro Geza din Arad 
a confiscat J oui zia·~ul ) f-<'i.iggetlenseg c 

pentru-că despre cele petrecute în Dietă 
scria _ sub titlul ) Megette a fene a ki
râlyt', cuvinte ce Barabas a rostit în 
Dietă. Ear în darea de seamă a ziare
lor budaptstane gasim că Barabâs a 
mal zis: • Megette a fene az eski.it. (S 'a 
dus draculuI jurămcntul!) 

Despre injurlHurile .acestea l,a adresa I a) Autorul confundă n, /:.: 
C A d \ '"d' . 7l SII /. eflt cu 
orOat~el. • ra es I cke (dela 25 "credlllfa", c~a ce ,nu e tot una*). 

c) sene: ' b) pe {mgll1"lt catollcr Cll catolicii tU 
.. HI'IlH"tIlf' n vpeinidl ru;:;inp II(' Jp<ri:-;- ge'jler'e şi cu Roma; ceea-ce ar fi prea mă-

. . , '~gu It {' 
lutllllH'a llIagluul'i\ eepft-cp " a petl'pcut du /1;1 o~. pent~u j ngurI. 
acea,:ta .. Hamb'-,:..; Ikla. Cl~ o sillglll"ă Întrn- poată ~~c I~ face. ~o~t.~ a~_este ~~n:,aI ca să 
l'UI)('I'!', ';I-a [nelus toate u,.:tle. Dar de a('()l~a Il'" Odte la 1\ e,da, ca eu aş ti pus pe 

, ) . drtle 1110nstr " " ă R ~', 
1 

"il nu ne 1'1I"ill;t111 Il OI IH'lltI'U d. pPlltnl-c;'i. catolici' SI/l UOsltea, C '1 Om<lnil greco-
pt'in intrCI'UI;f>rea aeca"la ei s'a desfacut de i (' <1' ~ eleşle. ar ti adică mal aproape 

i 
, Le j 11,..,11111 catollcT d' d}') ,. 

1101, -- ti!' Oftl"l'-ce l:lIglll'ul nici una! n-aI'\' co-orientaIL" ,ecat e wmal11f gre-
ohiceiul "it illsult!' pe I'eu;ele, Bara!.'·l:; [IISll Fată de 'lce" _ , 

. 1'" . < .lSla l11ter t In iull' llll moment t (' II\con;,ltcnţă a COIIII': ,H'I'!'[ tell'r mele mc retin u ~ pre are a cuv -
lucru". '. S . t,: Ori-ce observare 

• Budapesti Hirlap' sene: 

,.llal' a,:ta IlU Illai i' Ul'lu'arE' dell1nă şi 
I'p"pedabibt li dl'eplul'illlr 1H\\irlllale, ei illjo
sirea ,'epl'l'.~en!atiunnj Ilajillllalt' ţi COI,ol'il'ea 
ei la lIivI.,lttl c.î,-dmel ordinare. 2\ li repl'(\,
:ielllan!a Ilationalit tl'(>!llle s' o telllem IlIsa in 
PI'iIIlUI rind d(~ ,u'p"l "pil·it. ('i a"l'iraţiullilp 
naţionali' eal') au dat na:;ill~re ara(~(,l"jL TI'f'IllU

l"l~lld rit' ,:.:,illdilll ctl Ih'1.dă,-ăIII'a al'ea"ta aduce 
la t!P,;pl']'al'l' multi <H\llIPJll ('11 I'UII "imI (~al'j 
SP IlIt"I'(' ac li Il I de taht'l'a lllldp :II' !r'ellui "rl 

Iim Cli totil: laIIi-l'a u"pil'aiiullilol' nationale", 

Insu~l Kossuth simte nevoia de a 
se degaja de orI-ce solidaritate cu Ba
rao[I-;. Intr'o convorbire ce a avut cu 
un redactor al ziaruluI ,Egyetertesc 
condamnă bădarania luI Barab{\s. Zice 
între altele: 

"Pal"tiJului. Ito:ih'u;:;i ţ('I'iI !iot<,u'[t îi 
sll'ie;'! dacil eillf'\;t dilltl'e pal"li':Hlli se pune 
Iilai l'1"e:-:\I" dp hlltltl"il'ile lIl()dl~l'ate ale pal'
liunlni, Barah;'t:-; li \'orhil ('''Clllsiv.in llllnwl" 
,;t'l!. f'\peclomjiullI'il a,;pl'ă a fM'ul-o fiI' i'I'O
pia-i socolt'alil··. 

Răspuns şi 
constatări. 

Ziarul D- Voastre în N-rir seT din " I 

August 13 Sept. şi 2/1 ~ Sept. il. C. U'ltl 

nou se ocupa cu mine, Eu am cunsidc
rat chestia instalăriI de terminat", dar 
m'am înşelat, Illild foarte ocupat, şi de 
presinte şi cam indispus, me V()IU m,lr
gini numaI la câte-va observi'lrL 

"'-''''f)V) ..... YI \111 ... fUI .re uUHlIneCa) 

obsearvă, că eu aşI fi in mare ft'!lăcire, 
când afirm, că ,.instalare de Episcop are 
de comun caracter bisericesc. U - ~'asl 
crede. D-Sa pe semne n'a luat sau n'a~ 
voit să iee a seamă, că eu am dtlrmat 
ace.lsta în ge1ll!ral. Acolo e espresia "d~ 
comun. il D-Sa Însă Jl/ocaJisea'{d.U. Dar ŞI 
dacă ieu punctul seu de vedere, trebue să 
susţin, că în Ungaria poate avea un carac
ter pur bisericl!s(~. Instalările sunt solemni
tt:7ţl bisericeşti; Învitarea auctorităţilor poli
tice şi pl imirile le dau caracter şi politic. 
Dar oare dind nu sunt InvitărI, nicI pri
mirT, ci numaI notificare'! De altcum Jie 
D-sa în convingerea sa, eu nu me disput. 
Ar fi o disputa seacă Jlde lana ca prina u, 

la ce n'am niCI voie, nicI timp. 
l1Ce s'a iubilat la iublleul din Lu

goj?"' se lntreabil "Lugojanul", şi tot el 
re~punde, că "spargerea şi slăbirea biseri
cei naţionalc gr. ort, române!U Aceasta 
nicI însuşi nLugojanul" nu o cred-:, Ştie 
el foarte bine, că uniţi! LugojenI ,IU ser
bat atuncI: reullirea lor CU Roma - şi ill 
o·ediJl/,f. NoI româniI ne ţinem fiiI Homel; 
oare să nu ne bucurăm, vezându-ne reu
niti si în credintă cu aceeasI mamă Roma ?! 

, 'LugojeniI 'neuniţr n'~u avut lipsă, sa 
se scuze, că n'au participat la festÎ\'ităţile 
biserict'*tl; - dar trebuiau să se scu,e, că 
n'au luat parte la prân" unde au fost pof
tiţI. OrI ca a Ilil se scusa dela prJ.nz se 
ţine de nbonton~ în Lugoj? 

"Lugojanul U voind a mc "lumina", -
de şi aderent - pe cum zice - a lUI 
FriJeric cel mure, - nu se poat răbda, 
ca Intru scusarea ţinutef neuniţ;!or să nu 
fie agresiv d~ Episcopul Radu, presentând 
din trecutul acestuia şi grupând după bu
nu-f \'edere şi in colorit confesional fapte, 
la carI eu nu I11C simt chemat, dar - ne
Gind în destul orientat - nicJ nu pot re
flecta. 

At,l.ta fratelufnLugojan." 
AutoruluI prim-articoluluI: Trep~at, 

treptat, , . ins:1, după-ce el atlă de blOe 
a se folosi fată cu mine de un ton, la 
cal e nu sum obişnuit, şi me .'nprospeta cu 
niste epitete ca un inconştient, ~are nu 
şti~ ce face"', mai cl~sific~n~u-~e In trea
căt şi de personagll.\ trist , dandu-mI a 
înţelege, că din cruJare "nu ;n:a tratat 
mal aspru u , - nu li po~ urm~n, nedls~ 
punend de astfel ~e ~erl11rnl d:a~ălaşJ, şt 
pentru-că personahtă{lIe me pllctlsesc; -
vreu Însă să constat următoarele; 

merttoclre. pre confrontare \. A ă 'ă ' r . I ,l!'i 105 s urmeze ale propne e mele Cuvint • 
, NI' 1 e, apa-rute II~ 1. ru I..J.() a ~cestur orgdn. 
1-.a,ta ce am scns: 1) [n virtutea îm

preunal~11 sutlete~t!, şi pe basa unitJ!i! 
dogmatice nof uDlţlr nu numai că stăm mal 
aproape de biserica 1"Ol1lallo-catoiz"c.l, ci 
Wl~ suntem cu, ea_ sub aceIaşI cap vc~,- - j' 
11 \' Icarul lur Chnstos sel." - earasÎ: 
,Frati de un <lngc sUIll~m cu \'ul (n~u-
lliţil) şi de ace!Jşi rit. dar in ,p-ediu{,'u i 
~untem fiica biserictl Romeî. şi sora.-egal 
Indrepuqită a bisericilor catolice din toate 
ţările - Rătăceşte dar, orI poate În adins 
lucră autorul anicluluI (din Nr. 140), can&
presentează publiculuI cctitor, că catolic şi 
maolzim ar fi. tot una," 

Multă nepricepere, orI preocupare 
trebue la aceea, ca din aceste cuvinte să 
se SCO(lt~l la iveală citatul imputat. 

.'Ial constat ;nc~, că eu~necsiunlle 
mele din Nr, (41) le-am scris nu intru, a
părarea !aptel 11IlcrU[lJ<loe<.!scăIO Q.·",iC!'ll"·uluf 
romall, ci Intru calmarea spiritelor "indig
nate", ~ e"'punând adeJ.IIJrul. Şi dacă to
tuşI nu mi-a succes, - îmT pare r~tt. 

Din parte-mi consider (hestia de- ter
minati1. 

Beil/ş, [~ Septembre I~UJ' 
D,'; Floriall Stau, 

prnt' ... --

"PreoţI cu crucea În frunte". 

Sub acest 

RelleeslunY. 

1. 
titlu -----un domn ... ce 

.. 

• 

se Sll11scrie ,. ()rientdl ~ vrea ~ ___ llC "''"""''-.i 

l: _., ... ----. D .. - '""'" i't:,r., OQ otic·,t,,- ;~l--~:: 
spună adeverul curat, orI ~ur 
de ceea-ce scrie. La rie~:'i.Punerea 
aceasta ne lndreapl~.JJ& I @'fUrarea ca 
autorul nu-'şl pu?e a.deveratul nume. Şi 
acest lucru se ştle ~l poate tO\f am es
periat, cCl nu ne punem numele atuncI 
când suntem in duhietate cu ce am 
scris. L na insa e mal presus de toale, 
ce se poate deduce din şirele scrise, 
că numitul autor a voit să ne spună ~_~-.. 
un lucru de importanţă, insă n'a avut 
destul curagiu, -- şi ni-se pare ca 
aceasta l'a făcut să şadă în două iun-
tri şi apor.... să se ascunda d LI pă 
perdca.~, 

E usor asa. Să staT ascuns si să T , , 

spunI câte-·toate 1ie chiar şi pişC4turI, 
că nime nu te vede, cu at~1t mal venos 
nu ştie că În ce formă să intoarc/\ pi~că
tura, dacă e de lipsă. 

Ce să (acI:) Nor, RomâniI, ca şi .~. ,-
popor ce acum numaI ne ridicăm , 
copili1ria vietiI literare nu su '1'1 
clar cu ce s~ cade şi ce mr""Se cade 
in literatură, fie aceea de orI-ce soT... 
Scriem ce ne vine în minte şi ce 
vrea.,. peana. Insă de folosul care-'l va 
avea cetitorul, nime nu-'şI bate capul. Şi 
acesta e un motiv care ne face ~te-
orI să ~recem peste. gaz~Ja IUXA..!!:.-
numaI tacă aşa, ~. L _ 

Să m~ re'nlorl!' msă la artlcol~l 
ciiul ) Oriental. şi s~ vedem ce anum It 
cuprinde şi care e ţtnta unde vrea să 

.,) 
ne conducă. 

După multă trudil am putut s1'\ 
cuprind celea scrise de autor în urmJ
toarele: II pare reu că are nUIl1JŢ fi 
clase gimnas. -- PreotiI să aibă R cla<;c 
şi nu aproba că inveţătoril să Sţ~A 
preoţI. ----

Foarte bine şi cu minte, (iir,d 
omul îŞI cLlnoa~te neputinţa, decât ca. 
nu e spre laudă a spune publicQ. ca. 

.) Ku cumva l~re(llnţa este emaoaţiuilo Il. ' -

trupulull Red. 
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mal vertos că pot fi oamenr. Adevcrat, că)'i eu sub- dela inf~ntcrie şi intre I~or:i~s ,San~or, I dte-va ,zi}~ l:ol!1avu,1 s'a simţit n~ult. luaY 
l~gre,l trecutul, ~u atât " artea din urmă. dar cu adausul care a Insultat pe cel dmtam m ziare bln~, :esplr~lţt~ IT era mat reg.~la;a ŞI ISO-, 
"1 te întreabă nlme, scnu p ", i. t ă d . 'd 1 bl" mnta t-J. dlipar'Jt cu totul. \ ezend ace,t 
" C 'e 'te absolvarea sau trecerea ca clasele ~ Ile ~:hJ.,r ŞI >lse -, sa Pd~n ru-c l!~ lOC! c;:ntu pu Icanl or- cleG miraculos al cruciT, Ye rog să trimi-

, 1 e pnv ! să ne dăm bine seama, fie trecute rep;ulat ŞI IlU p~ edle pnvată. 1O~lur ~e ZI ,către a,rmată a M. .. Sale teţI una şi pentru mine !?Î una pentru SOP,l 

,'ase or, apoI bl ă De alteum în timpul din urmă toţl ar il batJocont pc UngurI. Căpitanul mea. BuderfaJva, 1~1 Februarie 1~)O:), CU 
('j aceasta e cea mal grea pro CITI, absoalvă or t clase -- - fle şi numaI pe :1 a fost rănit la pi.ept. ... , Atâta a fO.5t deosebită stimă .\latel Sclwei. 
'.\re l"ns'" in ,timpIII de o{i al ma- d I - d • ~ a b x hârtie, că altcUl1,l nu ca pată ,co.ngrua«.: estu Cu asea~ă 111 e. lţle separată zla-

. l' l ~ ",'as« nu o o serva fi I I I ' (' - t' ~'" " t t rza !smu UI'" , DoritorI de veOitUrI marl saen lcă tot re e ora e să ImprăştIe vestea că pa- "ea lIIal nes I'ltM~]OaSA f]'ellll~ pen ru 
Ilme. Fie mumal numUul clasel°br pre-I Ilu!nal cOllgrua să vină, Blidul cu lintea I triotul ungur l'a rănit J de moarte c pe infrumsetarea ten uluI e crema de llorr de 

t't 'i mal departe sănătate ună. liliac. un' borcan costâ I cor. 
l d I oare. ~ 1 . luI !sav,.. P. J'allCU, olicerul Jschvarzgelbist«, Pudră de fiorf de liliac 1 cutie 1 COf. 
1., cn1âl tu ştiint,ă în capu cuI te, pn-

I Să fi --~~~,~~- • Săpun de flori de liliac bucata 70 111. 
· :este, ctt nu eşIT pentru toţI .,' tu \. • Pasta luno 2 cor, 
"n~ inteles, După puţină espennţă s~ Socialiştil din Arad contra . susmat. Alaltelcrl ~cara un ne- Pudra Iuno 2 cor. 
, .1 pt1fi!a aHa, că clasele şcoalelor medII 'cunuscul a tra::; cu puşca pe fereastră _ Mijloc sigur contra durerilor de 
;,. fţe în 3 forme: de bună v~e, de kossuthiştiior I ~i a Împu~cal astfel pe tinerul negustor stomac, a sg,'irciturilor şi a catarurilor de 
,nă si făra silă. Ori lllaI lamunt: dt: lrsai SaIHior din AgJ~iş. Xefericitul tiner stomac, contra boalelor invechite de stomac 

, \'. e fac atuncI când elevul Nu-I mult de \â~d. ziarele locale! venise nll de mult In sat, unde COI1- şi contra lipsei pofteI de mâncare, pe urm,Î 
mă oe s " " " 'tlV'ltă se bucurau că soclaltstll vor sparge ducea fo,.;ta pr<lvlilie aiui tatal S('I1. El un mijloc sigur purgativ fiiră durerI: e 

· 'e alragerc cMră lIlYettltura, 1 " . 'd 1 ' IA' t' '1'· , ceaiul intăritor de stomac al farmacistuluI 
, 'l't d . . tf l' ate să de- II parti u natlOna roman ear pe şe lista tocmaI la Clllit, cu betrâna sa JlIama. 

""'~ (SI I e mme SI as e po 'd ' I 1 I ~ '. ., Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 li\.; 
'.'1 ' d' ... xto'bă "i să va Isola e massa mare a poporu u. cand glolltul UCIUlŞ la nlJnent drept în o cutie de probă 2 cor. 

,;1'0. om cu JU ceata San", 'f • ~ A I ~ ă 'd ă 1. ,< .. 

'> d fI' t"I" omeneştl; de Asta nu sa mtamp at ms Cl ac so- pIept. :--e crede că e resbunare la miJloc: - Contra guturaiuluT, tusei, râgu-
. - e O os SOC1e a.11 . ' l' . j' dă ci' I 1 ' ., I - fi 'f' '1 l' '1 ,~ f' • d .'\ 1 e l'()rtat să 10- cla lstlI ac 11e sate propagan , e lI1conlra uI rsal 111 al mulţI agfl~enI tă- şe el, egmeI ŞI a a ecpum or armglor 
'la se ac can COlii u ,., i' , f' I l d 

· 't d l t d' inalt farJ să aibă mult Întăresc propaganda noastră, care I cllsera aratare că Ip înşaltt nevestele. are un e ect InIracu os pastile C e pept 
_,e, ,e us. a s u !U I ~artc Acest de mult cerem sufragiu universal, scă- I • Senega. Se pot găsi in farmacia Il Verg-
:Jcaţmne ŞI atrage re a\,.· . " ~laria:'; alu! Kossuth, în Arad, Piaţa Boross-

",1-1 de indivizl astazi formeazi1 t massa c nţarea ,dănl?r. ŞI, alte multe pentru cari }~Xllositia Illtpl'nutloualiL din Beni 150 (casa Dengl). 
'$.- " _.\rturarilor şi vedem că resultatul e luptă ŞI SOCI~hştll~ . , ' Atena. Exposiţîa internaţională din 

,-~-- .,lIn nefavorabil pentru societate, căci \ Da~ că 10 oraşe ~oclahştll}e fac I Atena, prima in acest gen organizata 
:'Jmal putinI indivizI se formează cu multe, zIle amare partidelor eXistente în Levant, a fo~t incoronată de un 
';de 'at .' d' F,endentă ci cel mal mulţI maghiare, este un fapt. IndeosebI kos- i succes care a denăsit prevederile cele 
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'., (a 111 e, . '1 'd h ă 1 It, 
:,l11t ca ,frunza plopuluh ... Cel făr~ suthlştlor! -re carI Il emasc eaz a ; mal optimiste. 

c' !Iel sunt cel mal fericiţI... DomnI,' orI-ce pnle)., . ." \ Au luat parte 2000 de exposanţl : 
"<î, cu diploma În b~zunar! Nu-I S,l- < Astfe,l ,ŞI :rI s?clallştl~ dm, Arad I 4?0 ~xpo.sanţl di~ Gre~ia şi Cre~a 500 
qte nime la carte ŞI el t,otu~~ ~u dl- au l~pră~t1at 111. miI d.~, exemplare, un '

1 
d,JJ1 1 ur.C1a ŞI Onent, ŞI 1.°.5° dm 5ă

, tom .. , Nu :'-au impilrtăşlt zlll1lc de apel. II? car~ s~ la pOSlţle contra ko~- ,nle OCCidentale. Prllltre ţAnle streme 
!"udiţia culărula profesor şi, totuşI e suthlştllor ŞI ,mtreaga bandă l~n11l:1-1 Franţa, Anglia, Austria, România, Şpa
~iplomat er in ştiinţă n E tobă de t~arc barabaşIstă este comb~tută tn chIp nîa şi Turcia strălucesc în primul-rând, 
utc. Vine însă câte un şugubeţ de vlOlen~. ,Cât despre seqiunea panelenică, 

'retin -- că şi Între elevI se int~~pl~, Noroc c~ procuratura a sănt ~ă I se desvolta, sub aspect străluci,t în~r'o 
dese·on lucrurI de acestea --- ŞI 11 conh~te --:- ~at a mal P,utut -, dm lungă galerie unde expune ASia-MICă, 
,ce .... dar las,că cetitorul să afle, apelul SOCIalIst pe care 1 a găsit prea Mitilene, Samos, Smirna şi Grecia. 

'e ... , . Destul că aeeştI indivizI carII --- violent. Exposi{ia Belelor-Arte a Întrecut 
l "au trecut pragul şcoliI, dar fac pa- orI-ce aşteptare. 

A apârut: 
Bihliot.eca ..,'I'rihnna p'ollorll!ul. 

~----'-""---6-~-

N-rul 1. 

NUVELE 
DE 

I~;.u i h~ Zola, 
TI el mII/ele d'o 1'an! jl'umseţ .. l. 

)r<'ţlll 4-0 hanI + Il il 1. porto_ 

De JJenrare la adm. foiI noastre. 

\ adă cu atestatele de clase în timpul , ~... S, colile italiana, belgiană, spaniolă 
'_. _1' JC, azI joacă rol şi au trecere fără ca ""'''0 tr rtf ~ mI română şi greacă sunt repre~entate prin 
_ _ -1 cei mai scrupulosI oamenI să deIe .L~ -. -... +. mal multe opere remarcabIle. 

~hne-c.ât de mică întemplarir care_ ARAD, 2n Septemyrie n .. H}03, ArtiştiI din Co~sta~tinopol şi Smirna 

~EAPOLI. - POMPEL - CAPRI. - FLORBNŢA. -
VENETIA, - 1,IDO - LO:-'-DRA, - PARIS. 

S(~HlTt: ŞI IMPRESII 
u}; 

RUS S U Ş t Il 1 A. NU. 

, 

turn . .' . I expun sculpturi Şl plctur1 de o exe-
Dt .(]. dacă îsl sl1unca întregul Stil"l lH'I·sollul('. }), C. .'-,a P':/'/1/lele \ ~ t' t' t" 

t .. 
~. 

" i 

>.' , , t ' , J ' \ t t ! . A d LU le per ec a. 
'urne ne- dis 1ensa dela atutea es ')licărI I )'Icar . 11allgm a recu a, P/'Ili l'a, , 1 d""" ,. , 
~, '. .' ~ S _ • ". 1. ' 'mcrf(l!l/d la lfa(cg unde mâlle ,se serbca,\d , ~ nlOltlv, această ex~ozlţle 111-
.1 l-am Il. Sili., ca ~lh.,olv arca glmna- ClInunia simpaticulul 11OSI7'1I amlC Dl', Ioan t ternaţ!onaIă, a cJreI orgamzare este 
uluI sau hceulul ~tarna ';il <..\e\a im· I),~p CII d-~()ara Bonleseu, jiica disti71suluT I datorită initiativelor priva.te este o im-
,rejurărl, căcI deşl :utare e~ev arc voe <1<1"""c11 B"lIlesnt clill Ha leg. \ portantă m~nife$tatie industriaiă care 
I ţ' d'lu dar neavend putll1tă de a .. ' . ' , le s u , . , , va exercita de Slgur o bme făcătoare 
,e susţinea ca, să finească studIU e Silit IhH'llli'ilt~ lui Bal'ahtt:-i. Ziarele influenta asupra relatiilor comerciale 
;ă întrerupă Şl să ră~easCă re al.ta cale maghiare vestesc că Barab:ls Bela are ale (;r~ciel dat fiind' că ea pune in 
.l.nde i1~1 se recer atatea pregă~lrl, ca să pr?vo~ce la d~el pe 16 ?eputaţI relaţiI mal 'intime pe consumatorI eleol 
'-1 de pildă la • statul preoţesc« , carI 1 au msultat 111 Dietă, stngcndu-I cu producturl streine 

. I)'sa zice că preotul. să albe ~ ) mişel c şi câte toate. -"lartoriT luI Ba- * . 
:lase gimnasiale. Foarte bme. ~ş ,don rab<.ls sunt T()th Jânos şi Kubik Bela. nt'zH~trul (lin lhul-Gnsteln. Plo-
,ă fiu lămurit, că ce e de prefent la, Intre cel carI vor fi provocaU Întâiu 
~reot sau tie şi la altă clasă de inte- sunt Perczel Dezs6, Ivânka' OszkM, ile ţin de 9 zile, de la 27 August v, plouă 
igen,r,. nUI11<,;rul claselor orI cantitatea Rakovszky şi contele Andrassy Ti- tor~nţial şi Încontinuu, Eată ce se 
:unoştm,elor necesare;' vadar. scne : 

Eu cred şi poatc cu mine vor ,Fi.iggetlenseg c de aZI într'un ar- La 30 şi 3 1 August a nins şi avem 
:rcde şi alţiI, că chemarea preotuluI ticol de fond se năpusteşte de altfel şi azI zăpadă; 2 zile n'am avut co
lU stă in numt:rul claselor ci in ma- asuI1ra ma)' orităţ,iI pentru-că a îndrăznit respondenţă fiind toate drumurile şi 

, toate podurile stricate, de 4 zile 1u-Intatea cunoştinţelor car mal pe sus să insulte pe t bajnok c oul , naţiuneJ c şi 
r fi ' d' d crează la repararea lor 100 soldat,! din c toate să le blan ŞI cu ragoste spune că Barab .. ls a primit din toate ~ 

ă " . ' I Salzburg şi vre,o 500 IncrătorI de la 1etn rglOltă cătră biscnca sa ŞI neamu părţile ţ~riI felicitărI t pentru demna sa 
;eu. Turma cuventătoare nu Nr. clas.-l luptă c. linia ferată, care se face Între Lend-
va critiza ci vorba necumpătată şi fără 1« Gastein si Bad·Gastein. 
j O ~oapte am stat aproape fără , e rost. S('llzntn s(lrJ)('~ti. Miercurl a in-

Se află ti venzare la Adm1'n!sl,ntţiu. 
,Tnlmnf'i Poporului". Arad. Folumul 

de 26H pagini, ('ostă 2 cor" plu,~ 1() til. 
porto poi:'tal. 

ULTIME STIRI. 
J 

Desarmarea. Ruuen, 26 ::-;epL 
COl1grC'sul de pace a primit IJl'Opunerea 
deputatulUI francez l1ubard ca in toate 
parlamentele d' odata. sa. se ceara. desar
marea, ca astfel niCI un gu"crn să nu 
se teama că va ti lăsat singur a se 
pronunta asupra chestiel., 

Asasinat poEtic. Belgrad, 26 Sepl. 
Deputalul nou ales la Pirat, i\'lariall 
Velcovicl a fost împuşcat pe cand tre
cea prin satul Strelacl. Se crede că e 
o r~sbunare politică la mijloc. 

Red. respons. lOtUl Russu Şiriunu. 

~:ditor Aurel Popoyfel-B~l1·efHnn. 

INSERŢIUNJ şi RECLAME. 
, Să ,1, B I d lumină, tiind toate maşinele sfărâmate . nu se cugete, că prm aceasta I ceput 111 e gra pertractarea proce-
aşI. voi să zic că preoţiI nostri să fie I sUlu,! pornit în contra oficerilor, carI se de ape, fiind·că băile sunt luminate cu ' ~~~~~~()t~~tit~~~~~~ 
luatrde pe-d:-umurl-- iară nicl o i con)uraseră in contra oficerilor asasinI. electricitate, Dependinţele vitelor Irn-
preg "t' C t d . 'd" berg, -Gasteiner-Hof, Hollănder, Impe, 

> d lre '- dar. s~ fie aleşI, şi, orI au I uun r~tll1,uţI 140ncerI m g~rl11zoana Cele mal moderne 
~:" pregătlrl ~tudH malte orI n au, -- dela ,1\ lŞ ŞI rO dm Belgrad. Pană acum rial şi altele au fost luate din locul 

~'" ,>.~~~J presus de toate vocaţiunea, incli- au fost ascultaţI 9 oficerI carI au de- lor cu totul, cu drum cu tot şi împinse 
... na~a' la treapta preoţieI trebue să tic, clarat, că asasinarea perechii regale a in spre marea Cascadă care trece prin 

CăCI, dacă aceasta lipseşte, apoI, cel Jost acţiune patriotică; numaI tinuta Gastein; în fine, e o durere pe faţa 
deShU?,' să fie de zece-on licentiat în I ulterioaă a oficerilor·asasinl i-a jignit, tuturor neştiind cum să scăpăm Jllal 
filosohc, n'ajunge nimic. DUPl:l.-Cl~Il1 nu căcI au jăfuit şi prădat con acul. Au curând de aicI. AltminterI Gastein are 

paltoane de copil şi dame, mal eftin 

se pot procura la firma 

SCHWARZBERGER MANO 
(l ol'iismnrt hy 11. 3.) 

pO,ate fi plugar bun care nu se pricepe I tăiat degetele regeluI C(t să.l poată lua posiţiunT foarte frumoase (1046 m.): cunoscută .ca o firmă solidă. In ma
la. plugănt, măestru bun care nu-'s1 inelele. Colanul de diamante ai regillel şi bine întreţinut cu isvoare neintre- I gazinul acesteI firme, care aproape 
fncepe măestria etc. tot aşa nicI pre~t ; Draga, a,T z'f poartă soţia unuia dintre cute pentru boalele neurastenice. esclusiv ţine numaI l,aclwh~ de dUIIW, 
~un n~, PO,ate fi care n'are dragoste! oficeri'i u.cigaşi. Au spart apoi mesele 1« au sosit deja, în mare asortiment, 
cătră Isdencă şi neamul seu. Mi-se' si au luat toti bani! si au silit bucă- .~ eSf'hiSă isomuia, dacă se va purta '" 

, pare că 1 tQ ti· . ItI ~, . -' ~ > • v crucea duplă electro "lagnetică B. R. Nr. noutaţl în articol1 -
---~r >'<, incă---tiin semi~c ar ă VOit ISă ZIcă, că l' ,arlt' s~ fie gatladsca o, ema, ca/~: au 8(Î~)(Î7, inventată de domnul Albert Mi.iller, 1 de toamnă şi iarnă. 

" "chema le să are s . se a ~agă , cel ua -o m aţa ca avre ar peree m re- Budape~ta, Vadâsz u. V. Nr. 42/K, ceea-ce .. . , 
~, . 'Ia t nu fie elIberaţI ~l cel ~ fără gale. adevereşte şi scrisoarea următoare: Prea I Mentă spngll1ul tuturor noua firmă, 

SI c orI alţI ghigerJi care numaI siliţI Sentmţă nu s'a adus îllcă. Stimate dle MLiller: De curînd am comandat care şI-a pu~ de tintă a satisface tu-
se prh~gatesc pentru preoţie Aceasta • Ia D-Voastr.l crucea duplă electro-Magne- turor pretent,iilor :narelul public. 

, o se 1mba În alt chi vo,'d d '\ ti că B. I·L Nr., 8(}~1t)7 pe ~eama cumnatulul 
sa în {elegem il p, m a ne a, J)uel. ErI un duel cu sabia a avut loc meu Carol \ Veber asupra căruia a avut Lfi7 2-10 

, ,c nUmaI cel cu opt clase la Miskolez, Între capitanul Schtruchly un asemenea efect; ca după o folosin,a. de ~~~~~~~~~~Q!! 
'/ 

of /--
,F II it;,~ 



"TRIBUNA. POPORULUI" Nr. 167, 

BAZAR CENTRAL DE MODĂ .,. 

Al~itnrl D~ntrn 

Mr~atI ~i ~aID~. 

Cnnf~cunnI 
Dcntrn dame, f~t~ 

~i cnDilit~. 

Mătăsăru. 

Brndcril Dt hainc. 

, 

ARAD, 
Palatlll ~Iillol·itilo.·. , 

A vem onoarea a aduce la cunos-, 
tinţă mult stimat. public, că din 
piaţa libertăţii, unde a existat 

13 anI, am mutat 

.... ~ " 

.--___ .,t:
H ., 

. ~ 

SD~ci~itătI: ~tnf~ L~ .'. 
}o"!...~~_ .. ," .... : 

de haine D. dam~ l 
Bazarul de modă -,: ~ 

în clădirea biserictl rev. nărinU minoriU-- --- ./-:.,.~; 
unde, în încăperile impozante ",_,<, .. ~_d'iPr"':., 
am mărit stocul de, pa.nă. acurrr.-'"<' P ~ r ~ ~ 1 ~. ,. 
al mărfurilor cu cele mal nuol ,,- -~. ': 

. speţialităţI şi articoli de mod ă LJnVnar~. u !§~~~: .~' 
din urma, în ca.t suntem în po- ~ar~afnrk' 
zitia d'a satisface celor mai Ş' , 

mari pretenţiI. . 

Eazarul central de moda 
ram . deschis 

la 14 Septemvrie a. c. 
ca.nd am inceput vînzarea tuturor 

mărfurilor. 

Cu deos. stima:. 

FRATII' DEUTSCH, ARAD~~'
Palatlll ~Iilloritilor. 

_-------------:-:-::-~' --:--:-_----.............. ·'.r.. _~ 
'ripolfadl "Tribuu FOPOnduJ&1 Anr.l PopGvioi·Baroiaa. Ar"'_ .,.' J 

-, 



"TRIBUNĂ POPORULffi" 5 

~ag aten{ittnea P. ;r.1Jublic 
aSUIJJ'a c{cct'u(tret 

LUCRARILOR NOUA 

Cel mal vechiu atelier de reparaturl 
şi depozit de biciclete şi maşinI de 
cusut, tn A rad, piuţtt. Libertaţil 7. 

Diplomă de aur 1891. Oradea- Mare. 

SCHAFFER JOZSEF 
compactor. 

Cel ma.l eftin isvor de cump~ra.re 
din Arad. 

Ş! ASUPRA 

REPAItATURILOR 
HAMMER VILMOS A BA D, Strada Tabajdy Kilro]y. 

Juvaericale, 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 

pe terenul Cladirilor ,.,: asupra in
dURtrie1 de maurit ce se află 

~;l Arad, str. Gorbe-utca No. 6 .. 
rimesc pitlnud de cladirI de cflh~IU miC 

" IDHle cladirea lor dm nOD '1 orI· ce 
o o ~f(jr~ar", ma! d"p8rtf~ linerf'8 1n stare 

A peste 8n a edificiilor pb lârrgA preţ 
"'1Icru it'ftin, Bolid, prompt ti conştuDclOS. 

. ~~eI6od Ineredeft-8 p. 1. publil!, ~m I ~lDas 
deOE!ebnă stimA. 

.. 9 -50 Stoykovits RUs, 
Ml'Iiestru zidar. 

---~- ~- ~ --~-- ----- ~--- -~- ~-----------

BRAUN N. A. 
dt'P0811 (in (uIu!!. . • 

,Jad, str. Forray, piaţ~ ]3oros-B~nl. 
Mue deposit de firn~, c'Ulon de 

, i fabricat propriu, culort pent:u, v~p
!a, podelelor, uleiuri pentru maş1m, ŞI a. 

, ,t'e de primtl calit~te. 

Comande din previnttl se 
~ L BO- efeptuiesc prompt şi solid 

- Pachetarea gratuit. -

lALMAR JOZSEF 
merhanie. 

:.,~com~nd~ 

Hicicletele 
'~<i:e de cea mal bună cttlitu.tt:>. 

Are ln deposit guma interioară şi 
" ?Yioară de prima Clihtate, şi tot felul 
.J parţi constitutive a'lile bicicletelor. 

EftlDe ,1 pe lâ.ngă garanţie 
;;, ~ptuieşte 975 60 -

:~. epaPaiurl de bloiole&e, 
inst~larl de 

s;năril electrice şi telefon uri. 

mehanicitm eleotric. 
N -rul telefonului 90. 

Biciclete de Dresda, calitatea 1. 
Depozit de 

Maşinl de cusut Singer pentru bro
darii fine, şi 

tnaşint de cusut Singer cu 32 fi. pe 
lângă garanţie de 5 ani. 

Instalări de sonerii şi 'telefon. 
se primesc pe lângă mate garanţie. 
Mare depozit do buoaţl de bioiclete 
ŞI maşinI de cusut. 1059 12-

Telefon pentru oraş şi comitat 471. __ =_T __ ' __ ~_T ___ ~_~_~~ ___ ~ ______ ~_~ ____ ~ __ ~ 

In atenţia gospodăriţelor. 
Au sosit 

sticlele de aburi 
pentru crastaveti şi poame, 

fabrlobt model, re zistl\nd oeiui mal 
mare grad de oăldura, făout din o 
singure. bucata, pareţt de sticla, de 
ouloare verde SIlU alba. 

Se pot ca.p~ta p~ Unge. preţurl 
foarte avant8glOIlse numaI la 

URBAN E. 
urm, v~d. ~ iit,o J 6zseC 

pravalie de stielaril 
Arad, Forray-uteza a/c. 

Mare depozit de tot felul de stiole, 
plJrcehmurl, vase da fert, l~mpe, cadre 

pe Unga. prafUlI scazuta. 
Tot aiOI se cap~tă PETROLEU de 
CRISTAL fara. miros; 1 litru 20 cr. 

EXflcută tot f"ful de 

lucrări de compactorie 
deJa f'X6clltarea Cf'a mal simplă până Ia cea 
mai de lux. - Comandele din loc şi pro
vinţ! 88 efertuese prompt şi punctual. -
Lucru bun şi solid 1 PreţurI moderate! 

bilete de am.anet 
cump~rA pe banr gata cu preţurile 
cele mal scumpe, iau le schimb~ cu 
alte obiecte. 1005 61-

8> niciu punctual I 1045 20-
----

Diplomi de argint 1885. Budap esta. 

Industrie locală t 
Serviciu escelent r 

ALBRECHT AGOSTON 
(mal 'nainte Cseh Kahlin) 

din luna Maiu 1903 In 
A11,"l\."D~ 

Strada Salacz 
(Clisa L<}Js). 

Recomanda In atenţiunea mult 
ono public mtt.rele Mu 

magazin de mănuşi pentru bAr-
baţi, dame şi copii 

fabricat propriu, brâne, legături de 
stoma~, suspensoriJ, şarşafurl de 
piele, irigatore şi pânze de gumă, 
precum toate ea.te se ţin de branşa 
asta, pe lângă preţurI eftine. - Asor-
timent uriaş 1058 7-50 

W O L F J A. N .. S, 
- cfobolar de gbete de Mrba$f fi dame. -
Arad, eo)ţol pieţii LibertAtii ,1 str. Simonyf. 

Deutsch Izidor, 
clasornioar şi juvaergiu 

Arad, lS trada Telll plo ID. 

Telefon n rol 438. -

Am onoarea a aduoe la cunoştinţa 
m. ono publio, că 1009 15--50 

am. desohis 

Un atelier de tapiSBfie şi tnfrumseţare. 
AnI Indelungaţi am lucrat tn ste

Uere de rangul IntiI din Budapesta, 
Viena, Berlin, Brllssela şi Ptt.ris, aşa. 
tncAt sunt In posiţia placutA de-a puteli 
corespunde tuturor esigenţelor mo~ 
darne. 

Primesc tot felul de lucrArI de 
branşa. asta dela cele ma.I simple 
pa.na. la oele mal elegante, pe la.nga 
preţuri moderate. 

Primesc eftin mobilarea de locuinţe 
In loc şi provinţA. La mutAri primt'sc 
transportul mobilelor, preoum şi rep:i
rarea şi renovarea de mobile şi mese 
de biliard, pe 14ngA preţurI eftine. 

Cu stimi 

Reine .. 1. Gyula, 
Coml:.nde dia provinole prompt 

şi grabnic. 1052 14-30 

JIIJIItii'~~ TOutf! pe langci oaranJie. 
.. -- ·-'~Mda "sulâa IiI'. 2. TelefoR nr. 242. 

Am onoare a atr&ge ater tia ono pu bIle 
din loc ti provin li, cA In atelierul meu de 
ciobota, ie pa g!Hesc ghetele cele msl rrum088~ 
elpQ:sme ~i solide, prt:cum ,i gh~te orlope~ 
du:e, pe lAllgA. deplinA. garanlie. 994 28-00 

taplsier şi lmpodobitor . 

TijkUly ter 6. (Casa Prolich). ~ -

.-- " 

--

-

r~ _____________________________________________________ _ 

! , 

··"o"~ UNS Z K Y şi iri 1 H A J L O V IT S 
Fabrică (le lllohile de rer şi saltele de rociud de sîrmă. 

ARAD, oolţul stradei Tetnplom. şi Kolcsey. 

Primim tot telul de lucrArI apRrlie Gtoare acestuI ram 8 '8 : 
arangiarea de casarme de soldatt şi pompiert, şcoli, institute şi cafenele. 

CorturI de grădină. (de descompus) şi pavil o nurI, 
penlll.l ca!enele '1 restaurantUll. 

- Trimitem In loc ,i provioţ~ comerciantilor spre vlI1zue <mal deparle. _ 
". ;2 20-50 - Lucru escelent. - Lustru de gust. _ 

- - Promptitodine rarll _ ~~~~~~~ 

ma.re prăvllie de peril, pămătufurl ~i specia.lităţi de tualetă 
- ABAD, Andrtlssy-ter \;). (Palatul lIermann). -

ReCOID81id1l. tQagazillul ~l:!11 bogat 880Ih.t de 

Peril, pâmătufuri şi specialităţI de tualetă. 
Am In dt>POBit tol fel ] d . d h . . d' . 

':a, industrie şi lux' n" e per:t e ame, pdr şt mti, perd pentru economia de 
,:" flH !I.it~ piele de :e'l'barb~toa~e 8'. sltp obfCtl" In lf gMurA cu aC~8te, prl'cum ,i llrticlii 
J! " J~urt, pravurt paste ' ~~eţ'/". olnecte detua.leta in dl gel! e ,i slrMne, pa'l'fumuri, ,4. 
. ." ape !MS dtnli, pudre p-leptene etc. 

Esperlenţele mele bogat A o I 

.";,tvli thiar ,i cele mal pret~nC i:tlgate ~e acest teren tml t~c cu puţin"~ sA pot ln~ 
: (": tn('r~rlf'rp8 mfl8tpl"iHor $, aSe dormţ"~ 81e cllmpGrAtonlor meI, clici rivna m!'8 
'M _________ ._ mI':. 980 22 25 

..... ~.- ... _--" i • 

---------. 

__ ]_~llnrl şi prelintinare de spese servesc gratuit II 

C"D 
~ 

Avisez cu tot respeotul publicul din loc şi jur, cA 

A telierul meu de mlsa.r 
pentru edificil, mobile gi portal 

~ . l-am mutat din str. Boros-Beni Nr. 23, unde li fost pânA 
§. aci, In strada Deăk Ferenez Nr. 32 (casa Sarlot) 
F: şi mArindu-l, l-am arangeRt conform exigenţelor moderne. 
1=; ! Primesc orI-ce lucrare de mlsar: mobile, portal, lu~răI1 
..s. I da mlsar la edificiI, etc. precum şi arangeamente de biseriCI, 
~ i şcoale, prAvaliI, cancelariI, mobile artistica, precum şi lucr~rl 
-< I de edificiI atat tn loc cât şi In provinţă, primeso cu preţurile b:.'!J j 

~ I cela mal moderate. 
c= I 
>-:1 I Cer sprijinul onoratuluJ public la tntreprinderea m~rita. 
§: I Cu deosebitl aUml: ,. 
C"D I I1:REl\~EJR J ANOS, 

, 1003 9-10 mAsar. 

~Ir l'l~nurl si preliIninare de spese servesc gratuit I 

~~~~~~~.~~.~~~t!.~~~~.~~~.~'1 
~ v v ,. 

: DE~CHIDEjitE DE t'RAVAIaIE. :: 
~ Avem onoare li atrage atenţia binevoitoare a damelor din ,. 
~ loc şi provinoie la ~ 
: atelierul de modă pentru dam.e ~ 
~ ce-am deschis tocmaI acum şi am prov~zut conform re cerinţe- ! 
: tor moderne, tn ; 

~ ARAD, strada Deăk F arenez n-rul 7. ~ 
!j unde conrecţionb.m, dupa r8~on modern, jaoheie, maD- 'It 
~ tale de căIătopit, haine pen1ru casă şi Iltradă, ,.. 
~~~ precum şi tot felul de haine pentru oopil, frumos şi pe Il\ngA I 
...., preţurI foarte avantagioase. 
.a.4 Rug4ndu-ne pentru sprijinul prea st. dame, 8emn~m ~ 
~ cu daos. stimA rr 

~ 1055 6-30 Kaiser F erencz şi soră, ~ 
~ croilorl de dam!;'. .. 

~9 •• W ••••••• 9 .................. ~ 
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Nou I J all11er-CrelllC f~lra grasl111e. 

Ef0ctU] !Ilrlatit flfl':J e~l'mplu ronsishl p~in !\(,(,PI\, ('llllldi 
pc!el\, obr:17,liln\, [Il in a"l'ea~i lI~t)ar;i 11lf'lIninn', rom'bUL u,,('-
1ll~lIr:\ 11111'1 Jl(·t(';dlluI d(' m:;rIllGr :llb ~I liw'ţrt. ('!U'" !ll'll nl('l 
prin un DJt J:':,lJ'_~(' lip lnfrUHbl-'ţ,~r8 nu s'a tkdJ:ultl:t 

in IlIijh,l' (:c, ililrrlllU"('\,~l'(1 prii! Ill~u~i[{'u <!1'NlSla cum o 
.1a!HJrr, 

Cr~\Ii1f' Clf;t ~Jr;!"'~Ill(L H~_' iL-';!/i'i lil tot l(l('H~ o sPH~n1iuIH~ 
in'll;ii\Îl;-l. j~,~l J,~'rr,,('t \,p j'-r'·lIill 1'(,lItru Hl;.:-ri~ir(,ll ilifn:l\I
S(I,: rrt. \('~lr;c,-,-l'ill'! in JlHHllP.îi1 l"r~·l. 

J'r t;1. I;":' lnll',bn:l'(:tl'n ,:,,:pal' IH"t(' i(l!llH'Hf'. hlll.l' 111' ill
fr-rhjntflr)C, Indd\r~ ~:!r{ibnn(p ţi [~H{IH' }lC\])lrU U('f_ur~~tJr('a pit~i~'l .. 

~ ~;h Z,-1~~~ :~h(tr~titllr! şi ~r 11111 de ['li :H1L :)':o:t.nl;"i lIF11~1 hi. 

~~::;~;,'~I~,j~,: lJ;:~\ II>:;: :1~"':,l~~1.~'~),~':~::' ~::'I:;~;I1()h;t\Il,~li,;,:~ ~:~~:~~:;~.',~ :: 
IrLlJIi-i ;~l r~'~l<';!n:~t :;;;1 (J l'01uar(· d~n~lJstou-."a. 

fI :thH~ r .. l rt nH' {';!1'{! ţra:-,tHH' ~ "'*~l poatCl HH~{ ,~rtos i:il1a t'lt 

":~(>('('; H :-'Î~ intr" IJlidQ:l'i \n ţ'\J:jţ:r!\1 T:lr:l ar,~{llt viu, ni"1 p!l:~;;~', 
1 t\"g-llL~ 1 cu: OHH;i. 

Jahri(l!' '~11:l d (' g' u r li. , Cel l'o-'~l spai[1 g:lra I'r'~I;l:lt s":!ra ~i dim:n.:aţ:l eu .Jnil11l'l' ar:t 
11(' '.1l:;(t. nu \a, fl.,,'t'fl Ji.[('.l o ('(·u.I{l \1i!~tl g>alE(f:-:l ~l dC'iatl1It\ diJre~eft de dhltr~ ~u ~~ P'_I!1'te 

dp~I1~. rt\~'Grr13nda ~~ ~1~l1ne LH.l~I.\',u:·'~a n, (:;E~ilnr. rl\~C'Il~nl a~a ~e P,'lrlVi'\-tP 111. {linţr (', [ali;·U.'ll~l \'i~Ii.JJ~.~...!. 
t,B .fI,." ":'; .1H' ~tJj,:l;~! ('~~~ 11,.\ {',iL~\li, r lt::d.~r ~[Ul!:!("[,()H:;C'. ClJl1t:'a ~ULt.~Z;fil t'fll'nil (iiUi\Li{):o. La. d'u ll.1 d!_1 

dll~t,~ rvHI~~.'d('L ltv~d'tl:\ !-li ,-'\~~,a~<l (+~'lil la lnl:(lu~,~l('a rC;"plî.~1jtiunl( r(lu lnd"/";>1rl:1nrp. 1 ::·:l~·~i.l. 1 ('O}'{J(,l~a 
40 1: \<.'1 L 

Jahn6f' p.!l, 'i 1 a II e din t î. Ub(ll' tio ~:l;)i:ll, :C:m luale jll'l'SlilLTI\'le> ear\ [Ht('()Ollin«lz,l 
~" ,1 ;';--'~l!_ \"~1 ~:d~\~.n ~" •. J[.",lllr~tl(·r.>, ~u Ju n:":.~, !1' __ i.L (ilr:t;:Ll o l'('[llra aer;'). {<arl_llliu lh-~' J~i.:"l: 

('~l:l;(,U. {'.iHt_~1~r, n ,:1l\~:1~~, ~'~ u,~'c~ "(,ân,'~ 'll!~ .. ' a ~ .h ... t f __ \. d:'.l î1. a se rCt'()Hlan(la. tutUfUL", ef,rI ţ:n la vai~)an~r.. 
dlllj,l.!l ~ LI" ~l ~, lllli""l!~l d1\I']le1' pi~i,·"\ :1u d,B\! {·1'\ Oill'UIL 1 du~,t 1 cur. 

11 o JIl a II il V fi Il t l' II r r fi ~ t (' r (\ a 11 ii r IL 1 Il 1_ 1 Tr:nda :! ('ul'OUII", Jahnct 
JahECr fi " ~ (' Il t ti ti (' 11 p r'\','t,;,:,trr 

nl(q~ura l"rll"~t0]t~ft ~i l'(>}ltl~jhl:0 llllLu ~t 
1 eurOUlH' I,U lil kll , 

lnt~'1 r~~ ~ lj(.\~·iI ll(\ja ('!i~~i~l;-ltl, 11l~lhltPHJ.f~ lI! 11l:I['O 

la rir·i ];11[', ill!al;I!".l'(' ~ JlIiltr ţ"l d.J\ e:tp. t ~t,"I,i 

Jal1rFc.:r ", ~"i. l' seu 1 ,~l d (' lI~' r, l~l'-"ldl~:,l ~·"~~:i,it; \:! /it ()l,:-]>'~:!.~~: ('I.f\p;t:'P nnhlr~I~ă fi 
~ .. v , III.': Ll~.1! (1'. 1'.81 ne!: L" ,<LI~'~:' lt,;-;, ,.1IJ:(I\· (':~:'1\ !lh'ata (l:1;'~1 pj J:~la ~~' [l'('~'Url~~,',' c- r.I~·t-{ .... t:":';·l 

eoJI>IH(' 1',;" raii, r. I:rfullll illi",I'I!IlI"~ nil! ~i nj~H. 11!'(,('lllil pf'IU! lJi:.; l)nrl;;'j ,i -ld-[,P(',;'!I". ;:,.,,1\ 
Vi,li IH'(ir.rhL ~i l1\'~'fl'il t,:~n 1';Vli!jn:!. :\1~li('~'rrf"l. ('~l0 1u;1l te sillq;l'1 ~i 1'~1:t~ UJ:ltl;r~;(n. i'n iJl:'">t(U~,'ţiid~'~1a 
datu tie-I:<lrul l';llL u ll(,;~iJ[,r.(lll a loio'·ltui\u (1!.,il. l'l'rl'i:;a in:i~rUl'(illlle LIp lull'l!!Jli;niaro li\) :,;;.:lll' .Il:L 
EI. lJll[lllll':a 

La cmnr(imre sit se spun!\ npri,\t co ('olo,~ro 1;;0 poftl'~to \npgru, orunot snu bi~l) !Jl,m,'u j!l,,,d 
lncnnlil\lL, tn canon ,i cor, 

J" \-1 ro:: el.'"' 1\ fi ~ 11 1 () n Il i n li. Porni nu proa frulllQS MI, roşu ~i bl'unet sâ ponte 1n timp 
O"I~ J [e""t'J ~(nrt ~l'i :i.urlu CUIUl!l. A~,E!. U10l\llma e~tQ pe deplin l1eotr;d\dl)!I~i:i, tlUldui i) 1&1'11. 

-(lQloartl ~i miros, care nu coiu~l'!lzo. nlcl pcle3, 'lar niCi p~\nz<\turi!c atbe, 1 stll'l,l ,i CLJfuane_ 
}'ol1:l aib nu ML poate eu apa bondina col om, l:'<>~~Lru PU1'Ul alb se con,;n(\ Dlilll d .'ah')!'l' 

l'l1P~Nllil do ~cr. 

Tll~l!. BomlHlane de l)r. Oppolrl!'r. l'a mijlol' [uurle flpr"!l:!t ('(Jn;l'lt ('[lt::~r1lltiul Il on-It-
1l('1ol' fie re~pirat. 'untm tu"el, ragu~e!l'I, (Jonlra gatll'lHrJl In !Chit, ea[aridllu( (le pl:nllfwl, 1\ re>~[Jiril\·.'1 
grdc 1 şntuJf\ ~I) hler) 

rlulllul lll'nlrll H1H'uruatism ~i l,ieht !l lut Ur, Hr,nltlunn. rn mij!o(: aprolHiţ Inca do !1l1,\ţî ;,.11 
eontra (jldltU'i.!, Hll,nlllHl, durerI de iloni, :\f'ul'lii:ria, Rhilllma, In mU~l'llj{. E:\udatc, lşrbi3". ::')('I'i'\11 

tin'a ullor llHlllibre, Inţepenirea lllU~cllliior şi coanlolor eililaviturllor şi durerilor din (!rUl~ea spatduL 
1 sticla Si:. 

}'illl!f'lo curi\tîtitollre (le ~itnt;'1' n luI Ur •• J un!!', , Filulc ac('st0!\ cun'ltosc sD.nge!o, irit0RZ!' adi
vital'!a maţelol' ~i tnUl11teaza mi'7l'arca s('.ull1lnlui, dl'p::\rtNl,.ză toato sUl'urEe rele: fen'll 5t~il,,,til· ţii 
l'ăm;.lJ:iţl'ie> r('!~H\~e din alIn betc,!ug url. t buita 8V Ji[(,rL 

Bulsum ~Ip Br, .lulIH's. Ba],;umul aec~t[L In('tllze~t0 ~Anza şi st\l~g0Ie l11~reoiat. dt'pi\l'tl'llz:t flli'i

CiUIWll, tiqHn!\ ~i fe:ea superliUtL şi prin n~lHl·,ta prOdll('O o mh!uirc "r()ll~pf·,t;l, [Hin \UJlllHO? a,.in,':' 
mbtrlll'tll tIIn:",,! \"t ,nUl('ltullll) In llljşea.~, nou,'! ;şi o oit,l pofta la miineul'c şi b,utl1l'a, Iwblili'il! 
ar('~la dqd\1"'('8Z1l. venturi'o. SI:OI'CŞtc 11< tiVitutr'll l11ic:,tilH'lor, deliltura. ridkarcu (lin litomUl'h, amlua
CIUIH'fl, !!l'taţa 110 ('ap şi smeţiula, 1 ~titl;l. bU tilC'IL 

tllsoare do ric a prot. 1\.31'os', ACl'a~tlt un:ivaro se aplld!. (:u bun rtl~lIltat llU numai la riu (i 
şi la tQt foiul (le excreş(,uniţil ti. ~'i(\l('i. 1 tC'guH1. 1 coroan<i. 

RUDOLF JAHî~ER, apnteeariu. 
'I\mo~vă.·.:-FQb~~io St:o.dl p;::incipllă Nl'. 70. 
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K A R TI O S G Y U L Al 
fabricant de trăsuri. == 

--+g(v§+-

Tilllişoara-Fabric, str. Kln't~y nr li 
REcooHnd~ în &,t~fl'·iu!le8 ono public dmierul seu din casa pMtj(;uh~rA, 

unde ~e fabricii tot, felul de trăHurl cu c,: Ş şi fara coş; 

1041 13-25 <Jalesp, şi t·rl'lsui i <·Olllunc. 

~ Prţ~,ţurl modente şi lutru Bolid, frumos şi elegant, rl 
Se primesc renaraturl ~i tr~nsr'.)rmar'"c.a td\3urilol' vech\, tot lleCmenel:;\ 

fabriearea. dricurilor s~~u rep3r~rea JOi'. 
- Se primesc lucrllrl de f'u.uy, butnar, au,rirl şt şea. 

~ Md.re depozit in trfl,sul'l (c"t,}se) not ŞI !olodtfl! n 
+~~~~~~~~i~~~+~ •• ~~~~t~.~~+~.~.+ I 
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a:1lortisare 

:;!. <-1;; "l~~ .1""1-; ,3in cl}pital. 
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