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ABONAM.K~''l'GL 
lNlURTlDILl<:: 

Pontru Au~\ro tTllllaria: 
,~' • <>0 ['of. , pe IID bD, , • ... 

tie un şir .lTarmond: prima 
dati\ 14- banI: UdOHaoUti'l 
12 bani: a tri'i'\ OM.\ ~ h, 

~
r, pe I,v nu , • • l~ • 

pe lI. an . .' l! 
pe IJ lUlll. ., " 

de tiocare puulh'aţiune 

,\tflt alHluumentf'l(\, ('Îlt ~I 
in,;(\rţiulllll' sunt a ~I' IIIăti 

inllinte in AruII. 
, N.rII dl'l l)umlu(\ci\ pe I1D 

! -l ooro&I1(" 
~ .. - , , 

l'entru Roma.nia ~i strliinii.· Telefon pentru ora1 l,;'i eomil.n.L ;-,(12 

tate pe an 40 francl. 
Scrisod ne(ra.neate nu se prim~Re 

llanllMel'lpt~ 1111 Re ÎnI\Polll~ii,_. 

It th F 
'
i:;;i f~lră sti mal spună cUiva vr o 

/'" [I.u/I·e n. deschidem abonamel.l.t I rUlAt OSSU ~rf\,nc"" ........ ~ ~ ~" vorhă, il trimis manifestul astfel aleă-
.' ... 4JiU III ,,:l''1'ibltlUt l)ojJo/·ttllu ·... ! tuit tuturor ziarelor. Dar membriI co, 
-, , . t pl'a ~- Istori('ul unnI JUllulfllst. - I 

~Valllfestlll-plastog,.af e CUJluna pe mIJr
mel/tul lui Kossuth, CU/lUnă impldită de , ~ . e !IlSU~/. 

! inem de prisos a mai WSIS a as/{ misiel de redactare au auzit de aceasta 
Îllsemnăldţii organelor de pllblicit~te. . .. Şi rînd pe rînd, în ordille. manopera şi au dat năvala in loeu-

- Fuit Kossuth! 

;.Yu e cărturar care să nu Jie COIl VlIlS esemplară au Jlenit aderellţit partidului, in ta ~efuluL 

l '( v presa indepelldel/tist, în fru11te cu marele lor i - Xc·al tras }'e s/vară! Asta /l'O de il11jluin,ta mare ce-o <,zero a . I 
şef Kossuth Ferenez ~i alt depu<; ar-, putem suferi ~ 

, pe toate teren ele. lHai ales la, IJOl r()~ I 1 ,. I li' I.'h ,l 

Cri:':(t 'mlni.'4tcl'ia.l((. in AIMfrla. 
"iCIEl, J() Iunie. Ministrul-Jirl':;;edntll! OI'. 
j{rj,.lwr a Îwtintett :\1. Sale elimisia I'al,illl>' - me e a plcwan: e, 'arOflll III fi. u,en- il Kos)uth .5' a sl~erjat din nou s,'j a : ',. f -' mile dm urma d f I 

... ?numi';' acan l1t vre " Hcderv[try; apoi s a,ll ilS a oC/tll1ţa : telefonat ziarelor' s;1 omită l)as<H!.iul cu tlllai. ilJuliFul dnni.'!iOlUlrit p relraYf'rea pro
ied elOI' militar;' în Ungaria Piind in .'\ ustria 

ar 'este llroicde df'ja vutate, I:olisia aS/il t'a da 
prilej la ilU'lu'caluri mari, pentru, ('UN l\.i;rber 
nu vrea ,~12 primeasN1. respolLsahtlitalea, .-. .II, 

Sa n'a "()Mrit înr" in r!test ta demisiuwirii, 

.' " /lI Sl crzs- , v 
, . presa a tre:;JI, presa a SllS,/Il. . ar.:est~,! ma:'e şeI ~'l au rcd~ctat 1111 1 pricina. , Bud, llirlap'l, ' Fiig, . .J1g, c 

, . talirat simţemintefe naţionale. v ma/lijest catre poporul mag/Ildr. . . I şi • • 'lflwlmdl/)'c au.:;;i publicat mani-
~- <.; Cili/orii nustri CIl1WSC tilluta noastra -- Am invins! Viena a cc;Jat! ! festul, !c'lr;) 1':lsa~il1l de ,mal sus. ~UIlHlI 
~>J..~'~litiCă; s~au ,:OIl/IiIlS de sill~er,it~tea. Viena a cedat? Adecă da, a cedat. I ,/)estl lilrlapc 1 a publtcat neschimbat. 

,--i;;;;;:;l noastre. Crefterea {lllllca a Li-a erta! ,pcdea!,:~a~ ~illem:ritată pen- Ei, dar Kossl/th F:'all"{i e 'yne-
1 ' '/ osiI l' Il') 'Jldrep tr// comedia politica ,Juca/a vreme de c/zer! c A cedat dar nUlllai la anafll1t,J, ~, uumcrll.lul abonall 01" n ' .... - t 

:'dătesle a crede, că am Înţeles bataile U11 a'l de {ile. Vima iarta doară ce/oY', c;,\cl dUCt:lldu-se in Plitso <1nă la ,l:gyet- Bftronul 11~e.jijl'l'(j J'iJ -'ii 'Pi-
* 

" " A ' d- ., cari se căiesc de ceea-ce aII fâCllt, ŞI ertes c , ce·î drept a dispus omiterea pa- 'li"·!"O((.j'a, 111 adul/area de J/JI'I.i <1 ',~ "u/sulul poporuluI roman, ~I lle a 11l- I ~ i ~ . ., 
\ i'i' /'. w _' ,kossuthiştii s'au căit amar. ~()ssut 1 sagiului ~ "om rC\'eni la modul nostru J~ , mlll;icipiu!lt[ l'imişurii, cumitele suprem 
'Jemn...",l.OU să urmăm ara şauazre pe I a promis toale: se 1)a huin:1!ta, nu v.a! luptC! traJlţional", dar a lL'hat pasagiul :VIoln;.\r l"iclor a d..11 ci/În: sl.'J'iso/'ii 
~'''calea apucată, mai,face r~al. mult o~strucl/(.: ... . T'~ mat important: ~~ll ne vom folosi d'a(~111 baronllilli Feiervary, '111 care ace,lta 
.! Angajând corespOlldeJl{1 În ,tuale fi d acum lIlalllle copzl bUIl,.. ŞI CJ inainte .. , de mijloace ex.tra-ordlllarel(, 1Il- : mliltumilld o],.1stdui in termelli CLitdllJ'osi 
~ - ~Ilt,.ele româllesti mal mari, astf/u - s'a i'ndreptat a ,~()it S'? d(~I}e~iască la locuind insă ~i aiCI cuvintele ",nu ~le pe1ltru simpali~ lui, îl aduce la CIIII(;

.'1'(trulu-nc cdlal)()J'lll'eu (t Ift(ll red~cfa/'('a mat/{!e:\'llll~i1. l:ala CIIm de- vom folosi" cu ~nu ne mal putem taloSI". ş'illţă că ab;;Jce de mandatul de depu-
r"''lltltltol' {)((:J'btlfl politici cn scne • .\1agyur Szo ( ls[orza acestei re Acesta e dară istoricul faimosuluI lat dieta!. Adullarea a hotărit să·! n:-
" l,'aza. stand 'tn' leflntuJ'tl telc- dactări: . . . , . ma/lIfest, prin care {cara 'in/reaMă a. spulldJ 'ut Fejerv<i..ry, esprimâlldu-l sim· 
:. ..' B d. t t Partidul Kossuthlst a l!1sc'lrClnat fost alarmâtă cu , invingerea c kOJS1U- patia şi mulţumlta pentru rJIUIICJ I jo1twd cu, ti. ajJc.~ .a, sun e/Jl . . '1 z~ } I d ! 1-' . t IsI' '1 1- .. . . " " . '. ,,' cu rcJactarea mall Il cslU ul pe .n.OJSllf~, /zisti/or si , ccJarca • ViI/ne!. i ul l'SVO ia a l1l 1I/ eresu ora. /( /li. .. 

;~~ li' ~oslfl..z de a ~a el/l10111Ul ",0511,1 i Barta, BOledek şi S{at~ndri. K()ssut/~, . Da~ să Jledt:m acum urmă,.ile 'na- . IlOiarit totodală să se comande. ~)e sam,l 
~~ ul!stzle cele mai dm urmă, e;acl ŞI dt;-I' ~are ÎIl pers,~ana a, SCrI~ t,~xttll,. Illa~l- 1Ii[estuluI! Partid"l kosS~lhisi a {inut, or~ş[{!ur portretul LUi î1l marune /Ia-
r iaia't. testuluI, dona sil se pună )il dcdaraţla, Luni seara a cOllferell(a , maree la, tlll ala. 
~,~", Joia şi Dumincca "Tribulut I că partidul n~ va mal ~ace ,obst~llcpe, care dintre cei 84 deplltatl, câţ! 1lu'l *, 

..... :#.9J1.QJ'ulu;.-" apare cu un ,supliment \ A"ta a dat pnlet la o ,discuţie allIlll,ată, mt7/'J partidul, s'au presclltat: noue 1 Dare (l(~, ,~f~(UtW,. Ihtmt1/C1'ă tII O,.. 
-:4I!-: .. r':;,-...-. " . _ '\ in tocul c~rela kossulll a strigat \ l~no~: \ in';'l ~ III sclll:mb ilIsa au sosit din. [ua!e GeOl'g!! ~(/m"at~ ~ fost la. Bntml, Im,le Ln 

. '""-~Jl~ltgăm Cltl/Urzl nustri să ne n:s- Ll1le va obstrua, va eşl dzn colţu-t'tte, iai'bl ,Scrl,wri cu d,"ual~, l~l, gara a !IiS!, pruml cu ,mar e al~Lu (~e al"g';-
'd ~ r. ' partid! cari se/la partidului e lJehement atacata, toni si"t am cerr:u,l losa~elulu" 8 Gl$ ,lll,q pan easca ,uala. > • • • ,1 ""., . 

El 3-;a! sl-a a:1nJit Belled('k SI i-a 1 Aderentii kosslltlzlŞtdo1' cu toţli arne,; apat nt tard la lllser/I'ă; (tu,pă sn/ilr;?lTl'a 
,,1'I'iblt'lt(f, Poporlf,! Ill" costă 1 ripostat:' , b ,. llinţă că 1'01' trece la partidul social i ofiCiUlui divin ROn!rÎ/lii toţi s'au dlls sd 

. Pe 1 an. 20 C(H'. I .- Sau nei eşi tu din partid, demucrat. i asculte darea, d_e spamă a .df'lmtatubti, ~ s' a 

Pe (; lwu:l 10 H ! şefi/le! Afa a trebuiz dară să sfirşească , lupta' votat mu!tumtn pentru atdudmf'a lui ŞI la 
l'e 3 luni ;; I '" d jalnică porn:'tă în illtr:re Sili ,tării c ••• i ,ameazi s a dat un mare uallrhet. " K()ssulh s a sperIat ŞI a cedat, . ar I III 

'Pe .1 luna. 2,~ I a cedat cum ccdasc şi Viena, numaI CII ° plastograJir: mUllumentală! CăcI I 
Pentru Homunia şi străinătate: 1 1a aparinţă, căcI ulterior totuşI a mal ăsta e s./i,.~i:ul. Ori-ce ar mai ve~zi p_e I So.ciftli,f;~nltl în r.omiloilt! AI'n 

, i adaus la manifest pasagiul: urma m,l1lljestulul fZU vor fi decat ra- i dulul. Ş <U1UIW~ Ht (o'nun/'l,' ro)/ul'lI'şll. 
Pe 1 an 40 j"ra:lw'i ! darllice l'ncercărl de relzabilitare, Gla ; t,'eCI~ pY'intr'o curioas(i fnsă. 8ulw~ !le 

Red. ~i Adm. Acum vO,m re"en! ia modul n()stn~ surile ce se 1'01' mai ridica vor fi l1U' ! ltJlo.;folii r(/'~'J'. în u.nelA păr:t popontl "'I! 
T "lbuna Pc 1 .. " 'dc lupl'1 traditional. Nu ne vom inloSI' - [ . d' A / - d 1" ' "d" l t' t' " r poru Ul • I i' . - . ' - I I I mal bn' asun /Il morment, bCf' asun e tn'lCl"Zf'. crl'zert ' ca prtn p 1) tren ('() lSIl-il acum mamte 111 upte e noastre, ,~e e , ,_ ',_ . " ,A,'., ': J.' 

I purtăIll ~{e zecI de ani, -- de mIJloace! (an/uar::e, La~l 11.umaz pe, cel slabi la: ţtund ca,~lllJa lbepl la.~. l~tttd. lumal 
. . extra-ordlllare. mger ti pot mfnca '- p un moment. nost,.u 'Y'edaetor R'1S8U Şl ttum a cnlre--

Rătăcire. Nu s'au Iubit? t), CUIll ar vrea să - Eu te înţc:leg, te ador! Vino, .. vad:l! Să·I scoată ochiT ce s'au tulburat 
i se lÎrm,că in ghenunchT p:lnă colo Ungă vino, i de li l11:1girl nebune. şi au minţit! ~i limha 

. Cu Încet~t1 se lumină de ziuă. ! patul lUT, S<l-I apuce m,lna atârnat.l peste I Din mulţime şi-a ales - un altul! : s[\ I-o smulg~\. limba ce-a IF~lit cuvinte 
Tînera feme~ ~e ridiciI din aşternut i plapumă şi să-! intrebe: n'a Iubit-o, In: ~i acum ... Colo 111 sala slau geaman- ! nelertate, cllvint~ p~c,ltoase" blestemate! 

. ~j lşT aruneă OChll lllt<lr pc stradă, unde adeY[lr n'a Iubit-o el niCÎ odata?.. unele (lcule, i D,lr sa o lase acI. .. Sa.·1 ţină In bra~e, sa-I 
:;:'\ ~e in~epea fumicarea obicTnuită il vieţeT; Deb început întras'e b,lnuiala in su- i O s~i plece, trcbue să plece... ; simţel UngCl ey, trllpu_~orl1l cald, pbpÎnd, 
..... ~. t)O\!fi sus l~ ccr. fletul eL Tineră, alintată, nu se putea: A intrat aci în acest sanctuar ca o I lle\'l11o\"~lt .. , ~â-I auda ~orbl1ld, Cl~\'IIltc!e 

'~!~.' Dar ochII cI erau o~~elliţl, n'au putut deprinde cu firea luI tăcută, severă. str,\ină, ° hoaţă! Ce mal vrea? I J.ukl, sllnte, g',asul lUI "bland, argll1ţ1l1,. lllll-
I 111' N"w putut! SI pO'ltn 

'" I ' .' ,'. "1' ." I ' .. zica (ea mal Irulllfl<!sa 'Slnuura Je"latare l Of!. , . ", ,':- lllCI 0- _ Cum o sa \':1 IntelegetI? ziceau. De ce sta aco o ca Inilpta cu (lC 111 I ' , ~ ,n 
~ ,. J:lI,~ nu, :01' maT putea S'I11~1 o"dlhna dulce: mătuşele. soacrele şi mai ales 'numeroşir ' lll<trl, dc,chi~l, intlpp in perep. în tablullrl, a sullctuiui el. .. 

ŞI IlOlştrta a somnuluI blllclăcetor, I prietinl ex.altaţf de frull1-;eţa CI, de mcrsul În duperit şi ln toate colţurile od;iiT? , . . () tu:-;J nCr\'oa:.a O Lîcu s,1 tresară si 
~ SuJletuf el sbucillmat aleargă într'o e!, modestia el, de p,irul el negru şi ondulat. Tinereţe:.:. şi iubirea zrdrobltă in ([irlme, g,îndurile aprinse se oprinl ca de O 10\'1-

nebun:'i < ~"\~~~' rcscole~te t~_:ecutul p,în~l În ŞI de ochiI ei plin~ de văpaie... . I risipit~ şi pier~ută, ,~~de-l? tură bruscă, 
c,ele 1ll<\1 Il ,\ 'il. m,1f departate ul1f::hcre, Adcscu orI plange<1, ursuzâ ŞI ea, cum i (~lIm o :-.d plece. , EI se s(ulil, lntunc(at. şi o privi _____ 
tlmpu\ de tk'\,l, '\\~,,\\d, )1 \'alurf adanc! o de el n'o răsfaţă, nu-l zimbeste si IlU se: Cu un SUSPIl1 uşa!', ce semana mal aspru fără să graiasca o vorbeI. Ea luă 

~_.-, couo~ -:- .ar ,vrea \\.lmin~i, o raz,l de supune la nicl una din miciÎe 'el' dorinti, ' mult ° chemare dukc, (opilul se ~icştept:l copilul' să-l Îmbrace ';ii se retrase cu ci În 
".' ~'u mantie Intln"e "\"re cer o l"lz'l nelllsemnate dar a -~ , 1" ': dll1 somn si 1 întinse bntele' brat,e într'un colţ de call:mca. Ibr (lchir -~- " . ""-1 J ') .'. ,'. ' " " ,. ' < <."ror !lllp Inlre totuşi, ' c,', - ", _' r 
, i ,lllma, t' S<l arate lles UŞIlel )\ limpede ar Iert CI-O aşa de mult? 1'-- 1 u unde aT dormit: 1 ul Jl1 i(I de cu loarca oţelul ui, se In ligc:lll 

, olea at,lt de grca pc care a l)()\'\llt 1 t" . 'd' . :l J ,., I 1-11 ce:ll'a el SI' ° p·"ltrlllld"lll "U d()u" SUll'lI 
' " , ',' _ ~ Il I o ZI, eşIt In răbdare, el ° cert,l, ! O cllpnlll e uc g,1t şl-I strange capa "., , ~e ~ "', 

Dar nu-I mc! o fa,şle de" lumll1a In Xli, era destul~ ordine în cas,l. Plimbjrl i de şînişorul lur mic. otnlvite. 
su!lem.l cI ... -;- gandun,lcv n:lv<~le~;c ncgn:, \lslte prea multe. Copilul lăsat În (TriJ':: 1 Si ochiI cef uscatl ce n'<lll putut să O tremurarc uşoara cuprinse tot 
cumpilte, Intr o nepotolita lupta ser\'ltn"I'ur llll t d ~ , , ni' " '" " II' 1"" '1 1 . ...' . '\. :.. , po op e lnVIllUlrJ crude ,doarmel se Includ acum SI plan"e nclen" trupu e, ŞI COIlVll SIV I~l strJnge,t C"PIIU 

Se în!ioară de groaza acestuI Întuneric ... aprllî~c~ ŞI, sub povara lor ea rexnase Cl; cita nwm,) pe sillisorll'l 'fraged n din care la piept. 
Iş! n.etezeşte păru,1 Jnaintea oglinziI; apol totul nl1lllCItu... sll~pine ies, .. AI meu, al meu eştl tu drag! 
cu rcsutla~~a °P.flta, p,une mâna lncet pc, Avea, ual' Jreptat~ lumea ... el nu se Lumină se face in C~lPlll Întlerbîntat. EI se intoarse ameninptor: 
clanţ~ odalT ve~lIle ... EI doarme. In patul Inţeleg. Sunt JUlIa 111'1 cu totul opuse, -, r-.;u, nu, nicIodată nu me mal duc... S,l nu-mI facI scene! AI p()rnit~ 

",.., de, ~Iat~r' ce pană erI fusese al el, doarme nu v?r ~putea tr~l meI odată 111 pace şi ar- I ~ Aci-I !nima el toată, ~\ci sut~etul el du-te 1 ' 
!,' mltltell_, mome IInpreund... I l!ltre a . ACI COl110ar<'\ de vls.url tltlcretea 1.' '1 I 'd" ~ • ,..1 I 1 I h . ca puse COpl li I0S ~I se rI le;l lIn-·:;r'-.... Per"ue e e Sunt ~ăs~lte şi în ahlta lini- Trebuiau să se despartă set-I ,şi iubirea şi puterea el toată aci SU~1t, preun,tnd lll;Î,ntle! 

",. şte o1tara mare curata, I-se pare o b'·sel'l·că. lase? .' I numaI acÎ... L' _ _ , 
.. I'.arta-ma . 

Ea, o păcătoasă ce năvălită o clip<1 de ~u se mal 'putea ,altfe!! , , Şi, limpede 1şf vede acum calea; EI o masurii cu di'lprc{, 
o nebună sburdălnicie, a profanat a rîs de ' Braţe ocrotItoare I-se IIlllndc,lll. \'ocT u,mIlă ~I supusă va fi Indurarc va cerşi. CutezI Înc~l? 
slinţcnia acesteI bisericI. ' plmc de paslunc ° ~hernall, . ~u se poate ca el să n'o ierte 1... Sa o Ascult:.Hll~1, 

Cum a putut li at;lt de nesocotită; ! 1':Ş1l o ,marttrJ ! in(hid~l în ~as,l, ar~I Illtregl, sa nu mal Dac<l a r:.lm:lS III sufletul t~lI o s61l-
. .... - Nu te lUbe~te. vada om, nlcl lumma zileI să 0'0 ilHI 1 teie de simţire ... 

!, • 
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,,:erat zilele aceste mat multe sate pe unde 
sociall~t;;tit au ţinut adunărt şi în nume
'ful viitor al. Tribune-t Poporulu,t" va 
ser ie asupra celor vezu,te şi auzite. 

Din Dietă. 
Şedinţa dela 29 Iunie. 

Cabinetul Khuen-Hedervary a o
cupat erI fotoliile ministeriale din 
Dieta ţ~rif. Şeful cabinetuluI eri şi-a 
desfăşurat programul. 

Dif,)ta a a vut decI zi InsemnatA: 
presintarea nouluI oabinet. Faţa ex
terioară a parlamentului era dealtfel 
şi ea la Inalţimea InsemnMAţil actu
lul oC8sional. Jos toate bancile luate 
In posesie. Present e şi deputatul na
ţionlll romll.n : Aurel Vlad. In dreapta 
In stânga, pArinţil patrieI grabit-au azI 
cu toţiI la posturile lor de datorie. 

Şedinţa se deschide la 10 ore. 
President este oontele Apponyi Albert. 
Ca intr'un sgomot de albine relereazA 
actele aosite la parlament In deoursul 
vacl;\nţel. Fotoliile ministeriale sunt 
incA goale. Tabla neagrA ou meni
ţiunea de a Insemna oratoriI anunţaţI 
la cuv~nt se umple insA. Nu mal pu
ţin de nou~ inşI vreau sA r~spundA 
declaraţiilor de program ale ministru
lUI preşedinte. 

Intr' astea oabinetul, condus de 
major-domul Csdvossy, intrA In salA. 
Din dreapta e primit cu eljen-url, 
aceste msA sunt suprimate de atrigA
tele de .Jivio· de pe bAncile stângel 
extreme. Minute IntregI a stApAnit un 
oaos infernal. 

- S'auzim pe trimisul Camarilel 1 
- vocifereazA Vâzsonyi Vilmos. 

FrumoasA cuoerire naţional A este 
ministrul Tomasics 1 adauga Pichler 
Gyozo - la ce bAncile din stânga 
iabucnesc din nou In strigMe de »Jivio· • 

- Fac atent pe domnii deputalt 
ca.Umba. ora atA numaI deputaţiI CroaţI 
au voie 8-0 vorbeascA 1 

AceastA ironie a conteiul a pro
dus ilaritate. 

Insflrşit Le-ngyeZ şi Pap ZoUan au 
fost lndrumaţl la ordine şi liniştea s'a 
restabilit Incâtva. 

Absolvarea guvernul~, misiunea 
guvernuluI nou, numirile ministri
lor, au dat prilej la. multe observaţii 
şi aşlI aproape 1 orA a trecut pâna 
ce Kltuen Hedervary şi-a putut desfa
şura programul. A voit adicA sA-l des
făşure, ca.ol jumMate din el nu l-a mal 

________ U&n ____ .... ~ 

Un hohot de rîs sarcastic o între
rupse, ~i el se apucă cu amendouă mânile 
de cap. 

- Destul, destul... N'a remas nimic 1 
Cu paşI marI, elasticl, se plimbă în 

sus ~i în jos. 
ApoI se îndreptă înalt, mândru î~1 

scoase ceasornicul. 
- Trenul pleacă la şease, mal al 

cinclsprezece minute. Priveşte, trăsura e 
deja la poartă, amantul te aşteaptă ... 

Ameţită ca de o putere hipnotică ea 
trecu în sală. 

Se îmbrăcă de drum, îşi potrivi pă
hiria la oglindă, izbită o clipă de paloarea 
chipuluI de lemn ce i-se arâtă din fundul 
sticleL Oare ea să fie? Se pipăi. Dar 
nicI mâna, nicI fIrele de per nu mal erau 
ale el ... 

- Un cadavru, îşI zise. 
ApoI porni pe scărI în jos, Întinzînd 

încă odată braţele Înapoi. 
- Sunetul meu aci remâne 1 

.. . . . . ... . . . ... . . ., . . . 
Ear sus, mititelul a remas înmărmurit 

In acclaş loc unde îl lăsase mamă-sa, ~i 
ochii luI altă dată atât de blânzI aveau 
acum adînciml înfiorătoare. 

Şi înspăimîntător a ţipat când tatăl 
seu l'a ridic"at în braţe şi la rîndul luI a 
isbucnit şi el în lacrimI. Dădea din pi~ 
cioare şi mÎnuşiţile lul se înfigeau cu 
mHnie în barba luI stufoasă. 

Constanta Hodo§. 

19 Iunie (2 Iulie) 1903 \ 

putut spune de scandalele kossuthişti- - Şi not vom contz'nua! observarA 
lor, oarl nu voiau eA-'1 asculte şi pe la aceasta kossuthiştit. 
sftrşite Il cete a deja de pe sorisoare. Dup'aceasta a mal ficut câte .va 

La Inceputul vorbiri. zioe cA vrea frase de efeot ca sA I mulcomeascl\. 
sA se declare asupra programuluI de pe kOS8uthiştl. Veclnioa iemA a na
muncA al DieteI. Soopul lui este sA ţionalitltţilor, Poiu apăra idea unitară 
restsbileascA ordinea constituţionala. naţională maghiară a statulut faţă de 
Crede oA delAturând cauaale oarl au con- tendenţele naţionaliUt.ţilor. 
turbat ordinea constituţionalA, asta n Bombastica fraaA n'a fost InsA 
va şi suocede. Aceasta causA • fost: honoratA şi a trecu' fara efeot. 

_. 
I 

Nr. l1~j 
gram nu putem vorbi fArA o adAnClo1 
revoltA sufleteascA, cACI purtarea uneI .... 
fracţiuni a partidulUI independentist ne ' 
c.ompromiteazA responsabilitatea poli
t1OA. .. S'au sculat câţIva inş~ şi au 
dec.larat, ca. el nu vor pace şi munca 
B?rloas.a., cAci In casul l\.stll poate nima 
n ar ŞtI ca. şi el exist' tn lume. Ear 
el vreau ca lumea s' vorbeascA de el. 

proeotul de lege a uroArit contigen- DupA aoea a mal atins unele 
tuiul de re cruţI. Cu privire la aceasta ohestiunl de aotualitate şi şi-a terminat Criza În sinul kossuthl'ştilor .. 
a deolarat, cA "fiind timpul Inaintati vorbirea cu cuvintele luI Szechenyi: 
dinsul a fost şi este de pArerea cA .Magyarorszâg nem voU, hanem lesz" - Dimiala lul Kossath Fereucz. - _ 

pertractarell acestui proect "deocam- (Ungaria n'a fost, ci va fi). Oea ee era de prev~zut, s'a. implinit. ~ 
datA· sA se suspende... DupA banul Htfdervâry s'a sculat Kossuth Ferentz, preşf'dintele partidului 

Aiol II trebuit aA se opriascA. Pe KOSButh. A zis cA vorbirea banului kossuthi~t şi-a dat dimisia. din prezidiu, DU mal 
bancile stâng el a isbacnit viforul cu a fost nefericitA şi II Inoeput a se vrea si fie şeful unul partid, care DO face 
putere elementarA. Depuh,ţil au pA- lauda ce mare patriot este şi a se precum vrea el. 
rAsit bl\.ncile şi Intr'una strigau: spAla de btmuell. MarţI sara la 6 ciasurl 8'a intrunit 

- De ocamdată.2 _ JiVlO! _ Ne-ai Din partea liberalilor Ivânka Osz- partidul in localurile sale, ea să hotlria.sca 
inşelat! kar l-a asigurat pe ban de spriginul ee-l de fAcut in »situaţia schimbată-". Au 

- Ne.a tras pe sfoara! _ Aict nu tntregulul partid liberal. fost de faţă. aproape toţI membriI partidu-
ve! vorbi mat mult! _ Acasă! _ 1napot Contele Zichy Janos Jio~ cA daca. lut Indati după deschiderea.,ediuţeI s'a, 
la Zagrebub! va guverna In spiritul luI SzeU atuncI putut observa ci şedinţa Ta fi. furtunoalii. < 

po16nyi Geza unul dintre aceia partidul liberal va lupta tn contra luI Krasznay a propus continuarea obstrucţiei,!' 
care a pactat cu banul, s'a adresat cu arme loiale. iar Kelemen: că partidul si nu împiedeca f .. ;; 

furios cMrA dlnaul: Barabâs Bela a cerut sA-şI spunA prin mijloa.ce E'xtra-ordinare votarea indem-
Ne at înşelat! Afartj d' aict! vorbirea mâne, pentru·cA partidul B~U nitiiţil. ,i a contingentului de reer\lţl. /' 
O voce din stânga: va oonfera azI diD nou şi dtnsul nu In şirul discuţiilor ee s'au îne~u8 ÎIt jurul 
Spânzurătoare! vrea sA prejudece hotArIriI partiduluI. acec3tor propunerI, Kossuih,"lusth,. Kom· 
BabO Mihaly tntorc~ndu-se cMrA Cu aceasta şedinţa s'a terminat jathy, Molnâr Akoa, Putnoky fi Endrey 

aceia dintre kossuthiştl oarl au pactat şi guvernul II trecut tn Casa magna- lnzi\dar an incercat să tnduplece maîoritatea 
cu banul: ţilor oa sA se presin\e şi acolo. sli. abzicl. de obstrucţie ... 

- Jos eu banul! Obstrucţie ne 1re-
La baricade băeţt! - Vot aţ~ per- buie t rAspundeau k08sothiştii din \oate tol. 

tractat cu dinsul! - Acesta-' i pactul? ~urile. 
Kossuth Intr'acestea lşl da si- CASA MAGNATILOR. Şi Kossuth i-s'a dai invins, Y~Zâlld 

linţa. sA-'şi linişteascA oamenir, dar Casa magnatilor a fost convocatQ el numele tatâluI a~u şi·a perdut deja nim-
farA sucoes. Y la şedinţA pe 12 ore, dar erau bul şi nu ma.l are tfLria si vllidit~ze p'~ 

Nu cedAm I deja 3 ore când a'a putut preaenta rerea unei minoriti\ţl dispartmte, ".·a dat 
Poldnyi afirmA ca. In sensul paotu- noul guvern. Khuen-Hedervdry a cerut dimisia din postul de preşedinte, moti

l~, banul a promis ci proiectul mi- voe dela CasA, ca vorbirea de pro- va.ndu-~I dimisia tu promisiunea fleutA ba
litar nu-l va mal supune niol odatA. gram s'o ţin' numaI In şedinţa vii- DuluJ, că partidul nu va mat face ob~ 

Asta l-a soos din fire pe Pozsgay. toare. strucţie... Şi apor, urm\\t de Komjdth1t" 

- Ce caută aici nemernicul ăsta? Şar- .~C~a:s:a~m=8~g:na~ţ~il~0~r~B~' a~~tn~v~o~it:"~la~:ca~r~e ~î~nC~ă~şi~-a~da.~t~d~im:i8;ia~c~a~v~ic~e~-~r~~";:,~ latan! Intâia zi o începe cu şarlataneri.eJ. '81 . ~ . ~ ,.... 

DupA jum~tateorA de· tarml:\ in· Csâky Albin mainte de incheierea şe- reSI 1U 'a upa Barabâs. Par-
fernalA In fine se face puţinA linişte. dinţel a dat expresie Inorederil mag- tidul a hoUrit apoi că nu ia la eunoştinţl 
Presidentul i-a rug~t formal pe k08sut- naţilor In noul guvern care a primit dimisia luI Kossuth. Ân ales o eomisÎf 
hiştl şi asta a ajutat. misia grea a guvernariI toomal in de 3 membriI carI si i-o aduci 11 conoş 

Khuen-Hedervăry a putut conti- cele mal critice imprejurArI. tinţll, esplir.Andu-1 el e la. mijluc o nein 
nua. Inceroa sA se explioe. Uroarea ţelegere şi nu vot de blam. " 
contingentuluI de re cruţi zice cA HotlUri meritoriee n'au ados, deşi con-
va veni In discuţie pânA la pertrac- Voei de presă. ferenţa a ţinut pinl la miezul nopţii. 
tarea proiectuluI de .p~rare."'''' 

Pol6nyi l'a Intrerupt ~ - Şedinţa de eri. -

- Nict a..sta nu corespunde înţele- "Magyar-NeUlzet": 
gerit avute! Azt au cAlcat In picioare toate 

Inşelător I Şarlatan! Afară de aict 1 legile bunel-cuviinţe parla,mentare. 
'i-se ripostA din sta,nga. Dupli. fraze a,bia Incepute, cu furie 

Şi dou~·zecl de odata. n intreb!lu: elementarA isbucnia .furtuna artifi
Ce va fi cu concesiunile naţionale? ciall\." ţin~nd minute Intre gl. In de
Banul n'a refleotat nimio, ci tr. trimentul demnitAţil şi vazal caseI, 

zis cA cere indemnitatea. preşedintele dietel n'a fost ascultat 
Nimic nu"ţl dăm 1 'i-se respunde tocmaI de acel politicianl, carl pro-

din stânga. feseazt\ tradiţiile dela 1848 şi se ge-
A comunicat apOI cA transacţia reazA de aderenţil ideilor marl al 

o va supune Dietel numai dupA va- uneI epoce, care a dat ţ{)ril liberta
canţa de vara. A adAugat şi II con- tea de vorbire... Cu toate aceste InsA 
firmat vestea respânditA, cA articolul de vestea despre vorbirea de program 
lege XXX din 1899 care conţine for- a nouluI ministru-preşedinte va cu
mula lUI Szell, 11 va modifioa. Amin- triera ţara, şi-I va oâştiga prietinl ,i 
tind de proieotele urgente a zis cA aderenţi sincerI, 
va veni cât mal cur~nd cu proiectul "Magyar Sz6" sub titlul • Picta-
despre 1mbunAtAţirea salariilor func- rie" scrie: 
ţionarilor. Ziua de azI ne-a adus victoria 

A fost Intrerupt aci ironio: 
_ Apucaturi! Vre-i sa, faci alegeri dorinţelor ferbinţI ale naţiuniI ma-

noi! Pregăte~ti disposiţia alegetorilor! ghiare: dispoziţia maioritAţil partidu-
Termin~nd cu programul ordineI lui independentist s'a schimbat ca 

de zi, a declarai cA basa politicel prin farmeo In urma vorbiriI de pro
gram a banului, şi ne-a dat o do"Vada 

sale este articolul XII din 1867. sigurA despre continuarea lDpt~1 mA-
- Fi -vor concesii naţionale? - a reţe de pâna. acum. Cu buourIe.p -

Intrerupeau kossutiştil. trioticl\ o aducem asta la cunoştmţa 
Khuen n'a r~Bpus, oi continuAnd ţ~ril intregI, encl evenim~ntele de az~ 

a declarat cA susţine promisiunile lui proroceso izbânda dreptAţil noastre ŞI 
Szell cu privire la conCEsiile naţio- dovedesc oA nu ne-am Inşelat cAnd 
nale. A zis cA II doua temelie a gu- ne-am Inorezut tn simţemintele patrio
vernAril sale este: liberaliamul. A tice ale partidului independentist. 
fAcut amintire caldA despre SzeU. 
Guvernarea sa este numaI continuarea "Arad es Videke". 
pvernulUl SzeU. . .. Despre primirea yorbiril de pro-

Din strltiniLtate. 
Anglia. In llalwoud, a ţinut Sâm·, 

băta trecuU Harcourt o· ~bire, ~a, li 
U abel pe ministrul Chamberlain, pentru 
proieetele sale de legI, prin earl VI ea al 
urca preţul a.rticolilor de tral..,... .... 

'" ~".:', .. ,-" 
Germania. Aeum se cunosc resul· 

tatele tuturor alegerilor. Au fost aleş; " 
conservatori 63 (-1 faţIL de sesia tre
cută), naţionali-liberali 61 (-2), clen·ca!~.·~ 
(centru) 101 (-o), liberal, (poporaJTT21 .. 
(-7), sociali~tt 82 <+24), ţJ0loni H, 
(+2). Restul îl fOllueazll. dlfantele frae· 
ţiunl politice. Precu~ se vede ~&rlI, num~. 
socialiştit şi poiond au eâştlgat _. 
date nool. ~ ~; 

Grecia. Luni ~~~t, ~dullirJi· 
ţ. le ul lP;~f. Ereşedmtelei.j.lu " 

Daă ~~nRa Z:?tf"'. dat demisia. NOUl &legere ~. 
D m .. aJo!'azl. ]1ostul ministru Delya· va aY ., U , 

iJJ • primit din partea alor 87 deputaţi 
:eigurarea, cl1~ 1 vor sprigini politica, chiar 
~i în contra nou,lu~ guvern. 

• 
Italia. Ziarele italiane scriu ti re~ , 

gale Vittore Emanuele 111 ar ft. fA.C~t"" 
ni~te declaraţi unI foarte interesante prlVl·,"'. 
loara la Invingerea. 8o~jaliştil.r-111t;ii"Qe~. I 
mani&. - • O monarhle adevera.\ .eo~&t~.~ 
tuţionall, n'are a se teme de S~Cl&h8m ..•. 
_ a zis intre altele. - Monarhia poate; 
doar' accepta toate punctele ~ardinale ale; 
programuluI socialist. E datonnţa noastră 
să.'1 c&,tigim pe 8ociali,tl pentru DoI, CI 



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

Nr. 11:1 

KALMAR JOZSEF VEGH ISTV AN, .., obi' fi" .\ n'ar tî fost dispus a crede SGrbuluf,' Fatâ I 
CronICa bl IOgra ca. I ce spune Stead.: )1 Eram .Ia o ~edlnta a. ra.n- ,[ . "1 1: tinichigiu de cll'ldirl şi lUx, 

t 
'V cari dorosc ca opu'He lor !li!. fie I jată de un mediU ploleslOnal 1I1 i~ 0\\ lfay l medlanieo 

Toţ\ 8\101'h ' . li ~ l' (., l'n domn R dll A ~ A D Borea Be'ni te'r Nr 10 Il t ·'lor nostri speciali spro roconSlUne, nOuse, noaptea lIltre I I Ş -'. ; . ecomsn g, *" , ~ - o. 
date coll\ orli O~\e trilllitl' tn eate dou~ exemplare, 'puse In mana mediuluI un obIect - era 1 B·· 1 t 1 9as 19-25 (Colţ\ll străzii Na~or). 
sunt rugll,t a ni' m Iar are să se pâstrcze pe sllma ' O ~crisoare s'au vr'ul1 juvaer - ca,re 1~1al ICI t e e e 
do-oare·co un oJ{~ Il le. I înainte fusese în posesiunea regeluI ~erbler. " Primeşte orI-ce lucru de orna.· 
blhlloteeel retlucţloDIl o ti. d "VI I Domnişoara B., care facea pe medIU, n'~ Bale de oea mal bunA cshtat,. ment, acoperirea cu tinichell li clădi-

"poJlorul l!0nutn . (Bu apesta , I fost infon:nată. de . u~de-~ acel ~_blect 2.1 Are tn deposit guma interioară şi rilor, turnurilor de bisericA; mal de-
VijrusmarthV u_ 00 a. Pretul pe un an 4 . nicI nu ştl<\, c~ne I 1 a . dat. Dupa ce la! esterwară de prima calitate şi tot felul plute lucriirl pentru Introducerea apel, 
cor. NU\ner~1 4 fi!.). Cea mal bună foaIe I pipăit c~t-va ~llmy, ~ z~s: )1 Asta-I de~~ da de pir+1 constitutive d'tile bicicletelor. 8f1ingiarea odiiilor de baie, 8. condu. 

A ._,' " or. Nu numaI I persoana rega ă , o.pOl se cutremura e Y 
romaneasca ~cnsă pentr~. pop ." ._ _ I 'roază şi ştriga:. Eftlne ,1 pe lâD gă. garanţie cereI apel tn buc&.ta.rie şi la closet, 
pre\ul el newsemnat o face n.~c~sl,btla pen g 11 Ved interIorul unul palat. Omoară .' , repara. ţevile plesnite atât in loc, cât 
tru românul cel mal serac, CI Şl Illnba .po: pe rcgele. Reg.ina este cu d~nsul, se pun.e efeptuleşte 975 22- şi in provincie, preţurile celea mal 
porata în care e scrisă. ,N'<!r trebu,l ~~.·m f:{clluncl~T. «.a. 1~11plor~, 11111:, ~ela ~I~I- Ropapaturi de biciclete, moderate, execuţie prompta. . 

... existe sat locuit de romanI, unde loahl.\ ~aşl. Nu ve~, ldd\,ca,.e u~lsIă j,rer:::na',/cgclc instsl&rl de ~ ______ ~_~~ ~,_~~ _____ ~ __ ~_~ ____ ~ __ _ 
fi - :- d' l ' I utin vre-O Insă e mort. n tol ator. 11 101 ator. 

asta să nu l~ ras~<lD It !O cel ~ 'reoţiI ~i , ,Inciden!ul acesta p,ove~tit .d: l1:ini~lrul sonării electrice şi telefonurl. In atenţiunea. ziditorilor, a proprie-
40 - JO de excmpLlre. Mal a e. P " SerbIeI, conllrmat dc Stead ~I Inca de un A.' 

lnvcţătoril nostri ar treb~i ~ă se adr~~e~: membr~, al }~arlam~ntu\1I1, co!1stit:le obiccl~1. Toate pe lânga garanţte. tarilor de case şi a chiriaşilor t 
administra{iel să li-se trul1ltă numel,c. uneI diSCUţi unI 111 cercllflle malte dm I Strada Salaf Z nr. 2. Telefollur. 242. 97810-50 

pl~obă, ca astfel con\'ing,îndu-se de splrItul Londra. * ~ -- Avem ODoare Il V(J "trage ateIlţia 118:lpra 
y - ~ , risă s'o poată reco- el" ft'· d X 

sanetos In care e sc 'il~r lor. ,Jl~ram~nte ciul1,(~te. La Ch!nezl, e ma.l e ln lSVOr e cumpliirare atelierului nostru de 
manda tuturor poporcn, . . .. ,_ "'·Il JurI usttcl: Chematul stInge o lumInare I din Arad 1" "t .. t . 

Ar fi de dorit ca lo,:t:l ast.l S.l c.lşt~~.e şi zice: )1Aşa să mi se sdngă via!u, dac:l I _ . aca UŞI ŞI repara un 
t:nerC1I 1,' tPren, mal ales In ,.'cderea l,a. ti 1 IT \'(jiu minţi",' ~umCrLlI ~.lcestora e mar.e, de Il J uvaerJ.cale, 

" .. fII ~ tlin ARAD, str. Varjafllr-.y J.h~~f 12. 
rime·dioase'l socialismuluI ;J Ş plll1tre aceea~a tnbullalele chlllczqtI se ŞI al ~ ! b ~t~ d' i . t (f' ' t ) 

P ,J, , o lummare anume pcntru asemcnea treaba i UCU ,1 e aur Ş arglD ran e unde f8PcnHlm lucrurile în fier de lipsă la 
romaluI nostri. * cum e la noI crucea. Alţii ÎI:să îngenunche, b -1 t d t zidiri, gratii la mormin/i 1111 vetre pradice, 

'- C t '1utţlmutllt::', ilustrată româ- sparg o cea~c{l: "aşa să mi se spafl~ă su- 1 e e e am.ane precum 1;1 tot fdul de replill\\Urt tie FOlul 

.-.~ IW~lAl"ld FJitura insliwWlul lito- Iletul, dacă nu spun adeverul". AluI tae cump~re. pe banI ga.tli ou pre~urile ~8ta. pe lâDgl preţurt foarte favombile 'fi 
neasc~ (In <.- capul vr'uneI paser! ~i zic: "Aşa să mi gsraq:e dE'pllDlI.. 
gl'aj'lc J). ""1'/'11;0/1, Arad. Preţul unel bucăţI 'A I . . d > . cele miiI scumpe, BIlU le Bchimb9. cu .., se mtemp e ~I nue aca nu vOl_U~ spune Cu toa:l IIt:m8: 
10 banT·). adeverul". Unul chemat ca martor 111 Ne\\'- alte obiecte 10058- VANCSA şi LANG, 

'" Sud-\Valles n'a voit să jure rân~l Ce nu O t h I · d U 
... ~ )1 Colecţilllle rl~ jolclo·,-iHtiât "'0- i-au adus un fel de papagal negru (Cacnuu) eu se ZI O r, 

mlina," de Emilian ~ovact)vicI (Uraviţa, care a costat 10 IeI. Cnillocuitorl din India 
i~cMuş' de srtl!. şi z dire. 

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

1~103. 8, 180 pp) Preţul I cor. Vom jură numaI pe pel de tigru, zicGnd: n să \ c1880rnÎcar şi juv&ergiu 
mc mântlnCe tigrul, ;:Iacă ~u~spun ad:ver~I"', I Arad, St:.rada rrelllpiolu. BIEDL JOZSEF 

reveni. 

'" ('(tl(('l~~ pellU'1l Sibilu. .,l îmJJl'e-
jw,-i-ml. (Sibiiu, 1~I03, Editura reuniuniI 
.1 Sieben burgischer Karpathenverei n. Co
misiune: ~V. KmJ.lL Vom reveni. 

Felurim.i. 
l)e ce? 

De ce pe ea când o zăresc, 
Vorbindu-I une orI, 
"J,·incetat l11e tot gG.nde-;c, 

.ttI .\la tot glll~\<':"<: h, non'f 

Si pentru ce când Întîlnesc, 
() Hoare 'n calea. mea, 
Necontenit eu 1l1;1 gîndesc, 
Eu me gîndesc la ea? 

-o proroclt'e .'Ipll·itl.'Itit. O istorisire 
-ciudată a ministruluI plenipotcnţiar scrbesc 

din Londra asupra p'rofeţiref ce s'a făcut 
încă În Martie Într'o şedinţă spiritistă 
despre uciderea regelUI SerbieI, este con
firmată pe deplin de calră cunoscutul 
scriitor Mr \V T. Stead. Ste:td este prea 
CU~lOsCut, de cât să se P?ată trage la În
dOială ceea-ce spune, chiar dacă cine-va 

-1 Se aM de vOnzare la adllliaistrllţlll foil 
noastre, 

NANTAS. 

sau pe pel de şoparle zlccnd: "sa mi se T I f 1 11~ 
. 1 ~ . I I '1" d ă -- e e on n ro 0.--
Iacă ~o zi pe ple e ca a ~opar a, ac' nu 
voiu spune adc"crultl., etc. ~~.--

Să ne aducem aminte de RomanI, ' Am onoarea a aduce la cunoştmţa 
carI la incheerea de tractate de pace tă.iau II m. ono public, cii 1009 3-60 

in bUCăţT un dine, de bună seama ll~enIl1d . am. deschis 
că aşa să pătească cel ce nu ~e va ţll1e de j 
invoi'~!' ştie că Moldoven il jurau pe coada Un atelier de fapisBrie şi lnfrumsetare. 
vaceI, chiar în veacul al XVIl-lea; decl . 
nu trebue să ne pară aşa extra-ordinare . Ani tndelungatl. am. lucrat In ate-
jurămintele Chinezi lor şi triburilor indiene. here de rangul 1ntll dm Budapesta, 

De altfel in Rom.lnia nu jură pranil Viena, Berlin. Bttlssela şi Paris, aşa 
:-,t:}m~)_âl~d, ~eg~tul ar .. 'ttht?~ şi splll12nd )1să \tncM eunt tn posiţia pl~cute. de·a putea 
",".o fa"", ,~a cc\ ce mtnte. \ corespunde tuturor esigenţelor mo
................................ :derne. 

coloritor şi pictor de oOtli, imit~tor 
967 13-25 de lemn şi m::trmurb,. 
Ara.d, pia.ţa. Libert. (v;s·e. vis de statl1ie) 

Prjm~,te tea e lucr&rHe ce se ţin de 
braDea ast"t (hl8r Oi cl'le mai grele. 

Pictări de odaie, 
precum ,i coloriri ,i Imi tari de Il'mn indi· 
gen SRU (xo\ic (ftoderaff» In fZ'lcnţie ~e gus', 

re lângă preţuri moderate. 
Prinwl!te tot-odat~ l.;urf>\irl'B locuinţelor de 
tot fe lui de imp.ctB, ţie l&.ngr. gaunţio. Co
maME-le dm pIovlDţe prompt I)i grtLb,;ic. -

La comande pe sama bisericilor rabat. 
Primesc tot felul de lucr&rl de .--~--~-~~~."_ .. ~.~~~--~_._~~_ .. _ ... -_._~.~-

Haine pentru domni branşll asta dela cele mal simple 
cu preJ exceptional de ieftin dupa cea mat pt\n~ la cele mal elegante, pe IAnge. 

modernă crouura preţurI moderate. 

Arad, strada Szent-Pâl Nr. 3. 
(Vls'a-vis de cafeneaua Erdelyi). 

Din stofe indigene. şi eng\ezeascA. 
Executarea cu gust. Deasemenea fac 
ori-ce reparaturl cu preţ &vantsgioB. 
Rog spriginul onoratului public. 

Ca distinsi stiml: 
937 20-00 WoIster Izs6, 

croitor bărMtesc. 

Primesc eftin mobilarea de ,locuinţe 
In loc şi provinţ9.. La muta.rl primesc 
transportul mobilelor, precum şi repa
rarea şi renovarea de mobile şi mese 
de biliard, pe la.ng9. preţurI eltine. 

Cu sHmi!. 
Heinep 1. Gyula, 

tapisier şi lmpodo bitor. 

TokOly-ter 6. (Casa Pro1ieh) 

In atenţia publi(~ului ziditor! 
Am onoate 8 aduce 18 eUDo,tinl'\ ro 

on. public, d Lt strRd8 Kapa~ n-nd 12 
(caSB proprir) am des biR 

O cancelarie de zidire. 
In'reptÎud zidili de C8se nOll~. re~tau

farea ,i Il himbart-& de faB) v~'chi, cu un 
CUH~at Or1-ce soia de lu::!rarl'\ co se iin~ de 
famol Ista, pe lh:gJ1 prelllri dtine ,i g .. rsuţie 
absolutA. 954 17-30 

Cu stima: 
Tcn.czling'cr liiu·oly, 

m&ieptru de zidsr diplomat. 

NuvelA de EMILE ZOI,A. 

j ApoI incepu se măsure odaia de-a tăluI el trCIl1Ur3Se, căel il apăsa conştiin~a - NumaI Cll numele ImI verii bar
I lungul, fără să mal spună o vorbă. Nan-. ca-I Înşală; în faţa feteI Îns .. l, care era bat; vom trai izolaţT unul de altul. D-ta 
, tas sta întepenit loculuI şi-I urmăria numaI complicele luT, se silIlţia maT În drept să-şI abzicl de toate drepturile ce le al la per-

3 : cu ochiI. In faţa acestuI betran nobil, pe' apere modul de vedere. I soana mea, ~i eu fac asemenea. 
(Urmare). care îl Înşelal - sc simţia atât de mic şi I - Scuză, stimata domnişoară; - ÎI I ~antas la tic-care cuvînt făcea scmn 

Se apropiă de masa de cr', . I " :\ d' neputincios observ .. 1 rece dar complezant, ved că ! ClI capul că-I învoit. Sftrşind ea, ~ant;Ls 
- tr'un fascÎcol de acte dJe 'ilt

S ŞI. ~~',tn\.1 ~n- Flavia apăru-in pragul odăiI. \ eştI In mare retăcire ce priveşte situaţia I se simţi dator să spLInă şi el cate-va cu\'ime 
I e SCllsor, 111- A' y' b' l l' ~I' b - Y F d - b'r '" j D" f'~' d " J . .. -cepu sâîl1şire la nllmere Acum du ă - IC. ţi e ar l;ltU ~ - 1 zise a-, noastr~. c?muna,. ,u cre ca am I st",m i • - y ac .. pre .. cen u-m", aş VOI sa mc 

se liniştise şi-T vorbia atut de ~sezft c~= I r~))lul. - Nunta va avea loc tn cel mal scurt pe acew~1 treapta., " . 1 arat faţa de d-ta compl.ezant,y p,oate ~ ţ(-a~l 
racterul puritan al acestuI mosn .' -1' '.y ,'tImp legal. 1 - (n ade\'er~ - Domnlşoara }< lavlu : spune, că aceste condiţiI me lac sa Jes-

\ C.lg I parea L" -' • I ~ i . l' .1' l' d d' 'D b' Y 
- .. 1 sublim. Nantas era adînc emoţionat. r.fră ~a ~naI ZIC,l. ceva, ~Şl, ,1salll ~-l ! Zll11)1 ull1 nou p 111 e lspre_ţ ~ I perez. ar. am Il stam mayI presus, ue 

Rlronul Danvillers sflr~i cu cetitul pe amcndol S1l13urT. tJ terll1ll1ase cu ata-I '. - Da, pe aceeaşI treapta~; al I~tre-! a:e~te cl)mpl~mente.an~ste. ~le buwrchlar, 
U()C\.\1\\cl\tc\or şi adause: cerea :~sta. ~ . . ~ I bAulI1ţat, ~n terll1~n foa~te corespu~1Zc~or; I vC1.cnd cu ca~ cll:a, prIveştl 111 faţa \'1l~Oart>1 

_., \11 î.nţelesul contractuluI de că.să- 'Cşa se lnchlse, qar ambiI mcă tot terg. r_ 111 adever un terg: D-t a al ltPS~l noastre cOllvleţutrJ. .. :-.lu, nu va ti cale 
: lOfie redactat dt-ia de notarul meu şi eu Îl tliceau. Flaviu şi ~antas se privire în ochI; 1 de un nume, ca să reparI o greşală - presarata cu HorI, calca pc care vom avca 
" " ..... "ltftI feteI un dar de nuntă de '200.000. pcn~ru Îl1tlaşT dată stăteau (aţă în faţă. Cu I despre care nu mi! ţin indrept.lţit a me sii p'lşim ... NumaI de una te rog. stimatj 
~~u ~ă 4-ta nu poşe:r.l nicI o a\,cre. In ochlT eT~ marI, negriI, cu faţa palidă ~i pronunţa -, şi eu ÎţI ofer acest nume domniş.oară: nu abuza de libertatea ce 

,oua după căsătorie pOţi ri~\ica sumele sUI~lcaţa, luI Nantas îl păru d'o frumseţe Eu din parte-mI am lips,l de mijloace ba- ~i-o ofer. '. 
aceste la banchierul mCLI. rara. . ne~tT, ca să-mI pot elupta o posiţie socială. - Domnule I - isbucni Flavia 1I1~ 

- DO,ml1ul~ baron, -:- \1 H';plică ,In j~~a e!. de marplOră llU puteaI ci.ti, şi să pot pune In practic, plar:urile marI, dignat~. ~ _. , 
~antas,,~ n am lipsă de banll d-talc. \\ie da,~ă,: Int~Catc\, dacă 111 aceste treT zIle pe cal:1 de mult le~~m p];)Sl1;li lt •.. ŞI d-t~ y l-J sc lnchll1l\ plt~l de respect rllga!1d-,o 
numaI j,Ha dtale.. . • planscse • ~~'u nu., lInI oierI aceste mijloace Samenăm dara sa nu se supere. POZiţia lor e de-aşa mca! 

l~aronul îl intrerupse. - 1 lrgul. e d~nl fac~t? a doI soţI de prăvălie, carI tie-care sunt fară anumite aluzir nu se pot înţeleg.c. 
- N'aI dreptul să refuzT acest dar . ~ Da, stImata ~omnlşoară 1 -ÎI re- interesap Cu acela~l sumă. NicI unul nu Despre tema asta nu mal vorbir:l. 

cacT fata m~a nil se ppatţ mă'rit; du ~ ~I~ spunsc" el. pe ~c~rt... " ~ poate avea A pretel~siunl mal .marl ?edt Dy~n_niş?ara Ch~in, făcCn:lu-1.o a dUll.'l 

b.\rbat mal. sărac dec<lt ea. Qe altm~ntcrf .. ~ ~:.\ }ln1l~I,._lr~.!"c. ş~~l, ~rtVI. sc~utator. celalalt; amendoT. I~l sunt reciproc mda- VIZita, l~ p~)Vest~se toată Istorta JOlllnt-
suma asta I-O destl'nasem d .... d" I d \~1Lercanu p,tr;.;a sa CltC,lSl,;d dIn (aţa luI toratT, soarel r lavUl. Seducătorul el era un ca-

, , . ela e IllU t e It p" d' '. - A I~' ." , ,. . ' , . 
Lestr~. p-ta te-al aşteptat poate la mal .sa. e car<lcter. pa li zise dlspre- .. Ea nu 1.n,aI zlmbe~. Pe frunte I-se va~er.cu n~mele de 1:- ond~tles, bărbatululle\ 

1>.. mult; dar lumea m.l crede mal bOg'lt dec1t ţuttor. C ~, , lVlră creţe 1 ăcu o clipă apoI respunse. pnctlllc dll1 claus.tru. r lavLri petrecuse la 
...... , sunt în realitate. < < ,< - u atat mal ~111~ I ImI era deJa Cuno~tI condltiilc melc? moşia lor dda ţară o lună Întreagă. şi 

Nantas simţia amar crudelitatea ace- teamă că nu se V..i gas\ nllne~l, care s:1-~l - Nu, stimatii domnişoară, - iT re~. intr'o noapte domnul Fondettes p~ltrun-
ste, observărf, dar nu găsia respuns si tăcu. dea nL~mele I~ un a~t(c\ de tIrg. .' p~nse. Nantas. - Tc rog să mi-le ÎnşirI. se se în oJilin el. Fără .se ştie cum, Flavia 
Baronul sll.nă :o;ervitoruluT şi-'I dădu' ordl'n ' ,:-';antas simţI dl~prcţlll el umIlitor. ilie aSigur dela început c<\ le primesc (Clra :.e sim(ise d'odată 10 braţele luI. (Va urma). 

~ SImţi maT mult dlll telul CUlTI pronunţase orI ce obiectie. 
;~!lin~;~.e !eteI sale că o' "Auptă în bi- a~cle pllţine cuvinte, ~e~,lt. Ji,~ ir~săş\ Cll- Farâ il' roşi şi fiiră a sta pe g.\ndurl. 

~_ vll1tele, dar remase ltOl~t1ti ll1alOtea ta- domni~oara fluvia În,epu 11lşirarea lor. 



6 "TRIBUN! POPORULUI" Nr. 112 
P. T. 

Am onoare a sduce la binevoi
toarea cunoştinţă a M. On. Public, 
ca In ce sa din 
{~oJţul str. Hatthyitnyi şi "r eitzer 

Jfmos (odinioară 'l'emplom u.), 
am deschis un 

A telier de repara turl de 
biciclete §i ma~jnl de CUSllt, 

unde săvîrşesc tot felul de lucrărI ce 
se ţin de fsmul 8cest8, precum şi in
stalărI de soneril eleotrice, toate pe 
lâDg~ preţurI moderate. PărţI consti, 
tutive de ale bicicletel se cap~ta In 
totd' auna eftin. 

Iiugându-m~ de părtinirea mareluI 
public, semnez 

Cu deoa. stimă: 
1"J it tiu;; S{uH.lol", 

tt70 10-50 mecanic. 

în atenţia publicului! 
Am onoare a aduoe la cunoştinţa 

M. Ono public, care doreşte a zidi, 
cA biroul meu de zidire din strada 
Kllczlcb Kâroly Nr. 3. din t Maiu 
st. n., l'am mutat In str. Kapa Nr. 37. 

Când mulţumeso M. Ono public 
pentru părtinirea de care m'a vred
nicit In deours de 7 anI, 11 rog să 
binevoeasci a m~ onora şi mal de· 
parte cu ea. 

Cu deosebită stimA: 969 18-20 

8zidor J anos, 
mll.f Itru-zidar diplomat, mero b:u al asocia

ţi uneI ari1dane a mAie,trilor diplomaţI 
şi lndreptlHiţT. 

,v O L F J A N O S, 
- clobotar de ghete de Mrba$f ei damf>.
Arad, coltul pieţii Libertăţii şf str. Simonyi 

Am onoare a atrl'ge atpt ţii. on. public 
din loc si provinţA, cA In atelierul meu de 
t:iobotălie pn gMe sc ghetele cel e maICII! m oase, 
ell'jt8nte ei solide, precum ,i ghl)te ortope
dice pe IAngl\ deplinA garaoţie. 994 9-50 

II 

Incunoştiinţape. 

Am ODoare a aduce Onorat. public la 
c' noştln$a. cA am deschis ln A. rad, strada 
PiHtenberg Eroo Nr. 12 

Un atelier de pictat şi colorare. 
Primesc ori ce lucrare de brao,a Ia

ceasts, dela cea ma' simplA pAnA la cea 
mal IUX08SA. Dispun de esceleote puterI de 
lu( ru ,i e:xperillţ~Je mele de anI Indelun
gall câ,tigate tn oraşe marI m~ tac sA cred, 
l'A voia corespunde [n toate cerinlelor 00. 
public, In deostbl m~ voiu tngriji eA ,i cea 
mal mică lucrare s'o execut promp' ,i pe 
lârlgA preţurI cât mai moderatf>. In ce pri· 
vpşte prf'ţurl ,i executare cutez a rivahB8 
cu ori-ce tlrml. CerGnd sprilnul mult 
OnoratuluJ public, semnez cu disun, li stimA: 

1004 3-50 IIo1l6 Arp{t,d. 

In atenţia ono proprietari de rase. 
Am onoare a atrl! ge atenţia m. 

ono public 8SUl'ra 

StabilimentuluI meu de ţigle. 
Primesc tot felul de lucrărt nouc 

şi reparărt oe se ţin de acest ram, 
atat tn 100 ('ât şi tn provinţă, pe IADga. 
preţurI favorabile şi garanţie deplina. 
Ruge.ndu·m~ de părtinirea mult onor. 
public, 

Semnez cu deos. stima 

995 8-25 

ItLÂICS Dl1SAN, 
măiestru-ţiglar. 

Arad, Aogyal otrza Nr. 26 

SEIDEL OTTO, 
labricant de cAclull, 

ABA D J Alldra.ssy .. ter Nr. e 
(vis a vis cu bisericAJ. 

Execut or1-oe fel de chipiu mi· 
litar, postav finanţial pentru pompierI, 
pentru preoţI şi civilI, calitate bună, 
preţ moderat. 935 22- 80 

-F-ISCHER KAROL Y 1-

rociuri I 

li 

fabricant de rociuri de sîrmă, impletituri, site şi 
de oţel (materase). 

- Arad, J6zseffoherczeg~u. Nr. 8. -
Recomandă fti.brioatele sale de sirmA, aşa; rociuri de arama, 

fier şi cusitor, mal 81es pentru fabrici, morI şi economiI, preoum 
şi sÎte pentru ctururl sistem Bachler. Fac rociurl de mână şi de 
maşină pentru Ingrădirea de grădinI, livezI, ourţl de galiţe şi 
parcurI; Rociurt pentru pietri, prund si cărbunI. Gra ti 1 pentru 
pivniţl şi hămbare. Prinzeloare de schintel pe COŞkrl de locom&tive 
şi fabrice. Saltete de ot~l, elastice, prea practice, Diferite site 
de p~r, fier, arsmă şi mătasă. site pentru tutun, precum tot 
telul de lucrurI carI sA ţin de branşa aceasta. 

9H4 10-10 Calitate bună şi preţurI moderate. -

t:, I)lanurl şi preJÎlninare de srese servesc gratuit !I 

I 

c=·II' - ~~isez c~ tot respectul publicul din I~C- ~~ "jur, cA - I ce 

~ 1 1-:::= 
~ Atelierul meu de măsar ~ 
~ -
~ pentru edificil, mobile şi portal ~ 

,ce-' 

l-am mutat din str. Boroa-I3eni Nr. 23, unde a fost până 
aci, In strada Deăk FeI'encz NI'. 32 (casa Sarlot) 
şi mărindu-l, l-am arangeat conform exigenţelor moderne, 

Primeso orI-ce lucrare de masar: mobile, portal, lu~rărl 
de mAsar la edificiI, etc. precum şi srangeamente de bisericI, 
şcoale, prăvăliI, cancelari1, mobile artistice, precum şi lucrărI 
de edificiI atât In loc cât şi In provinţă, primesc cu preţurile 
cele mal moderate. 

Cer sprijinul onoratulur public la tntreprinderea mărită. 
Ca deosebita sUml: 

~ 

I~REl\-t:ER JA~OS, 
mAsar. 1003 3-14 

rlanuri ~i preliulillare de spese servesc g, atuit 

.".,.~ __ ;:1" 

-,ca ---c::I 
= -= = 
~ 

= 
e&:I "' .... ca .-.. = r:=:I 
~ 

! 

H
··" . '.. . ~~ , , 'E---I [j----! E' ID-'U:l. r S' Q. 1 y'.' U· ,> LA:"': -- - ! • -: II· J ' '1 I \ r I 
_,. ~' ~, ,:_. J __ ~ ~c_y~ -!)~~) \ _~ <' .,...' ~ ,~. ,7;' 

mare prăvălie de periI, pămătufurl şi specialităţi de tualetl 
- ARAD, Andrilssy-tcr 15. (Palatul }[ermann), 

Recomandl magszinul r~u bogat 88or&at de 

Perii, pămătufuri şi specialităţi de tualetă. 
Am 10 dE>posit tot felul de perii de haine, par <>i dinţt pe"':i pent : d 
. d t' 'l' .... " • TU economta 6 

edasa, m .. us ~ leŞ'/. ux; VăTUttoa~e şi, ~lte obiecte In Ir gAturA ea acestt>, preeum ei articUi 
e curAtIt: pte de cerb, bureţ~, obsecte de tualeta indigene ,i strAI"ne p fu :~_. ti ..i 

' I ar ?nun, s· . 
punuTl, pravuri, paste, ape de dinţt, pudre, pieptene etc. ... 

~spp.rienţ."'le mele bogate d,tigate pe acest teren rmt fac cu puUo$1I sA pot !n -
destoh rhlllr ,. cele mat prdenţioase dorinţe ale cnmp~rAtolilor meI, cleI rlvoa mea 
este: Inerederea mt1et~riilor mer. 

980 'l-:.!~. 

... 

TUNSZKY şi MIHAJLOVITS .', 
Fabrică de mobile de fer şi saltele de rociuri de sîrmă. . ~ 

ARAD, colţul str-adei TemploD1 şi Kolcsey.-

Primim tot felul de lucrlrl 8paf$it~to!\re acefftlll lam a,a: 
arangiarea de casarme de soldaţt şi pompieri, şcoli, institute şi cafenele. . 

Corturi de grădină (de descompus) şi pavilonUfl, 
pi'lltru csfenele '1 n stauranturJ. 

- Trimit~m In loc ,i pro~iDţa, comerciantilor spre virZl1re mal d6~~rte. -

'/ 

. •.. , 

98!} 6 -50 - Lucru escelent. - Lustru de gust. _ .'........ , .... 
===== - Pl'omptl·tndl'oe rarA! ==-·~C~· ..... -...... -c" _ ...... ,< . ~.- '_ .. _~--_.:----== e A - ~~-------- '-~:"""~~~~.: 

~~iiiI--BH 

li 

1. 

Prăvălie de morle 

ROS E N B L U H H. ~ 1 SOT li L 00 
_ În ARAD ._. I 

Coltul pieteI ~z:~badsag .şi I'!tl"sdel FOl"ray. :~ 

Recomandă msrlle E~U msgazin de mode peRu-........ · 
dame : tn~ Ulsurt, pânzături şi ehifonuri. 

Trusouri gats, barcheturI, pJapome şi matraţurJ, 

confecţiunea nOllstrA proprie. II 
Cele mai bune fabricate soMe şi prelnrile cele mai ieftine. -1 

Materie fină pentru reverenzl, care 1şi coneerv&)St _ 
coloarea, In Arad numaI la 1101 se IItlA In 8sortimeni )11 
bogat. ~ 

Executăm confecţionarea de ;;~ .. _ 

reveren'z'i~ p'11tc~neJ pardeSlUr'l~J.. ,II 
. 1 ~t' • b' t I croitor Dragan Admnomc"l. I ŞI e prt>galm prm meounosou u .. , 

A t t + eu· JDatene ŞI mM&sun pentru vem n mare asor lm 1> 

== oma.ta şi prapad b~şe.rice~U ~ t 
Putem presenta nenum~r8te sC~llWrl de recu~oştmţă.. l' I 

de!:lpre reverenzilbe ce .n?1 le pr~găII~i precum ŞI deepre 
servioiul nostru un ŞI mescepv·ona 1 • "'.f.M." ' 

968 10-10 Cu distinsă stimA.: ,1 
Rosenbliih H. şi soţul.. :.i 

... 
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să putem primi to~t" Cf?f!'!ile, lor, carI rf)~ 
presil,tă ad~veratt'le CHEm l\lf~ poporulUI 
~i 8unt în COli JOJlanţă cu spi, Hul rpmiI

lf
• 

_ R gf'hl ItalieI de a1tminleri e CUHO' 

Atot dfl un doUHlltor d"llioerilt, ,·are H fi 
dnrit 8f1. vlză in cllbjl)f-tul lUI Zanardelli 
fhiar şi {âţl-va ministn sodal'ştf. Nllmai 
rrferinţele de pa tid au illlpjţ'd .. 'at, eă asta. 
nu s'a putut întâmpla. 

]pgată prin trer.litul :dm isloric. Grf'l1tl\ţ;h: 
uu se Pl,t înviugq dp rât prin rO fJp'!Clarea 
!r'gd buis,'. 

* 
Mllre cawstrofă <le tren în ~pania. 

Am Olt, lfl nu{:,~t'"l nu,·t u tiu er~ und~ ~ 
m~auutl~ drBlrr.: m~r,,3 c!l.!ast:ofâ drt tren, 
e'~ !l'a tn\emplat DLlmi"ul:ll 10 !:\.j)ropier"8 de 
Montalvo (~P~jlj,,)· C'Jm?let~m !lCum 8eeR!:e 

!:Iti'l. Expl"t B'II CPo veOf\fi rid" Ssr8gos~a aV"8 
B~ trrHeA peilte un pod de fa~r. tn 8~lr!1pie
re"lo de Montai'\'o D~r abia aj';naes~ lDCO
motiva lntâ! c:',pij ul PXPl1ll 1\1 POd'liu!, !fi 
a;J~"b ,~e sG.rp~ : 1ntrl'g trenul, 21ocotDoU\-e 
şi 18 V} g)!:\ni! e~ zur~ In riul M j\r;\!s. Po 
dui )}r~ O lungime de 168 m. şi lnl\lţim c' de 
Lj Tn. V Ilgo"nel ~ z, '~e~u, Rdrobite buc!\U. 
una d'8Bupra tlelr·!lalt0. Nu S'l\ putut Illd\ 
eon<~t!\ta DUn-; Ei ul j "::Uc!Or neno!OClte. DintrE' 
t(,ţl paE:ll~g'l'it llum~l 6 inşI au sc!!.p~t cu. 
vi"" ţl\. 100 iut1! su filst scoşI pâu~ >lcum 
dintre rumEl Iji tL!m()rm~ntaţT, Se \'0 be~\e 
b<:l1 cI! intrf1 ruin~ ar mat n IngrolJaţl vr'o 
70 inşr. 001 din'r/~ f·!\·tI~orir. carI ~u s.'llpst 
i.:U vi' aţ", Şi-liU pa,dut g aiT~L Din to tI> 
lwgh,urib l~hJ SiJi;~-lfl rllde: 1it rt':~knf.\ no
rOCl~(Jlor victimf'. S'I\l\ petrrcut BCf'nf' 
~g\l'ui:()~re. R"g21e S Jf.me! a trimi~ prin 
a.!j ,t~,l1tul 8~U cu o Eiuml! ma1 mar~ la f"ţ'i 
loculuI - Foile i!pauiol" aţ~cA wb~ment 
direqia cAilor feratA, atrjbui!Jd C3US3 ('sta 
strafe! ~- n€gli~etlţet funl'ţionarilor. L'l f:'.ţa 
lo'mlu! sunt mii de osmflnJ din sstelflluve· 
cinste, cari d:10 mân~ lic aj ltQr la d~t'!~t:o 
P8!{>!} vietimelor. AltI> foi 8!w.niole nu· ţ\~ 
<1e t B hisA pu\inla unut complot anarchisl. 

dli;sa şi asvîrli con,inntul lui cu toatl1 pu
terea. tn faţa lui Milan. 

• 
,ln!r'jcf\f'a Rt1S"i3C not 08Sp' ţI. De·o 

d,n Re d"8(bide ue"': r'g~l' 1 ... 
Ei SV;jll"':'<JZ§. 8 ângn!lU. n( butârtt. mo

roe~Eos, j,nat de mânile e,,1e ,i lmplefe
cind din pi.lioareo, cllpoclDd din o(~hii ~~i 
miopi iji nel;l~il!ld unu'" ~l'\ 'Pti"easc~. Nici o 
diRtmr.~ţiulle nativp., BIlU Câş'.ig~tA. O daml 
veciHl tmi Zif!O Ince!: 

psrit o mulţime de iregularjt~ţt. O .seul B 
suferit daune de mal multe mit coro!!ne. 
Prmarlll 1110 şi sUBpendat din pos~ pe V(lry 
Karo1y, prim contrelor, csre In 10('u1 tntâlu 
t' regpo·.!mbil. Mal e vorb} Iji de BUBP('D
(hraa cOluiiicruiul orAe:mesc Pllkl~, care lr;cA 
ti. comi8 grave deIic'e de n~glig 'nţl\. tfB 
ocdontlt cerr.:e'are severA. 

Serbia. R g~Ie Petru are d('ja part~ de 
tncurcfi,tul'l.ln vitor()!\s31Ş"dirţ~ de erI Il 8,~UP
cine', udicalif /tU tD"iD~ cu m~r!'l !l:'sj·1ti

- tde fi au prrtinF', rit guvernul sd se pre
,.",. sinte re,presentatiunii naiionale pentru <>A 

ac' ualul miniRter r,u fRte identic ('U 8cel 
numit da reg~. A~lâ[Bar~~ vor ţi' e o im· 
portantli cODf~reDţ}, ca guvernul g~ rtlm§'a 
oare eJ p~ Ula! d(pflrte In Jlo!"t, orI nu. 
Rpgele fimd necuno:1cut cu. Sitl.H:l\'1, i!l'arată 

, fOln te n~ botllrtt, R~dicajl şi de &ltfd nu 
prea sunl lflvoil i a (~onil1cra cu ljber;olil ce 
Bub conducerea lui Avaeumovici p:·litnl-d!. 
MUBţin ca dinşil tilLlnt in mo j·:ritat!~. Jivco
viei 'şi Jiniş!eşte p:>.rtisanir, ca CE'l tJl:ţm 

.". pAn.!! 1. Stptewy!ie râ~ld S' vo' ţ re D()j!e 
sIr garI sA tolereze guvernul. Eri au ţinu\ 
,i prC'gce!liştil ~onfer"Dp. 

Ceie din urmA vest! ce ne ne-au 8o~it 
'OlbfBe dtja d'o t;risd. ministerială. LuTAva
r,UMOVÎci j.a SIlCCeEl, ce-l drept, pân~ aruma 
ar. ap:iillfze difHenclele dintre d~os(-bte1e 
uuaolo poli~icd, dar acum t~~ bile să reen-

,",' DOS8ei că nu maT are 1! s<'upcinA m~jJri· 
~ late Bigur~. Circ\JU chitlr SVODurl d<"spre 

un eab'n'~t In frunte cu Vuiet,. mlljllritl\tf'!~ 
radicclA l-ar dori de pre~"diote Of) Pasir:i. 
RadielllJ suut (:onvjnş~ ea, la nou Il ... lvg·,ri 
vor obţinea rr:.ajorît~t·1\ sdrobitO!ml şi a:itfF.d 
n'au pofm F ~ RUFţin§ sCltur.lul ca bind corn 
p 18 di! liberali şi p1·ogresiştl. E' cer disc!
varea i!copcin"I. 

PrfSil italiună şi noul cabinet. 
::' DupÎ felul colo:AreI lor politi'.'e, zial' le Ita

\""'" -~ ~A"ia1.!1 dlf~rit noul r.' bUll't ~tI1arddli. 
r ,--~:Avantl~, ,..;mIul mUI';a\ lIump~te p" 

Marcora ,i pe partlnllli lUI, dizidelJţi, carI 
trebue Acoşi din partidul popular. 

I Giornale D'Italia", conservator, DU

mp~t~ eonstituirea eabioetlliui şi vlltul de 
înr,red'-re dat nouluI guvern un trimf al in
eonseeinţE1l. H,f'gimul aef'Bta. hllbar n'arf' 
dll reform~, singurul R~U ţel este păstrarea 
puterfll. 

• Patri a, II '50vernamenial, nu mai aşteaptă 
,orb~ ci fapt~ dela Z<lnard" IIi, JIU se in~ 
noieşte insl1 că el '~i va fa.cA datoria. 

• TribuTla", spune cI\. votul de încre
der(l! dat lUI Z~nardelli Înseamnl\ c1\ datoria 
811 p;te d întăreaacfi şi să dp~ vo1t· Z prin
t.ipiila demorratice. Daei reuşeşte a.tnnd 
(lptra sa va fi dA ÎIISf'mnătate i8t{)rif'~. Tot 
ar,!'ia~I pilrereeste ~i a lUI" Căpitan 1!'racassa" . 

• 
Waldeck-Rousseau, contra lui 

Combes. Waldeek·RoU88f'an, luând r.u
v~ntui in Camer5, a spus că Il'gea din 
1901 asuprit t:o]lgr~gdţiunilor a f·.Jgt o leg" 
d~ supravegherp., dJn carI Însă s'a tras 
t,ons(~cinţf', pe cl1rI el, autorul lt~gl'"l, nu. 
le aproba. Ca. CO'l~f'cinţă a grfşitei intl-r
pretărf a I!'g~l sale, Wa!d:'c k Rou'l'ieau VAdI' 
gffu'lă.\lhl tinandare cu CUl i g(!v~rnul Combe3 
li lncâr,.:at Statul. CăcI pentru cri'area 
lmOL Doul ~ro\l, mpnite tiA luloc.uiască 

l~,~~lele cODgTega~i~h>, va trtbui o ('hel-
J .UlaJ. de 110 mzllOane l)\U'1 12 rodio TIP 

aDual pentru personalul lJrofe'oral. Aee:-;te 
lloul s~l.fdnl ale bugtltuluI vor f,'Ct' , foii' 

teme. ()ratornl, grea realisarfl3 It'gel P"U\r1l 
nen3Jonarea lucrătorilor ~i a asigurarei lor 
'foira IlCcidentelQr. 

,'~ Prima. datorie a unui guvern este sli 
'JlU tr~a.că peste limItele ce şi-a pus şi să 
nu se. IaRe a ft at:as de provoe'lţiunile sd. 
va!s:mlor. EI pncene să fie ia masuri 

" to~tra eongr('guni~~i1or rer.alcitrauţr, dar IlU 

p,Tltepa sii. se rf'sptngă in bloc chiar C~f;~
rlla aeel.ora, ce erau dispuşY si respecte lf'gra. 

Atmgmd in trea;'lt chestiunea con
~(~datului, spuoe, ca Fra::.ţa. nu poate să 
JlWte cea-ce fA pe1rece aiurea. EI este 

• 

- Pal'c!i i t\lJ. ftlc\or de bioroD. 
Nu·i lips~i!c, decât m~neci1e de 111 

sţriI1A. Cme ar puţ~~ C!'P(i-, cA acesta e 
fiul m~m!>i 861e! 

R"~l!la de s:gur 11 vE:de ca siţi ocbi 
p~ Lui s6u, dt'l c~rl' au 8ep~ra~ O atAţia "ni 
In m:Jd brahl. E" tI vorb -ijt~, ti smide 
plinA !I!J f~rieirEl. ear Dr~gll ne esprimi cu 
Retele nO<lstr3 zif e:ld cu accentui tiEiu par 
tlCular: "Ob ce biiiat 1 R"gi118 este atât dl' 
rt.>ricJtă, d~ ti are jâ[lg~ sint'. R~gina nu 
ştie el' sEi f,,~!\ pentu el II Se gandea oare 
fI!. l'~ gtunci, ci se va mărita cu ac~ s ~ b~
lat fU doi!'!prA. zece sni mai tiD~r. doeâţ 
d~l}s-\·? .. Se If·i", ci\ rrgoa aitilg}rito, 
e)1f D:-aga s'a B,ablht la B ~jg, ad, Ullde se 
~!!.~Ei'ori ofLlilli cu Al'undru. 

RNllliem pentru Alesandru in 
Sătmar L, Papp, preotul gr.-eat. diu Sntmbr 
a primit8epteman:dre~utl!.100 maree (60 fi.) 
din Stuttgart. Tot in aceiaşI zi a primit 
şi o srrisoare din partea ,auul anumit Nagy 
Mh'dy, originar din Sătm:{r ~i locuitor în 
Stllttgart, in care scrisoare preobll e rugat 
să ţina un roqlJiflm in od~hna suftetulu\ 
u~fericitului re3'e at Serbiei Alesandru, pe 
Cua N;jgy l-a fost cuno~cut în pflrsoan~. 

Rr qlliemul s'a ţinut Dumined. A azistat 
un public nuwer08. 

Natalia~, Alexandru -- Draga. 
"Les Annales" J o mare revi8t~ 

fnmcezil, publica sub titul de mlil 
sus din pc,na un'tl KDumit 11 Dorli::1heim" 
interesante date privitolire la romanul 
de dragoste dintre Draqa şi Alexandru. 
Dorli:"heim a fost adese oaspele re
ginei N titdi!l In Biaritz. Intr'o zi pri
meşte iar~şI o Invibre. 

"Priv",sc biJ~t;)1 m~u de invitare, 
eare se lucepe "D'orJre de B. M. la reine 
N \' h ·,li", Il iji €l Si'mnat d'3 Dr,; g'i M~~in. 
't-h:mtur~ g;oJ\,;!\, gc~o~ie, fârl$, (\legl:\nţ~ Al 
l;rI:,le. ,:~ ., ,,~<i,ţu"" UliU' ~:.-ol"T, ca.re uu 
ştie s~ ţinr. bine condeiul to mânl1. 

"D~ag!l Masin e dp,ml\ de onoare 8 
r.'ginel" ImI ZIce un prietim. FemeB tin~:Ii, 
trecută de t!el· zeci dl:l anT, cara şi B pier
dut Mrb3tul In Imprf'j\Jr~rj destui de mi
sterioase: ,,8 murit subit", zic unit "S'& 
sinucls" zic slţit Aiev~rul f'lste, cA vMuva 
se dh In mare miBI~rit>, când B primt o 
regina şi j.l f~cut·o tl8m~ de onoare. 

- E frumoa~A? 
- E dr!lguţ§, inteligentli ~i insinuantl\. .. 
ln~etT.ll cu [nestlll ea deveni amic", 

intimli 8 ::-eginef, sş~ (':1:\ adeR'~R uita de 
etidl'~l~, [hi<.r şi In pr0RNJţi strSinilor. Irn
br~catii aimplu. Nimic nn atrRge atenţi unea 
UIt:) tn to',ld!\ e!, ni:~t In p,'r_~Of\n8 el fra
giH~, cu ti':~~l\tnrl regulare ale feţef, t1)S~ 
tllrr. fres<" h"ţ'\. 

Di'lIIlS d') onoare Sl' spropie de DO' IŞi 
s('b,mb'im câtl'·va cuvinte Par'cA II aud şi 
acum gl~Bui. V otb:a puţin pe n~lS ca un 
a(!c~'nt fr"nţuzlC8c nu prE'8 pUkut. Din câad 
In (:ân:i, fitiioDOmia p,! dţ>venia lo1chiH1\, con
cvntr~t~, absorhit§. N,} pov{s~h dp!lpre rfg~, 
carti toc·m:lT ft\CU"6 o escU;l'liune t.:U bici· 
dets in sociptat?ll UIlor domnieo!\rd englez,
dm Rsritz. R g"le f sle bidelii!t ps"'ionat. 
fu schimb nu-l pldt'l'l S8 c;ţil\r;>B~c!L Invita' 
mal d unăzi la o vlnMoare d'\tă de colon,a 
",rg~fn ta oltoarea luT, oi·a priciuuit mu!~r1 
bătaia do ca" pâol:i g~~irlim un 1'1\1. ca"!" 
"1 ti i spirat destulă lnere:.l8re ('ăl~reţuiu' 
novi'." 

• 
_ .. nR g:nQ Natalia, tnalfii, cu um~riY ill.ţl 

ŞI p. ptul b,n@ desvol'at, mi-le pllrll o ~de 
\ ~!at!i. t!um~ql\ o frum;;;ţoţA viollie ,i S!I,

nMo!lsr., care n'lue " se '('ma de lumina 
z 11'1. R gna este foarte b1lnii iji fOl!lte 
{,Q8cM; tr'.'t!: b"ţii tămâioaBl, catifelatA dp 
(~&1~1\ coaptA. ~\'e o pf'ptAn!i.turA BimpI!\, ~ tir 
ullJ,uhnt, o. b nq;rfl, !ltrlilucitorr sin(!erf 
e,\;"\ ~u'U h a~eh,ei timp, dnd' surtd ' 
buzelt>, 3r~,tâ~1 nişte d~nţi albi. P.l'ivin'1 l~ 
f!/i!;UnI ~sprd"IVl\ s regmei, care tradeazA 
UD SPlflt promt, mai gata de Il pric<'pe re
IH'de totul, det:M s nflrc'a şi ~\MIisa, mij 
~â~dflam .la o mi.:l\. aneedoU\ d:n vie: ţ ~ Sfl 

mtlml1. MI a POV{'8~lt o uo diplomat, ('are 
stuoe' pra rt>'Pl'esenL&u··,tl S,-nbiei 11\ curtea 
din .B ,lgrad. E,s, cu o(!l'IRiunf'!\ u~'ui vrânz 
R"glD!l se certa tocmai cu Milan. Orf-nB)\t~ 
de duplirjlate~ ~j ei:d'~mul Roţului Si:'îll -

regina Na$aIia lua un blid, ce ela Jângl 

* 
Primul act al rfginei Draga, duplll ce 

s~ urcă pc tron, fu un act de r~~bllnare. 
Era In Bf:'!grad o !şcoalA fondat!!. de rl:'ltilla 
N:.tl'lia şi Uf} rf'gimt'nt, care purta numelll 
ei. Primul decrt't fu de Il s'lprima 8o~eRt 
nume !şi II pune tn locul lui numele Dr~ ga. 

iil lo(~ ~A ti sj~tat Mrbatului B~U şi 
si fi căutat s face ~!\ i l:Je uite !şi i1~ i sa 
ierte {Ibrveni!'f:!a, regina tnmul,i r,ificuHMiJe. 
Ea iei impunea famlli~ S". B cArei arogl:l.oţ!\ 
şi inBoll'llp tntrec~au ori·ca msrgini. ..• 

NOUTĂTI. 
ARAD, 1 Iulie D. 1903. 

Kossuth Ferencz CalWllniat. 
Kossuth Fl:'rencz şfful partIduluI lndependeu
ti.,t a trimis o seri soare lui Pdlyi Ede red3c
tor la "Magya.r Sz6 C in eare il cere acestuia 
sowtea:ă pentru-că a susţinut că nu ţeara 
ci de \'ml a 3.Vt\t flllo'i din ob,trucţie. 

O'apoi dl~ KIlRSU\h, daci ar ti zis c.ă 
ţ~ara a avut fd~18 n' ar il calumuiat ţaafa ~ 
PoţI zice d-ta că nu ~ 

• 
lIymen. Dt Cornel Lazar, admini

"tratorui Tipognfiej' Dif!cesane, unul dmtn> 
cel mal harnicl tinprI aradanI, i~l va serba 
la 29 Iunie v. (12 Iulie) cununia cu 
d')mnişoara C(}ustanţa, fiica venf.'rabilului 
preot din Boroş-Sf:'biş, dl Augustin Mihlllin. 

- La 6 Iulie se n serba în bise~ 

rica gr.-or. rom. dlll S!biill eununia domni· 
I'!nan~i Maria SilVia Muciu- Ureehlii. cu dl 
Emil Folly. 

Dorim tuturora f,.,ridre deplină 1 
• 

BlamagiuI academiei maghiare. 
Scriitorul Huszâr pr~sp.ntagt:l Aca'lemiel ma-
6hiare un studiu asu!Jra dramf'i francpze şi 
spaniole. N,'muritorii maghiatI lnsâ au 
respius luerarea fără nici o motivare; poat~ 

nu l~ va fi pllcut obiectul. Huszâr şi-a 

publi~at apoI luwitf'a in limbA franct'ză. 
Cflti1~a din Paris a întîro pinat 'ucrarea ou 
bunăvoinţă. iar awm vine ştir<:,& din Paris, 
eit A'~adPmia franctză i·a conferit luI Huszdr 
premiul Saintour. 

• 
'Alfgers de preot. Ni,s8 scrie din 

C< şteI ca loft el o ge[ell de preot shlr,iti\ 
Rcolo Dl1miu,..e~, li fost ales cu unanimitate 
dl Vi :tor TraHovict , vreot in Corn ea. .. 

Vi~szi Jozsef, cunos~ u~ul deputat oI/reu 
ii a !lnuoţ~t iH. ('ş'rea din partidul lib~ral. 
NQ vrea ali sprigine5~c!l. pe Heierţary, c8«'e 
Ilşa Re ~ede IlU 6 ag('e!\tul ovreilor. Ve~z 
e penira asta un sigur termometru. 

Cea. din urmA promoţie de doctori. 
ErI 1:\ avat loc la univetsitslea din Buda 
prsta. C(>8 din urmă promoţie de doctor, to 
!lnul acesta Ş~Olaflti·~ 1 Uoiversitlitea a pro 
mov"t de doctort cu totul 54 da inşt: 37 
fq drepturI, 11 In med ciu~, 3 In filosofle şi 
3 In teologie. 

'" 
. Pans1ll8 in Mako. Capitala f'iimos!llut 

comlt8~ al Censduluf exr!1S1 sre p!\lll*ma sa_ 
La Sgem[!~rea plăţilor P 'litru lucrArile de 
compactorle pe Btama ora ,uluI 8'au desl!o 

• 
Voluntar arestat pentru furt. 

S~ anul.ţii. din GyUi', ti fiul unui cunoscut 
)Jrofesor la univerBitatE'8. din Budll pesta, 
rare fiu e de presant voluntar la Tf'giml'n
luI de Înfllntprie, a fogt arestat şi predat 
tribunalului militar, p~ntru furt şi inşl'olă
cmfi!'. In 19 Iunie Il ml'irs un soldat 
Într' o cafenea dÎn Rartb J CI să ceară. dl'la 
chelner 20 coroane imprulllut pe seama 
unui ofieer. Ch"llllElrul a dat baml, dar 8. 

intrtbat a doua zi pe ofi~er despre ae'a~ta 
BlHl1~. Ofi,~erul a zis, că. n'a, primit nici 
un ban. li iterior s'a ton~tatat apoI, că 
baml i-a. luat volunlarul no~tru. Acum 3 
zi16 s'a int~mplat ineă un cas. V 'nt~e 
un c~det in teiU'rv~ la dt>priud(>re de arme. 
Acestuia i-a fura.t cine-va un libel de de
puneri. Oadetul & anunţat casul coman
dantulUI da regiment. Fău~Ddu·~e ence· 
tare, s'a constatat că toi voluntarul nustru 
K. M. (fiul profesorului univer~itar) 11 furat 
Iibt-1111 şi a luat banii (40 coroane). Vo
IllDtartd K. M. a fost imedi t aresta.t. 
Dinsul a recunoscut ambele fapte. 

• 
Dinamită pe o linie feratfL. Pe liDia 

feraUi Salome Constantinopol aproape de 
stst!Un6a D~mirbegli 8'8 produs In seara 
ztleI de 25 Iunie o exploziune 80 Ullt.'t bom· 
be de dinamită; linia. şi o locomotivA au 
suferit stricăciunI. NimenI n'8 fost rIn it. 
S'8 deslhis o aDrb'ltA. CtLţ'-v8 bJlgarl au 
fost ares'eţl, cAcI ee credfl ci 8ten'atul ar 
fi 0pUB comitetelor macedoDsne. 

TEATR U • 
Repertoriu si:ptemânaZ: 

MenurJ: Boseorkânyvâr, operet~ ~u 
con~ur8ul d'8oare, Aradi Ar8[] k1. ' 

Jou1': Monna Vam~aJ dram!i cu con· 
curf ul lof Beregi O 'f kar. ' 

VID~r': Annân.ll es szerekm dramli 
cu concur··ui lur Beregi O~zka.f. 1 

Sâm b iU\: Romeo şi Iulia, dramâ, cu 
concursul 11lt Beregi O~zkar. 

ULTIME Ş'I'IBI. 
Uegelc Petru 1 pentru veduvt' le 

asasinilor. 
Belgrad, 30 Iunie. Regele a dat 

pe saJl1a veduvel C{}/onelulut Na.umovim. 
care a murit din incidentul spargeti! 
uşelor conaculU7· cu dinamită, suma de 
20.0UO franci, ear veduvelor căpitanilor 
Gjgici şi Petrovicl, pe cari i a îm
puşcat colonelul N ioolicl, câte 2000 dinafi. 

Averea lui AlexalHlru. 

Belgrad, 30 Iunie. In privinţa ave
rit fostulu~' rege Alexandru, s'au născut 
divergenţe de păfe'ri între rege şi gt{
ve'mut seu. Regele voia sa. estradeie ave
rea moşten~'torilor lui Alexandru~ dar 
guvernul s'a opus, cerend confÎşcarea el. 
Se vorbeşte, că va întreveni ambasado~'ul 
rusesc ca sa. aplaneze afacerea. Probabil 
va învinge parerea regelui. 

Red. respODS. Ioan Russu Şirianll. 
Editor Aurel l~opovici-nnrciauu. 

" .~ 
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II Cel mul ieftin isvor de cumperare In articlU de fer. ! 
- - --1---- -_._--~~--_.- ----- --~-~---- -~ -~-~-~~~ ~ -- ~ - ~ ----- - ---- - ~~~ -

Telefon 386 Telefon SS(j, 

F,.-.lf_' Jlc.-ta 
__ prii vălie de ferAriI şi instrumente 

ARAD, Andp8ssy-ter 3. 

Recomand' stropito8.re de peronospora, sistem nou, 
N ou plus ulLra., garanţie de 10 anI, cu 34: coroa.ne. 
ToţI cumperMoriI sunt rugliţl In interesul propriu, ca Inainte 
de a cump~ra stropitoare de alt sistem si vini si\. vaza 
sistemul nostru şi !!I9. ilie convingA, ci sistemul "Non plus 
ultra" e netntrecut. 

941; 9-12 

Mare deposit In articlil de fer, instrumente, ferării 
de pat, artlcli de cu lină, cuptoare, articU de economie 
puşti, revOlvere, patroane, cumpene deciDlale, tele graf 
de odaie (cu instalare) etc. etc. 

Sensaţie m.edicaIă. 
Cel msl bun ms! bygienie ,i cl-' 

8 gurel este: ' a mal modern m'Jloc pentru cUrA$irea dhţilor ~i 

"Pasta de dinţi din căpbune de teiu" 
(Pate dentifrice au charbon de tilleiul) 

----- ,,1 B OL YKA" 
IUndeA; cur~$~ote dinţiI admirabil IIi I face dupA tntrebuiolar d A 1 

Z1!.pada, ~es~dore8Z1l şi desinfecteazli _ este In ganare cun08c~t e c tevl-or! alb CI\ 
a absorbi mirosul neplAcut al deoiJebitelor mtiterlf _ ImpedecA efe~tol_ clhbunelur ~e 
'eJor r~maBe printre dinţi, precam f( rmarea petrel' de dirţ" are :: re~lrea ntlt~emm~ 
plAcut, ei coroana eminentelor B81e Insu~ir' eBte eODservare8' dinlilor mlnlt:'o~ r~Co~lto,~ ŞI 
. t' " AdI '. • .. rlrea glllgnior 

'1 m~rf'~Ur8rea Ca prE'par",D tlE~ In aboratollul ehpmlC sub IngriJ';re medi 1 . .-' 
este lipSitA de orI ee dec' dllunAcioB. cs A spect1li1'1 

. Fii~d-c' prelAngl. curaţirea dinţilor cu pasta este neapărat de lip~~ 
ŞI folOSIrea unei ape de gurA care ee desinficieze Intreaga cavernă a gureI 
recomAnd: apa mea de gură 

"IBOLYKA" 
care .J~e baBa 8~8li~el chemice facatA de mal mlllte celebritl$f tnitun!'8te In sine ~o8ta --. 
condlţluDlla hyg~eDlce .ce SI recer de la o apA de gurA adeeA: desinfectellz!1 şi nim'- ' 
ceote perfect orl'c~ microbI, e~'e. nel1tr.all~. are un gllB~ plAcut ei J~ ~critor tntlllrfl'CC 
membrana gareI '1 nu ataci dmţll ca '1 cele mal mlllte ape de gurA exlstpote. 

Soutit prin lege. ====== 
s~ pot cApata In toate fa.rmaciile, parfumeriile şi drogueriile. 

Deposit general pentru Ungaria • 10 e i r Tor o k "J farmacist tu Buda
pesta, KirA'y-utcza 12 şi succesoriI .Koehmeister }1-'rigyes" Budape:lta, 

V. Nagy Korona-utcza 3J. 

OTTO VOTSCH, 
farmacist şi proprietar de laboratoriu farmaceutic şi cllemlc .... ""~".\~

In I~Iât8zeg·. 
Preţul unei paste 70 fU. nnri stirle de apă de gură 1 cor. 50 fll. 

Mulţime de dechierAţiunl de recunoBcinţQ. 
SpectatuluI Domn O t t o Vo 18 e h, fa.rmacis& In Hâtszeg. ~' 

Constatez eu plăcere, cnmc1t pasta de dinţt din carbunI de telu "IHOIJYKA" şi apa de g'ur1\ 'ii;, 
"IBOf,YKA" parte tn urma cercet~ril şi esperinţel propril, parte prin observările fi\eute 10 decursul ., 
pracsel mele la paclenţH şi la cunoseuţil mer, curaţeşce admirabil dinţii (mal bine decM eelelalt~ " 
paste eSistente) nu atacă dentina, desodoreall~ complet, tmpiedecă putrellirea şi are lin gust plăcut Şl 1" ~ 

i durabil Iar apa de guri!. prin efectul materiilor foarte antiseptice şi totu~i nestricăcioase ce con$lno. ,.~ 

1:
' doslnfectează caverna guri!, nlmiceşce bacteriilo In timpul cel mal scurt, fără a avea o tn6uinţi!. stri- i -'\ 

...- Ppeţupi Dloderate. __ 
căcioasă asupra dinţiilor; nu irltoază membrana goril şi so poate folosi la orX ce morb simţitor de ; 

___ ~, ___ ~~ ____ ~_,_~ ,. _____ ~_~ __ ._~ __ ~ gură_ In urmarea gustuluI celuI plăcut şi al efectulul reereator e une. diutre apele de gură cele mal l,-, 

I

I ~ ~ -~ ,-~~-~--.-~_ .. ---- - -~----- ':1 salutarI. Ambele preparate pe basa tnsuşilor escelento, e.le efeetulul lor cu totul nestricăcios şi pe basa ~ .. 
i ~~arfa. de prilUlL calit.ate. preparl!.rU lor conform receriuţelor hygienice, le recomand călduros orI şi CUI.}' ,,4 

-===:::::-===-=:-::-::-:-=:-::-:-~ ______________ ~ __ ~-:-=:7 .. "--..~:::t4!2~55:;9~1.~"~~;' ______ ii!!±P __ IIIJI _____ ~D:ro~Le:o~p~a;ra:~:ca~'~Jl~18~~I~L~"·_P .... t~~~ 

n=Z=I=~I~XI==i1 Preste ) 

cor. 
N Din cauza apropieriI sezonuluI de tosmn' In M 
~ Hazapul dela teatru 
M toate obiectele se capM' cu preţurI foarte reduse. Din catalog 

H. 

'_-".' estrsgem numaI următoarele: 
~ Pentru bărbaţI. Corset~ri.. 11 1 - • 

CamssA albA • dela -073 cr. MAnusi.., ,,- 70 • 
CAms.,A ca lndoituri.. - 97.. MAnuei de aţ' "--14,, 
CAme,i de mlUaaA .. 1'20 SrAuri, ., • - 25 11 H lampne .. -'43. Ghe~ de pAnzA ,,-'69. ti 

~ 
Ismene cu nasturI • --55 • P tr"V a 

... ~~·::I.... : =:W : Ciorapi en u C~:.J!1·_~0413 c.r. ' 
Cravate de m~tasll • -"12 • CiorapI brod8ţi • 
Cl:i.me,i de Baten .. -'60. Haine Intregi • • - 80 B 
CAme,i de odort .. -"40 • CArneei IntArite. • -·75 " 
CAm(',i de culca~ • -'57. GUlere....". :11

1

gO II:. _~, 
Ciorapi , . . . • -'05. Mao'ete.... 
Ciorapi brodeţi . .. -'15. C.avate o • 

Pentru dame. ::!~~~~ \lfl : ='.~g: ti 
C!l.me,i • • '. dela -'45 er. CQr~uri.,. • - 50. U 
C~mE'şi colorate ,,-'53. Ghete de pAnl1 cu u. 
Şlltt,:, • • .' ,,- 18 • 'alpi de piele • - 60 • 

~ Ciorapi americani pentru dame cu 25 cr. • 

fi, DesplI'ţl\mOnt special pentru obiecte de lucs şi joc In 
~ porţelanA cu 7 şi 15 cr, JucQril pentru copil foarte eftine. 

a~ 
\, Geante 80 Cl.; gelante cu armonici 2-00 cr.; albumuri pentru D", 

1 00 de ilustrate 40 cr.; tAşcuţe de piaţ 25 cr,; bastoane, t8 ba- , 
chiere şi portofoliurY, periI de pQr, haine şi dinţ) , cuţite ~i 

~
H furchiţe de oţ~l 15 er,; sapunurl, parfumurI, bretele pentru H 

bQrbaţl, oadre de tablouri, tavane de lemn, monograme de 
mMasA 11/ 2 er. şi altele multe. PAnz' dc ciara 60 cr. metrul. 
Mingea de gumA 7 cr. etc, etc. 986 6-10 

. • vis-a,-vis cu monumentul din piaţa LibertAţil. 

trece suma, pe care o plMeşte Aradulla an pentru fabri
catele de ghete 8tr~ine, austriacilor, boemilor şi moravilor 

~ ,1 ce are ~ 
~ pentru aceib anI i 

T PoftilD priviţi 1 -----

r
~~~~\ ,"'," 

, .""," '. ':'.;i04 _ .. . \ 
'-~" "~y~, ~ 
~ '1 , -=,' .. , . .". tii 

- ~~~~. li'. • ~ 
-,-;".x "-,~ ~ 

;x:-.. .... '-'-"-: ~ 0(~~;v.; ~ ~ ~ 
~~~ •• v.>._. 

:_=~::~~/;'J~~~J~ 
~;;::.~ ~~ 

A~tfel vor prospicin. ghetele de prăvălie, ('U alte 
cuvinte fabricatele slabe vieneze, dacă ajung odată 

să se ude, 
Iar industrieşul indigen tAngeşte târe. dc munca, . 

Dacă 'ţi trebuesc g het e,.,,/ 
comandă-le la industrie~ incligen. 

. 
Dac' le iai de-a gata, sâ cumperI la 

Asocialiunea călliunarilor aradani, 
928 6- strada Bisericii (Palatul Minoriţilor.) li 

REleH EL Bazar de eoneupenţA dela teatru g 
. ~~~~~=XXXX~ ~; Filială: Piaţa Baros Beni. -~f---

TipolI'afla .Tribua Poporullll l , Aurel Popofloiu·BaroiaDu. } 

~_ i 
~, r~ 
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