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-~"Românii din Viena. 
'?uITlll dintI'/' 1101 i:;;l dau sr:l1m{t de,;pl'p 

- -, Ilunu)l'lll lmwrnnat al HO!Tl{lllilor din \'if'lli1. 
" Cd mai ulUiţi i~i iuchipltP cft la ri('II:l I~o

mAnt "uni numaI :-IllHlpl1\il ulli\'l~l'sital'1 ';ii 
L'itţI-va 1I0dlll'i. Pe eimd ill \'iena "Ullt pBsle 

.,. fJ lIIie ({umanl. ~i nu e aei vorba !lf' IIU
nH;r numaI. care, in cele din urmă, intr'un 
ora~ aşa mare lI'al' insemna lIJult. E vorba 
Insii aci tI() caft'late: cnl mai multi sunt 
aJic! jnlelectuatr~i mal') industr'ia~i, cari 
op.\1Pi'l positiuJll 1"I~sp('ctabilp ::;i ullii sunt 
ehial' h~\l'\laţl rit' ,'elll:tl'('ahili'l Îllsprllll[dale in 
1\\1111;1 \"['b i \'. 

_ _ }30eot 61 1\\\ YU li f;ll·rl inlf'rpi', Pl'lllt'll 
sttm1 - cititori, ca la ae\;s! l(w sa ue oeu
p"111 de fraţii Ilostri cari uPo;;i Într'UJl OI'a::: 
ai bunit, cum ",icea pl'illmntl \'iene1. dr. 
Lue)!PI', dar urrnitresc eu \'iu iHI\'I'l's I(;t Cl' 
se petrece acasd, ;\Iai mult ilicit: la Inalt' 
mişci'il'i!e nat.jonale au luat parte :;;i t1up:\ 
cum ŞtlIll, chiar acum sunt În !iel'here pellll'lI 
a întemeia un a~ezement care tutUl'ora S~l 
~- fie muma ocrotitoare, dar tot-d'odatft şi 
semnul eel !f1ai eclatant al con,tiintei şi 
Y;f'tei 101' natIonale. Vor să J'idice O bisericd 

... "'",,- n)~Jlilld gr,-olfelllald, plan conceput ineă 
, fI"111 RJlul 189h, dar care in urma greută-

'1 tilul' iiltilllpinalc - ca să IlU :t.:icell1 indife
renta celor cari mal ales trehuiau Slt-J Rpri
gitH'<lRei\ - a slat apoI in uHal'e. 

Acum earăşl se fl'ămâllti't şi e tIc dorit 
ca sll'tuluinţele 101' sit lie IncOI'onate de! cpl 
mal ut'si"\,pl'"it :il\cees, 

1 

Arad, DUlllillecA ""/20 Septelllvrie 1003 

Eatil Illemhrii mai marcanţi al cololliel 
!'OlMtIlC din \'jena :;:i lotd'odata ~i pionier! 
ai rond.llismului III marele ocean german: 

Colol/el LUPII, Ull billemel'itat o~la~ :~l 
~l. Sale. C,lI'(, de dnd s·a. ('('It'aR la pCIlSH' 

p'lI"ci't a 1'eintillel'it, pcntru. ea forţf'le tont!' 
sa le ÎW'hillf' luptei naţIOnale. ~\Iât ca 
memhru al ~ill()dlliui tiin Cal'ansehe:;;, ulliic 
aRa lf,ie(~lld inloeuieşte pe I'l'grl'tatul gt'IH'I'al 
S~~rucin, cât :;:i ca frulltaş al Homânilor \'Îe
ne:t.:l, preoeupal'ea lui e _.- biserica. Fratii 
nostl'i din capitala illlpf'riuluI sunt tributarl 
ai GreciloJ" căcI el sll:iţin cele doue biserici 
gn'eeştI; (irpcl ahia mai (jilld un mănunehiu 
:;:i eolonelul Lupti al'e nobila ambitie sa 
l;ontrilllH' 01 În primul relld la l'idiearea 
linGI bisel'icl gr.-ol'ip!1-lale romane; I:htmnr~:;,eu 
,;ă-I aj ute ! 

Ilr. Sle1'ie Ciurcll este unul dintre eei 
mal vcehi coloniHl vienez, cunoscut în cer
CUI'I largi alâl J'onnlne cât ~i germall(" cacI 
in afacerI de s111lătaie nu trece Român prin 
Yiena fără ca nu dr, Ciurcu să-I ducă la 
(,oll"uIIările cu celehritaţile medicale. A fost 
\TPlIll' Îndelungată in capul tuturor acţiu
llilor pomite de societatea univeJ'sital'ă 
"Holru\nia .Jună" şi. alătu!'i de colonel Lupu, 
factor in mi~('arl~a pornită pentru intemeial'ea 
bisericii romanI'. l)' asemeni ia partl' acli \'ă 
la toale mi~căI'ile noastre nationale. Astfel 
a fost membl'u al clJlIfrrenţii naţionale dpla 
IH~I~ şi lH9X ţ'Ii-l dlzul'am :io"it din dl'păr
tarc mare ţii la adunarea gellf'l'ală a A,;o
eia~iunel ce s'a ţinut anul ace"ta la Hala-mure, 

G"'i4ore l'eclu, pl'ofesor la academia 
comel'cialâ din Viena, se ocupit cu ~tiillţa, 

_ ~ .. 2 
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câştigâlld in felul ac('~ta llltlneluT românesc 
cinste ~i consider-atil', 

DI'. Pamfilie DaTI tdrla LandesgerichO 
şi-a ca~tigat met'itc mat') in mi~eHI'ea PPlltl'U 
I'idical'ea hiscr'jeil. 

Pat'e! Boldea e un l'omân ele inimă 
et\l'e ţine S(I dps\"olle simţul naţional şi re
ligios llll lllllllf\) in o::,lil'P, lIind d-sa Pl·pot 
milital', dar cu o ral'ă abnegaţie !;li fără Hiel 
o rf'mull('raţie adună copii romani din Viena 
ef'uHl la o familie. calld la alta, ~i-i invaţă 
J'eligia, ial' pe e('1 cari vorbf'sc slab româ
neştI', îl lnl,lrpşle. 

'Ilr. Alt!xal/d/'Il Popa lJe vr('muri luase 
parte ac-liy[t la luptple noaslre politice d'a
easă. Era un (jp\'otal al ,. Tl'ihunel" care 
l~i-a dai noua rit·atil }!olitică. -Acum ar(' O 
posi\ie (~i mal ales eli('nlelă l l'~~p('ctată in 
Sppising (~uburhill al \'ienel). 

Dr. Turcu din \\'iihl'ing (alt subUl'hin) 
s'a aruncat şi in politică şi a devenit un 
lr.\rhal Jllult 11l'f'ţuit chiar tie DI'. Ll1eg\~r, al 
căruI aderenl este. 

Tot astfel e ~i Dr. T'e'r1IOveal/U. 

De priI! pf\.I'ţile aradane avem o grupil 
intreaga.. A"tfel pe OI'. Cupareseu, dantistul 
cu nume, lk lszdor lJodea, cal'e deşi tinăr 
inert; pslc lIlI mf'dic de copii cu vazt\, Dr. 
La,a1' PopoIJicI, care şi-a inceput adi \"itatf'H 
de Hlf'uic sllb pl'Olt~eţia. merituosuluI Dr. 
Hosan, 111', A/at'llis Sturd,a. dil'igent al Sa
natOJ'iulul dela \\'pili:;ehof \lanj(ă Viena). K 
J'asemeni bilH' CUlloscut şi apreeiat OI'. Ema
IIltil !Joct(W, PIU' dintre cei stabiliţI la Viena 
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! D MINISTRA ŢIA 
IL""', De&ll Feron"a-II""'. Il<. iii 

lS!ilI'Rl't r:sn'!i:~ 
do un ~[r ~armonc\: l'ti 'Il 
dată .... banl; a douli (jlln\ 
12 ban!; o. treia oară l' Il 

de fiecare publice.ţiunfl 

Atâi abonamentele, cât şi 
laserţiunile sunt a se piUi 

iAaio.te in Arad. 

Telefon p~lllrtl o.,.. ,leomll.A\ fiUl 

ScrllOrl lIer~...,e&\.e nu .e prim ••• 

mai recenţi: lh, Ro~ca, Dr. "\1ohiot'al1, după 
elim ea membrll fruntaş al coloniel \'iPIH':t.:e 
se poate considera şi Ilr. AW'el OncÎ/ll, ales 
11 u dl' m nit deputat in Bu(;ovina, o adeve
]'ată c01ehritate pe tf:l'en eeollomieo-politie. 

\)ill gC'llera\ia mal tinerii amintesc pe 
1}1'. ."'·e,xtil j>uşcariu, care in cllnlruHi nerllC 
\'a ajllllg"? docent-privat la marea lIni\,t'r~i
tate "ieneză şi pe AlihaT Popm,icI, lillt"r nu 
nUlllai cu aptitudini sufleteşll, dar şi situat 
aşa fel, în eât numaI d~la d-:,a depinde ca 
in viitoarele mişcarI Ilaţionale să-~l cuce
t'ească loc de frunle, 

După-cum vedem, din colonie fac parte 
Homilnil din toate provinciile monarchieI, 
cari. la rindul lor, ÎlItreţin şi el r?!a\iuni 
eu I{om~njl de pretutindeni. Helaţiunile aeeste 
sunt, ~e illţelpge. mai Intime cu tinerellli 
unin'I'sital', viitorii frullta~l al nostri. Şi din 
aeest PUlIct de n~(lpre este o chestie dp i~l
portanţă peutm toţ1 l{o 1111111 il elt ce spml 
domneşte Între Românie stabilitl Ta Fi<ma. ~i 
pană aCl1 rn a domnit acolo un spil'it escelellt. 
ll"aci incolo, t1eveninu colonia tol mal mfil'e 
si avend 'in mijlocul ei bărbaţI bătl'iini în
~ercaţI ~i tineri entusiaştl, nu ~lC indoim, ca 
spiritul bun romanesc va contlllua sa Vlezn 
acolo. 

Le dorim tutUl'ora pl'osperare, ca prin
tl'l'lI:;;il neamul !'lHlJ<l.UCSC să se intăI'eas~ă. 
tot mal IUult. Leandm. 

(ff 
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Criza ministerială. I I'()rbit f sO;lid-dcll1o.::rap din st1\jinc,~ate, Cearta social-democrat,'lor In chi~' uimitor ~i cu repe%iciune " 
10[1 p.,tnl SUllt ll1Cmbr.l conlerl'Il!CI Je I menală ea ghiceşte toate obiecte'e 

An1 ajuns dar Începutul sfîr~itu- p,lce interparIHll1cnt:lI'c. Toţi ~ au \'enit la germarlJ ~11<1 in posesi;l sp~ctatorilor, lill spe, ' 
lUI crisel: inJicata llind c Jlea resolvlrei, Budapesta che'natl de contele ApponYI I In poseSia, spre pildă, a unuT cUţit<., ' 
resolvirea nu mal poate int.irzia mult. ; Albert. au vi~jtat .Şi au admira, palatU.1 I C,llld cu oLasia ultimelor alegerr i a,tia de,la J-na Homes, cu uimitoare .. 

" " I 'd ă l PZlrlJll1cntulul s( au consumat cu veselie '1 -. l ' 1 tltate, labrica luI de provenientă catc' ~l ~l. ~a, In pro.cla.mapa a. resată ~. tre, : şam na_,"'1ia ar~hidL'Ccllll Insif, pe insula germane .se 1.1ml,1 ţl,~e ,I1um ... eru SOCla - sur~ d " _ 
d d ~ . t" 1 " , 1 arc, aCa e de fildeş, baga sau ( armata Sa cre IIlClOas<l a In icat J rane I.\Iargareta, cOJl1plimentl-ndu-se mereu ln- democrat,1 or mtr atata, Iilcat era temere D ' 

'- aca "pcctatorul va avea cărtf li această cale: criza trebuic să se re- i aimca acestor domnI marI. ApoI s'au dus că vor avea mare inHuenţă în Reich- Zlta aSUpra lUI, dona Homes-Fe\' va s 
sulve făra c01lcesii militare pe S.lma i le: adunarea internaţion,!lJ .soci',d-democratJ stag. Dar s'a ivit discordia şi intre so- Ce nU'~le SUnt tip,lrite pe ele, ., 
ma~11iarilor, Asta o cer lnteresele mo- I ŞI aLolo au atacat cu tune ŞI cu ,ură pe elal-democraţl, cea ce nu numaI că va . ' C~dlllea tUturor cllimelor, este 

<~, d' . '1 . c10r n j contele ,\ppOnvl SI pe _burghezul", de a 'd 'J dUCP:l 111 cabină D-na Homes se ver' 
narch!,el. lJ1astteJ SI a e popoar e- I ciîrllJ OSp!I;tI,it;~te 's'au bucu~at. Şi social- micşora forţa parti ulul, el poate că· un ~I\'an legată de Tn8nl si de ici 
m:1ghldre. , , , i dcmocroţ!l (!In Budapesta, carT se numesc va ~i rure in dalie: în ortodoCşl şi re· I~ tlmp~l aCesta spiritele 'arar ţe ~.' 

Proclama pa ~l1re,şt~,. a avut, elec-, pe sine n 11<1g.7bO/li.1 /~1/',1 pat:'/e", au. aplau- visioniştl, Lupta dintre. Vorwdrtsf şi ŞI cU ~l~lr de tiorl ~mpJu scen<~. 
tul unei bombe. ~Oymlştll maghiarI nu r dat ~gomotos pe col,eglI dm str,lllllHate: Bebel e cunoscută şi deja să ved pre- 1 lowama serală _ un adevăr •• ' 
ma'! stiu .. de necaz că nu li-a succes sa II P,c [rance:-;a d-n:'l . ~r)rglle, pe, beiglalllli semnele certelor ce "or urma După- top de JnlOunf --, conţine şi P,

lr
tl d-

' ".' Y' 'ă 1('Ha in mânl 1< urnemont, pe ltalJanul Lollim ŞI pe eI- , b~mor tOt at,li de original, pe cât d, " 
1,n.trlLe lcna sp,re a l: ~ . o' ,_' \'eţianu~ Brtist~e~n. \'a lost nimenI.în adu-I ~UI1l se preve,dea - cearta, se con- glnale sunt şi celelalte experimentt''-. 
n:a mal puternIcă armă de 1l13t>huHl nare. caruw sa (-se fi re\'olt;1t sentimentul TlJ1uă acuma, m adu1l3rea soclal-demo- Doal~1na Homes se apropie de 
zare: armata na{iona~a. mag/n'arJ, de ~inste pentru,.<l~e,astă, p'!-hlld l1eruşin<lt~\ erată din Drezda. [lin imperiul întreg! tator şi-l_ Intreabă ce are .in m,lnă. ~, 

"\'1aT ales kOSSUlhl.;;ttT sunt descol1 ! ~e I-~e, ~a, OS~1t~!~tan~., Se. !Ilţelc~e, ca todt~ au fost pre. senţl cam 300 delegaţI. Au i tatoru!, respun,e., ClI. multii sl~llralU<.-
l:crtaţL Indata ce au anat despre cu- aJUI1,HCd ~ra ,soLldl-de}1~)\r.lt~. :\llllHl ,lstd I fnst de: f.it,1: !icbel, Vollmar. Bermo- I p,or,tolal,l. La invItaţia ce I-se .~,l . 
1rinsul )roclamatieT, s'au adunat la sfat am VOit 'S o [IlSemn,lm ~I InCa ~,cee,j, Ctl I ~I H ,. ;. pr c'" I tls~a\ spectatorul eur,Wi portoca!a-- . ~, t, ,. .' ,presa OHetască dtn Budclt,csta, C<1,'e a luat le n, '.' In., ), aun etc. locmrea sa, manancă. 

~l au !10tănt ca telegrallcc să-I chieme în ar2ndel ap,irarea conştiinţei Jllaglllarc, cu inll:mplat la discuţia punctulUI din pro- Gustarea spectatorulur este 
în capitală pe contele /lpP()1!)'l, prc?e- nicl o voroa nu le-a amintit colegilor lor gram, care se rderă la munca ziariştilor de ilaritatea publiculuI: cacI spee 
dintde Dieter, care acum petrece la ~espre oare-care sclpra\'cghere a <lutorită- social-democratl dela foile civile, Au c;iruia i-se parca că Inc1ncase o po 
moşiile :-.ale din Eberbardt, -~- şi sa-l ploI', care l,e p~llea Iti nep'~;l(u,tă. I)e~pre-ce luat cuventul l~ebe1. Dr. Francisc Me- nu mâncase, În rc~ditlte de cât o. 1 

b ~. I - ) ~ dI'11 regula de altcu1l1 in nndu./ acesta SI polltla !lOU' 
roage pe asa ,~- UI :"':2 - _. , ',' ',' h ' , itI d I r e' , :\" cii . 1 ~ ~ J " stra şI-a Uitat. S lIlţelege tllnd-ca era nng, pflm rel ac oru ea» J lpzlger . llr3 li oase e experHnente a e ",' .' 
mentul de casă să LonvoaLe Dieta pe vorba de social-democratl~. Yolkszeitung c si Or. Braun. Dr, Braul1 artiştI, ne face să sfătuim pe citit 
ziua de 23 Septemvrie. Rugarea e . se silea să dov~dească de ce a scris el iee parte la representaţiunilc ce ve' 

1- 'd d ' 1" sala hotelului IlCrucea Albu" in se suoscnsă e 22 eputaţl lntre a ţII ŞI Sf I în .Zukunftc,si aobiectatcăLiebknecht ' 
Ihrşl'tu pănlSA tiv ,. :.q ~I 2~ SeptelllHie (-'liercU'rJ...~J(JT) de Kossuth. care incă a-.;eară a sosit n U UI. a scris contra social-democraţilor în ~,_ .. ,., __ 

1Il capitală. Profesorul Stenzel, ale careI pre- cel mal josnic ziar, in .Fakelc. Dr. 
Ce priveşte geneZ3. proclamaţieI, vederI s'au implinit intocmaI. prevede Francisc \Jlehring, provocătorul dis

in cercurile polttice din Viena se vor- lucrurI nu tocmaI vesele: cordiilor, trăeşte din minciunI. ToţT 
bcşte. ca proclamaţia era deja gata, când »Declar, scrie el din Ham, ~tiu despre el că in revista • Gar
mal zilele trecute '\'iâl l'a cercetat pe burg--- că erupţia actuala a Vezuvu' tenl<.lubcf a injurat pe socia\-demo
Kijrber in Heichenau. E opera lUI lui nu se va opri curenei, dar că are cr(iţi!: Bebel (cătră Braun), Apăra-ţi 
Kiirber. care a Jedarat .\1. Sale că par- sa crească In intensilate prin arurll:ârl on()area, dacă esti în stare! Braull: 

,~SiI1llilHitt()l'ul" În e(L!.1lt·~.l'u~ 
pornlil. In nL1meru! din llrlll~) • ::),::.,wQ 
nătorul scrie: c Dorind (a ',e,vi~~Cnoa ........ 
stră să pătrundă dit m31 'llbn;.; in ~illU. 
poporulUI românesc, aducen: la 0:['10 

stinta !)reotilor si învelMonlor no~tr. 
" , T I 

- de aicI şi de peste munţI . -- (',~; 
Administratia f Sămăn;)toruluI va li .. 
pări pe vii'tor o ediţie popora/ă,-"tnrL 
se va desface numaI prin abonamenl 
anual cu preţul de li /ţ:l, plătip in;'l;n,te t 

tidele din Austria nu vor mal sprijini de pietre, de lava şi de o puternica Onoarea lllea inc'rede-mi-o mie! 
guvernul. dacă 1111 se l'a face cel'a, ce dcgajare de gaze ?i de abur care va Bcbel: Oh, cu plăcere numaI s'o 
să i intdriască t'rz credillţa lor. Şi la li Între 5 şi 12 Septemvrie st n. şi pastrez! pentru domnia ta, Braun: Şi 
asta ,\1. Sa s' ar ti hotarit pentru lan- intre 19 şi :2 S Septemvrie, d,-ta pe a d-tale. Pre-;identul Singer 
SCirea prociamaţieI. In H.eichsrathul din • Din punctul de vedere al teoriei admonia;.;t1 pc certareV ~i('CndLl-le, c;) 
Austria, convocat pe ziua dc :23 Sep- trebue să spun că efectul trebue să tie prin purtarea lor de elev! strică prin
temvrie, vor avea loc scene furtunoase: grozav la I 1 Septemvrie, cipiilor partiJulul. Bcbel respinge ad-
demonstraţii energice contra pretellsiu- • Nu mal încape vorbă că are s<1 ll1omarea, tiva 
nilor naţionale ale ... Vaglliarilor. se sim~ă până atuncI multe cutremure c, Din aceste exemple se pot vedea 

l\' LI putem îndestul Iăudrllll\la· 
celor dela c Sămănătorul., -.,., 

Ministru-preşedinte Khuell Ht:der- Profeţiile luI se impiinesc. nu numaI cu ce iubire frt\ţiască se trac-
vâry, intervievat de un redactor al zia- Am spus în ultimul nostru num~F tează social-democra,iI, dar şi câţl oa-. 
ruluI vienez • Die Zei/.. a spus că abia de uragan ele carI au l:-â[i+.uit N,ord- menI credincioşJ principiilor _pot fi Între 
sosit la Viena. n'a avut inca vreme să Ye<;tul Europcl.Alte' telegrame sosite lIlembril al.:estul partid, 
lie primit I'n audiellt~l de c;)tre iVI. Sa erI şi asta-noapte ne anunţe'! că ura- _'~"'~ __ ~~_. 
si astfel n'are cunostinta desple planu- ganele sc apropie şi de 1101. 

;'jle .\1. Sale. De altmit\tcrJ, atai ci cal Atalta-erI în Anglia o mulţime de 
şi ceilalţf miniştri au rcmas surprinşf trenurI n'au mal putut circula din causa 
de proclamatiunea care a stirnit în cer r furtunilor. Instalatiile d.e bal de ma,re 
curile politice din Budapesta mult re- au fost curătate de vinturI. CablUrile 
sew;,. A mal declarat că M, Sa îl va telegrafice dintre Anglia şi America 
primi în audienţă Sambătă la 10 ore, au fost rupte şi o mulţime de vase 

Caracteristic pentru situaţie e, că :) au înecat. 
lUţI cu obstrucţioniştiI: KOSSlllh, Po- In Olanda şi Belgia uraganul a 
hmyi, Bar/ha, Ljjtv(js, apoI ministri fost tot atât de puternic, încât a dă
Wiassi's şi Dardll)"z, t'11d<:anl11a popa- r<.\mat liniile telegrafice şi telefonice 
rul la absoluta linişte / (Vorba "ine: ŞI a Înecat o mulţillle de vapoare. 
I.uati-l de pe mine ca-I omor). Furtuna a pricinuit marI pagube 

'Ca efecte ale proclamaţiei in re- -';il In Boemia. 
gistrăm hotărîrca municipiulUi Kis- La Frankfurt pe :Vlain uraganul 
Klmfdegyhdl.a (cu 69 contra 33 vo· a causat multe nenorocirI. Peste 100 

turl), d'a nu mal incassa darea, şi de·a de pomî au fost scoşI din rt1dc..:ină. 
n:/ir{a chiar şi prirnirf:a dăril dela cel Acoperişurile mal multor case au fost 
cari de bună voie s'ar insl1171a. duse de v~int. 

Aste-s însă numaI svircolirr nc- Astfel de uragane au fost şi in 
rutincioase! Criza s'a sfîrşit nu sunt \1(inchen şi in Bavaria, liniile de te,. 
concesiunf militare! legraf au fost întrerupte. 

r Ilgurii P,I ('ci liţi. 
Am spus deja cum s'au păcălit 

1 :ngurii: au chemat la dinşiJ pe membri] 
conferenţil interparlamentare din Viena, 
:;ii când colo dintre aceştia socialiştil, 
după-ce au mâncat şi bcut bine, I-au 
hatjocorit reu într'o adunare socialista 
ce s'a ţinut Duminecă în Budapesta, 

:;: 
::; 

La nol, până acuma s'a semnalat 
o căldură tropicală pe ziua de erI. 
precedată de un cutremur de pe'!m2nt 
violent care s'a produs l,l orele 10 şi 
2 minute dimineaţa şi a durat H'O 

18"20 secunde, tiind de o violenţa 
extra-ordinară. 

VOIAJUL TAlt UL UI. , 
După ultimele ştirI sosite din Pe

tersburg, programul voiaj uluI ce Tarul 
va (ace a (ost stabilit astfel: 

. In ~ursul st;ptemâneI curente va 
li la Darmstadt spre a yisita familia 
mare Ducală de Hesa, rudele Tarinet, 
cu care ocasie va asista la nunta Prin
tuiui AndreI al GrecieI cu Principesa 
de Batcnberg; ear d'aci va pleca in 
Stiria spre a lua parte la vcntltorilc 
ce lmperatul Francisc loscf a rregCltit 
,n onoarea sa, 

Din Stiria Tarul se va reintu~lr('c 
la Darmstadt llllde va petrece timp mal 
indelungat, până aj."Iroape de finele luneI 
Octomvrie, când va pleca In Italia 
spre a visita pe Regele Victor Ema
nuel. 

Spirii:i;ştl celebri. 
Zilele acestea aII ~lJsit [Il ora~ul 

nu~trLl spiriti~lil cclrbri flome::; şi Fey. 
El \"ill ft('Wll dill !{onlâllia. Pc unde 
nUlIlai au trecu!. aii stârnil admirare, 

l':aUl ce ~nie, de cxelllpJlL ,'Eve
nillHmtub din la~l despre el: 

* oF.. ~, 

,,('Ilrtc'u Holtullluhu'" acc , •.. 
fi titlul Cdlindarulu' re . "I __ ci 
institul-ul tipcwra '" - " ta. (pnJ: 
prietar l,oa~- . ~ JII1 Şlm/~ltt 
Silva,,.,ief va eda la Imea lunel :",~tP 
temvrie a, c. 

Această Intreprindere literară va 1: 
un adeverat magasin de înveţllltIrl 
pentru toţI ROIll<Înir. Pornind dela Y...alrr4 
proprie (Selagiul) in anlll prim va d,1 
un scurt istoric al desvoltc1ril 11;:.tion811 
bisericească, culturală )ii econorrticL . 
St:lagiu. Acest istoric va 1~ i111s1t, ". 
portretele bărbaţilor r:Gstri cond'" 
tOrl şi a institu\iunilor de mat mart 
portantă din acest ţinur. __ ,_ 

Cn grup de bărbatl cu ren " 
litei ar bine cunoscut, va da.. f, ..... ". 
de înveţăturr folositoare pent~ .... _~ 
m5nul, fie acela domn orI ţen -~ 

In anul al doilea şi c -
vom continua cu iml~oRă\>o- ca ~ 
material pu,> in orJinea cea '<"., ~ 
fecw a.-;tfel, cel cel-ce vor aJll~, 
loc cillindarul nostru în timp-Te d~ 
anI vor avea o bibliotecă mult fe . 
toare in toată privinţa. ., 

Atragem decI atenţiunea publ!; 
cuIul nostru si indeosebI a J-Ior preO\l , 
şi inveţătorl de pe acum.a as~-
lin daruluI ) Cartea Hom~:....Jd*{'~, 
pe lângă aceea că ~~f'" djustat dtlTl li. . 

. t "1 cele maI·~r ecte a tim p U ul cenn e e d' t' " -
mod~rn va ti toto at<'\ ŞI a.arte Icflm. 

, .. --~-~ 

i 
I 

Eată cum ÎsI varsă năcazul lAI, , 
k()tm~II1Y~ : 

Cutremurul a fost simţit in toata 
teara şi din aceeaşI direqiune dela 
Sud-Vest spre Nord-Est. 

Homes şi Fei sunt cel mal mari 
spiritiştr aT llllneT. !)eviza lor,: ştim ~otul, 
'"edem totul, ghicim totul, a tost g;1sltă ca 
adev<lratiî, pretutindenI unde celebra p<;
rechc :lrti~tiC<l a uimit ·Iumea cu expen-

XOUTĂŢt·-~·· 
AHAn, IH :-:f'plpm\'l'i{~ [1. l!JU:L I 

Dill causa s/;lIlel s('rbdlO1"f de [,rull . ! ~ Soc iaIr-democraţii interna·~ionn Il in
tr'un punct sunt marf, şi chiar neîntrecuţY: 
adică în călcarea în picioare a tuturor re
guielor de bună creşterc. Eată cel mal nou 
CJS. S'a petrecut aJaltă-eri la lldunarea so
cial-democrată, care s'a ţinut în Budapesta 
in Tattersall. HOl;Jrîrca adunăriI aJusă 
COl/tra partIduluI kossutlzisl, se ţine de al ră 
pagină, aicr înregistram numaI faptul, că 
la aceast:1 adunare au luat parte şi au 

ŞtirI sosite din Gala!l, Braila. bşJ 
Caracal, VasluI, Ostrov, OdobeşlI, R,
Vâlcea, Adjud, Tirgoyi~te, Foqanl, 
BuştenI, Oltenita, etc. spun că şi acolo 
cutremurul a fo~t violent, 

Nicăirl nu s'au întemplat acci
dente, spaima însă a fost pretutindeni 
mare. (,~Oro1tica"'). 

mcntele eL . Fc\' 
Ghicitul se execută de HoJllCS ŞI • , 
. . ., ~ f lui seu Homes In chip <tbsolut unic In . e ',' de tl la 

. F'· -' 1 ropun ca să te gan ş, 
Şi e! nu ţ p _ ii să-tl spuie gan-ceV'l pentru ca In UrTU, , . 

d 1<, '~tl cpun d'oJată, la ce anume u - CII," • 

te gândeştf , 
DQamna Homes-r c\ este cel mal 

deshirşit mediu cu dublil vedere, a tim
purilor noastre, 

iV-rul p1'Gxim al ,liili /Ioas/re l'a apdrct1 ! 
numar .\lar(! la al1le,~~,r. ~~, f~'~ 

- . · .. ··A~ .-
t:ltirl J1el'sHualc. P. S, Su Hpisfllpul ji 

r r. IJapp al AradulUI, ÎI/solii d~, ~II~.'/rlf' :j~ 
V. Alallgm şi protopopil /),.. 1.. J rd1leseu '\ 
şi r', De/clJ l'a "leca mâlll! dim1l~eat~ sjJre '1, 
S',-.\1icl.tuşul-Mare, wlde l'a Sji'II(1 blsen~a, 

• 
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I teristul COlre s'a bucurat \'t:z~\1du-se eli-

l)t'l'~,weuthBlt', nil se pua c berat din serviciul de sentinelă şi atunCI 
.Ufei Gllalillca c:l'crlarp,~, .iUI~:~aIOl'eaSc(: a po\'es~it el ,Oliu:',;l ;: pr,-'\;'cise cr~nd 

, ,~C se urmează 1111\>011'1\ d bl ,l\ Uiiil pro s'a dat 10S dIn tr('Tl s<l p~i/,C,l:iCa traista 
'()POP Laz<ll' ll'l'nea din Ciolllac~)z, După; pâml ::a trimite pe cinc-\'a ,Lblpă ca; oti-

AceasUi Înfricos:1tă nenornCl're '1 J()ll~ \ {' - t' . în eate v' .'~ ~ ," _" ", (m mnl nes l"1r.lnoasă I:l'emă pentru 
7 ~- ~ ar sel?lt~ml;lnl, ,c<~re loveşte pe mult înfrumseţarea tenulul c crema de llorI de 
n~erc.'L ,3.\111 le ootl';:I;1n:, t11\lP1C J,: ch- li:i.lc, 1:11 o.Jrcall costă I cor. 
~~;:ştul11croase rude ŞI lasă ort,lnT treT co- I~udl'ă de Ilor1. de I!l!ac I cutie I ((~\> 

,~nlH SlllJtf'IH adica inrO~'lI1[\!l. .I11dele de i cerul ~~f ~l1tase d~, _~'lelLl! :io:~at.> ,- ' 

.• Sapun de !lon de lIlIaC bucata ÎO 11', 

P d'ita 1 uno 2 cor. 
Pudra luno 2 cor. 

" ", :\1' 'li to,tI,[ zIUa a pctrecut·O! _ 1 reSd maghl'll a t dLC 11,\z dl: tP' osua I'n turist rom:tn. Zlarul vienez Die 1II:-,l~,llC1H , (U, '1 _ .t 1..0 'nenI Hom:ulUlul care a stat a(olO ataU, con- Zeit" a primit din Lisabona urmato~rea 
In ClomacuZ) a:-;cllllpm,~es :." 'i , o(~~, ., form porunciT ş~1 ului seu ~o~T credem telegr,l;n~l: 
A pus mare g1'l~\llale .:-)1 a.call~~t ~;\all~ i lI1sâ că aceI ({oman a d.n () stral~clla uo- ,A "u~it l~ Elv3s (Portllgalia) doctorul 
dac.a eli lernea a agItat In hlserlc.l ~I, vad~l de calitatea sa mare mdlura. :oman \ aslle (Jeorgescu, care arc să străbată 
daca a ocfll'il orI nil inaintea bisericiI \ '" ~n, dOUI. ani şi. ~) luni :~~j,I)(tî chilometri, pe 
lJe credillCio~iI sel cari vorhesc mal C~I , IIlHllU:Ul'al·t·~ r"Hti"it a anuluI JOs, la,ra bam lT1 buzunar, avcnd a primi, _ I t t'~ 1! d' dac:.l lsbule~te, un premiu de 200 de 011'1 

lJ1ăcerC LHl'rJureşte:; nCI,:m ra CNC,P;']'\ "-colar la ~coalcle me Il române din d . Y' C IrancI dela un club de sport din Bu-

dl Iel'lw<l a flleul app] :-:;1 de va aJunge' Bra~ov, s'a fa',:"ut MiercurI la oarele 3 cureştl. 

- ~lij:oc sigur contra durerilor de 
stumac, a sgtlrciturilor şi a c~itarurilor de 
stomac, contra boaielor Illvechite de Stol11dC 

şi con~:a iips~r pofter de mâncare, pe :.;rm.Î 
un ,ml!loc ,sigur purgativ rârâ durcr[: e 
cealUI lT1tăntor de stomac ~d iarmacistuÎ ul 
Koss~th, O cutie de probă 1 cor. 20 lii.; 
o cutle de probă 2 cor. 

__ ,aI~~afll d,e" 1?:dJ>]'(' , il, \'a),apara ad- r. 111, prin cetire~ le?:ilo! disciplin~re, Georgescu merge de 2'~ de lunI şi a 
vUG.al.~nl'. (1. lnpon dlll l.)lsll'lţa. Cu această ucaSlune directorul glm- s!rJbatut H,om;lllia, Husia, Serbia, Turcia, 

* nasial V, Oniţiu, intr'o m(;duvoasă alo- (,recla, Armenia, Albania, :\lacedonla, 

1 I 
'd I :1' ~{untcne~ru, Bulgaria, Serbia, Austria, 

.\ fillilrut: .. )nNstid ~i Se 1I1e" c cut.îune e-a recom3m at eleVilor ob- (J " . /" I ,erm~\.ll1a, Belgia, OLlDda Danemarca 
~, x;- Seculu, Cn drăguţ volum, prqu servarca conscient,ioasa. a legilor sco-"': ' " , , 

1 I 

'Il' t
' 

<JlH::llta, .~of\'egia, Anglia Irlanda Franta 

• - Contra ,gutur.aiu~ul, tuseI, ragu
şelel, flegmeI ŞI, a afecpunilor laringillJl 
a,re un e~ect tntraculos pa~tilele de pepr 
~enega, ~e pot găsi in farmacia ",V er u -

~1ar~a~ alui Kossuth, în Arad, Piaţa Boro;~, 
l>cnl [So (casa Dengl), 

1 (OI, )1 Secli ,1 e at,l\ (e 'InecunoS CU Iare, cultivarea VinUl,ilor strabune ale şi Spania. ", 
ca bUIl povestitor, Îndt aproape ne 51tl1ţim A VIS. di~pe\l$atI a maT recomanda noul seu \'o~ neamulUI nostru şi paralel evitarea scă- Aculn c~l}etoreşte prin Portugalia. EI 
lUlH, Cu toate aceste îl ,'om la(.:e mal dcrilor, ce fatalminte la singuratiCi, ca a strablltut dela ;{2,:~U chilometri. 
d';1prOUj1e cunoscut în unul dintr,C nL1ll1e- ~,i la nonoare cearcă să paralisezc cele Face dela ()() pana la >-lo de chilomelri 1'" I ' j II'" 1" t t ,pe zi şi trimite rC!2ulat clubulu-l l'llc"lta- \ug;alll toţi nhHlH'lIt

ii 
Ilostri 

rele \'litoare, Cartea se a!lă l C \'lnz~ '- « mal distinse calitătI sufletestI. De as- ' u .... .. adm, "Tnbw/lt /)"porlilllI" ş,i In libraria ro- d J' " mintea lIl.atâ de care nu se mal po~te (':ui sunt în I'('stanţil eu .. hOBa" 
n1.1neasca }'. S,'mllOlI (De;ik-~' crenc~ Nr,}o). tă- ată lIlrectorul Onitiu insistă mal servI. La <om ,ode pe r"~'" ",e n "1 adauAa a les asupra urei şi în vidiel, spiritulUI 1'''''1 P°rlU" h.d ;1 ,,11 ută 'lI ama- n",nl III 1'011, sil "il", ,,,1,, ,";1 " 1'('8-

__ 10 1iJ..-<p"e poştale de clică şi gaşcă, care dacă sar in- bliitote. " • (' UlII p('I'" l'il\t"nţ ('It' (!t' "hOllall1('1I t • 
.---' ,cuiba deja 1n inimile fragede ale tine- I~1l1.tl;1 ('lI 111'''','111. S'e sc'r'le dl'Il «' li \ 't i 1" 1 
, , Patl'i()ţi~ l'uJ'i."'<[' _ Pre," maghH1Tă. e I rimel noastre- sar descărca apoI ca ., '. -s, nil' P"('ZlIl " III' II o H'ltI 
lurlOasă, pc C~oaţl, om c~" oeas!:>. escurslell un blăstilm traditional as 1 I - Oradia-mare: Deja de mult s'a obser- po~tn1. Adm"" 1'rU). Pop .... 
ce au l

ntre
pn,ns stude~ţll }~1aghta~I dela I " ' " uţ ra neamu ~1 vat in tinutul Beiusulul că 'n pădu

prcpar<.llldia dll1 Deva lt1 f lume ŞI de a- \ n?str~ P~ll1 ~pIrltul ?trăvltor al des- riie di,; apropier~ s';u sporit urşiL 
colo pe vaporul Zagreb au p.lecat să ,visi- bmarn şl.nclIlţclegenl. -~ .1,01 a avut P' " I ană acuma au facut pagubă numaI 
t,eze ,porturtle dalma~e. Pnm,a ~t(lţle a I DC pe Hlng;) o superbă ZI de toa- in s<1tlicn:1tUrl', alaltăerl insă a căzut 
lost. ~~rJ, p,e urm;l Spalato, alc! Illtl'CJga \ mnă cscursiunca la Poiană, dar nu-"OC\(:t~\t~ Ca cmat pc coverta "Jporulul. Pc I '1 d l' " jertfă şi un om, Jertfa a fost Gabriel 

:' ţermuntl măriI ŞI pe PIClţa Sall-Pietro de 'mal a e eVI or e a g1l11l?aSIU ~l ş-=oala Giurge, fecior de 19 anT din comWla 
obiceI se plimb,) mult.) lume; indat,i însă real.<'L Am r,cmas surpnnşl, cand am Pevicl, care cu tin tovaras mal tincr 
ce s'a aUl.it ca pc ";lpor sunt IllJ,ghiul'f, aUZIt că elevll s,coalelor comerciale ~ , 1 păzea turmele. Pe dl!1d năstorul cel 
mU_ţimea s'a <l~IOlllcrat şi a .în~eput s:lliucru ne mal pomenit pană acum ~ t 
la,ca demonstraţl[ ~()ntra !naghl;~rll()r str~-I n'au participat la escursiunea obici- mal tiller era ocupat cu adunarea oilor, 
gand: Jos cu maghWrll! Sl plUTa studenţiI " . , !' ,din de,;işI eşi un urs sdravăn, care o 
maghiari. Apoi ali venit mal multi pe va- nuttă. yn~tă p\.lnă acu~ d: eleVII tu- porni direct spre o turmă. Giurge 
por ŞI au insultat smuent i1 , le-au aruncat· turor 1t1Sl1tutdor romane 111 comună f 

d 

ără sa se gândească la ce nrimeJ' die 

tot, e I?e masă şi s'au !uat la bătae; ma- dragoste şi voe bună. Nu cumva este t ~htarll. Jn~ă s'au retras 10 cabine; ear a~- in joc şi în casul de fa\ă acel spirit se expune, sări cu o bâta mare să 
,'ersanf 1"<"llto,rşi ~e ţcrm und~, au fost prt- nesănătos-separatist, de care s'a făcut alunge fiara. AtuncI ursul s'a aruncat 
mln cu uV<lIlT ŞI numal pohţta l-a putut " ~ d' d' asupra lur Giurge. Cu o lovitură de 
îll1~,r;î.stia. ' aml.l1ttre U1 lscursul e maugura.re alb l' A' fC' :Jifi'T ~ 1 a Il a tranttt la pămcnt, îl muscă de 

...-- " '" anUluI şco ar ; (w Ga-,eta") I ' ' ~ " nu pă ŞI începu să-'1 rună în bucătl. 
("neolltflo'. sovlnlsi. Foile ma- '" t· t' 1-;" .. " ',,,' • \ll 't_ Il ('1 • l' "1" Atundso!'ti si Ilăstorul cel mal tiner g~'w.+<'w luare lauda unu! so\'ini"t . ~' lHIU ,"'1' al11, mmtstru' , 

m
'''"P'h-l-..-.- ...... \, 1 ' de '()l 11'1 1 l' lOt 1 '\ care încremenit de s\~aima l"rivea scena 
"1') (lI, I'~ vorba le contele Telekv ~ Ula :.ns 1 ere, ur ntoru rlC-

.I6"ef, care a daI "'.lin '"" pe pro- milosull11 r~shol cOlllra Uurilor, ~I-a in~r~zitoare. BOiatul sumu\ă cel r
atru 

pnetatea lul să se angalue 1 Ulli<U hl~ dat dimisia, Cauza dimi"ionăriI sunt d,ulal asupra ursuluI, şi a~a bietul 11-
cr~tGrI, carI vorbesc numaI ungure:;;\e, l1i-,,1<.: diîerende politice acute între el si Clor scapă cel puţin de nu muri SL!b ghia
s'au carT nu ştiu, trebue să invete in ll:inistrul-pre,?cdintc na(lOll1'. Acest~, r,ele u~su!uI; căcI fiara îşI părăsI vic-
2 Junl, tie român sau slovac si tr~btle dll1 partea sa, r(:sl~unzend scrisorii de ttma ŞI se 'ntoarse spre dulăi. Atunci 
să se maghiariseze toţI. ' dimisionarc, dă espresie nadeidiT, că păstorelul alergă În sat şi alarmă oameniI. 

.. * Chamberlain va rtm[me şi pe m,\1 de- c~rl tOţi veniră \narmaţl CU topoare şi 
~' ~~i(,ll- JIonisr}! este fotograf în Arad parte în postul,seu, Oimisionarea luT ClOmiJge, dar ursul dispilruse deja. Vic

~I, dad .In: nea S;l tlrn adi de drepţT pe! C!lamberlaill, probabil, ya avea de ur' tima ciungăI ită zăcea lesinată. Lau dus 
c;at e qe reu d-sn am putea s'· I 't'·' d' " 'd b' 1 -,' ' > : • D,' . ! ,d- eri lC,un lllare emlslonarea lI1treguluJ cabinet l!~ s~t; ar letu (Jlllrge,abea va fi ajum 
a~pru" ,ar n01,nu vrc,m să sILim de 1'n- , * . d _ ..-lI H "r 1 . Immeaia , ct\cl abea a doua zi a că-
ve~~t I,;U 4 ,omsch, CI reproducem din reVIsta sa literara ti) unnctoarele sire A lt'g;(')'('a «It- Hotar in ehitig;- petat ajutor medical. 

i>cr~se la adresa noast~'ă;, , , ' llmza. Sul) presidiul protoprctoreiul • 
'~l t~, It?"t e obral:~lCle, stng,lloare la 1 Lukdcs Endre, JoI s'a tinut alegerea de t.ht."tt'le lui J·Ol'tt·1' sunt cunos-

cer .. ;; a d 111 ce modae pune unuure'lscă I 'fi' . / ' ~. , ' :-Iă nf' t,:oata din rebdare pe 11 I \"', " I no. tar .1r1 t... lllig :a,a. CandIdaţI au fost cute ca aparţtnend fabricatuluI mal bun. 
, ." ,o , nAUrlI. 'i' A 1 1) , .' [' f 

ULTIME STIRI. 
I 

Vit>na, l8 Sept. Da 1U orI' n, HI, 

n !'-:()sit l ~ Fil'rln. \Vilhclm, împemfol? 
(hnwtl",iet, ÎntiUlflln It l'l 9(0'(1 d' ... 'd, 
Sa ~ i fOţi (lYch tel ,cit. Deşi v emr:rl e 110-

roasa, illlen' ă nwlthw~ ,'1p. rldtp1Q,~e JW 
!)tmde admmînd pr t til1dMlf P' Î r/aIt,1!' 
Oa8pl', TOt pP/e C{l.Y·[ f nWHL [ordorl. enll~ 
('ompu~e din .14 ba,lalio'Ui.e d~ in/;mter f; 

şi 18 bd, de ellvalaif'. Lrt Ba. q .lI. 
Lor au f"sl îuUmpt·nat.' d~ po'ncip('Z<> 
Liechtenstein mareşalul de curtI>. şi ('MI

t<l~ Koloniecki, cari l' au ('OYLrltL~ PI' Îm 

p"y(lf"d GfTm'mirl în apart(w,p.ntd,~ Snz", 
La 11 Qre \Vîlhelm l' (t primit t.;t 

audif'~~!ti P'! amb(t~adorul f/,>flWllt ('oYdde 
\Vedel, opnl a vizitat /:np','/a, /pul" sunt 
aş zate si '(iii€' regirtt t Elisabeta şi (llu~ 
Rudolf, tl/'punend p;, de Clîte t) curnmâ 
(rumoas·t. De aiei iL m(i not din. nOu ÎI. 

Burq, und~ a lunt dej~ulUl in 80clf'tatea 
.1f, Sal"" (1, monar"hului YIOst u, Sara la 
6 ore a. to,t )WI.S 1 festivă, cu care prii,} 
J1. 8(1 l'a sllhdat în ctwinte caU~ pe 
înllftul Set, oaspe, \V tlhehn a yidic<lt p'~-' 
haru' în săn tatea mOllarchulul nOilJ'1.4t. 
8am la 8 ore a fo~t reprf8Mtatte r,f.<;til'('j 
la Opera, ltt care au a,sislrLt ltmbii i,n
peraţl .. primitt la intmrea ÎI/. /tJ.r;L GU 
e~ltuS1as!e aclamaţiunf. 

• ,O"' .~._. ________ . ~-----~u;: ~m, oare c~ 1111r'0 cii};' n'precu- 1 ' :->1 . ure Op~J~ICI. candl~atul rontâ· n ce pTtvcş(e orma de gust şi cali-
g,.ta: tnc~~mlllea Il l'a tra,:':~ 11/ (eapă pe 1 mlor, ŞI, ;'\c1IlY :-;andor, scmtor la pre- tatea buna, ghetele lur Porter sunt ne-
toIt .1 ;";"k _:. I torcle dm l::l~k, ,candidatul stilpa- intrecute. C. marele magazin aiul Parter Red, ,e6\,on;, 1 ...... 1t"8S" ~1I'ialltl. 

a
-r',,", 't d ,clh _ t ngurJ Dar numele-II' mnl dl\1 comltat. Ca să infrice 110- a luat un avînt as ,'a de mare, are s o, Ed't & 1 l' o' ,;-' ~ co o co-I __ Sy, b .. r . 1 or ,. ure Olloviel-Utm'I""Il. 

C~', priveste acum I':a' 1'1 " 1, I porul recUiraseră SI vre-o C) geandarml, mulţumiască în rîndul înta,'iI ca1jt~til es- ----,===-= .=~=~== 
. ~ ~ ,a, IntrCL)ăIll" , ,." 1 \ 

T'lC; se teme d sa s;). scrie astfel;~' '1 carI fireşte n au rost in stare să scoată ce en,te a ghetelor. Ace~ \l1uşteriI din INSERŢIUNI· RECLAME 
_" n'~~~ \;~~T:~l a~a ~~ ~~r:;~~\ nepr~c~'~et~~ : poporul ro~ân ddi~l flegmă. A La al~- Părobv,mţă, ,cari nu pot veni in persoană, ===_=-=.==-== ŞI ~-===-=-~:_-~~=-., .. 

• "" ... ;1, ·l')~ "1 < ne trage 10: gcre a reusit can Idatul romanilor' d-l" 1l1evo18sc;l a telefona (n-rul ::P4). ţ......,..., ,-OlIlanl ar sta cu mi'inilein sîn;' lAI P ',. : 1 I - ~~ -~~~~~~iC"::C:: 
pe a h,!'.e 1 ,ni-se sp,une că d-~a p~bli~: s ~u~e UpOVICL. -, _ După cum ~ ,fii se a mare e magazin aluI Porter din Piata '"'"ll't,","~"""\.I"J'"lJIt~~~~5\~ 

,ase IP l1AI~(}ld" o poesle despre en magar' .. Cfl7, Acontra c,andldatul, Nagy Si:Hldor, LibertăţiI, unde momentan se satisfa~e Cele mal modep.ae 
oare-care. ! mtr atata era sigur de alegere, incât Îşi tuturor dorinţelor, 
l' '" 1 comand,ase deja si banchetul' * 
\,um \,,\ ti' r' Il ' 1 1 . " 

paltoane de copil şi dame, mat eftin.: 

se pot procura la firma 
/- ,Mlen,u~,J,. ln' ,,~~,t~m~\~~ tr~~~~~uc: 11()r~:l!: ,.. -, -- '" .,IUhilt'ul lllwi HI'Ill~ {Un ArtHI. 
~1ntors soldaţll Je\,\ \J1'lIlcvre 'in dDn b sau, I \ Smu('~flerea d-1WI ~olotlel Ponthrhnt LUllla trecută, marele bazar al fraţzlor 

'.' S"1 Înt ~mpl t -' , o nun v nenorocire care p 'd' ., D h SCHW , '1 j ,t.: . a urm,\tO!\\\ lapt. Dună-ce t'.)tT ' .... Rrt d' " une 1n ollu O buna .'Il/se a (\.vul s~rbiltoare mare: s'a ARZBERGER MANO 
50 l aUI sau retf'lS de t', t< e In SOCIetatea bucurest >a ă t l • 1 " , . atras :atentl'a j,'jC, , I pc perollul gării, a duit :\lTercurI seara OOPlll" l' " c, nd " a ~gu- mu il 111 pa atul mmonţllor. LocallUtţile ' .... " ,PUL) ILU Ili un 1 . t "ţ unea In stra,L,' (' ·'l· .. "111·ll·tll" I .}) 
Inon cu ,ull •• ' "." m "",,r!,t ro. ' Rom,nă. . <,,, noul sun I ItJtpozaule, de pl"Oporţil graB- I ' .. o, ,,1, ,>, 

~ , III pu~(.;], L,lre p\llllb 111 il >, I D" P l' \t" '1 in paşI reglementari na 'a ' l lse I ,na iwe ontbrlant, văduva colon _ (Ioas('. 1 at 1I1 parlere, cât ŞI ÎI\ ~taie cunoscuttl ca o firmă ~oll·d'''. 1[1 nl"-
, r /.c o tI <'hLl llni lului Sc It}'> b' el' ~~ <J c. !ll.lre, <lşezată aproape de I~eron' I ' <, "~ ar a ont nant, mort in sept~- C ° tU eYl'rata espozitie de conlec'iunl 1 " I .. (' s-e 80!"opla . " ' ,e ClIC-1l1l 111clilde trecute h (', ~"L' ,t • gaz1t1u acesteI llrme care a

l1

rO'l!"e 
, r, v~e=un vlgd dela tren de tralslll '., ,"; , ~ '. J,r,.llov.a, şI-a curmat ot ce c modern e inunlmadil în acesl i " • t' Homanul striga: ' ' \Idt,l tI ăgt.:ndu-şl \Il \l1l1na un glonte haz'lJ' ~ t 1 1 t r'I , .1 1,' i esc1uSlv ţll1e nllmal11~U'hch' th' dam.' 

_ Hali! rrer dl':,) DOdl1lna Pontbriant locuia cu en' 1ii~ .<.' un, ,( P:iP~ l',emtnte ueoseulte l 'd·' . ~ 
". Abea l'au putut' '~I' d I . Şl cu nc~te rude In strad~ Romana ~r' r

l 
1 pelltru mărlmlle de bumbac, mătasil, 1 au soslt ela, 111 mare asortimcnt. 

, " , 'b . n up eca sa lase \\" I . • . ~l, Iru ,\ " trc\'er~a II eră functionarilor d l' ' (hlltC<l LO onelulul atectase cllmplit ~OUl!, covoare, perdele ~ car SU~ lloutaţi în articol! -~"'_' pe ~llercurr, până Jo'y după "e ,1, trlen, l?C ,d. na Pontbnant, din cau/a aceasta ne- In elage ha.ine (tata pentru' dame" 'u~ I , 

flt! cred' , d' ar11la~ so da- lencta vă1u 'U " " n ' • .:1 t ă' - .-1:' ," J[~~\os, a:oneJ sale sta tot pază i t' I l .. ~ ,e~a !nt~ o contInua suresci- poane, jachete ~i djferi~ posamanteril ~e oamn Şl Iarna. 
,l~ga tra}sta, fân! să fi dor '" ". dre, n,ervoclsa, .,ltercun seara, dupd masă Chiar " >·t " , ' ' .. , ' mancat. rrecătorif nu ~J ,ma ds<m să tI pl'ohtand ue un Il1Dment cînd rema' " " ~1 f S ellOrul hazaruhu e ImlJozant Mentă spnglllUl tuturor noua Imna 

d I "1' ştiau a seamă 'i • ~ d d • sese '-'[ faco onuare nu 1U 1 f' t'l D I ' e ,r0stu ac~st~r sentinele. Abia JoI d "s n~ura In o ala e culc,are, scoase un re-\-'" .. ' , , 1 ma ra,lor eu/se z" care şi-a pus. de ţintă a satisfa..:c tu-
ar,l1laz a SOSit In graba un sold' t ,up:i vohcr pe care-l avea Intr'o valiză si îşT CI :;1 or,l~lllllI nostl'U. Hecomandam lu- I tur t "1 1 br 
din partea oiicerulul să-I caute d ~ ~~1~~1~~ trase un glonte În inil,nă. 'turUl' s<1 cerceteze acest lUare bazar,' 1 or pre enţll Of mare ul pu lC. 

P l\ţoartea T a fost Instantanee 101;; 1- 10 , . ~ ~~~~~~~~~~~ 
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BAZAR CENTRAL DE MODĂ 

Al~itnrI ~~ntrll 

Mr~aU ~i ~am~, 

Conf~cUnnl 
ucutm damc, fctc 
. ~i couilitc, 

Mătă~ărtl. 

Broderil D, haine, 

'" 

r ,::,,{ -1;;;" 
~l 

" 

, 

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

13 anI, am mutat 

- -
..... ~·r. ~ .. 

" --

-~. -~ - -~...,. 

~"-",' 

.. _,~" 1-

~~~cialităU:stof&l ~ 

d~ haine D, dame 
,-.,... 

Bazarul de modă --- ( . ~ f 

. în clădir~a bi~8ri~Ur~.'L]~tllI1inoritL ~ . 5 ...,~ ~:l 
unde, vl~ Incapenle l~m~ozante.~.I. 7 . I 
am mant stocul de pana acum Per ~ ~ 1 ~,.. .: 
al mărfurilor cu cele mal nuol r . ·_··~o~ .• r' 

speţialitaţl şi articolI de modă lJOy~ar~,u ;:" 
din urma, în· cât suntem în po- ~ar~afnfl, . 
zitia d'a satisface celor mal '_f~ ;; , 

mari pretenţii. 

Bazarul central de moda 
l'am deschis 

la 14 Septeulrie a. c. . 
când am inceput vînzarea tuturor 

mărfurilor. 

Cu de os. stima: 

~: 

i 
,- J 

.. ~-". ,~ 

. i"~ 

,~ .~ 

Bfm,· .. 
Rf' .. , 

,~:_",,";F 
. -~ 

.,1 

.~ 

~o 1~ 
.. ~~ 

FRATII DEUTSCH, ARAD·/l 
·1-alatl.1 ~liIIOI·ifil.)I· .J 

.~ 

Tiposra1ia • Tribuaa Poporulul-, Aurel Popovioi-BaroiaD, A.rr.4. . 
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• 

Ulll'tETEA 
roai bună )a spălat. =--_ 

-----==~ Sub scutul legilor. 
~~-- lIutl folosită in spă1ătoril şi case private. 
ViJleţ&8ra ca 

Eltfnl ~t neînirecutl\l 
y IXtu l I stioH~ Dlare oA de Q4 fU ajunge la 10 spâ ... r , -

1 stlclâ wJ oostl ii cor: 60 ID., 1,2 de sticlă 1 (lOr. _ 

I . ---== Se poate cApeta pretutindeni 

:-~~r Sli:iD

• ,,,lm "FralsiR""~ATI6, ii H OCIISIN GER, fabrică chimică. 
Fabricanţi: 

BUJ)APESTA, 
VI., strada RozRa ilS. 

Cei' mal vechiu atelier d? rep~r8turl 
. d ZI'" de biciclete ŞI ml:lşmI de 

Ş1 epo " L'b t ţ' 7 c~ In A rad, piaţa 1 er a 11 . 

~'HAMMER VILMOS 
mehanicÎan electric. 

N -.·ul telefonului 96. 
Biciclete de Dresda, calitatea I. 

_~_ Depozit de 

Maşinl de cusut Singer pentru bro
darii fine, şi 

maşint de cusut Singer cu ;']2 fi. pe 
lângă garanţie de 5 ani. 

Instalări de sonerii şi ~elefon. 
S8 primesc pe lânga mare g~r~nţie. 
Mtare depozit de bucaţl de bICiclete 
ŞI maşinI de cusut. 1059 9-

Telefon pentru oraş şi comit~t 47l. f· ~_.... ._._. rQ "-:1n atenţia gospodăritelor. 
Aa-SObl'<. 

·1· sticlele de aburi 
pentru cratstavetl ~i poo.me, 

In sala mare dela "Crucea aibă", 
Numai 2 repres. 

Mercurl şi JOI la. 23 şi 24 sept. 

Inceputul la 8 ore. 

~mtl~\ţ;j;n 
Cel mal renumiţi artişti 81 lumiI. 

OccuItism, spiritism, psilulogie, 
somnabulhuu, şi sugestie. 

Preţruile: Jocul 1. 2 cor. locul 
II. 1 cor. 1)0 fiI. Loc de stat 1 cor. 
Galeire 50 tU - Bilete se pot cum~ 
p~ra tn libraria luI Klein Mor. 

Telefon (pentru oraş ,1 eomltat) Nr. 387. 

BRAUN N. A. 
deposil de colori. 

Arad, str. Forray, piaţa Boros·Bani. 
Mare deposit de firnis, culori de 

ulei fabricat propriu, culori pentru vl1p
sirea podclelor, ule-iuri pentru maşini, şi a. 
toate de prima calitate. 
- Comande din prfJvinţll, se 
1034 26- efeptuiesc prompt şi solid -

- Pachetarea g'!'stuit. -

Serviciu escel:~tfstrie locală' 1 n Pi i EL ,a. T Q k O 1 Y 
P In 

ALBRECHT AGOSTON odifioiul ROMA" NE 
(mal 'oainte CSt'h Kllhlin) b i s e pic i 1 

din luna Maiu 1903 in am deschIs o hala de 

A:Ll,~~D, caCea şi buoătărle 
Strada Salaez corespunzMoare recerintelor modernp , 

(CllS.i L6(}Et). unde cu preţurt escepţlollal de (lf· 
tine se pot c~pMa mâncarl bune dlt 

Recomanda In atenţiunea 

ono public mSlele s~u 

mult casA. Se da şi vipt pe lună, tn abo
nameni. Serviciu prompt şi curat. 

magazin de mănuşI pentru băr-
baţi, dame şi copiI 

fabricat propriu, brâne, legături de 
stomar, suspensorff, şarşafurl de 
piele, !rigatore şi pânze de gumă, 
precum toate cAte Be ţin de brfinşa 

8Sta., pe lânga preţuri eftine. - Asor-
timent uriaş 1058 5-50 

KALMAR JOZSEF 
m~ehanie. 

Recomsnda 

10605-5 Cu deoSl. stimă 

KoronellF. 

In atenţiunea ziditorilor, a proprie
tarilor de case şi a chiriaşilor r 
978111-50 

Avem onoare a V~ 8tr6ge atenţia Ilsupra 

atelierului nostru de 

1.' fabrIcat model, rezistind celili mal 
mare grad de caldura, facut din o 
singura. bucat~, pareţl de sticl~, de 

1 . culoare verde sau alba. 
,. Cel mal eftin isvor de cump~rare I Bie icI e tel e 

din Arad, 

Iăcătuşi i reparaturi 
din ARA.D, Boros Beni-ter Nr. 2, 
unde tsecuUlm lucrurile în fier de lipsa la 
eidiri, gratii la mormin ţi ,i vetre pt"actic't 
precum ,i tot fl"lul de roparaturl Ele soiul 
Ista, pe )&ngl preţuri foarle favorabile ,i 
garan~ie deplinl. Se pot ca.pMa PQ Unga preţurI 

: --- - foarte avantagi08se numai la J · 1 sale de cea mal buna calitate. 
UVaepl.Ca e, Are In deposit gumit interioar4 şi Cu toatl stima: 

• 

•• 

URBAN E. 
urme vt:ld. 8lit;o J (izseC 

pravAlie de sticlăril 

Arad, Foppay-utcza 2/e. 

bucăţI de aur şi argint (frânte) esterwară de prima calitate, şitot felul 

bilete de alUanet de parţI constitutive d'ale bicieletelor. 
VANCSO şi LANG, 

llcAtuşl de artA ,i zidire. 

cump~ra pe banI gata cu preţurile li:ftille ,1 pe lângă garanţie 
cele mal scumpe, iau le schimba cu efeptuieşte 975 57 _ W O L F J A. N O S, 

Mare depozit de tot felul de sticle, 
porcehmurl, vase de fert, lampe, cadre 

pe Ungă preţurI sCăzute. 

alte obiecte. 1005 49-

Deutsch Izidor, 
Tot aicI se Capt'ltă PETROLEU de 
CRISTAL făra miros; 1 litru 20 cr. 

Comande dia provincie prompt 
~i grabnio. l05la 11-80 

claBornicar şi juvaergiu 
Arad, Strada TeIllploDl. .. 

Telefon n -rul 4:38. -

fabrfră de mobile de fer 
"".* A pa d, strada Fiipdli Nr. 10. 

i 
H 

Recom8nd&. fabricaţiunile sI\le cu gust efectuite şi In stare WJ 
de- a sta fa tA cu orl-ce concurenţă, c. 5a 

===== .. Paturi d.e rep ~ 
cu uneltele de trebuintă, noptiere, bvabourl (spă.~Mor), paturI 
elegant~ pentru copil, l~Bg~ne şi trasurI pentru COpil. 

PrImeşte adjustare, cu preţuri convenabile de hotelurY 
sC~tunl e de. grAdina., mese, chioscurI, case de caritate, internate: 
tipi li urI ŞI caS8rme. 

\ .SoDliepe (madraţ) de slrmă, 
se con+ecţlOne8~A t!upa m~surA, cu preţurl 'avantsgi08se. J 

Program cu Ilnstraţiunl se trimite franca' şi gratis. 1048 4-4 
~}~~'~~C~l~~~~~ ___ _ 

~. el "<L • , 

- ~ ""- -::- I 

Repapaturi de biciclete, 
instalări de 

sonăriI electrice şi telefonurl. 
Toate pe lângă garanţie. 

Strada Salarz nr. 2. TelefoR nr. 242. 

- cJoboC81 de ghele de bllrbB$1 ,i dame. -
Arad, eoltul pIeţii LibertAţil ,f str. SJmonyi. 

Am onoare a atrtge ater-ţia ono public 
din loc ,i provinţA, ci In atelierul meu de 
cicbot4tie pre-gateac ghetele cele mat frumoase, 
elegante ti solid!.", precum ,i ghele ortope
dice. pe l&ngll. deplin. garan.ie. 99' 516-00 

~!!~~~~~~.~t!!t.~t!+~~f!t!t!~.~f!!t~~~~~t! 
~ Alegere mare In stofe engleze şi franceze • 
~- -~ 
~ Sp~e bInevoitoare a atentiune! it 
~ ~ Bub~crisl11 tml permit a Bour *110 CQ Btim~ p, T Public din Ora- ,-; ~ 
~.; viţa ei ju,., cii am dE'Rl'his de ma! mul" sn! tn CRsa mea proprie ~ .. 
~ & VlS a-VIS de Cal!lR lui MediT un ~ ~ ~ 

~ ~ Atelier pentru haine bărbăteşti. : ~ II 
~ = B"ssl pe (uno~tiDţE'le mf<l", In croit ,i exec".tare fini ee le.am ~ ~ ~ 
~ : cAeţjgat In de corB de mar mu'ţl ant tn priml"le ateliere din capitalA. ~ ~ It 
~ - pot servi pe 00_ muştl'rir carI m~ vor onora cu eo~ande eu craiul ;: ~ It 
~ ~ cel mai tlOU englez '1 tranr;ee. .;:..., III 
~ ~ R·g In special cu umilio'A intehgerţ\ români - ,i cu CODside. ~,.. 
~ f rare)a f.Jp'ul ci Bun' român - iA binevoiasd Il m~ onora cu ca- == l." 
~ =- mandple D-lor. .,. 
~ ct) Pentru serviciu promp& ,i efeptuire Bolid' garanteall ;-,.. 
~ ~ cu Ioa tA stima -g ~ 
~oo P. COL ARI U, ~ II 
~ 854 6-5 croiCorie eDglf'zl ,i fraDcell~. ~ It 
~ O r aTI ţ a, i nea sap r o p r 1 e. 8 t rad a prin CI I p 1\ U. II 
~- ~ 
~ Alegere mare în store engleze şi frnnceze ., 
~.+ ............................ ~ 
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rI:'elefon in provlnch~ şi În oraş 467. 

KARDOS GYULA , == fabricant de trăsuri. == 
-tI@I+-

Thnişoara .. Fabric, str. Kirâly nr.14. 
Recomanda In atenţiunea an. public atelierul Mu din oasa particulara, 

unde Ele fabrica tot. felul de trăsurI cu coş şi fara coş; 
1041 11-25 Calese şi trăsuri cOlllune. 

• PreţurI moderate şi luoru Bolid, frumos şi elegant. II 
Se primesc reparatUrI şi transformarea trasurilor veohl, tot asemenea 

fabricarea dricurilor sau repararea lor. 
- Se primesc lucrtlrll de faur, bulnar, aurirt şi şea. -

• Mare depozit In trăsurI (calese) noI şi folosite! • 

................................. 
Indată, efect surprin.zătoriu % 

-------------------------------------------------.. 
Noul Jahner-Creme fără grăsime. Noul 

Ual nou product higienic pentru înfrumseţarea ii nobilisarea. pielel. 
Efectul tnelati!. fi!.râ esemplu consistâ prin aceea, cumcă 

pelea o brazulul , prin aceeaşl uşoarâ Incordare, cODslstA a~e~ 
meDoa uneI neteziuDJ de marmor alb ~i ftDeţă, care acU nicI 
prin un alt mijloc de tnfrumseţare nu s'a do bandit. 

[D mijloc de îmfrumsetare prin in~u~irea aceasta cum e 
Jabner. 

Creme tlI.ră grăsime agiteazA În tot locnl o 8eDsatiuDe 
însuH.eţitl\. Mal llerfect pe tereDul peDtru ingrlgirea Înfrum
seţărel~ Nestrlcilcios t ID moment efeci. 

Pe timpul tntrebuinţărol dispar peste galbene, bube de ÎII_ 
(erbinţărJ, bubiţe, sgrăbunţe şi altele pentru DecurAtirea plelel. 

Netezeşte sbarclturl şi semn de bubat, acoard!1 tnsuşl la 
persoane mal bOtr{lne o ooloaro de obraz jnnâ proasptitil. şi 
graţioasă; obrazul, grumazul, braţele ~i m!UlUe conservil. O 
trumsoţă frapantă şi o coloare dr!\gostoasă. 

Jahnor-Creme tiirlt. grăsime slt. poate mal ,'irtos ziua cu 
succes a se îDtrebuinţa,. Nu conţine nici argint viu, Il1cl plumb. 
1 klgulA 1 coroană. . 

Jahner 11 Il P il D. Acest sapun serveşte spre conservarea şi nobllitarea pielel, este liber do 
. ort-ce aspreaJă şi esercitl iDftuinţa cea mal btneBcltoare asupra pieleL La Intre-

bUInţarea Jabner-pomadel trebue mal tntaiu si!. spMăm cu acest săpun, prin ce efectul pomadel se 
InainteazA foart·e esenţial. 1 drb. 60 lUerl. 

Jahner p 11 Il El r. Jahner-pnderul este nedisputaver non plus ultra a tuturor puderilor. Este 
, . un puder pentru bal, salon, de toate zilele precum şi pentru Imfrumseţarea peler, oare 

are LDsnşlrea lIU Dumal (le a ,colleri, ei este ~i ahsolut nestrieAcios. Jahner-puderul !.lste un pro
duct pl'trfecţionat, care tn privinţa lJuDută1i1 !l. flneţel ~i a DeperniţlosităţiI este asemenea od-cărut 
]mder Indigen ~i din ţărI externe. Pentru blondine să ia' rosa s'au alb; pentru brunete (chamois, ' 
galbeniu) rosa sau alb. 1 şătulă 1 coroanâ. 

Jahner II p 8 d e g il r 11.. Cel ce-'şl spală gura regulat seara ei dimineaţa cu Jabner apa 
de gură nu va avea nlcl-cand dinţl gâuroşl şi delaturll. durerea de dinţI. Nu se poate 

destul recomanda la carne bureţloasâ ai dinţilor. Tocmal ~a se potriveşte la dinţl: eu rMl'1cinl .-;lăt\nate. 
Un mijloc sigur contra cărnil dinţilor uşor sAngeroase. Contra putreziril cărnil dinţilor. La durcrI de 
dinţi reumaticL Foarte preţioase. este la InlMurarea respiraţiunil r6u mirositoare. 1 sticll!. 1 coroană 
40 filorl. 

J hn r P II li t II d e d t D ţ L Liber de sll.pun. Mal toate persoanele car'! 1ntrebulnţeazl1 a e pa.sta cu săpun conţinll.t()are, au la marginea dinţilor o peatrl1 acr!!. cafeniu deschis; 
carnea dinţilor o moale şi uşor sAngeroasă 1 Este dară a se recomanda tuturor, carI ţin la valoarea 
dinţilor săn()toşI şi frumoşI Jahner pastă de dinţI fără sâpun, 1 dosă.l cor. 

Jahner pom a d il P e Il t r u ere ~ t ere Il p il r u 1 u J. 1 Tegula 2 coroane. 

Jahner- e s s e n ţ il dep e r. Aceasta !ntăre~te periI deja clătinaţI, lnaintează tn mare 
m1\sură creşterea şi contribue hoU\rIt la deplina InlMurare a ma.treţel d.n cap. 1 sticlă 

1 ooro p.nil. 60 lillert 

Jah e v l\ p s o a 1 Il dep ~ r. Resultat reur~it 1 Nu descolorează! Coloare natural~ a n r p~mlurl Cel mal nou nestricăcios mijloc care Indată după prima tntrebuinţare recîi~tlgj\ 
cololtre Datoral'" II pArulUi Jncll.runţit, alb ~i ro~u, precum. phul. dill barbA ~i sprâncene" după 
plac brnnl'tA ~i neagrA Sau blondiDi\. Aplicarea este foarte SImplă Şl este alăturată tn instrucţIunea 
datA fte-cărul etul. O neisbandă a coloritulul după precisa Instrucţiune de Intrebuinţare de sigur nu 
să. lnta.mpH!.. 

La cump~ra.re sâ se spună apriat ce coloaro se pofteşte (negru, brunet Sau MI) pentru p6rul 
lncărunţit. Un carton 4 cor. 

Jahne II p il b 1 o Il d i D A. P1Irul nu prea frumos MI, ro~u şi brunet să poate tu timp r foarte scun MI-auriu colora. Apa blondlna este pe deplin nestricăcioasă, fiuldul e fl!.ră 
coloare şi miros, oare nu coloreazA nicI pelea, dar nicI pAnzl!.turile albe. 1 sticlă 4 coroane. 

Pl'lrul alb nu sA poate cu apa blondina colora. Pentru p6rul alb se convine numai Jahuer 
va.psealA de per. 

l\.1.IJLO<J D.l~ VIN ()ECAl~E. .-

Tusl. Bomboane de Dr. Ollpolcze.r. Un mijloc foarte aprobat contra catarrhulul a orga
nelor de respirat, contra tuseI, răgU~elel, contra gădeH\ril In ghlt, catarhulul de plăme.nl, a respirărel 
grele. 1 lŞatulă tsO filerl. 

Fl,~idul p~ntru Rheumatism şi Glcbt a lur Dr. Hof1mann. Un mijloc aprobat tnol\ de. mulţI anl 
contra Glchtulul, Rheuma, durerl de nervi, NeuraJgia, Rheuma, In muscull, Exudate. Iachlas, Serăn 
tirea UDor membre, 1n~epeniroa mllsouUlor IP coardelor chilaviturllor şi durerilor din crucea spateluI. 
1 sticlă 80. 

Pilllll'le cnrAţitltoare de ~iiDge a luI Dr. James. Pilule acestea Cllr!ţeilc sAngele, iriteazl1 acti
vitatoa maţelor şi 1nainteazll. mişcarea scaunuluI, depărtează toate sucurile rele, fel'ea strjc~tA şi 
răma~i~('le r6mase din alte beteşugurI. 1 boiţă 80 filerl. 

Ulllsam de Dr. James. Balsamul acesta tnci\lzeşte l.'ânza ~i sângele tngreoiat, depll.rleazll. acri
clnneR, 1\egma şi ferea snperft.ul\. ~i prin aceal'ta produce o mistuire proaspătă, prin urmare aduce 
mist.uirea ra.nzel (atomachulul) In mişcare nouă şi ellcitâ pofta la m!\ncare şi beuturâ. Balsamul 
acesta depârteazl!. v~nturile. spore~te acthitatea lntestlnelor, delMurl!. ridicarea din stomach, amAră· 
ciunoa, greata de cap şi ameţiala. 1 sticlll. 80 ftlert 

[DsoBre de rÎe a prot. Kaposi. Aceastâ unsoare se aplicl cu bun resultat nu num al la rie ci ,i la tot felul de excreşcell1t11 a pielel. 1 tegulă 1 coroană. 
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Coma.nde le să se adreseze la. 

RUDOLF JAHNER, apotecariu. 
Temesvă.r-Fabrio strada principală. Nr. 70. 

II Planuri şi JlI"elillliu~te de spese se~'vesc~ gratuit U' 
I I 

! 
A visez cu tot respeotul publicul din loc şi jur, ca 

Atelierul meu de mAsa.r. . I ~ 
pentru edIfiCII, m.obile ~i Fortal ,.:; 

l-am mutst din str. Boros-:Băni Nr 23 Uud f ~ 
8~j, tn. strada Deăk Fepencz· N';. 3~ ~ca~8t pa.o8. 'I'~ 
ŞI m&rmdu-l, l'Bm arangeat conform exigenţelor lDod Sa·tIot) ~ 

p . 1 d <.terna '- ~ 

d 
rlmelBc °dr~fi-c~ uctrsre e mA~ar: mobile, port81, 11larărÎ'" i _ 

e masar a e 1 CII, e c. precum ŞI 8r8ogeamente de biseric.'t ~ 
şc08le! ~râv&lil, csncelaril, ~obile a~tiBtice, precum şi lucrati ' ~ 
de edlfiell atât tn loc cAt ŞI In provmţa., primesc cu preţurile ~"'~_.::"""" 
cele mal moderate. ~ 

Cer sprijinul onoratulul public la intreprinderea măritA. ~. 
Cu deosebit!\ Btim!1: ~ I . ~ '" 

I~,1.1,11J~.ll.iJl.1, J A ~O- 1-. 
100a 6-10 ml'l~ar. L h..: ',,. __ _ 

II 1'lanurI si prcliInin3~:e d~ spes~ sel've~~ gl at~it il 
IJepozit de cinsornice şi giuvaeric,nle. 
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Depozit de ciasornil'e ~l giuvRf'ri(·ale. :-..... ~ II 
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Premiat ru medalia cea mare milenarA 1. A:pO'«ft'a din BlllIapesta în ISUS. , 

\ 

II 1u i 

IAntoniu Novotn"y m In TllDişoa:ra-Fabrio. . 

-

clopote patrntate 
. • ·tJof tl\ll1t.o pra· 

de mine invfntah' ŞI mJl1,l'I 'n -pnrlpa supe-
.... '~~~j.9~~flt n:tÎIIIl'. eHi ~U!l' .P!0.:e~: g'uf riUl ~ f!gu 8 

_ » .... I r&lt> flOHr' - ca vloh!' I dAne mn' limpf'd" ma' . . t . v mall:::>, ) S ,. P D.trn seeea au UD ton mal m prBl ':.t.t. 1'f'1E't df\ iI'Rtf'm VPI hiH f'8S 
I 'b r 1 'n 8R~ df'!l'lII· 

f' !\eut .' cu vI ffl.r.. m~ vo um o al în ton unui dopot de 408 klg. 
cI'. un clopot patentat de 327 klg. 4$f.B eu 
patent dupa sistemul vechiuĂndl spre fBcl'Tea seau1'i.elor de fer batut, ele 
, M!!.T dt>parte ee re('~:adiusiarea clopotelor vechi cu adiustare de fer 

8tn6 statiitor, :-- 'P"e P rea de toace d. metal. 
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batut - ca ,1 tlpre ,arDa ·~~~~,.t(A""''''''~ 
'Clopote In Ireutate de 300 k' g. ,i ma' j08 se efi1 to'd~8un1t 1 .~..,..; 

tn magazin. 
__ Preţ-cura.nturl ilustrate 86 trimit la cerere gr A.fuit şi 

_ ..... -
2SW! UME&U. __ 
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