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de un şir gll.rmond: prima. 
dat~ 14 banX; a. dona oară 
12 ban!; a treia oa.rll 8 b 
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iDserţi noUa ~uni a so IllAti 

in.aill te În Arad. 

Telefol1 P.I1W O~"i ,1 eomlt&t501 

Serilorl l1efr&lleal4! nU le prlmelo 

fii' t~ t i~ rassel mag.hiare, ci altor ,naţionalit~ţr. o scrie de anI în mijlocul atâtor {ur- mult de satiarea tristă a simţuluI r(:s-

JS AU. Şi pe. aceşt'l . ccWţen! d~ lt~bă str~m~ tu))l. că n'a apăsat, ci a lasat liberă des- bunăriI diavoleştl. 
al tenI cu sincera IubIre l-au prun1t voltare tuturor nationalitatilor. Dacă Dar contele Tisza lstvan zice: 

ci 'str,~bunl'l nostril în pervazul constitu- voeste 'să existe ~i 'mal dep' arte, nu le • Ungaria numaI a"-a s'a "-tiut ment,inea • Aycnd comună iubirea c palne~ ~, ., T Ţ Ţ 
I q t;uniI maghiare ~i i-au înzestrat cu largI va oprima nicI" de aci în colo. Misia o mie de ant în miJ'locul atâtor fur-cu \Temea ln:bue să ne înţe egem y , '( • 

h ' l' nre- drenturl. Politica noţională maghiară ~i-o împlinc?tc Ungaria to~maIynn fap- tunI, că n'a ap~sat.1 Şi ministrul-prc-
ilsunra celoralallc c estlI, car in t r- .. .. J 1 . t d' . 'T" 1 . l' 

I A -.,. . fJ ~Clf ca bi'11-:-pricmu!ă prttinde, ca drepturile tul, ca ~tl paza e)vo lănl el1lce a nea- şe lnte lsza. svân susţme, că ~ pa 1-
sent IH': fn'llllcllta 1I1că ŞI au <... , • r ă' ,., 

, '. t' una la acestea să se respecte in mod cinstit şi murdor, ce locuesc aceast parte a tica natIonala. maghlară bme pncepută 
ace::.tea două naţIUnI, aVl"a t. , ' • " d ( I 

I fra tI SI alian in VÎÎlor s.i cu d1'a!!Oste adeverat Jră- Euroncl (. pretmdc, ca repturile acestea a e alta, să nu stea a aturl ca " , v t d 1 D' 
ţ/'ască să fntimpinăm toate acdea ui- In casa magnaţilor a ec ara,t:, ar naţionalităţilor) să se respecte in mod 

nalurall., """1' d I b W tl1"mc"I '111 caracterul acesta nat,lOnal (al cI'ostit "l' ~ln viitor.« ,Sll. privim. domnii meI, III l~ton:, SIIW{t! ah' concetatenz 01' 110strz e zm a ~, f 

»Ce lle în"aţa ~i dovedeşte: ,Că străină, cari 1ru st,tU în cantral idate statulul) se cuprinde respect~l de drept Intelesul acestor cuvinte este ade-
l"nguria numal lJ:;;a .~' a ştiut !l1cnţll1ea CIt punctul ~de vedere înalt al statului şi toleranţa faţa de. ~etăţen.lI de altă verul. pe care noI atât de mult l-am 

,j ":",'filie de anI in mIjlocul atalor _ fur- naţional maghiar fi Cli integritatea limbă al patrieI. PolItIca naţională ma- pus în vederea fraţilor maghiarl : rassa 
tunt...J,:J l1'a ară'iat, ci a, lăsat liberă fer il. O parte întregitoare a acestei COll- ghiară bine pricepută pretinde, ca drep- mag/nară, voind a ne nimici pe noi, 
des,rO'ttâTe tuturor naţionalităţilor. Baca ~ep\il, to:odată iI~teres.ul ,atât' al statu- lurilc acestea (ale naţionalităţilor) să se se nimicefte pe sine însafl. 
voc~te să existe şi mal pe departe',I~u lur, cât ŞI al naţtonahttqilor este, ca respecte în mod cinstit şi in viitQr.. Şi lucrurile acestea sunt atât de 
t~",va oprima nicI de a~cI Încolo. Mls~a statul sa procedeze eu toată aprimea Intelesul acestor doue enunciaţiunî clare, încât ar fi minune, sa nu le fi 
şi-o indef,!ineşte Ungaria toc~1al P~1n în contra acelor agitatori fără suflet, este id~ntic. Desbrăcată de costumurile vczut şi bărbaţI de stat maghiart. Dar 
faptul, ca sI;) paza desv'Oltănl etnlce carT tintesc a strica bunaîn{e1egere în- diferite, pretinse prin forţa împregiură- le-au vezut. Szcchenyi, Ef>tv()s, DC(lk 
a neamurilor, ce locucsc aceasta park /re cetăţmil palrid; duşmanI sunt ace- rilor şi prin precauţiunea impus~ as- consimtesc Întru toate cu nol. Chiar 
a EuropeI. Ear aliatul cel mal tires,c ştia al statul.L~ şi impotriva lor statul tuţiel înţelepte a barbatuluI de stat, .ld~ea Ludovi~ Kossuth a pregătit un proje~t, 
al naţicJ maghiare este neamul' romu- trt::bue sVse ape~e eventual cu inte- este urmatoarea: Staiul~Ungar ~l Ege- prin care încercase să aduca trebuin-
~les~·. Să privim apoI pe hartă,»~ n~' tirea ~loaceiur de retorsiune, de carI monia rasel maghiare în Ungaria, s'a tele nationale ale popoarelor nema-

,,':vom convinge, că chipul de fenclre Şl dif;.;pune azI. Asta va fi obiect de pre- susţinut prin aceea, că politica .. co~du= ghiare din ţeară în armonie cu in tere-
~i<lţă aAn~amu!uI românesc '.nu . ~~o~t~ focupare. _ D.t,r şi naţionalităţile trebu~ ce/oare a friut în totdeauna .sa a~~e~ sele obşteJ ale patneî./ ' .... .-..oiIIIÎI 

il, dcc.:at wfră~lrea cu Ungur''!.. sa la autudme faţă de turburătonT intpresde particulare ale naţlOnalualz- Ne pare bine, dl acestor înţelepţl ",~ 
1 i\ . :.:~ ',. " .• '-,- :. " ~ > _1 roo;tit contele II);~\ 11. o linie distinctivă să tragă între lor nemaJJ'hiare din patrie în de.'P~in .. ~ - . . 1 t 1 

, , , 
~ 

l:l_ _ _ pJ!:1C'!,! h-se a ărură acum con ee 
TtSl<l L,~\:,r:'"1' În a:'! J :-;:1" (LI OCaSlllllt',1 f li!1sde Şl aceştia, pentru-ca dragosteH cfJNsonan{ăcu interesele obşteş.tlale ţerii. Tisza lst\'~in. 
ins;Jl,:, El~;icUl'l41fll 1 ,Hlldl: il,:sil <:.;01d;ş frclţo.:aSca, car~ treb~e alimentată, num~I Il( Contele Tisza istyâQ .are dreptate. ti . 

. :, ' - fi d ă ă 1 Re5rl:ct~rea rep:unlor. no~s~re 
:.;\ lil A:'~"zcIlJU-l,(,1 Lpis;:-op:,1 ~ilO; t ~~~"r;i~/ X:~~~l~~ ~;:ăinăac vo~o~~:pt J~~~ Aceasta este slP,gllrul respuns, ce s,e nat;on;f,e aSigurarea hbertă!;!I rehglO-

~ , poate da aSi~ra orelel întrebărI desl,"re . , - d'n ,artea statulu] a 
p(.n,I', ,I.l d1::\1 ::'u,\)n~,H d;I\"'f' :, 1 ., ... }c!ul acesta <::.Î vor exclude din "'1-' r') nare, S1figimr..:"3 1 ,t 

. y ecsistinţa de o mie de anI o Statul~.I- , 1 '- c~_ > 11' 1 s.ur l-.v1lrX 
f~"\Ii,' '.' ". "~li, ,\', ;) i' ,;:11,1 ! ",'n"j lor elementele de parasiţI.Cil.L1c1 UIiJJ3r în hasenul cel mare al Dunt\r~~ unc>l1minlUlul con~,,~s<" ': ' 1 tu •• ~. '1' 

: ,.;'<11'''· - .~ ....... n·t..H Itl...l..-,b,~l..I;l.. '0 .... _' .. "-ţ'W-'~"Ul 1.1CSpi~"t,.;~~~.u4 l.le bă e- o J ... r,.:~. ':,_._.. ~ .. r~alls(fl"..:" "ltr'" eşeoru 
': t> _ 11' :',~,' "" + <\:;t obi(;,'.~,itde m<Ji.;! iară .de sub Coroana sftulul Şte an, ' , rom;:mesc se 8ul5aje<lzd la ~ ,eră ŞI 

. . \ . d torică eschide atât şovinismul m0dern ....... 1 OCIDilC:. Li .... Up:l. ___ -' __ :J.:"",_ ••• " •. '-<v<, uo;;v:,>",bit trebue să facem ~mint1re e- t,atnoHCa ron ucrare. 
x . t 'nd 1 t .' d ' x. .. 1 a) rassel maghiare. cât s, i estensiunea 1 căror m~ .Sl~· IernI a a ,a, u~ r~s- . ~ p;-e libertQtea conJesională, a care ' A~e..;ta este r~spllnsul ~t ;t!..~ a 

.--..J I tI NoI Roma 1 t t d d' n:::săbuită, .de aspiratiunI naţionale la po-! "1 . pUTr.>"r O f c: .... : ~ .' 111 1110 - a erăm cu cre m,ă,. l (.edar:Î\lum e contcluI Tisla ~:V4..ln...... 
d dOrIt o anroplere N ac' l ' .. . 1 poarele nemaghiare ale UngarieI. , ~ eduna am r , ... , c- m ,uvmte e acestea, rostIte prm gram Nu tra~}elll la indoIală Silcerltatea 
, '" de m lt d d 1 1 "1'" 1 " Suum cuioue, - cum zicea înt,'e. ,., , ..tat sam<.l: U. e pnmeJ ta, ce 1 e conte uf I,za stv{tn în casa de sus a -l milllstrutuI-preşedinte. Credeţ'l chiar că 

ÎIKonjoarc1: ~ n'? nUI1,!esc, o s:i\I cu parlamentulUI ll:ril- CngurqtI, au in- leptul nostru Nicol~e _ ~')opea. . . ~ _ e serios hotărît săurmezt, precum' 
, __ totil,,/'- d a potnvă atat pe noI Ho- semnătate istorică. ln constiinta acestttl '. RecWlOilşlt'm fara tncungzur şlfara vorbeşte. La tot casul î'nsa/ nol cerem 

,'" m'tt11jl, cât şi p~ fra\il Ma~hiarI. -, insemnătaţr v?im a le ap~eci~ şi a le gân~ ~eserpat, zm.itatea politică a S!a- fapte. Vorbele 5~nt frumoase dar' an~ 
OrI-ce om cu m1tlt~ poate Judeca ŞI da respuns dm partea noastră. tuluz-ungar fi gata suntem a ne da san~ gajarea poporului ""siru.ia e~rul po-
~vedea, care este mIjlocul de a resista Din capul locu!ul închinăm stea- gele ~i avutul nostru pentru aceasta litied guvernului actual numaI zn ac~ea 
ac~stllJ potop şi unde putem. aj~nge cu gul dinaintea bărbatulUI consenquent. u:tit~,:e po.'itică .ş~~entru.susţinerea ~eş- mălură Jhl ur1htJ, in care se vor pune 
v~en~ea, da~a nu neA vo~ şti lJ1t~lege. Tenax propositi vir, contele Tisza Ist~ Il;-;~Zofa Ta mfeg~tlalli terttor0a..,le ~ a.' ~ta- în f",ia{ă conditiuni/e, cari gara'ltea{ă 
~l d;Tl potnv~, la cat bm,e ~m aJlmge V{lll, oaspele episcopului român' Iosif tUJUI-U,llgar pana afund,. p~na. c,:n~ dtSpoltarea etnică a acestuI popor în 
ŞI cută bu~urte ~m face lUbItuluI nQ- Goldiş la masa albă, şi contele Tisza a.;est ~tat "v~ ga,:anta prt~ .znS:ltUţZU':1 ~/tatul _ Ungar. 
stru domnitor, cand noI, cele doue po Istvân primul consilier al. MaiestâtiI tar' ŞI nemaoelmce condl{tUnzle POSt .... f·' E 't . 1 1"t al StatuluI 
poare, carI de o mie de anI am sus- Sale in casa macroatilor as'upra _ ac~- bilitătil de a ne desvolt:l pe tetfeuirilc' A : lste .m erl~t·'\.ău'l a a z·lce ~ontd; 
.' A. , I . ' o .' t:. • d"d 1 th',· . ,cat Si a nat10na I ţi or, - ... 
tl~ut lmp ·

A
eUn.'l staotu , ne-am puteai' aPfro- lelaşl chestiunI expnmă aceleaşI con- /l:el ,noastre m lPl ua e e m~e nu - Tis:a lstva'n _. ca Statul să proce-

,pla. .,. şa e. acă ne vom a la fă- vingerl aproape cu aceleaşI cuvinte {IOna e. ,,-/ d t ă . în contra ace 
\qte, p'e basele egaleJ îndreptaţirJ, nol -Me bucur sincere _. zicea ve~ O facem aceasta" pentr~:"că s',m- 1 e~e ~u o~t fă a~pr~~e~ carI tintesc ~ 
Români, şi Un~uriI vom forma aicI o nerabilul episcop Ioan Popea __ , când tem convins!}, . .că existenta unuhstat .pu· o~ agl~ator ArI su e,. t ~ tăteniI 
tărie, pe c~H;'e niCI portii e iaduluI nu dela un bărbat ca dl conte Tisza aud teroic habsburgic în c~ntrul Eur."pel stf1C~ U~ă mţe egerea m ~~ ~t tiI 
o -"Vor bi.ţ.ui. SUlllll cuiq'Ue f • cuvinte de carI drent· sl< SPUI1' n'am pentru existenta talion.âlitătlI nr,astre p.a~neI; . uşmlanI ssunt iacteşblae saău sUe . P I d ' ' "r <1 ,. ,'. • ~l Impotriva or tatu re u 

. ~ • In zwa următoare I • L ay , In prea fost obiclnuitl să. auzim de un r0l11ânesH este o mal pUl~rOlcă ga'ranţa, TI" "Ioacelor 
l' . I d f d . 1 "f . ~ , ' 'A l' <' S H b apere eventu'a cu mteţlrea mlJ 
l artlco e on a ZIS a urma: J .... ('ea-ce oarte Jung SIr de ani cuvinte Însni- decur ar ti in lpsa acestu!. tat~ a .. - d .. ;, .. -l 1 d' a' l 

7"" b' - , " t-". " • . ă" d ~ e retorslUne \.le car lspune 7. t 
i contele , lS.p' a .lnceput, ar ire lil sa rate de avem nobil şi patriotism e. ., shurgic o Homame c.are ~ ţ,lpJ'l~ ă ln Ţ' • . ,~ ... 

tYze" cuntlnual prin guper1l e• Il copi~m aCUlll-p-4i VA;t~il'i.ij4ihllfd~ .~dC·~--h)ţI. Românli, dm Dac13.1~1 Nll111C m61. adev~rat, de ,-at ?-
.... ,:' "':'~.~ i DLla Înll.!mpltlrile acestea, carI au rinte şi exprimăm sincera nuastră btJ~, Traian. Pentru aceea nu surltem ~re'- ce~sta. O mulţlm~ de oamenI 10 

... ~-', ,," _~.ut r~sunet puternic În Teara intreaga, curie, când dela cel dintâr sfetnic al' dentiştl, ci din potriva, perhorescări11re- Ţara-Ungtlfeasdl n au .altă.-.dt:_ lucru. 
~ .. , , nu trecut treI anI ~i jumetatc: Ear·as- Maîestătil Sale auzind cu-iinte, cum dentismul, şi cu scârbă ne lăpădăm de decât ne. asmuţă mereu, agttă P?~otul

lli:t.l acelaşl conte Tisza lst"iln este dela lUl;linatul baron' fosif ElitV()S si nebuniI carI ar voi să ne pu .. ttască maghiar în contra noastră, ne InJură, 
rreşed,int~le consiliulUI de ministri, pri- -înteleptul Francisc Dcflk ÎncoacI nu a~l cu veninul trădăriI de patrie, care ren- llC batjocoresc in chipul cel mal perfid 
mul S(C:01C al, MajestăţiI Sale. a~zit.' tru noI este identic cu trădarea de şi ,mcI odată puterea ~tatulul nu ~ 

.·1 . 

ţ 
t. 

-ln.allltea caseI magnaţilur ministrul- Să analisăm. neam. sănt să pună la caran~mă pe ace.ştt 
preşe,dmte contele Tisza IstV{tl1 vur- Pentru cel mal srabt în filologia Suntem aşa dară fiI credincioşi al turb~ţ! tăciunarl, ... car~ lţz~tes~ a st:·t~a 

. heşte, precum urmează: politicel simtim necesitatea a face Îna- patriel noastre ungare şi voim să con- buna m{elegerea mtre cetatenzi p~trze:. r 
, St.atul acesta l-a ~onstitujt înainte in te de toat~ observarea, că sintaxa şi lucri1m. la întărirea el şi la inflorirea Contele T~sz~ IstV{~l1 ne promIte lfl~ 

~'ll ? ml.e de anI naţIunea maghiara. lexiconul limbel politice diferă in chip el. Să înţelege de sine, că numaI pentru dreptare . Şi, In cesttunea. aceasta. !l 
l-a Impnmat caracterul şi statul acesta esenţial de jargonul obicInuit în socÎe- casul, ca această patrie ne va fi şi noue l~udătl!- 'Şi aşteptăm ~a nerăbd~re ~l: 
JIU se poate desb,răca de caracterul_ Jate orI în disertaţiunile asupra teorii- mamă, nu mormcnt! CăcI în cele din cml, care să ne ~cE/e ~e .. ~agltatollt 
seu na\lunal maghiar' Da" lOCi1/.rJ1 111 IUf' <1iin;i!Î,'e, urmă, să vorbim sincer, când am prinde fără suflet.« De' a.: fi Şl mtre ~no~ de 
caracterul acesta naţional ~t~ o(;,n'ndL 'Prc'E'it!~nJ (Ibsen ,trec. <lee:ls1,1 f1- convingerea, că soartea ne-a dat moqiT, aceştia, apoi grija Ioastră de ~mşlI.· 
respectul de drept şi iolt:NJ/i{<1 faţâ de xtlm 81:i m'aI lnt:ll J;)li'~ t'llU;lc,,,tlunY apoI pentru noI ar fi absolut tot atât, Pân« una-alf~ noI vom continua 
cetăţmir de altă limbă al/,utriâ. \u-l ale cOlltelui TlSI:~ l"!tv,ln, 'Că va trebui să murim, ca neam adecă, greaua şi obosit0"lfe mu":căde .. 3 organisa 
pUlcm. şterge fa~tul. cel. apro:')"c idme- L~ masa episl:opulul G\)idi.) ;) '~'is: in Ungaria, orI în România. In cazul puterile poporu1'lInostrt;J romanesc pen
tate dm (eli.'qcnlJ patrIeI nu a}~J.qin.' L';ltari;, numar a1u s·~ ştiu! nwn~ine acesta nu ar putea fi vorba,aecât cel tru scopul, ca. să-ŞI creeze o soarte 
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mal bună in asUl patrie iubită. Mare 
va fi bucuria noastră, dacă în calea 
aceasta ne vom întâlni şi cu fraţI ma
ghiarI, carI au putut scăpa de utopiile 
şoviIli'mlUluJ duc~tor la moarte. 

DIN DI ET Ă. 
Şedz'n{a dela 7 Noemvrie. 

-. 

Câu.teeul lebedel. 
De 9eorge Ouat. 

mabil. I-ar fi pl~cut să-I amuţească fan· 
tesia. Dar geniul seu şi-a desvelit aripile 
şi'. ca şi vulturul, care îşI strânge în ghiară 

" Ved~a~cum ea luptă în cont~'a s~- p~~a ~ângero~să cu.o putere _ire~il.;:)ilă, 
blclUnei ŞI incepe să spere şi să se bucufl/ .; . Aplt ~cu stoe. ŞI su~etu:: r~su· d de 
Oar ştia bine, Că aceasta luptă nu va dur :',' >'" ... ~nebre car~ era . tnSPăII~elllj:o~re 
mult, c" acest Cura T 'l't ~ ' .. , <" :-. vtul surd a choulul ŞI a \;aJ or 

<l g SI I va Inceta ŞI C'l , ., '1 d 
sermana J.\laud va recădea ca şi paseret I . t'r, ' \te~ paşi se~vltorl or car! u~ 
rănită care ar Încerca să sboare la Cer. . ' '~.i • ŞI er. pllne de suspine ŞI 
, Cu inimă sdrobită privia la fiinţa" ') ). le stânceT, c1ocoteau valurile 
ltperă care aşa d~ tare se ~lipea de vieaţă'.J ' ( esentând tonurile adcncT carT 
"e,.dea ce fir subpre o leagă încă de pă- Şi Stenro nC:1nt~e~~~ 
ment, blăstăma timpul Care trecea aşa de-rioase, a blestămat· demonul 
iute şi cu îngrijire aştepta momentul când" s'a făcut stăp<ln pe el'!.j a 

.-selia Îllte.mpl.anenorocirea. ,;,,1;. " Y 
, (orma artistică, căreIa l-a sa-

Lordul Melivan Într'adever Il ; " ga vieaţă. 
·-Li.II.!. ,lăsat acolo pe Oaisy şi pl" :" '" i În când privi la marea 

In so~ea celor doue remeT '.. ...• '1 '~T spume îl chemau par'că şi 
SiPl~it foarte bine şi, să rar;, "'. ~, guIIUt.... > in valurile recf Într'un sin-
cllŞtlgăsiin:1tatea. Dalsy ve r ,' .,; . 'l~" . 1 • gur moment ar g:lsi uitareil, liniştea şi 
fiecare dimineaţă şi cu ct',~I:l odichna. 
euinţă raza ve!lelieT. Utr. 'r' , " .0, Dar ca şi un fantom Îf apăra faţa 
coacI şi 'ncolo, să st"" . i ",J. ,Il el palideT Maud şi-l aminti datorinţele; cu 
unde {şI putea lăsa l' feţeT, capul plecat, trist şi obosit s'a Întors În 
nu era silit să-şf ' , . r.·, .' .rgea su... oraş. Mergea pe strade {ară ca să pri-
pe Vidul !\tânc,' pe iarba vească îl'! SUS; nu re .. aluta, Încllnjllra pe 
galbină de UT' cerul şi apa cel carT ti molestau şi cu frunte liniştita, 
ce se intinel " ,. 'T.. Se lăsa cu faţa zimbitoare întră în odaTa bolnaveI sale 
totul gân~ \. '. .:ulta durerea ce neveste. 
viscolea 1. ' ~ . ,'meI. Su~pinele-T In curcnd !J'a lansat ştirea în Deppe 
luau formă 11, (> crcerul inspirat despre 5('~irea luI Maracky şi deja În pri-
vî;aeau melod1, , ' :,), 'Iau desperareu, mele zi" :munţase o multime de vi-
Când asculta Ili ~Ul," ă5cute din du- site. U '. ,~r'~se închisă pentru toţI. 
rere şi carI cu 0\;' ,)ll:.. Îl esprim,Iu MareI, "" Jia sa. primeascA pe oi-
durerea, îl apu~<l 1: , ,ent neespri· men1 ( ,:l 1;;; C ,urge, sau vemul ce 

aleargă, mal uşor s'ar putea opri decât cu
riositatea femeilor. 

Publicul dela băI care petrece aşa 
lungl zile pe terasa casinel, ascultend acolo 
ll1urmurul monoton al valurilor, plicti
scndu~se. ÎŞI petrece timpul povestind de 
altiI, carT nu sunt presenţI. Cu deosebire 
în septemâna aceasta, pentru cursele de 
caT s'a adunat întreaga cremă a societăţeT 
a căreI singura ocup<Jţiune e distracţiunea. 

Aristocraţia petrecerilor Într'adever se 
plictisea, Despre ultimul scandal că o fru-
1l103S.ă ~i tin2ră march~ă se.aniolă a fugit 
cu un tin~r bancher ji an, nu se mal pu-

,ieu vorbi, 
Cel setoşi de scandal, nu mal aveau 

nicI un obiect de conversaţie, şi v,ieaţa la 
băI a devenit de tot monotonă. A fost 
decI mare bucuria când sora Elisabeta, 
clllllgăriţa înflăcărată, şi-a esprimat în faţa 
damelor părerea de reu, că M'lracky nu 
mal voe~te să cânte în public. A"upra su
fletuluI el, care era preocupat ,-umaT ,de 
starea copiilor sermanI, a fileut aueneâ Im
presIe cele auzite dela tinera da~tn~ c~ 
c:.tre era în Hotel Roya\ când a lOtelmt 
pe Stenio. Mereu îşl bate capul cur':! ar 
putea îndupleca pe marele artist să cante 
,pentru orfanii eT. Şi până ci:lnd ea tşI fră
mentă capul cu aceasta, p~otectoarele or~ 
f&odor începurla povesti despre lordul 
Mellivan, despre castelul din Irlanda a că
rui nume nu-l ştiau, au povestit că fata 
pe care o urmărea tatăl seu pe 'un cal 
ager, s'a "ezut silită să fugă cu Stenio În 
JlAdure. Istoria strmanel felUeI cl'iTe era in 
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agonie, au predat-o aceste dame marI cu 
o mulţime de variante, cu tot felul de esa
gcrărI şi schimonosirr, erau capabile să 
vorbească mal bine şi de sine reu de cât 
să tacă. ~-:-:--: c ! 

-Sunt paşI !,:,,-,,1, r ~rr""" .. ~ 
amorul nu-i scusă, /;1,."; ;·n' .1;,0:', 

cu o mişcare de ('ir:ţ.-' r 
un arti"t [ 

O ti neră blop", :": l! " • 'r:' '1 r: 
cu oume mare, apără călduros pe sermana 
Maud; 

- Dragă, O-ta poate n'aI auzit oieT 
când pe Stenio? Atuncf dar ~. Y~~I ;~._,> 
uşor de amorul pe care el îl poa)il . .,---<. 
voca. Am cunoscut {emer, cu car! :.IT il ",. 
putut face ce-ar fi voit. .' -

_ U~uratice (emeT! 
_ Ba fetnel cu nllTIlC mar slabe de 

câ -ori care dintre noI.., E lucru incon-
te~tabil. că virtuoziT au influinţa foarte mare 
asupra fiinţelor slabe de nervI cum suntem 
noT femeile .• , In era noastră pasiunile PE' 
carI mal mult le-am admirat, artiştir mar!' 
de musică le-au de~teptat. Acela au o 
deosebită putere fermecătoare. Am vezut 
cum Vigno cel cu barbă lunga a cântat 
câte-va melodif din Mephistophelesul luI 
şi femeile au stat toate in apropierea luI 
ca paserile fermecate de şerpl •.• Dar încă 
Maracky, care e tinjjr şi frumos şi a căruI 
ochi strălucesc ca diamantiT. Să niel nu 
mal' vorbim de dînsul, să' ne nisuim ma~ 
bine să-I câştigăm pentru concertul no-
stru. După aceia să vorbiţI apoI. 

- Ce si fa(;cll) dar? 
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'l'7.at şi cu expcriente ; nu-I pot .se
'urÎse viclene de femee. ,\1oştenlto-es - ~h ă 

care e numaI de I{). ani Invete, s s~· 
,. Lrească 'ntrinsul sentimentul dragost:1 
, " de patrie şi respectul faţă de consu-

unea eT. . 
_ Eată, ti-am spus tot; nu fa.: dm 

lic secret. NoI n'avem secrete, Ic re
{lIm deschis, Ear in cât priveşte 
'IIHniile străinătăţif. astea nu ne strică 

1" le. Regde singur doreşte. să, se sisteze 
."-i!lUru presscT, p~recum a ŞI slstal-O: .-
,,:.;Jc'aş opri doar mtrarea g::1zetelor străme 

. ZÎCCfl Regcle - n'aş "lJullge cu asta 
_ ~:;;.'frf'+Jic O,ltueniT cu atât mal curioşI ar umbla 

... ::. Scmlin ca să citească g<lzete străine .. • 

onvocare. 
,ol'il inslitutuiui dl.' crellil ::;i l'CO
(}\;ana;' soelCtate pe adi! COll-

A "wtarea ~ene/"al.l consliluauM; 
se va ţille in Ciacova la I;J Nov. 1HOH 
II. 2 ore p. m. în localilall'lt tcoa!ei g:.-or~ 

, "ntllw. - In. care p. t. dOlllllu subsel'lelorl 
, acţil sunt rugati a se: presenla În per

'.>40ă, orI pl'in plullipotcllţiaţi. 

O,.dmea de ~i 1 

28 OcfonvrÎe "v J·wemvrie) 1903 

aflând că Între cel de sub corducerea luI redaCţia "Tribunel Poporul'll" ve, va da - Mijloc sigur contra durerilor de 
Kossulh F. sepropagă dcsarmuea faţa de deslu~ire. ' F. 1. I stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 

Ti~za, plin orgaut.llur ~M ._yar~rsl<:lgc - Ucigaş achitat. La 4 Noemrrie s'a· sLOma,;, contra boalelorînvechite de stomac 
au inceput să yropage ol:Slrucţ1a cea ~erh'~:lat in~inLea curţiI cu ~uraţi diy BecI-, şi contra lipsei pofteI de mâncare, pe urmă 
mal violentă Sl sa spună că ar fi fra- cherc~ul-mare proces~1 luI Zoltan S{omm'u, ! un mijloc sigur purgativ fără dureri' e 

d· ' 1 I In f tl rI c i un hillat de 16 anI dm M. Szt.-Mihîtlv care! . ~ . . 
dare ,10 parten ce or a , ) ra, C oei şi-a omorIt bunica sdrobindu-l capul' cu O t cealul mtăntor de stomac al farmacistulul 
înlc~mre ar face ~llVernL1UI. [n a~elaşl .. cărămidă. La pertractar'e martoriI au fasio- Kossuth, O, cutie de probă [ cor. 20 fiI., 
timp au apostrotat pe, aderenţlI lur nat cu tqţii, că bP.trina işl bălea reu ne- o cutie de probă 2. cor, 
Billlffy. numÎndu-I , gazfczk6kc, pentru ',' ~otul .JUI'a~ii, .mal m~re parte ţi'~ranI, - Contra guturaiulul~ tuseI

t 
răgu-

acuzarea formulată la adresa ugro- I au ~e?lar~t nevlllovat. S{omoru a fost pus şelei flegmeI şi a afecţl'u '1 l' '1 
. , ' ,. pe pICIOr liber, It. . m or anngl or 

n~ştllor (că ar ~om bate?e Ilsza numaI I \. ~ .,. . are un e!ect miraculos pastilele de pept 
dll1 ură confeslo~a~a), " - 1"!fus lJl TlIlllşORl'a ,Şl ~[ellaln. Ep~- I Sen~ga. Se pot· gă:i în {armacia 71 Verg-

In t Magyar Szo c dela 7 N oemvn e I d,enll~ de ti fus a?~o~enal grasează de .câte-. a Mana" alui Kossuth In Arad Piaţa Boross-
, .'.. ' zile ŞI in oraşul J Jmlşoara. Jumeiate dm casu- \. ~, 
Zsoldo~ Lhzlo respume nu ~e poate '1 riledcm.oarte,obveniteî~Timişoara,suntca~- Bem 150 (casa Dengl)., 
mal vlOlent luI , Maţyarorszag' nu- sate de bfus, In Mehala tJfusul a luat proporţii 
mind pe Bartha agen: mizerabil, care' uriaşe, De pildă s'a constatat, că Luni tn
a fost plătit de Szcll eu despre , M-g c I t~,'o singură stradă ~ăc~au 17 bo.lnRvI de tifu.s. 
. ' e ca-I Q cioacă d, murdăriI. S au luat toate mesurJle, de s~guranţă. DlIl 

, -~ . I casele unde suntbrnmtTr de-t1'ftls; ft'tM-Pe-F-
. In , Egyetertcs ( dela 7 c, sene i mii; să se transporteze nici apă, nicI lapte; 

artIcol Mezer Mor, acuzând nu se poate fâniânile sunt curăţite sau de bună voie, 
mal tare pe cel dela • Magyarorsz{lg c ~au cu forta bran.chia~ă; bolnavii s~nt lotal 
-:i arătendu-I ca pe ni.,te saI,.·, '1 al ~solaţf d,e oameOlI san(~toşI; morţII sunt 
.,. ,. ~ Imediat IIlgr'opaţl. 
reacţlOnanlor (poporall), 

- .Juf si omor În rrcln. Ni-se scriu , 
,,' următoarele: In comuna Tela (com. Caraş-

Fel uri mi . 
"--Tii -e('f.Jlh'oc curios. - Ac 
câte-va zile într'un port mic din S~ ,. 
din ia a fost o mare aftuenţă de streÎnl 
de care populaţiunea nu putea să-şI dea 
seama. 

Dar în scurt timp motivul fu cu-
nascut 

Mal interesant este 
au ajuns ugrontştil a v 
Ni-o spune , M, Sl( ; 

nişconul dela Ar, ~. 
1. Constituirea adunăril genpt'ale,' t' t 

mică de tot ('1 r~" .' 

, . e-l Severin) in noaptea de 1:)/28 OctomVl'ie a. 
, , c. probabil O bandă de ţiganI a străbătut În 
,endă casa economuluI ioan Galetariu. măcelărin-

(Je care <1u-1 formal atât pe el, cât şi pe nevasta şi 
realisânJ mama lui. După-ce criminaliI au ciungărit în 

mod bal'bar pe taU 3 şi i-au virit pe sub 
paturI crezendu-l morţI, au dus cu sine 

Turiştil şi reporteriI alergasertt 
acolo crezend că regina Draga, sr. 
pată ca prin minune şi în chip i 2. i{aportul funualorilor, 

3. \)ecidere asupra constituit'el socie- el au arel1-i 
un dşt j , : • oi ~iT. 

4. P~rll'aetarea şi votarpu statutelor, 
f). 1'I'Bsenl;u'ea conclusulul fllndatoriloJ' 

pl'ivlre la uellurnil'ca di,'ecţiullei insli
. umlul., 

L ... ~legerea comitetall1J d.~ snprav 
1 ere; 

(j Disposiţiunl pentru veri (icar" ;, 
sul ul vel'bal. 

CiaCOJ'fl, la 1 N o v. 1 !)O,3 

,Din incredinţul'(li:l. t,ney " 
-.. - /'" l~Pirt(m, ----- ~, 

pmtopop /' 

p. ,:,' 

.;'" i mI nmllu. Sâmbătă s'a 
, tdbunalulul din Arad pro

/'Pm tru deft'audări şi plaslo
.d luI Bohm Adolf, fost director 

lada cu ban!, În care se allau 2200 coroane 
şi multe hartiI de valoare, După depărtarea 
criminalilor cel 3 nefpriciţI au dat semne 
de viată, dar au fost ciuntiţI atât de oribil, 
incAt e puţină speranţă de a scăpa cu viaţă. 
Banda criminală a constatat din vre-o 8 băr
baţI. Pană acum nu li-s'a dat de urmă, 

• "Arad Ipar es Ncpbank", şi K0rt
fozsef, f(St şef-comptahil la aceiaşI 

.,că, Produsffie senzaţie indreptăţită deţi-
, . .erea luI BolJm, întîmplată in miez de noapte,.. - ,StudentI ired?JltiştT~ Din Tri~st ~ine 
Cunoscut de 001 cu avere şi muncitor con- ştIrea, că p~ste o sulă de s~udentI ItahenI, 
~tijncios, seplimlânl rntr'egi el şi defrauda- ~upuşl austrlacT, au fost PU!olI .. ,.... -~ "~ J 

terios de măcelul din Belgrad .:,' li 
refugiat în acel port. 

Echivocul fu reper', -1:' ~~ .. -

Era vorba de o telegra~ .~; Î,~ ( 

da ~tirea despre prr .~j, ',' 
port t a uneI drag,. " 
acele apel 

Draga, car" fu 
(uncta regină, nn 
un vannr ,.1 ~ ;~j 

t r . 

l 

/ 
"ile JuI au fost obiectul conversaţiilor. Cu I multă 1ri'idJl"'" ;". ' " ·~r, ,,, l -~- prilejul pertraclărilor la tribunal s'a co' : 'Iri' ,"',,", j" '" ,li,,', d + "' ~: : il ',,~: 

:'~:'~~"'~~:.~~" ' .. ~;",. ,1 'w statdatrcă Bijhm incă la anul 1890a incep i 111" .. 'c.'. ".l,.; ,. 'u' 

; 

/ 
\ " _. 0,',".< ''''.". ..; ..... "f I. să e raudeze, şi de atunci incoacl a d h ; , · ( f," \ ~ t ,1. _ .. fraudat sistematic. Sumele defraudate ati I ~ v.v~cnea aca----J" ~ ., .'<~ suma de 100.000 coroane. S'a mai constat __ . '. ,,_",",'1\11 ur de naţionalitate ilillian:1, . 

_'_~ .. 

';'1./'.><1.;""".,..1<, (1 "fnl""l"" "-"l,Q,'I-I,p ; " ,.l"t ."" .. "...... rtt1ri1ită~.L'innominatajj din Pl'icină. ca ar n' . ,. -- . aJutO'r;-~-' 'flDUntt!ul 1 8. osândit-- pe .. , 
\ .lll rt)lllll11ă din Arad a ,'l, anI şi jumatate de puşcărie, iar pe Kon- ftate pre "eZttt- ~-Ma--""'- ,,',' "t;.~r • __ '_J. 

\.·âMat er (" semilHnial insiruit de d, t k l 1 tuleIe el. . d' 

"o 

~' Sl {'Y a an, - Ambii osândiţl au apelat. prm e parte fabrk " 
•. ~ itrOI;e8or ,,'1; t.ugojauu, :\urnal Irmda putem Totodată s'a făcul ş'ocercetare ~ d 
~' ,l~Cl. co~~ll..etH şi pe istcţullol' maic"tr,u. IHsideut libel'al. Contele Bdh- sel~ societăţiI, conrt~eându-se mat multe eri micl, care s'al -lt'; 

\scult.:i.n<f e:i.eCUL;.;.l:ea perfectă a evlavioa- le.·1Z 15tvân, deputat şi membru al par- scnerI. ~ fabrică. 

F , ! 

,elo: c:antă.ri, fntr'adevcr am avut momente ~ 1 . D.·nt 1 264 . huu ul ltberal 1 d t d' I A re ce e ~ :;lf{'I:1. ,. 
CI' tn~lqare,sulletească, .' ·a a resa preşe lGte ul cum să-I vedem pe kossuthi~til nORtriI, 121, 

. partiduluI bar Pod . k . a,luce ''''1 VOI' aml'nte de acel'a carI _ dupa " 7, tovără""U (tn con,·j·· - Tol erI s'a oficial tn catedrala din "mttmq y O scn- IJ Ţ' ' 

d t ' ., soare ~ln care 'lI tă a d' Cum ştiu cetitorii acesteI foI - le-au O"ra- 74,j., societlltf pe ac·n: 0(;." j' •. :" 
•• fa paras as m amllltlrea regrptatuluI D.' anun, c ese III ' '" t 
,'ntoue.~cu. Au asistat, pe lângă jetitoarea partid, tulat la inceputul criseI şi le doreau succes statuluI; 91, ale altore propti., cI, 
::tmilie, :;>i numeroşI fruntaşI ar'adanl. Jn lupta cOlltl'a "duşmanuluI comun" adecă Din toate fabrieele 2419. ".11 r ,., 

A 1, _ - Asentările. Ministrul de resboT" N}'iri con,l'a AustrieI. " '. ' '. . (~" ·"'1""1 proprl'ctar:';/ear 22\> .. "'0' '.' :.1 ' ~. tât ItUl'ghia CeU şi para~tasul a sluJ'il-o S,( d I ' .,' " Jf>y. w,_ .. 
, C' l~ H C' . . ~n ?r l:'- a( resal lutUl'or municipiilor o 01'- '" \ •. .:la l.. • IOrogarlU, d ţ ~ - J[orb gr u ,'. NI'·<;e ~che·. dl Iacob' ;.,:; p, 508fabriclafe~eutţi1o. ma. le, In car~ sunt indt'ufIlilfe a incepe lu- ..." H 

- ceartlt mar.e între kossn- crărIle pregătItoare pt>utru asentaJc de Molin, notariu emer. din COltlorişte di-: ,1~~il, '. un c~j1a(Je peste-400.,?h-._ 
11 • t' 1 oale-ce situaţia politica [il .ilt.f" d.~' tu.·"md reelo.ruI băn.('eT,,,C?moar.a"din Verşet,~m'~ /', '1' ~ • ,.,-" 1-"'-
, I/t.~ t. ntre kOSSUlhistl a isbucnit o • ~ OI., d f ~ d l - . 

. T s'a schimbat de aşa, ill,;,d se sp!rd ('CI. C01llill-' In runtaşlJ romanT ~ In ,,,cercu: Ora vii ; toate fabricele ag fost r~lllgajaţl l 
eartămare,CelgrupaţlinjurulluIUgron J5entul se va voIa înCUrl/lcf·'.- r\sentările. 7.ac~ greu morbos In Yerşer. DI fac . 

b b 'l !IIcltn e unul dintre ace~tr notati C"li •. mcrătorI şi funcţionarI. Dintre ace~llâ 

,,', - ,N~ul~~ar~ nevastă-sa !'ar putea~~;p~
.Ita.:, E I~sa Intrebarea cum să a) ungem 
la dl~sa. IJşa el e ,închisă dinaintea tutu
ror • .se eoate că niCI să ni-se deschidă. 

f<1-o I strigă cu foc 
<cJnic r ecunosciHoare 

pro a 1 vor avea loc îr:tre 2J NOf'!uvrie şi .... r 
23 Decemvrie, nalI care în restimp de 30 anI a rid, -'. iJUnţ lemeI. . / 

comunele notanatuluI seu la o bur':1 <, • IMiie funcţionarilor dela \,oate jtl"bri-
- Incercare Il/' "iuudder(\. Duminll'a , rn., terială, a zidit şco!J~ a rdicat !,<j ir .1 1900 au fost: 32 lT'.ili9fl.n~-eoroane 

dimineata a voit Să-:;o1 I·HlIIIl ("apet zii> I"f' II dCD1l bisericile din cel eul seu,' a ră lucrător\./ 
Ho.~ul Miculescll, (':II!;\ de p;inzfll', ~j-ll ,lla! pe. 'at Îos,pţit C11 mal multl românI b:!f 
ohlhe in otelul "M,,~\ ,U' Aw,:{r ~i s'a olw\'IL ~,1 :JUn nemesesc şi toata v1ata 'la ' LucrăloriI au câşligat sepLămAnal in 
A fost dus n~lmaJ Il, etil la .spl!al. Mntil'1l11 Jll pentru binele l1('amuluI ŞI a bi , i t'ti fui următor: 
pentru care a V~lt s,1 păr~L'J:hl ,', 'UIlJPlI 't~l,l, n ,e Dumne7eu s~ st. Însăn':toşea! • Num~rul lucrlHorl-

----- "",e, Sf cugeta niţel. ~ ~ago~t~a~ .pr!halflH'a d~ dl'agoslP. lubia, ;]1)l'bul sc!u, crt Ş1 a~a 11'1 avem ;,,~'.' ,.:'.ta sl\pU!,mtLnall\ -'"", lor caro 8U ~lriulll 
~ ,~'~. nu l'am vezut, de ăr a fi IUbit. me:nea cara\;ter romanesc. . I :~ plata 8ceasta: 

,:and bMbatul meu era mare ambasador I f Jb 10 C()r,~. ,.# •• C'" 14.&56 
in Viena. Nu Ştl'U d"c'\ d~111Sl'l S'IU sotl'a ' -!' afefltiuuplt (liJ'(wţiuuoI Il"andal'l' - 1.>'tt"ll))·"lIJI').t! C • " i ,0-14 • . , [.3.W7 ~ ... .. ',. dlll ()I'~t(ha. NI-se scrie: ln păqlie d' .,," , '.~. - ,t' .~'lI'l , 14-:.'0 49.423 
sa I~I mal aduc aminte de mine. VoT fn- al comltatuluI fiii lor ' " e norll ŞI mal hUli lsvor de a se ~","' '90-80 : . ." ••.. . 84,355 

,:'::"- . .v 1 ~ . e a tncassa JI,tt:fcse d.· ;,~/:' Jep,nn .... 4.:'~'t ,~., --- exdU'iiv pri... ,,:,. -iu-oU •• -: ~.' --•. 3,731> 
;. ~er-,a. i,nsă.. în Înterţsul seracilor. d ~ < ,.lf'i, l:olarl ,1!1 d9.tina • .... ·'M80-40 .'. • • llBl1 

.. ,,;. _ ,"'" ~..: t' d,LIlU: e lriltr'a~elasta vorbiau mal de- spes/'Io: comun.de dar f~rj lflcut10ştiiţarca de blJt::enl, art'colc de br;,!, "'. 50-60 • ' . ",' .:: 1.119 
-, ."~ .. \~~ ~ es~re ~\ 3ce~1 c ?rfan !Ior. ma' po- membrilor com tll1:!l [; fll oLt -că Sli, bscrisul murI de argint in c asset~ \ ,Ilil muI. de 00 • , .. ':'.",",,---- 5~~ 

d::stlndu-şl din cand 1[1 (<lnd ,si câte-o Înc;1 sunt qUd:ili,-i!'l Dt: tCl'''lll'l notart'al, dar '. "b " ~ au fost .' .•..• ' '.'~-",,~. . r:":r,. 

r 
~ 
f 

". -

I 

1 

:JIlccdot:L t' ". argtnt j e~(lV Şl O ler-te li ll.~'& ştiu' plata la . 9.U30 ~'~~
~ upă cercaH:<l cea rWll minuţiOasă' nicăirr 

1 . ... d 1 preţuri strict solide ~ cx CC' 
A n ttTnpul acesta copil orfanl se i:: llU am , at te asemellea lege siu ~talUt 

:~u In curte, la soare. Erau Între el, mitr sau ordm mi 'HSterial -- ve 11Ilrrcb n. rc~- pe lângă garan(ă let iuvn!it" 
~, lI1arr~ toţI erau destinaţI de Soarte să pe~t pe ~e basă .'~i spre 5e sco~p se Între- d:: hun renume lVemberKer 
,upte ŞI el cu valurile carI au adus doliu bU,lnţ~aza aceasta, suma l\1c!'latâ\; notez ca r!a\2 Andra~sy, in edificiul 

...... ~-" .. _. .., 

J.r jll "-PIl yeniru ajutoral'e in car-; 
" n,'<" 'l', (' "Il fost Inscrişl ca 

..... , IIC' II'" , .. ,. .. ~"... " ,,' ' ~ 
, .. /-' 

,l~upra copilarieI lor. Se jucau veselT, făr~ aCI sa nu ~ cOIl!unde rubrica :,aşa numită' Central. 
.!.lC! o g:rIJC. !?lOcolo de ziduri se înălţau a sp.eselof' L.e csecuţte de :2 -,::t,°f~ r~ ~are . 

Botc!ui ... , : 
-~' 

.'ltrgunle nador, formend par'că o bari- o ŞtIU că e iegalâ, dar şi pC 'aceasta o ri, Ateher propriu de primul rang 
:ai.~, cadnu .cumva copiiI să-şI poată În- dică la )"!? '( otoda:ă notez eră inrrcl:1a<,c pentru reparaturl; Telefon pentru oraş 
.un)ura eSllnpl... nu o lac din rha,ae - ci d:J"n curiositat. şI comitat Nr. 439- . . 

In,tr'o seară când se Întoarse Marackv O~re aceasta l!1(;asarc nU-l:/ egată cu ~ [-
dela phmbarea-I obicrnui.tă g"SI' ~ln • brrca "a vend('ek elhit~kl" du) unele p:..:. 
) d • <1. antreu, 1" d v 

a.mă c~re-l aştepta. Odaia era întune- H~11?are c ·too--?.ov. corr')ane, mCnJ('1 .le 
~ Cea lUaI nosh·icu.efuasit cremă pentru 
mfrum'ct:.trea tcnulul e crema de florI de 
iliac. un borcan costă 1 cor. 

..... 
Ahonent. 7"".' 

tare la di rec tia . 
ni-al trimis. Dil", :\1 
căcl de vinI. ni' : ., 

\'inl\, noI nu ~"":-II'''!:l' 
de odată, ci în . i" i' 

:0350, artistul a salutat şi voia se Inear il a Jetul poporul contrtbuc 'ot ~,l pe as: ,'1 C .!, 

mal departe, atuncI dama se apropie de :J d~r cu. scopul bine club/t'm de <l 11,':,1-

(V) ., glUta IntervenÎrca domnl,Jlul procUi "re-
a urma. gesc ? 

Pud:-a de fiM; de liliaC; l CIT: ',~ ! cor. , l't" '1l!.. ... ,.o:--' 

n '- 1 ; ; , Iti '!'"" l' 1 
,~ Ilvl '! I ,I! se: î" l' ~J:.l . ,./' JJ:~<t !,' ,:_~ I 

1":1 t ' 
'Ied, respon: 
~~:iitor Aur : \ 

Am făcut al'ă
basa faşiilor ce 
)l'dona anchetă, 
ltermediară e de 
aicI treI numeri 
m numer, şi la 

~USSll Şirianu. 

lct .. Barclanu. 

3ll 
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4: "TRIBUNA POPORULUi" Nr. 197 

Inainte de a ve ~umpera hainele de lipsă 

!Iergeti d~ vedeţi!! 
Bllzarlll de haine prnbuhărbatl, băieţI şi 

copil alul 

F r a '11, 1--4 e o., 
ARAD, 

Andrâssy-tep n-:r~l 9 (vis a-vis 
cu Dona bjsericll m,inoriţiJor) unde, pe lân!]ă 

~~ -~~~preţuri avantajoase, sunt Îngrarnădite pe sama 
publicului haine impozant de multe. Imi iau 

.. , voia o Înşira următoarele: 

I{aine de toaluuă p. bAietI: do 12-17 anI. 
][,lille de şCl'iot, b n 
][aine dc şco lIfl, f'oa, te t~\rl 

• }fl 
• 11-14 

][u!ue de ramglL II fin, d.'oscbUc culori 
.. ·• 1I alllc mf11e:'n4~, i'XCC ţh~ frumoasă, dela . 

. llluI su~. . 

15-18 
• 20 

~c:. 

'J 

" 
" '.., 

- llaille do t031uni1 p. rOI,il: de 3-12 auI. 
".re de lIa",turJ . . • · 0- 6 

'Ul • · 7- 8 
.-jtnbil de ZsoJ1II1 . .. · 10-11 

t~ fiu, H,»ctialituh', croltun\ lIlodprnă · 12-)4 

de toaDlnă p. bărbaţi. 
1-''''. ' .... ~~-- .... -""-..---.---

cor. 

" 
" " 

U~~JI.I}EIl~lIIDDnmlV~~~~~~jJ 
Illdnt.ii (: .. f .. -et; t!'Olu·pl'inzi"tt:OI.iu! 

-
Noul Jahner-Creme fără grăsime. Nou! 

Mal nou pr~i 'lct higienic pentru infrumseţarea ~i nobilisarea, pieleI. 
Efectul IndatA făr!!. esempln oonsistă prin aceea cumI" 

pelea obrazulul, prin acoeaşl uşoară lnC'ord!\re. eODsl~tA IlSfi

m~Dea uneI n~teziuul de Dlarmor alb ~i fln!\ţl\, Care acu nlt'l 
prm un alt mIjloc de lnfrumsoţsre nu s'a dobaudit. 

Un mijloo do îmfrumse1are prin însu11rea aceasta eu ... e <.,.;. 
Jahner. . 

Creme tllrA grAsime aglwazii în tot Ioeul o seusBtiune 
'insuflt>ţ\U. Mal llerfoot pe Wreuul Ilentru îngrlglrea illfrllm. 
s~f\rel. N('stricl\cios! In moment efect. 

Pe timpul Intrebulnţărel dispar peste galbene~ bube do în. 
ferbinţirl, bubiţe~ sgrAbunţe şi altele pentru necurA,+tre8 plolc·l. 

Net('zeşte sMrciturl şi semn de bubat, acoardll. lnstlşl la 
persoane mal Mtrâne o coloare de obraz jun!!. proaspiltil. şi 
graţioas!l.: obrAzul, gruma:ml, bra.ţQlo ~i mânilo t'onservă O 
trulllseţll. f,s,sntit. !fi O eoloare d.ragostoasă. . 

Jahner-Creme fil.rll. gril.8ime sA poate mal ,'îriGa lIlu"'-~ft'- ~~ 
succes a se întrebuiD.ţa. Nu conţine nici argiut viu, nid [JlllmlJ. 
1 tegulA 1 eorollnă. 

Jahner sAp u n. Acest sApun serveşto spre conservarea şI nobf1ltaroa pJolllY,este liber, d~ 
orI-ce asproală şi esore!tA in.nuinta coa mal binefll.eliioare asuI)ra Ilie!!'r. La IntrI:'

bulnţarea Jahnor"fomadel trebue mar tntalU si spălim cu acest săpun prin co ofectU:i pomadel se 
nainteazA foarte esenţial. 1. drb. 60 file rI. • , . . '~" ~ 

Jahner P ude r. Jahnel'-p~eraI----este nedisputaver non plus ultra a tuturor puderllof" Este '. -
un puder pentrl.l.-1:J81, salon, de to"te zllole pr~(,nm şi pentru tmfl'UlIlsoţaroa pelel, care 

·are însu~irea nu numaI de a IIcoper1, el este ~l absolui nestritlll.c1os. Jabner-puderul jste un pru
duct perfecţionat, care In privinţa bunAtăţil a tine ţel W a neperulţlosUllţl1 este as('mOllea orI-uăruI 
puder indi~ ~i din ţlrI externe. Pontru blondille sA ia' rosa s'au alb; ponh'u brunete (chamols, 
galbeniu) rosa suu alb. 1 ş!\tulA 1 oero~iIo. , ,._ 

J ahne a p 8 d e C II l' L Cel ce··~I apal!!. gura regulat soara şi dimineaţa -Cfi ,Tahuer apa r de gurA nu va avea niel-când dinţI g~uroşl şi delatur&. durerea de dintr. Nu );iti·· poate 
destul recomanda la e.arne bureţioasl al dinţilor. 'l'ocmaI aşa se potriveşte la dinţI cu răd~cinl clt\tlDate. 
Un mijloc sigur contra clH'nil dinţUor uşor stl.ngeroase. Contra putrezlril olrnil dinţilor. TJa durerI de 
dinţi rellmaticI. F081·te preţl~",sl este la 1nlAturareltt resplraţiunil r(ln mirositoare. 1 att~.l l.Ioroanl\ 
40 tllor!. '-\ " ."", ,~.,....... .. .. 

J I pas t 8 d e d -f::- ţ 1. Liber de slpun. Mat toate persoanele (!arl tntrolilllnţoa.zA a lner pasta cu s~pun cmţint."toare, au la marginea dinţilor o poatră acrA caţeniudeachis; 
rarnea dinţilor e moale şi uşor s!UJgt>ruM"eă 1 Elite dar!\ a se recomanda ~uturor, carI $m la valolU'ea 
dinţilor sanl\toşX şi frumoşI J abIel" p-astl do' ~lntl farl s!\pun. 1 doa' ) •. eOl. 

i .""""_ .... 
~ Jahner p o Dl a d il p eli rIIe re, .i. e ~r e a p Il r Il 1 Il 1. 1 Tegnla 2.ctJroauo • 

J ahner e 8 8 e n t Ade l' ~ r. Aceasta tntAr~~te' l)oî~!Y deja clMinaţr, tnâlnteazA tn mlu's .-~ 
D1~8ur&. creşterea şi contrlbue hută.1 tt la deplina llll~~~~urare .. ruil.treţel dIn (l.ap. 1 IitilJli. ~ 

1 coroană 60 fUlar!. .'>::r.:::;:;--~,.",,-
'Jah e Y il II S o ali d ( Il ~ r. Resultat reuşit I Nu dE>sl101o~ .eazi! Col?sre natllral1 a n r pt'lrulnll Cel Dlar nOl nostrlclicioti mijloc care tnrlată după prip·la tnt.robulIlţ~re recA~tjltil 

16 cor. coloare naturalA a IllIru!ul Înc1nmţit, alb ~I ro~u, precnm I~;'rul (lin bllrhA.\ ',ranceoe, d.~ 
• '0_, ... ,. 18 2H'G plac brunetA ~i neagrA sau bIondină. Aplicarea este foarte simplli ~i ostc\~~:!~~~~a.~ ~rlllPţlnn:a ...... .: 

~ ,,- dată 11e-clruI etuI. O neisbAndă a coloritulul dupi precisa instrucţiune de i • e""gur: u 

• 

• '1l.LL' ~!!. -" '. 8ă lntAmpl!\.\ . 
...-.-.:- 2S - 30 ,,"" La cumpllrare să se spună .. priat ce ooloare se pofte~te (negru, brun ~t sau MI) penm !!ful 

32-.Q 8 _ '. ,~ . lnclrunţit. Un earton 4: cor. ~ ~ _~,. 
il ---. ~T' ~""".a.-tUt..l-U..u...ti.JL.L.Dm~~..Jrn!~~~~ :-O~L~()~~ - \~ . • 40 2' 4-R"~ _reaeio ,llUidul e fli\;;::::-

"oloare şi miros, oare nu coloreazl nicI pelea, dar niol pânzll.turile albe. 1 stt~ 4: ooroane. 
P(lrul alb nu să poaie CU apa b:ond1na colora. Pentru pllrul alb_ (!bliYlne numaI Jahllll'.' 

np8ealA de pbr.. . 

:l\JJJLOO DI-G VJNDI~CAll.lj;. --''''''-:-'Paltoan;; p. bărbaţi. 
Tusl. Bomboane de Dr. O}IIIOlcZ01'. Un mIjloc foarte aprobat contl'li""'C'â1a ' rga-

---~ 
DIn şcYiot 8ur-tnrbls t buzunl\l'e 11l'IQerne 20 cor. 

Din C8.mgl\rn r. ftn . • . 28 - 36 " 
DIn şeviot doublc (d. toamnă). .' . 25 44: " 
Speclnlită(i: şcdot si f' .•• mgarn,oAlltate 1. 44:-·50 

neJor de respirat contra tusei, răgnşeleJ, oontra gidelru-ir In ghlt, cl1tarllulul de ~ plâmAnI, a rOlipl el 
grele. 1 ljatulă 'dU' filer!. .~. -F, '" ",,- ,,~ 

---~ 
tfiiItIIII'" 

, 
• 1 şi Jual SCUllllt. / ' 

. .-'--- 20 5- o 

--_- Principii solide! 
, , 

. Clase după măsurile deoseb,ite! 
",' 

"~""!~ 

--" Serv:iciu proryptl ~,-
1... / 

Flul!lul pOD.lrn Rheumatlllm ,1 Gieht a luI Dr. Boftmann. Un mijloc aprobat Inol1 de multr 8n\ 
contra Glchtullli Rheuma durerI de nervi, Neuralgia, Rh{)ullla, tn musculr, Exndate, Isehlae, Scriu. \ 
tiroa unor membre, tn$epe'nlrea musculllor Iji coardelor chUaviturilor şi durerilor din crucea svatelut .~ 
1 aţlelii. 80.· " 

Pilulele euri\.ţltltoare de ~ânge a Inl Dr. James, Pilule acestea- eurAt.ese sAngele, lrit.ea~i acti
vitatea maţelor Iji InainteazA mişcarea seaunulu1. dep!l.rtcazi toate sUfJurlle rele, ferea stru:atl ~ 
rămăşiţele r~m8se din alte beteşuu;urt 1 boltă 80 tllerJ. 

Balsam de Dr. James. Balsamul acesta tncălzoşte rânza şi sângele tngreolat, dep!!.rteaz!!. Il(lri· 
olnnea tlegma şi ferea superBul şi prin aceaBta produce o mlstuire proaspătă, prin urmareaduu9 
mistul;ea rânzeI (stomachulul) In mişcare Două şi eRoitl pofta la mancare şi bl'utură. ~alsamul 
acesta doprutează v~nturile, sporeşte actjvlts~a Intestinelor, delAtur!!. ridicarea din stomsch, alllări· 
c1uDoa, grE>sţa de cap şi ameţlala. 1 sticli 80 filert _, ~~. 

• Unsoare de rîe a prot. Kaposi. AceastA unsoare se apUei cn bun resultat nu. D,p • .x"l& de el 
III la toţ felul de ex.creşcen1~ 8 pielel. 1 tegulA 1 ouroan!!.. . 
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Comand' le să se adreseze la ' . 

RUDOLF .;ţ AH~~R, apot6cariu.~~ 
\- 'l'emesvăr·Fabrlo strada p1'll1C1pală Nr. 70. ,,1'" . 

~~~~&J'"~~~~~:D~~~ 

~--------------~~--________ "'----~9--------------------------"'---------------------~~----------------~I 
IN E fapt cOllsfati,t,c~ă prin re~ loter' Il de clllsii privilegltttă 11lU1lt au o,juns la. I ,~ 

-'- _. '."'~,-. __ . _.-=-.-~-...... 
C()MITATI~Ij . 
---- ARAD" 

P â.nă acum 

am plătit 

9 
~ 

./ . 
- / 

f'âştignrl l)rl.'~lCIIU,lt' 

,i 

"'-, 

Jwn.ii!îltare. bll -Hliar la _bogă1ie : d'il(·e.1l ]osurile fistca se şi bucurii de mare trecere. 
~jd .> altă loleda nu ofera ~811Zi5 aaat ({(Y1fia I ~tl fâştiguri aşa Jtnielllunte. 
--.l._lp...6 claRe, ('ollsecntive ale proximei JotciiI, ointre 11",000 lozuri se vor 
trage 5;),000, ,8d"e& JUJlu'i tate cu , ( 

_ 31 i-_ ",': i4t~~milioane coroaneibani numerari .1: ~ 
cl\ştlgul (W) Ulai mOI·C, aUJl~efld r-Iuma dc UN MILION, 81)oi 600,000, 400,000, .. 

/200,000, 2 a 100,000, 90,000, 2 il 80,000, 70,000 etc. etc>. " , 

Tra:ge~_;1aseI I, va avea lo~; 19 ~i 20 Noelllbrie, 
Preţul losurilor ci 1: I Intreg for. 12; _1/2 cor 6 ~ _II, cor. 3; l/S cor. 150. 

.... Lozurlle 8e trimit cu RAMBURSA sau FR!.NCO, \dupi prim rea banilor ... 
, ."- Liste oflciolS8 de tragere la vreme}3strimit punctu)"l. Fiecare los e lDBOţit 

de UD plan, de tragere. J 
---- / - NatiolJ8J~\.Wechselstnben.Aktieng\esellschaft, 

BUDAPEST, G zeilţ\ter l' ·.ea' :J. - Adresa tdegraflcA: N.~tionaI8tube Budapcst. 

2i QJQlua. 1 1 hA 

e 10 POBÎ.. Beom pt~, 
rări proYizic, ori CE> 
,·aşfig, îwă înainte ~df' 

t~rminul de plată, of~:· 
rind clienţilor noştri In 
toatA privinţa cea Dud 

desQvlrşitA garanţie. -

Cele mai multe 
rflştlgurl principale 

au fost câştig.te 

cu Iozurl cump~rate 

DELA NOI. 
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