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- Lupu şi mielul. 
pe care. corteşlI« candidaţi[~r ?laghiarl 
să nu fie in stare a o săvlrşl pentru 
intimidarea si demoralisarea Româ-

Dacă ar fi aruncat vre-un Român nilor. ' 
,nbă in parlamentul un,gar şi ar ? Ungurii s'a putut însă şi el con-

: t 1is astfel la cele veclmce pe bumI vinge, că nicI o blăstăm.ăţie nu mal 
1 trintI« al patrieI, presa maghiară prinde, că nicI cel mal. sl.mr1u al.ege-

, f a\~lI1CI n'ar li filcut un sgomot tor român nu se lasa mtlmldat, CI cu 
,1 infernal) de cum face acum, după bărbătie se grupează în giurul stindar-
gerea dela Dobra. dulul 'naţional desfăşurat de fruntaşiI 

... Valahil au tras de pe căruţe românI. 
alegetorir luI Farkas, preoţiI au te- Atâta am vrut să dovedim la 

, isat, înveţătoril au împărţit ,banI, i Dohra. 
i ; :\1ă şi biracle au votat cu naţlOna- Celelalte vor urma. OrI ce ar scrie 

;\ ,.ul Dr. Vlad, - eată plânsorile ce Si orI ce ar face şoviniştiI intolerant!! 
~, ,:sa maghiara, Îndeosebi cea kossu- , • 
>.' :;tă, dă sub titlurI alarmante ca 
;, l omnia terorismuluI în cercul Do
;" ~I«. .. terorism sub care este a se 

dege că de astă dată alcgetorir. ro
r~ inI n'au mal votat pentru candl~at 

. 19hiar, ci au ales un Român naţlO-
f ,,. 'list. 
e ' Un singur român naţionalist în 

Se apropie descurcarea. Budapesta 
') Itml'e. In clubul partiduLut liberal din 
Budapesta a avut loc zaz mic incident, cdruia 
Î/lsd În cercurile politice îl se atr-ibue o Însem-
11dtate mare. Toil sunt de credinţa, cd si
tuaţIa actuald nu mal poate dura multă vreme, 
cât de curelld are sd se sjÎl'şiaşed crisa po
liticd. Le, e.ta" cată ce groază vîră în şoviniştI 1 

1 ,~ ce? Fiind-că-'sl dau bine seama, că 
:" ,a Însemnează î~lceplltul şi astfel În- Incidentul s'a iscat îllcd în şedinţa dielel. 

A 'd d Deputatul secui Urrucinczy, membrul pat,ti-
• ,! osebI kossuthiştilor li-se mchl e ru-
!', 11 printre nationalitătI. Candidând duiui liberal, nu de mult iuterpelase pe mi-
,,;1 la viitoarel'e aleg~rJ, kossuthiştiI nistrul de finanţe, de ce nu a înaintat proiec-

tele de leg! privitoare la statificarea cdilor 
~,IU ce să mal caute printre ~omânI. 

E . . ferate dz'u secuime. 
ar oameniI sUipânml, carI se 

, ,;.! icll1uÎseră a cuceri cercurile ,române Ministrul Luk,ics a resputls la illter-
,:"'\'ă multă trudă şi cu pu\ină cheltu- pelaJia asta în şe1illţa de ~ a{~, splmil~ld cd 

.' 1. ~'. Je asewenLîşI dau seamă, că p~me~tele l'especfl1'e le-a mdmtat deJ~' -
t, ~ ""I'_~~," ~""'a hl~C'" 1 ,rm,anczy a. declm'at la asIa, cd proIectele 
.... --~~~~aza rli} •• lS bun 'j>o'r.:"~;:"';, "'..' n',. J. au J)rudu~,:~l S<'CUil/lt' ma7'~ ncm~.zlumin'. 

E"tă de ce ):.-,.!t' t ,ear- Guve1'llul promisese mal d~ flluli că J'a~mBl 
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r .'luI ~i in • .Fiigg~':"'·~>-:"·';"':;"''';{d.gc liliia !~,.a'd Pa1~d, la I50 ~hilo~1tetn~ ~i va ~a 
, .. Ia 9 Iunie ocăr"t ... ..:·· ,,'''!.,;;''~:.ii!'.phf-- JJ5mtitoaue pentru trenUrile dm seCUIme, zar 

,;:~entul aleg::eri'r p :'i:~" -' . ~,; 'rvat ac~m pro.ref:t.ele nu ~al porbesc decât de 27 
"frea şi 'nu s'a fă ,,!c-,c l' ..II, :.; i ne- du/omet" şt 6 mziwalle. Dacii. ministrul 
"~ bn,dlor, carI în ~ ..... ~,: .. r. L, .-" pu- tlU~l ,dd alt resplllzs, el 1lU primeşte respullSUI. 

• ,f'w de doue-trel J li<:~ :'-1 că ;\dzmslrul a declarat cd alt respuns nu poate 
; '\;l\lahiI teroriseaz.\\' , ";:"); '_,reau da. Urmanczy fi toţi ceilalţldeputaţlSdcui 
: ': fie arestatI CăfLlU al il Ulil 11 untea ,'-au adus la cWlOştillţd că În ,edillJa de mâne 
r"lparuluI suh pretext că ,el - agită! por vota contra primiriI respullSulul. Şefia 
t) secătură de şef de staţie se lăuda pal'lidulul libe"al s'a spel'iat şi a depeşat 
.' gură' mare că va depeşa ministru- momentan la toţ( membrif par·tidulul liberal, 

, d,eoare-ce prcsidentul e laş, nu in- ca la şediuJa de azI sd se presi1lte în 1lUmer 
'"iJc pe agitatoriI sclbaticI valachr. .• compleei, ca nu cumpa resplmsul mimstruluT 

Lar JF. M.f ÎI impută că nu in frica sd 1111 fie primit. AcestuI incident i-se atri
:-' votanţI, ci dacă vre~unul greşea, bue o mare ÎlIsemwUate, cdcl glwermd S;,ell 

'" In diferite ÎntrebărI ce punea căuta s'ar fi COJlPi71S cd mi 'se ma! poate ţine. Gu
,;." 1 IUplineze şi astfel făcea ca votul pertzul viilol' ar fi WI gW1ern de trallsiţie, 
'-j;"t pentru Vlad să rcmână valabil. sub p"esidenjia lui Lukacs. 

pană unde merge ticăloşia, se 
, 1" âte vedea nu numaI din imputările 

" se fac la adresa celor carI au res
"ctat legea, dar mal ales dir. laudele 

". J r~ate indivizilor brutalI carI au ata· 
.'t pe bravul protopop ,român Ioan 
'.l·)rariu. 

- Pe d'()parte sunt decI cât se poate 
;J~ agresivI, ear pe de altă parte se 
,Ling că Valahil li-a tulburat - soco
~ ile ... IntocmaI ca Iupu din poveste. 
'-; ..;stesc în acelaşI timp că partida luI 
i '.\rkas va ataca mandatul, sub cu vent 
-~ s' ~u făcut abusurI, s'au cumpărat 
"Aunle cu banI ear preotii umblau 
'::~Ial?tea, pr.in sat cu patrafir~l şi evan-

eh~ şI-l Jurau pe aleg~torl să ţină cu 
~,:ndlda~ul rO~ân. Ba solgăbirăul Hohn 
, ii pnns p un ~nealegetorc amenin-

',nd A , ,cu spanzurătoarea pe un aderent .i, al lUI Farkas ... 

~adarnice sunt însă şi acuzele şi 
"n~nmţărjIe şi plânsorile. RomâniI ştiu 

1"t e A r~ducă la adeverata lor valoare. 
. ,::maIllI au vezul.? că nu e blăstămăJie 

. -

Kormos Adolf. 
, Cel mat l'nalt tribunal disciplinar 

şI-a spus cuventul,' judeie curial Kor
mos ildol! e judecat la perderea postu
lui. set.t şi prin urmare şi la perderea 
dreptulul de pensie. 

. De. 3~ de anI de când prin lege 
s'a mstltuzt acest tribunal, până acum 
o singura dată n'a fost trebuinţă, ca 
de fapt Să-ŞI eserce{e dreptul. Kormos 
a jost cel dintâiu la care s'a aplicat 
paragrajul legii, că »Î5l calcă dato
rin{ele oficioase, ca astfel-pe cale cri
minală - sd-şl asigure câştig,. că prin 
purtarea sa scandaloasă a depet1it ne
demn de stimă ŞI încredere, încercând 
- din interes - a inJluinţa jU{i'i re
ferenţl în resolvarea causelor ajunse 
înaintea Curiel f. , 

Judecata adusă de acest tribunal 
compus din ,fi membrii al casei mag
naţilor ŞI 6 jU{Z 'curiail sub presidiui 
prefedinteiul casei ma9'natilor, a fost 
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Atât abonamentele, ciU şi 
lBserţiunl1e SUBt a se plAti 

înainte în Ârad. 
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Scrisori neCra.ncate nu •• primeae 

cea dil1tÎle jtţdecată pronunţată de acest I a~tivitate, mal larg, mal potrivit cu ,daru
tribunal, şi pedeapsa a jost cea mai riie 1U'J: sufleteş~I, cu putenle luI de ~Ine~a., 
g rea dintre toate pedepsele ce în înte- ear nu ,de ~o.a~a l~mea - de ~cel hzgh-lije 

'. ' .'~ 'al medlOcntap! plzmătăreţe ŞI - pentru 
les~~l leg~t ~re~Ule aplzcate rn casur[ de aurirea eI cu şic lucios - pizmuită de alte 
delzcte dzsczplmare. mediocrităţI mal obscure ... 

Şi în contra pedepsel dictate de.. Gogu Cantacuzino era un organisator; 
acest tribunal, care nu Judecă decât dm p:atră, seacă. scote~ el un torent de 
de/ictele comise de presedintiI, vicepre- apă ~Ie, dl!1 te ml:I ce I~ee sburătoare,.ca 

d · '. '" . 'd d' '. . un VIS, prIn vorbIrea dIntre doT, scăpara 
re. mţu ŞI !Uit! cuneI, e, preşe mţu ŞI o tlacără şi o îndrepta să ardă, Într'un 
JJlce-presedl1ltzz tablelor 5l de procuro- singur sens într'o anumită directiune făni jo" ~ , • 
ruL coroanei, - nu mal are loc nici să se risipească lumina el încoace şi în-
un fel de apelată. Judecata e absoLută. colo fără vre~un folos" Mal ales cugetfrile 

Judeca.fa a Jost aspră căci era luI Ioan Brăt~anu le citea el ca, un .Cum: 
_ • A '. ~ berland, ce ZIC? ca un proroc InspIrat ŞI 

vorb~ de cel mal 'tnalt /01' Judecato- le inchega în realităţI. Ca director al :\10-
resc m {eară, era vorba de Ulcrederea l1opolurilor, ca ministau al finanţelor, ca 
a milioane de cetăţen! în Curie. Şi ju{il stra,teg politic. • pretutindenI, el a pus te
fostului jude curial au fost radicall. lll:elUrJ,. a lăsat urme! ,a ~ăscut ~ şcoală; 
Au voit să smulgă llt!fYhina cu rădă- ŞI da~a moartea n~ m- 1 rapea, neIndura~a 

. _ o . _ _ , atuncla tocmaI cand după trecerea dlll 
cmt cu tot. Au fost nemll~şlJ caci l au I vieaţă a luI Brătianu era mal grabnică 
aflat pe fostul lor coleg vmovat. I nevoe de un straşnic câne ciobănesc, tare 

Din cele 34 scrisori aflate lajostul de cO,Iţ, cu şele de oţel, nel,ăsându-se a ti 
advocat din Arad Szelle a esit la amăgit de umbra mare a meI-uneI bucăţI 
iveală că Adolj Kormos in dec~rs de de carne plutind intre ~oue ape Ş~ car~le 

, " .. să adune turma zăbovmdu-sc prIn par-
~m ."!Ulţl .escrcla meserza de samsar a,i loage. .. Cantacuzino avea să preîntim
/ustzţleI, vzndea dreptatea pentru bam. pine multe - din fericire trecetoare - fră
Ca jude referent si volant primea banl mentărI. 
ca să rel'ere"'e S( vote"e în interesul Fireşte că tot el, sufletul sufletulUI 

'.J' 1.. '\. l 1 B' b ' A d • cdui care '1 piătia si pentru banz umbla uI o.an A' rătIanu, tre Ula să se. ga.n ,casca _ . . '>, , ,cel dmtalu să pună la cale ŞI rIdIcarea 
sa. 11ljlumţei; lmparţzalztatea ~o~egl~or unul Monument naţional părintelUI parti
sez, submmand astfel va{a unez mstztu- duluI naţional-liberal şi descoperitoruluI 
ţiunI, care e temelia ori ,cărui stat. DinastieI naţionale. 

]\lu e aicl locul să discutăm ce l'a Şi a isbândit. La glasul seu, oboliI 
împins pe Kormos pe panta corup/ieI. ~etăţ~.nilor de toat~ st~rile au, alerry"a~; prjn 

" . IngrIjirea sa, el sau mmulţIt ataţta ca ţi 
Orz.c~te czrcumstanţe at:nuante ar J! ajungeau spre a se întimpina cheltuelil: 
lJorbtt pentru o pedeapsa mal uşoara, unul grandios monument lucrat cu artă ŞI 
tribunal/,t supr'em n'a putut să aducă 6gurând întreaga Însemnătate a nemurito-
altă ju.~.r-::â., ..-1, trebuit să aplice legea rulul l~omân" . 
i'n toata rigoare ei, ca neclintită să "re-: . -,:E~" decI Ghe(jr!tc ~, ~anta.cuzmo, a 
mână credinta în' r!' I't te' - fost ,n!ţlator~l, el a c;j,leuzlt dOfl,nţel\! .noa:" ~ . 

: zmpa .la 1 a e~ urUl. stre spre Unicul ţel al tuturora, ŞI nu putea 
Operaţl'!' a fost dureroasa, a co- lipsi de a fi amintit cu recunoscetoare 

stat poate vzeaţa unul (Jm, dar a scă- dragoste în mijlocul bucurieI noastre. 
pat o corpora{iune numeroasă de o Numele seu, la 18 ,Maiu flutura pe 
boală grea. toate buzele, şi lumea par'că vedea cu 

UN SCUMP DISPĂRUT. 
Sub acest titlu "Secolul" scrie: 
La serbarea memorabilă dela 18 Maiu 

v., de doue-orI mare: prin vrednicia omuluI 
serbătorit în icoana luI de bronz şi prin 
duioasa pietate a vieţuitorilor pe acest 
păment În urma lur, erau de faţă toţI Ro
mânil, uniI în persoană, aLţiI cu inima şi 
gândul. .. 

TotuşI, dintre aceia carI au iubit pe 
Brătianu mal mult decât toţI, unul pe 
carele Brătianu mal aproape de sufletul 
seu olimpic îl avea, unul careleînţelesese 

ochiI sufletul luI Cantacuzino rotindu-se, 
ca un porumbel de azur şi raze prin vez
duh deasupra măreţuluI Simbol de bronz 
şi ducend între statua luI Rosetti şi a luI 
Brătianu, dela una la alta saluturI frăţeştI, 
căcI el era deopotrivă de scump amendu
rora şi pe amendol îl iubea el cu aceeaşl 
căldurâ tiiască, .• 

Cogu Cantacuzino va trăi ca unul 
dintre cele mal pure caractere bărbăteştI, 
ca una dintre cele mal nobile figurI libe
rale. •. Ear când un partid - o ţeară -
au luptătorI aşa de generoşI pentru idealurI, 
nu-I de mirare să aibă şi triumfătorI glo~ 
rioşT ca Rosetti şi ca Brătianu. 

mal ad;'lnc tainica !Îinţă a ilustruluI Măe-
stru şi pentru acesta gata era orl-când a-şI I t George Pallad e _1 
da partea de bucuriI în lume şi moşte-> 
nirea cerească -- lipsea", ' 

Cine era el? Cine este el? Nu-I Din România ne vine trista stire 
cred, nevoie să fir necromant spre a-l ghici. a încetării din vieaţă a u'luia dintre 
Şi niel aşa grozav de mulţI oamenI resă-
riţI pe intâiul plan, in vieaţa noastră pu- bumz patriotl şi naţionalişti: G. Pallade, 
blică, nu am avut, ca să nu scoatem re- fost ministru, jruntaş al partidului na
pede din urna mOrţiI pe cel câţrva mal ţiofzal-liberal, a încetat Luni subit din 
sc\ipitorT intelectuall de altă-dată în jurul vieaţă in Berlad, tocmaI când respull
luI Ioan Brătianu dea la Ioas/urile ce 'i-le ridicaseră di-

Era un om foarte instruit, foarte cul-
tivat, foarte deştept, foarte onest. Un tem- ferit! oratorI la banchetul politic dat 
perament iute ca argintul viu, un spirit în onoarea sa; a că{ut mort de ane
imaginativ şi organisator, o inimă de foc. vrism, 

Fusese profesor de matematică la un Distinsul patriot şi naţionalist 
liceu din Capit3.1ă - bun profesor - şi moare în floarea vers/ei, căc! abea va 
ar fi remas, vegetând mult timp în mode, ~ 
stut acesta strat intelectual, harnic, rodnic ... fi zmplinit 4 2-41 anl-,o el sujerea însă 
dacă - vorba luI Manzoni în Oinque· de mai multe lunI, aşa că toată iarna 
Maggio.' a fost dus prin Italia şi numa! de 

Ma valida, \ câte-va 'Uptămâni se întorsese în ţeară, 
Venne una man dai cielo Depunem omagiile noastre de sin-
E in piit spirabilc aere 

Pietosa il transporta _ cere condoleanţe la racla bunului amic 
dacă ochiul de vultur al luI Ioan Brătianu al causeI naţionale şi plângem cu cel 
din vreme nu-l descoperea şi aripa luI în jale . 
pu.ernică nu-'l strămuta la alt nivel de 
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E p i s t O lă din B r a ~ o v. 
Restaurarea dela Casind. - Afacerile dela 

S-tul !'licolae. -
- 6 Iunie. 

legilor noastre sunt incalculabile, In primul 
rînd şcoala sufere din causa aceasta, căcI 
deşi conform §-luI 5 al "Regulamentului 
pentru qfacelile interne ale orgallelm' admim'
str~tive ale fcoalelo,- g.-m'. ditz Braşov" -
nSmoadele parochiale ale ambelor bisericr 

Stimate D-Ie Redactor] Odinioară, comprop1'!etare sunt datoare a alege pe ,'e
încă pe vremurile cele bune, Casina ro- preselltallţir lor ce mult pâlld le fillea luI 
mână din Braşov era centrul, de unde por- 1anuarie" încă nicI până azI din partea 
niau ideile şi mişcările mal marI ale socÎe- ~isericeI Sf. Nicolae alegerea representan
tăţir Braşovene. Şi a fost aceasta aşa timp ţtlor nu s'a {ăcut fiind-că sinod nu s'a 
îndelungat, până atund, până când spiritul ţinut şi astfel funqionarea este impiede
distrugător al unor clicaşI dela biseca Sf. cată, căcI cel dela biserica din cetate n'au 
Niculae din ScheI, şi al căţei uşilor acestora, cu cine să se Întrunească. EI, dar dacă 
n'au pus mâna şi pe această Înfloritoare îndrăsneştf, ca să-ţI ridicI cuvîntul fată de 
instituţiune. De atuncI Încoace şi la ca- această stare păgubitoare pentru şcoală 
sină, ca şi pretutindenI pe unde s'au vîrît eştI timbrat din partea celor "autorisanJ 
el; destrăbălare, scârbă şi ruşine. de primejdios, şi dujmănos intereselor 

In urma acestuI spirit, averea casinel româneştI. 
a fost mâncată, ear institutiunea însăsI de- Casul cel mal recent însă, lUcrm'ea 
venise un cuib de demor~lisare. ' uneia dintre moşiile bisericer În "egid pro-

Spre mângăerea şi spre fericirea so- prid, fără ca sinodul, ba chiar comitetul 
cietăţiJ braşovene însă, oameniI de bine să aibă aibă cunoştinţă, sau să fi dat Îndem
- deşi în momentul din urmă - dar nizare la aceasta, este un abuz nemarpome
totuşI s'au trezit, s'au raliat şi astfel a sCăpat nit. Şi cu atât maT vîrtos, cu cât se ştie, că 
din ghiarăle morţiI cea mal veche institu- se atlă arîndator, care a oferit aceeaşI 
ţiune românească de felul acesta. Comitetul, ~un~ă, cu care fusese mosia arîndată mal 
care se ană azI în fruntea casinel, ne dă ma!nte. Şi eată, că a' trecut aproape 
toată garanţa, că această instituţiune va o ,umetate de an şi tot ce se ştie in 
prospera. Esperienţele din trecut să ne această afacere atât de capitala este că: 
fie destulă învetătură. d . . l ' a ml111stratoru moşiel este clmmatulluf popa 

Reorganizată Casina, şi prin ea vieaţa Voina, că, când unul, când altul dintre 
socială braşoveană, nădăjduim, că încetul şefiI nautorizaţlu este cu câte un strohman 
cu încetul, duhul cel bun se va săIăşlui pe lângă el, câte doue sau câte treI septe
earăşl între noI şi în timpul cel mal scurt man!, în afacere, la moşie. Se înţelege, 
va urma reorganizarea mult dorită şi pe incassează apoI diurne, şi încă destul de 
terenul public. CăcI aşa, cum ne presen- grase. 
~ă~nfa~z~. în faţa streinuluI, numaI cinste nu Stimate D-Ie Redactor 1 V'am comu-

O altă cestiune, care trebue să pre- nicat aceste lucrurI, pentru-ca pedeoparte 
ocupe societatea românească braşoveană în luându-se act, de pasul îmbucurător, ce 
genere, şi în special pe oameniI de bine s'a {ăcut cu reorganizarea CasineI noastre, 
al parochieT bisericeI se Nicolae din ScheI, să constat, că ceea-ce înainte de aceasta 
este modul cum se admillistrea:{d al'erea cu câte-va lunI mulţI ţineau de imposibil, 
aceea colosald a bisericer. a (ost posibil raliând u-se oameniI de bine 

Acolo, pe cât să ştie, afară de doue şi cu durere fată de institutiunile noastre 
cel mult treI persoane, nimenI: nicI co- sociale şi cultu~ale, ear pe de altă parte să 

aleaga cu un capital îndeslulitor pentru 
scoaterea unei fot cotidiane. 

• 
Românii şi pangermanii. n Pesti N apla . 

scriind despre situatia politica, în şirul dis
cuţiunilor din parlament cu privire la ale 
gerea din Dobra scrie urmetoarele: 

"Sa mal vorbit apoi şi de alt moment 
însemnat." despre activitatea româ.nilor. Este 
ştiut cel în cercul Dobre1. s' a ales de deputat 
A:ure.l Vlad care a anuntat părdsirea pasi. 
v,tat'i în programul seu. Cum mai în urmd 
s' a dovedtt Însuşi românii nu J au vazut 
bucuros, ba nici n'au spriginit chiar aceasta 
candidaturd, dar aşa se vede, cd aderentii 
pasit'iştilor încep a se cldt-ina şi sub era lui 
Seell Kâlman cred sosit timpul de a se in 
gera în guvernare. O dovedeşte aGeasta că 
in.~ediat în urma alegerii din Dobra s'a por-
7nt o mişcare în partidul naţional român 
(~a sa zicd totu~i mai există acesta! N R,) 
dm Caraş-Severm spre a organisa activita· 
tea, O depeşă sosită azi noapte confirmă ves
tea areasta, adelugend că românii se rea" 
zimă şi pe spriginul paogermanilor. Nu
mai asta a mat lipsit în Ardeal (îl". 

Va ,să ~ca îi r~u de Ardeal dacă şi Ca
raş SevennenH vor pacta cu pangermanii! 

• 
Emigriri din Bllnat. Ni-se scrie din 

Jombolea: Prin staluuea J ombolea, Sâ.mbM~ 
p~ste 200 de ~amelll au tua' Mllli prib 3-
glel spre AmerIca. Numar Nem$f. li IndeamnA 
11 emigrare Jţlal ales lmprE>gl1lrarea cA cel 
emigraţl au trimis In aniI dm. urml mulţl 
banI acasA. Doi cu numele Becker Ifi Brucker 
10 BaproD au fost opriţt de a c!\'l~,ori mal 
departe nefiindu·le pasapoartele In ordine. 
Din Zichy{alva au emigra& 800 lamilil In 
Canada. Fosi-au tntre aceştia ,i de aceia 
cari au dus cu sine peste 20-30000 COl. 

in timpul din urmd peste o mie de familii 
vor a-şi vinde averile şi a emigra Ue S'a 
tăcut cU (Iroverbui nExtra Hungariam non 
est vita" ? 

• . , 1 ' d h b dau o viă pildă acelor parochienI al bise-
maet, nIC S100, a ar n'are, cum se ad- Sf N' l ~ Examen de maturl'tat"" In zl'lele ace-. . . h" . lCO ae, carI lOtradever poartă la inimă v, 
mlnlstrează ŞI cum şe c Ivermsesce această interesele bisericeI şi a poporulUI, că ur- sta a'a ,inus 11 Blaj esamenul de ma'uritate 
avere. mând esemplul dela casină, să se concen- al Btudeniilor dela gimnaslul romAn de acolo. 

CăcI sub pretextul unul patriotism 1 d b' . ~ Coml"ssrul G<avernulal a tos· Alexiu Kancz, 
f l r " d' . ~ h"1 treze ce e lOe ~l să lInpiedece, încă III • as, aceşt In IVIZI au InC lS CăI e tuturor ~. 'f a consl··8~orulul Alexandru U1IKcan• ~'au 

1 d pănă nu-! tIrZIU, un eventual crach în ad-' li "" .. 
ace ora, carI ar ori să se intereseze de ' . anunţ,at la examen 42 ,colarl. Dl'n~re aceatl'a 

d . . illlOlstraţlUnea averiI aceleI bisericI. t 'f 
a ~mlstrarea acesteI averI şi aţâţă şi în- au dat examenul cu eminen$i 3, aDame: 
vrăJ besc poporul sedus, contra tuturor 11. Ioan Duma, Sepiimiu Pop ,i Alexandru Rus j 

acelora, carT le controlează faptele lor. cu bine 10, anume: Aurel Esca, Vasile Fu-
Şi ca să-şI poată {ace trebile lor, descon- licea, AlexandlU Ghelner.Andreil111aoaviliu. 
side~ă constituţia noastră ,bisericească, îşI . 'J ~ __ ..w.,......,.ii.4.0.4.f!~' ,,·~"~~:d.P-~v. ' 
bat JOc de Sta. tutul orga .. mc, şi de alte re~ ........... _ ""1\. T OU··T~.1 tia~ ~ --Ro'iiîa, "ti'. ru aş ,i aSI e 
gulamentţ..)._yotate--de-eI:-în~~·c---"1- -.~.-t-1. "l .r"\.. Viciu; cu suficien1 22. Relegaţ[ la repeltrea 

Statutul organic § 12 spune apriat, , _ examenuluI dupA 3 lunI a fOBt 6 şcolarr, 
că n8modul parohial sd ţine regwat odatd În :,AR.,AD, 10 lume n. 1903. respins pe un an 1. 
au, Z1l bma lui ialluan'uu 

- şi aşa să şi LicuJdarea instilutului It Tipografia-
{ace In întreaga metropoliă, afară de pa- din Sib'iiu a fost decisă în adunarea de 
rochia bisericeI Sf. Nicolae din ScheI. l' 
AicI, decând destinele bisericeI să atlă în Vineri ce au ţinut acţionaril. Licuida-
mânile popiI Voina şi frateluI seu de cruce tort au fost aleşi d-nit George Pop de 
Vlaicu, sinoadele parochiale se ţin în lu- Baseştl, Rubin Patiţa şi Dr. Liviu de 
oile de vară Iuliu şi August, când lumea Lemenyi. , 
e dusă din Braşov. Şi el pot să-şI ţină sinoa
deie necontrolatI de nimenI. Pagubele, ce Nu-s niel cele mal mict speranţe 
pot resulta, din aceasta desconsiderare a ca duplt licuidare actionarit să se mal 

• 
Pedractarea procesuluI disciplinar & 

judelul de Curie Adolf Kormo8. Cel mal 
lnaU for disciplinar al ţ~ril a pertra:;tat 
ahHAerl [n sala de şedinţa, a CaseI magna· 
ţHor afacerea disciphDal1l 8 jud elul de Curie 
ln pensiuoe Ado)l Kormos. Forul aceala 
dieciplinar adllce judecatA nsapelabHIl 1u 
CRusele disciplinare a presiden$ilor, vice
preiidenţilor ,i jazilor .isblelor fflg. a pro-

/ Nr. 97 ! -curo!ulur. Coro~n~r ~i a presideO$iIor, 'fic!>. 
preslden$!lor ,~ Juzllor de Curie ,i de 32 
anJ d~la .orgaDlsarea sa, acum a'a Inthnplst El dmtAlU CIUI ci a trebuit si tunc$iODE'.ZE' 
or~~os Aldolt a tost cel diotAiu care i!'~ 

~nfăţlşat ca culpabil Inaintea ace~tur for ~h 
JudecatA. A ~oBt pus sub RensA pentru d 
JI.cte d~ condlnt~ sC8ndal0881i şi c!ilcar88 dat 
rm$elor, pentru-el! fi Intervenit pentru baur . 
causele pro.cesuale, "'pelate Ia Curie a ţr,,; 
v~catnIllt dIn Ars.d Szelle Iozsef ,i a expF 
ş~ pe coleg II !!~I Juzl de" fi banDitI de p!i' 
tIDlre. ' ' , 

Cel mal tnalt for diAciplin"r al t~l' 
tn sens1Jl ~rt. de lege '(1Il din 1871 ~: 
compune d~n 36 me,mbrl ordina.rl IIi l' 
sup.l,enţr, In JumMate dlO ':llembri Caset m'<ţ'· 
na$Ilor al/":l'[ pe ftecare CIclu psrhmentir, ~ 
[n j~m~tate din vica·presiden~il şi juzil d 
CUrIe tn ordinea d~nllmiril ,i pref$ident esl 
pre~ideDtul orI ,vi~e-preEljdenţul CaseI m8~ 
08$llor. Forul dlsclphnar Be cooetitue lntr'u 
senat de 12 tnahră de preeedinte. List. 
~embri!or trebue comunicati cel puţin~" ' 
24 ore lnalllte do pertraetar8 ,i~"k 
pArţT su dreptul a escep$iona 6 -6 tr:Şi ~H . 
membri Casei magnaţilor orI a CU"ieY. 

Supremul tor diifciplinsr In afacere." 
Kormos s'a conshtoit astfel: 

Din pllrtea Caset magnaţilor: b'lronu 
BaniJy Dez~.6, conte Szedu!nyi Bp,la, con it 
Almâssy (mre, conte Dessell:tly AUIel, bar" f 
Majtenyi La~z o. baron Vay Bela mpmbt 
ordinar] ; huoo Nydri Jaro şi baron Rival 
Simon suplenţT. 

Din partea Cttriei: Paiss Aedol. Setle! 
Bandor, OsathO Ferf'DCZ, Szab6 Albert, Se 
bestyen Mlha'y SiUeo Rudolf membri ordillf\%' .. 
,i Kelemen Mor suplent. t 

President a foet contele Csâky Albin l 
prelfedintele CaseI magna$ilor.. ~. t 

Acus!) a sosţi[1u~-o procurorul de Co 
roaDA Szikely F'rent~Z, referent a f08'""111' ~ 
d.le do Cune Belley Bandor, notar Fercne. • 
Janos secretarul Casei megne.ţi!or. An~rA 
torul judetul Bcuza' a lOBI advoc!\tuI Fried 
mann B~rnat 

Puoct la 10 ore a tnţrai senatul II 1-' 

s81a de şedin~e a c~re! gAIHiI au fos' tixitt 
de un public ales. Păr~ile n'au escepţionai 

pe Dicl un judecMor. 
S'a da~ ca tire 8pol acusel, s'au ceti: 

ap~rarea In scris alol Kormos ti au urma 
apoi rechisitoarele. . . 

Dupl &ermin8rea vorbiriI ap~r!Horuiv' )t 
61L ' . . . ~. , 

• "'1'" '"' 'Jll;: I.:UIl~,,*· "l 
SU;"Y Albin a 8Dullţat sentini:i, tn virtutel f 

c!llrula supremul ~~. disciplinar ~ond8mnl • 
De judele de Carie t~p8iune Adoll Kormo ; 
la perderea oficiului. i 

* ... ~ , 
Bani SP' .raţi. Ni-se 8crie din Lipovr I 

ci acnm cu- casiunea s~rbMoriIor catolic 
peleriniI 1 ... illlinlistirea din Radna au tQa I 
mar'oriI uneI ,cene BU de 'os te zilele. ( ! 
temee de şvab voind sli facli bucurie C01Ml..1 
lor a~1 li·a cump~ra& din t~rg un mic b;~lo .. 
na,. Penilu mal mare siguranţA a legat b~ 
lona,ul de un coa al batisţeJ, tn care J ~ 
aU colţ ellliU legaţI cincizecI de coroam I 

---- ______ ~_~O __ ~_~ ___ ~ -- ____ ~_~._~. ~ ____ ,=:&3__ i 

Nunta din Cana. I 
de glumelel roşea chiar ~i el eAte odatA, 
mllear cl-I era cam groBsl pielea feteI, 
povestea aventuri nep~ţite cu atAta sigurlDţl, 

domni pe tata lUI Andrei, şi a fost atât I Decisiunea a. f09t, să meargă J.i.,bAilt 
de făr' de 8uflet, să-l inşire l.:tre cei far! din Smiooe~tI, unde vor da de murt doritu 
puţioi avere micar. Zeu e ruşine, că în ziua munte de aur In perso&na und mirase Ci' ! 
de aZI S8 mal poate 'ntâmpla ,i una ca avere şi • uDei sOlcre galante. - Ah, vestea I 

asta, eu un lniscot domn. - Asta în~l avuţiei, ori cât de eSilgerată fie, depart~·· f 
Domnul Andrei PropteaRu de Brldeni 

era un tiner eu lnfl.ţişare şi maniere atAt 
de elegante, lacAi şi cel mal nepriceput 
ochiu potea si. vazii. cl-I din neam de boerI. 
Mustaţa II era Indrlsneţ resuci~1t. ln aU5, 
cătrl acele doul. globurele, carI de uniI 
erau privite de oglinda sufletuluI, muritori1 
sexuluI gingaş insI. 11 priveau drElpt oglinda 
pungel, fiind-ci aceasta ,rare ori descopere 
In om sufl"t, afari. de casul, când estario
rul tocmaX 11 place. P'ru·J era cind creţ, 
câlld lins, dar totdeauna modem frisat, 
cu Infiţişare blazat,l, faţa ras' eu multA 
Ingrijire, crnata II era conform eava
leruluI totdeauna gata de cucerire; hai
nele, pllf.ria, mlnaşile, ghetel. şi bijuteriile 
erau perfeeţiuoile ultimei mode. Co un cu
y~nt idea.lul g'ştelor, idolul şi favoritul acelor 
mult cunoscute zbArcite imblitrAoite, gentel
man, heros sans peur et sana reproche! 
- Ah binecaventat Ae Domnul, el. • îm
podobit plmentul eu croiton, frised, jio
vaargiI, eambii şi case de amanete. A acestora 
e gloria, pentru-ci D-nul i-a dăruit omu
lu1 numaI viaţa, forma Insi şi eleganţa, 
darul de-, impune, aceştia i-o dau făpturi
lor sale demne de compătimit. 

Dar sl'l. nu glumim r Domnul Andrei 
era de spirit. Se ,iia. linguşi ea. un agent; 

ei i~ venea să-1 ţii drept unul cel mal deş~ 
tept, daei mineiunele luI, omul nu le-ar fi 
tatii cu mult 'naintea luI. Ou deostbire II 
pll.cea sA vorbea-sel mult de YAnitoare, tiind 
aceasta o distracţie lBoderni, elegantă şi 
lucru miraculos, In ochii femeilor, clrOi'a 
totdeuna le impune euragiul, şi d-nul AndreI 
In odaia-I inchiriati din etagiul al III·In 
se lupta cu atăţea ur~I şi porei mistreţl, 
ea poate nima Iltul. Ce pAcat că n'a putui 
A militar, de eAte bravari ar mal şti vorbi! 

nu era tocmaf aşa ° mare nenorocire, eli pMrunde l r BălteştiJ fiind In buni dep1l.rtlre de Feri
cenI, ,e~ti1e abea numaI ineet ori de loc 
nu puteau străbate la urechile adoratel, lOai 
mare nenorocire a fost Insi aceea. ci afu
ri&iţil creditod ar luI AndreI au auzit de 
ştirea nu tocmaI pJăentă, caa-ce apoi Il ne
păeiueau lntr'atâta, IneAt nu-l mirare daei 
a căzut la mult amenat-. ceusurl de ad-

CitI. eeartl şi concurenţI. se nii.ştia vocal. 
în urma 101! Zeiţele pentru Paris n'au luptat Andrei era "proape sI. despereze. Din 
a.semenea luptă, ea fetele şi nevestele din ce are sI. fie de acuma. elegant, lustruit, 
Fe-rieeni, pentru d-nul AndreI. In srtrştt şi iresistibil' 

E.! îşI zise 'n armA. Andrei redeştep
tindu-se, orI-care geniu a căzut odattl, eo 
ca jUriilt, tata ca om politie, dar fie-eare 
geniu ~i-a şi dat mâ,ntuirea, aşa şi eu: 
ba.nil a'au gâtat, dar cambiul se bucuri de 
bud reputatie, tşl zise parafroz6nd pe marele 
Napoleon. 

el s' a prins In acea mreajl, clare aşa oftând 
o esprimi fetele, ear nevest~le cu atAta bl!'is
tim: I cerut pe Margareta Maroveanu, fiica 
d-nel dd. Iulia MaroveaBu nisc. GrăcQscu. 
D·şoara Margareta se îmbrăca cu multă. mlss
trie şi In ce priveşte tenisuJ, patinagiul, 
biciclatul şi 1lirtol, n'o 'ntrecea nimB In 
Ferieeni şi jur. Era dar lucru natural In 
ochii Margaretei şi a mamel sale, el d-nul DesMperind cii. In marea capitalii. mal 
Andrei dintre 'oate cunoscutele luX, pe e un usurar neputincios, care n'a auzit de 
dAnsa • ale8-0. vestea luI, şi un agent dnpl. placul lui, 

• Andrel 1,1 mal face 1000 cor. şi grăbeşte 
Sa IntAmplat odatA, ci executol ul a t cu ele la tatiIgeu, pentrn a S8 afătui, ce-l 

aTut cutez,n~a I chema 1, o pade dintre de făcuU 

Astfel apoI in Smioneştl a devenit din 
Margareta el('ganta mireasă a luI Andrel 
şi din AndreI feri ei tu I mire al MargareteJ. , . 
Nevestele şi ffltele injurau la adrtlsa Mar-

t
L 

garatel, bărbaţii dădeau din cap la nOfQEui 
ne mai auzit alol Andrel. 

f· • 
Şi e verhin .obieeinl.lll~batI f~~nl f, 

ce-~I cald. Dl Propteanu sub lmpr'jEiia t 
splendide! partiI, a început a restaura vechei t 
zidire, a cII,rela numire a remas de castelJ, ' 

din bătrAnl. Jur imprejur grădină I!lglez,Y f 
în interior mobilă şi decoraţiI nouă, ...JI~ ~ 
obiceiu strlbon, se inţelege tot .~.,e «\" I 
fi! eMaasă, lacheu, visitiu, 8u.bretă, toa~ f 
aceste o aşteptau pe d-na Margareta. Be- ~
trlunl Propteanu se gAudea deja, la nunU } 
şi potriva virstel lUI demnibre şi pentnl t 
fiul seu .- dar si zicem ci şi perlt~u r 
ziua lui de mântuire, se pregMea a 8@ f "'" 
îmbrăca in negru solemn. Andrei avea. un f 
alt glod mal mare. Pe contul a două pre- r 
dieaia şi o mireasă avută, doar se mal pot. 
fae.e câ.te-va miI de datorii. Voia aă fie r 
impuDltor şi fermecător, cum se ~u~ine t··· 
doar unul tinir de neam mare. U imlfa' ~ 

i' 

t 
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"TRIBUN! POPORULUI" 3 

.-
Cronică bibliografică. 

n/;n ţara MlIl, Iancu. Ziua ale
geriI dela Dobra. în redaqie l~me multă. 
E către 3 ciasurT. In pragul uşII apare un 

t 'l ar1 doresc ca opurile lor să. fie băI'at, pul de moţ. Rupt seracul o;.i ftă-

9 ULMAN JOZSEF, \ l! 

măsar de edificii şi mo bile. ~ Toţl au or
i
\ c ostri speclall spre recensiune, T 

.1:de (\ol!\borato~ or 11 it 1n câte două exemplare, lllcnd, '1 ' 
. t ugaţt a m·le trlJll e _ Să trăiţI dorrl;nI ar! - ne zice 
,rn r , plar are să. S9 plstreze pe sama '1' I -

A pa d, .stpada lizt-PăI 1. -s 
CREMA 

MARGARETA 
.... oare·ce un exeJU ridicându-şI urni It căCIU ~ unsuroas,a. 

,... 
=-~iblioteeel redjl.(lţionllle. " _ _ Să trăiască Dr. "V l.ad I - tI res-

SibneltiitOrul", revIstă literară Slfr- p'undem noI, şi el ~upă nOI nedumerit: -
to 

Se recomandi la atenţi unea binevoi
are a onol8ohllal public, se angajld la 

hlnl de lacrlrr nool:! ,i reparatur! ce 
d In branşa de mdsar, pe lâ.ngA preţurt 
delaiA ,i esecutare promptA ,i punc~uaIA. 

,§ 
este cel mai sigur mijloc pentru CI 
producerea, perfec,ionarea ,i COD- <t> 

l'mâl;alii. (Adm, BucureştI, str. regallă r. frăiască domnul v Iad. 
tol ca servarea 'g 

,', I~ n 10 coroane,)' Numerul 21 a ace- _ Cum te cheamă? 
ca ~ N 

~ Fa 'C'Mt1SE';'EI. : , e a mo 
'nI redste frumoase a apărut cu un c0Il:- _ Mihal. !: ;ut deosebit. de bogat. In fruntea fo~I _ Si cum încă? , 

La dOMnld merge şi in provinţt1. ~ = -= Aees' minunat, prepara' nevA- S' 
,.lblică simpaticul nostru poet St. O. IO$~f _ iac'aşa numaI MihaI. 

f duioasă poesie ce ne luam voe a rep~?- _ Si de unde eştI? 94 9 14-30 PÂLĂRIERUL 

MA.L Y ALBERT 

'. ~ tft.mlicor, cural ,i tIIl grAsime are D' 

un efect uimitor. :;-
'; .... a1 la vale. Sub titlul "Cer {ece ?nu", _ Din Vidra-mare. 
~;~~~~~t din pove,sti~ea u.neI în.tâmplă~I ce _ AtuncI ştiI, cine a fost Iancu? 
;~ potriveşte cu o t~tamplare dm yechlme,! _ Cum nu! Se vorbeşte doară În 
al profesor universttar O. Densu§zan ne da sat că a fost un român, care şi-a iubit 
(j interesantă ilustraţie a temeI, cum se ne~mul. . 
,,~petă istoria dela un veac~ 1: altul. - C~ Puiul de moţ abIa are !O anI. Cu 

. tatul nostru Teofil h'a~lcu, se ocupa încetul se îrnprietineşte cu noI. II facem 
.,,;~~~tul istoriograf /"l. Iorga"lOslstân~d ~naI o colectă. 
;,' es asupra meritelor ce şl-~e-a caştJgat _ CâţI banI al adunat? , 
• cc~t compat:i~t al. nostru .pnn cartea sa MihaI al nostru îşI numeră averea. 
1.- espre RomanII ?1O munţiI apusenI.. - _ Fără un creitar tocmaI 20. 
i răsim apoI poeslI de D. Allghel (Resbu- Il completărn su'ma, iar administra 
,larea bujorilor, p~veste), AI, Paleolo/;fU 1Oru1 nostru ÎI dă o ceaşcă de cafea. N'a 

1 

-
-

";onet) şi Ana Alamu (AllOare), apoI schIţa vusese vreme să dejuneze. 
! A [in de G. Stoica; o dare de se,amă MihaI se pune pe trepţT şi soarbe 
.cspre romanul luI BolintiRean .Mmzotl ~e câte-va linguriţe, apoI ne-o dă înapoI. 

loau Scurfu; apoI un alt articol (istoncl - Cum, nU-ţI place? 
,:e N. lorga (Din ale neamuluI nost~u) ŞI _ Nu. 
un interesant articol despre traducertle ce _ Si de ce? 
tpar în limba română.. ..' _ E prea dulce. 

Recomandăm revista tuturor Clutofl- Sermanul moţ I Cum o să-I plac 
!Ol" nostri. III dulcele, când el tot numaT cu amar a trăit 

ă 

nPoporul Romltn". (Budapesta VI, 
Vorosmarthy u. Go a. Preţul pe un an 4 
~or. NUll1crul 4 fi!.). Cea maT bună {oale 
românească scrisă pentru popor. Nu numaI 
'retul el neînsemnat o (ace accesibilă pen

rru 'ro mânui cel mal serac, ci şi limba po
florală în care e scrisă. N'ar trebui să 
I;'xiste sat locuit de românI, unde (oaia 
.1sta să nu fie răspândită in cel puţin vre-o 
j.Q- 50 de exemplare. Mal ales preoţiI şi 
;nvetătorir nostri ar trebui să se adreseze 
administratie! să li-se trimită numere de 
probă, ca astfel convingându-se de spiritul 
;ănetos În care e scrisă, s'o poată reco
manda tuturor poporenilor lor. 

." .. ,~..". Ar fi de dorit ca foaia asta să câştige 
l1eTCl.l la teren mal ales in vederea lăţiriI 
"'Înl('idi(),~':"~ialismulul falş printre 
,.~ llUilItn. . .' ... 

- Să trăieşti MihaIl S~ trăiască MoţiI 
1. 1. S. 

KALMAR JOZSEF 
meehanie. 

Recomandă 

Bicicletele 
sale de cea mal bunA calitate. 

Ş1. Are In deposit guma interioară 
esterioară de prima calitate, şi tot felu 
de pArţI constitutive d'ale bioicletelo 

1 
r. 

Eftine ,1 pe' lângl garanţie 
eteptuie'1te 975 1.1-

Noua teo1-ie ~{)smogonkJă qe ....... 
(Bistrita, 190 3, ec\itura autoruluI 54 pag. 
A.utorul nl:l.e i'ndicat). lţegislfăm de-ocam-

Repapatupi de biciclete , 
dată ap~!.!l~a • ~ 

• 'l'I Calla naţional(tlJ., ilustrată româ
neascâ din Arad. Editura institutuluI lito

,grat1c P. Simtion, Arad. Preţul uneI bUCăţI 
'"lO banl*). 

" 

'r:'~< 

FelupilDi. 
copU sărman. 

Din raiul mîndrilor BucegI 
Ce te jelesc' de anT întregI, 
Ce dor atât de ne'nţeles 
Te-a îndemnat să viI la ses? 

Credeal că este la ~raş 
Norocul tău, biet păstoraş., . 

\. Ca un copil n~pricepul, 
Amar de tine, n'aI ştiut 
Ce grijI, ce patimI, ce nevoJ 
Ne bintue în vecI pe noI -

0, n'aI ştiut, biet păstoraş, 
Ce tristă-I viaţa la oraş! 

Şi rte-aT venit aşa curat 
<;:.a gJndul c~re te-a furat, 
~I-iltlt de blmd te-al încrezut 
In toate cîte le-al vezut, _ 
. Că nu ştiaT, biet păstoraş 

Ce lume rea e la oraş J 

La porţI Închise al bătut, 
p~ căI greşite te ... aI perdut, 
~I steaua fără de noroc 
] e-a urmărit din loc in loc 

Străin de tOţf, biet pă;toraş 
In goana oarbă din oraş. ,. 

~cu~ în darn plîngl nOpţI intregI 
e oru! mindrilor bucegI; 

Te-al reIntoarce şi-i tIrziu 
Tot e 'ntuneric şi pustiu ,' .. 

Ce-ar Căutat tu la oraş 
Sărmane păstoraş' •.. ' 

Si. O. Iosil. 

* 
noastr~ t:!e aO~ de VGnzare la administraţia ioir 

instalărI de 
sonărfi electrice şi telefonuri. 

Toate pe lângă garantie. 

Strada Salacz nr. 2. Telefon nr. 242 . 
STERN Â. 
croitor a. la mode. 

A.rad~ colţul pieţei Tiikoly şi st 
Forrai (IAngl cafeneaua Zrinyi) 

r. 

,ti GMe,te to' Boiul de haine b~rblUe 
din stofe engleze sau indigene, dupl mo 
cea mai nouA ,i croilurA cu ,ic, pe lân 
pr~$urt moderate ,i condilil de plaU' ava 

da 
gl 
n-

tSJoase. 
ţi. L~ dorin" mG duc ,i In provin 

Ajunge o corespondeniA In care si flq rag a' al mA prr zint. 968 8-10 

SEIDEL OTTO, 
tabrţl\u.t de oilolulI, 

A B Â 1) I Andrăssy·te~ N-r .. e 
(vis a.-vis cu biaericl). 

. Execut Ori-ce fel de chipiu mi -
rl l 

htar, PQ,Jtav ftnanţisl pentru pompie 
pentru preoţl şi civilI, calitate bun 
preţ moderat. 935 16-80 

In atenţia pubU<,ului ziditor! 
Am .oDoare a aduce la cunoşţinta 

ono public,. ci la strada Kapa, n-rul 
(caBa pr0itlle) am des,:his 

O cancelarie de zidire. 

ă, 

m 
12 

an-Intreprind zidiri de case nou~ rest 
rarea fi schimbarea de case vechi ca 
cuvaal ori-ce soiu de lucrare oe se' $ine 
ramol 1i8ta~ pe Ungi prelllri elUne ei garan 

un 
de 
ţie 

absoluta. 954 10-30 
Cu eliml: 

TenczUnger Râroly 
mliestru de lidar diplomat ., 

- AHAD, Piaţa Boros-Benl Nr. 8. -

,i 
cu 

Prim",te colorarea pllolAriilor de pOBlav 
p~ie. blirblUeIŞU ,i femee,tr; asemenea 
rl\ţirea fi transforma1"ea lor dupl moda 
a !!la! nod. Cdlcarea cilindrelor, trans
rmt>rill) le efectue,'e cu pre$ prompt 

ce 
ro 

A. 

Be primesc comande ,i din provincie. 

Strămutare de birou. 
duc la cunoştinţa muU onorat public cA 

Biupoul de zidire 
cre a ausţat pâul acum ta A RAD, slrada 

upolna, n-rul 4 '1 am strAmut8t In strada IL 

R 
Csiky-Gergely n-rul 13. 

ug~nd mult on.public sA binevoiBscA a ml:l 
pllortini ti pe mai departe lemnel 

976 4- 25 cu deoBeb. atiml 

Mihalyi Illes, 
afchitect-int.reprinzUor. 

LADICS P .A~, 
zugrav. 

Atad, Strada Vesse){myi Nr. 47. 

t 

1 

Se recomandA onor. lntreprinza-
011 de clAdirI, precum şi publiculUI 

mare, se angajeaza. sa. execute orI-ce 
uotare de acest jen. 

Pe lângă preţurile cele maf ava»-
t agioase. 934 11-80 

Primeşte dessemenl sttrpirea in
sectelor v&.tf.l.mMoare din locuinţe. 

WOLF J .A. N O S, 

-;;. 
In c"e·va lile face si disparrt ~ 

~ aluniţele, petele de tlcat, coji!, S 
'2' jupui'urile, bubiţele, punct. negre D' 

=ro. (comedon61e) fi loa\e afeC$iunile §: 
ti de pele. Neeele,te tncreţiturile şi ~ 

>CIIS ciupi'urile de v~rsa' (bubat) având S efect chiar ,i asupra celor maT 
~ Inain'al' tn virstA, cArora le face 
f pelea "nl:lrA ,i frumoasA. =
G) Dt. Mosengeil ,i Metzger, re-
.~ m~miţii prof. vindeci tncre$iţurile 
-= de pe obr8ji cu IJjntornl masa
~ giu!ui. Spre acest scop Crema :; 
~ Margareta 6ste cea mai po'rivitl. ~ 
~ DacA faţ" zilnic se masead ca ~ 

1;:1 Crema Margareta, dispar na DU- = 
~ mai alurnţele, petele de filca~ ei S_ ... 
~ aUe necarllo$enii de piele ci ei .. 

. -; creţul'ile, ciapitarile de bubal ei 2 
~ al;e anomalii cauzate prin bMrl· = 
= ne$e, griji, boalA, ele. Un preser· S 
- vativ 1n con~ra ar,iţei soarelui ~ 
,Q ,i vintul ai. Şi liua se poale In· i' 
~ trebuiD$a. ... 
G) ~ 

~ 1 b8rcan mare costa 1 fi" unul ~ 
I mie 50 cr. Pudra de dama Mar- i!. 

...:; gareta 60 cr. ·Sapun Margareta ~ 
:::. 35 cr. Pasta de dinţi Margareta .... 
.s 50 cr. Regeneratorul parului pro- ~ 
:@ duce coloarea originala a pt:lrului ~ 

încarunţit 1 fi. Blondinisarea pd ~ 
rului de ori·ce culoare. Parul pri 
mesce o culoare aurie 1 fi. 50 cr. g 
Pomada tannochininica cel mat ~ 

1:1 
bun mijloc spre cultivarea şi cres· ă 
cerea parului 35 şi 50 cr. Resu· 

.; citor de mtUteţe BohU8 de Vilagos 
>G) spre cultiv"rea mU8telelor 25 şi 
s-- 35 c,.. 989 4-;3-

\\~ Clem.(~ni Foldes 
Arad, str. Deâ.k Fereez Nr. 11. 

J J" ~ ...... _...... , . ............. _... ..... . ..... , _ __ ... _. __ 

In atenţia publiculuI! 
- cloboh:1f de gbele de barba.1 ,i dame. - Am onoare a aduce la cunoştinţ" 
Arad, eolţul pief;iJ LibertAţif ,i str. SimonyJ. M. Ono public, care doreşte a zidi, 

Am onoare a atrag'J ater$ia ono publ!c oA biroul meu de zidire din strada 
din loc ,i provin fa, ca In ateliet-ul meu de K e I h X" 'J N 3 d' 1 M I 
ciobotă1ie preglUesc ghetele cele mal frumoase, n z c "ro IY r. ,ID a u 
elegante ,i solide, precum fi ghe'e orlope- si. D., l'am mutat In str.Xapa Nr. 37. 
dice, pe lAngA deplinA garanfie. 994 2-60 Când mulţumesc M. Ono publio 

pentru părtinirea de care m'a vred-
In atenţia ono proprietari de case. nioit In decurs de 7 anI, II rog să 

binevoeaBCă a ma onora ,i mal de
Am onoare a atrage atenţia m. parte cu ea. 

ono public asuIJra Cu deosebitA stimA: 969 9-20 

StabilimentuluI meu de tigle. Szidor J anos, 
Primesc tot felul de lucrări noue ,i reparărt ce S6 ~ de acest ram, 

at&t In loc cAt şi In provinţA, pe h\ngl 
preţul1 favorabile ,iga.ranlie deplinA. 
Rugându-m~ de pi\.riinirea mult onor. 
publio, 

Semnez cu deos. stima. 

ltLÂICS DtTSAN, 
995 2-25 măiestrll- ţi gi ar. 

Arad, Angyal nteza Nr. 26. 

BIEDL JOZSEF 
coloritor şi pictor de odai, imitator 
Q&7 1-~5 de lemn şi marmura. 

mAesU'u-lidar diplomat, membru al asocia· 
iionel arUane a mlloie,trilof diplomaţr 

fi indreptAti$!. 

Kiss Alber1, 
t 8 p j ţer şi de cor a tor. 

Arad, strada Varjas8y·J6zsef 13. 
Primeste tot felul de lucrari de tapiţerie ~ 
decoraţiuni, confecţionare de madraţ9 ,i 
ori-ce reparArl cu cele maI modeste preţurI. 

Canapele fi madra$url se gAsesc In 
tn permanen$A In deposital meu. 961 12-50 

In atenţi unea ziditorilor, a proprie
tarilor de case şi a chiriaşilor 1 
9785-50 -

Arad, piaţa Liben. (vis-a·vis de statuie) Avem onoare a V~ atrage ateniia asupra 

Primeşte toate lucrArile ee se Pn 
briln,a aS'B, chiar OI cele mai grele. 

de atelierului nostru de 

pictlri de odaie, 
precum ,i coloriri ,i imitlri de lemn Indi
gen sau exotic (tloderare) tn ezecupe de guat, 

pe lângă preţuri moderate. 

I 
Prime,le lol·oda" curlţirea locuinţelor de 
toi felul de insecte, pe JâDgA garantie. Co

. mandele din provinie prompt ,i grabnic. -

La comande pe sama bilericilor rabat~ 

Iăcătuşi şi reparaturi 
din ARAD, str. Varjassy J6zsf 12 
Q~~e eBecu~Am luc"'r!le in fier de lipsa la 
ttdlri, grattj la morm'mţi fi vetre practice, 
precum ,i tot felul de reparaturf Ele Roiu 
Isla, pe IAngli preţurI foarte favorabile .. 
garan~ie deplinA. 

Cu &oaţ. stima: 

V ANCs6 şi LANG, 
lacl"1,1 de artl ti zidire, 

tic au 
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Piane, ~ianinc ~i n~tc mn~i~alc . 
se gAseso In depositul meu infiinţ.at în aDul 1800 cu pre
ţurile cele mai moderate, la dorinţa în rate, eventual pentru 

,. :1. O h iri a t oul una- • 
Pianele mele Bunt din fabricile: B6!endorfer, Ehrbar, HeofImann, 

Kern, Ktamer, Koch IIi KorseU, Luna:r Lyra, Pe'rof, Proksch, Schoabel, 
Btelzhammer, SCil1gl, Schweighoffer, Thek ,i WeezeJy. 

- Primesc reparar' şi acorddri de piane. -

J. K RIS P III AR AD 

In biblioteca mea de lmprumlitare taxa 
lunară pentru cetit este 1 60 cor. pe 

lonă.. De volum 10 ftleri. 

lOSIF CRISPIN 
Arad, str. Deak-Ferencz Nr. 28. 

962 7-20 Nr, telefonului 85. 

Eăfla de z~r~ ~! fad dIn Kercureao, 
(Erdely Szerdahely 8fisfiirdo), 

II 

despre conţinutul clrora opinie medioală e foarte favorabila aproape la 
toate boalele, adoptate şi prov~zute cu edificiile şi vilele din nou zidite, 

Dumineeă in 7 Iunie 1903 
&0 Maiu 

a'a deschis In mod festiv Ia orele 2 p. m. 
Tpenul 

sti lilDic la disposiţia 08.peţilor, avAnd la bil s'aliun8 proprie In care 8ose,te la 
orele 81

/ 1t 9 ,i 11 a. m., 5, 6 ,i 81
/" p. m. 

OlDnibu.ul 
rleacl la bll din Marcarea-ora, la orele 6 ,i 11 a. m", 2 ,i 51/. p. m. Taxe potrivite. 

OdăI de locuit 
pentru oaspe" se pot Inchiria, cu prelurl moderate, In edificiul vechiu ,i noua viII 

ziditl spre acest &cop. 
Re.taupant 

In Dna din vilele cele nouli, aranjat modem ei eu gl1sl; cu o sali mare pentru petrecerI. 
Cu mAneărI şi beuturl alese, pe lângă un serviciu prompt 88 recomandi 

Arandatorul b!!'ilor: 
996~- ILIE FLOAŞIU. 

NB. Informa liant mal dataUate despre conţinutul bAilor se pot lua dela 81lbacrisul. 

Trăsuri gata la dis'Posiţie. 
Lucru de gust, preţuri moderate. 

. Comande din provinţă se 
efeptuiesc prompt şi grabnic. 

Tary Bela 
==fabricA de trlisurl_= şi atelier de Instruire. = 
. Arad, Dorea !Sâni-ter nI'. 10. 

Primeşte fabricarea de trAsuri, caIeee şi cD.ruţe eorespunzMoare 
tuturor reoerinţelor moderne, pe lângă ezecuţie de gust. Primeşte d'asemenl 
tot felul de reparaturl, şi toate lucrarile ce se ţin de lustruire, pe IAngA 
preţurl moderate. - Se recomanda. mal ales atenţiei şi pArtiniril prea st. 
domni proprietari de pam~nt. 990 3-25 ................................ 
lIZ =====1===== a 
Il Cornel Tămăşdan, 
H neguţător de coloniale, delicatesse şi ape minerale ti 

, In Arad, N 
@ str. Apohlduoele Iosif Np. 12. 8 
M Işl recomanda. magazinul bogat de 929 6-10 M 
H Coloniale, zAhar şi delicatesse 

R
' cea mal fini cafea de Cuba, Mecca, ceai din străinătate, 

'-' delioatessa de prima mânA, tot felul de al)a minerale, vinuri 
- minunata, şampania, cegnac, tot felul de peame sudioe şi 

, cereale, cu cele mal moderate preţuri, 2% rabat la. plătirea cu ti bani gata. Telefon Nr. 419, 

k~a~a=alâW""''''' I 

FISCHER KAROL Y 
fabricant de rociuri de sirmă, bupletituri, sîte şi roclurl 

de oţel (materase). 

- Arad, J6zseff'oherczeg-u. lir. 8. -
~eco~andA fabricatele sale de slrml, aşa: rociurt de aramt't, 

fi,!, .t' cusitor, mal ale~ pentru (abrict, morl şi economii, preoum 
Ş1. sl,te pentru c"urur~ 8't.Stem Bachler. Fac rociurt de mână şi de 
maşină pentr~ tDgr~direa de grădinI, liveZI, curţf de gaIiţe şi 
p~rc~lfl ; . Rocturt pentru pietri, prund si cărbunI. Gratil pentru 
P~VDlţ1 ,ŞI hămbare. Prinzetoare de schintei, pe co~urt de locomotive 
şt fabnce, Saltele de oţ~l, elastice, prea practice. Diferite site 
de per, fier, aramA şi mMasB. slte pentru tutun precum tot 
felul de lucrurI carI sA ţin de bra.nşa aceasta. ' 

984 3-10 - Calitate bună şi preţurt moderate. -

il -~ 

-

a==xIX===I~~f1' f a Eftinătab nQ mal pomenită!!! H 
H Din can... apropierii eezonulul de toamna In C'! 
M Bazarul dela teatru ~ r 
H toate obiectele se capMa. cu preţurI foarte reduse. Din catalog " ~ .f 
li estragem numaX următoarele: tî ' 
u Pentru bărbaţi. Corset~ri.." 1'-.. fi 
H CAmaSi albi • dela -·7B cr. Mlno,~...,. »- 70 • 
~ CAm!).,!!, cu lndoituri. - 97. M§nu~l de alti. ,,-"14 1'1 ' . 

fi CAme,i de mltRsl .. 1'20 Br~url. • ., .. -'25» .. 

li lBmene • -"48: Ghete de P~DZ'. " -'69.. n 
Gulere • •• • -,10 • 1: • -
Ismene eu D08turl • -·55 • Pentru co"ii U 

U M8o,ete... .. -'17.: Ciorapi,.. dela - 04 er, \.'. 
H Cravate de mltaal • -'12.. Ciorapi brodaţi. .. -'18. ,'~ 

R 
Clime,i de Baten • -'60.. Haine intregi • • - 80 " :)!', ,~ 
Clme,i de oxfort .. -'40 .. Clme,i IntArite. .. -"75 

" " C~m{l'~ d,e culc"t • -:57.. Gulere.'... 11 ,,;;. ... ·10 ,"'--' :i t. 
U CIorapI ;e~~;:~~ O" :~!:~\~: " : ~: ti [' 
H CAmeşi • , • dela -'45 er. Corturi.", • -'50.. "" CAmeşi colorate ,,-'53. Ghete de plnzl CJ':" H . 

Şurţ~ • • ." 1'1 -'18 • talp!!' de piele .. -'50.. n ' 
O Ciorapi americani pentru dame (cu ~25) dcr., 111 70 .• ~. I 

Tormal acum au sosit 300 duzina de batiste fine batlst uzma er. r , f 

N: Desp~rţD.m~nt special pentru obiecte de luos şi joc In t!).... .!," 
porţelanA cu 7 şi 15 er. JuciriX pentru copil foarte eftine. H : 
Geante 80 cr.; geanta cu armoniCi 2'50 Of.; albumuri pentru g\ ' " 
100 de ilustrate 40 cr.; tD.şcuţe de piat 25 cr.; bastoane, taba- " ( 
chiere şi portofoliurl, peril de pQr, haine şi dinţl, cuţite şi ." \ .. 
furchiţe de oţ~l 15 er,; săpunurl, parfumurl, bretele peatru . f 
bArbaţl cadre de tablouri1 tavane de lemn, monograme de- r ! 
mMasD.' 11/

2 
cr. şi altele multe. PânzD. dc ciarl 60 cr. metrul. r 

Mingea de guma 7 cr. eto" etc. 986 2-10 i . 

REleH EL Bazar de conourenţă dela teatru fi f 
• vie-A-vis cu monumentul din piaţa Libertiţil. ' ~. 

~~~~Sfl: 
• 

Pentru \oate afacerile ce se ivesc eu ocasiunea mot.rilot, "., 
am onoare • atrage atenţiunea onor" public asupra lucrftrilor de·-· 
ori-ce ram de 

TaDis~ri~ ~i d~cnraUUnR 
ce le efec\ueso In atelierul meu In Arad, in strada Vorl!smarthy 
Nr. 3, vis-a-vis de teatru. 

Unde pentru preţurile cele mal moderate efeetuesc precis 

Lucrări noue şi reparări, 
precum ,i Imbrlcarea meselor de bilia.rd, 

Cu deosebit1\" stim!!' : 

UHERECZKY GEZA, 
952 0-60 tspesier ,i decorator. 

" 

'.' .. ~-

d 
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Nr. 97 
"TRmUNA POPORULUI" 

;~, ~ ~~im~~im,' l~imamm~iWf.DI~l~~ 
,~~ t~1~~~~~~~~~DY~~l~ 

:1 Cel mai PIăG~~t1~p~~:;r~ perulni este i Prăvălie de mode" il 
I 1 e neagra şi brunetă - In timp de cAteva minunte prm acest II 
)fi de co lC:;t şi nestricacios preparat se pot vapsl in coloare neagră R ~ S E N B .. S ~ i li L ~ 
tW e::ebrunetă: perul, barba şi mustaţa. - Aceast~ coloare e per- ~': L li H H. ~ 1 B ~8nentă şi nu se poate deosebi de coloarea na~raU~; nu se mur- \2St 
6 d~reşte şi nu se poate spMa nicl cu Bap~n mcl cu ap~ calda. I 
!Il E nestricăcios şi tntrebuinţarea e foarte Simpla. Preţul prepara- În ARAD I tulul e: 2 cor. 80 med. Preparatul, care 

t·1 mar f'aca părul blond, -"!_--- Colţul pietei Szabadsag şi stradel Forray. Ii 
ft ~ t Ate va minute tI d~ ata.t de pl!\cut a coloare blond- l' ~ 
'II Or1-~!\rultnp fi' ~reca m: ului cen~i01ie sau de od-ce coloare dorit!\, l' 1 " aurle co o...... ,y t" 1 t· l" 1,' Recomanda. marele s~u magazin de mode pentru 
, fru-g...~a sa. atace p~rul. - Preţul: o sticlu"a cor., o S IC a dame: mltUlsur«, pânzăiurt şi chitonuri. 
' D mare 2 coroane. Trusouri gata, barcheturt, plapome şi matraţurY, 
:,,; IIIIIF I'Qft1ţi B

T

:! ECU a.AtenţiUJlHG Ala. mJarDca Ude patentă 1 
-- l' conrecţiune. noastrA proprie. ~. " 

"Il Cele mai bune fabricate soli~e şi preturile cele mai ieftine. 
,,"" este un preparat probat în nenum~rate casurl pentru boale de pept şi plamâni. 

Il Be poate folosi cu cel mal bun succe8 In. conua &usel, durerii de gât, ~ Materie fin!\ pentru reverenzl, care tşi conserva. 
,,~,fII lliguşelel, in con'ra tuseI m~gl\re'fti, lDgreţ~şarlJ, In contra luturor boal~lor ~. coloarea, tn Arad numa1 la Bol se afla. in asortiment 

Il de pep~; tn contra tmbolnli.viril de gAt, larmge, pla,m'nl, la contra resplra- 1,: bogat. 
i lfii liunil grele, a boalei de pepl 'fi a astroe! etc. 

~I,I_, . SPIRT C ONpretuTJ: °Ro fllAerr. REUM698E-78I!II! l1li ExecutAm :ontec\io;:re. de: .J" 

, I \2St reyerenZ,~~ pa~~Q;~ne!J p~r~leSlUrtJ 
t Q (8 pir"tul .. ~Iank6s«) . ~ şi le pregatim prin binecunoscutul croitor Dragan AdamolYici. 
01'1 se vinde in ppeţ de 1 eopoană. I Avem tn mare 8sortiment materie şi me.tAsuri pentru 
, ~B'a dovedi~ ca un preparat excelent In ea8url de boale de: reumA, ,; IJ 11 't- 11 IJ , Il 

I 
de c8ngrenl, amoriirea muschilor, durerI de nervI, de crucea spinAriI, de I'~ ern~~,e ~t ~rapQr1~1SertCe~ ~1,,- IR\ 

: junghiurl, paralisil, amorieali de muschI ,i vine, precum ,i pen~ru Inviorarea IH\ i = ~ 
'. pielel etc. La sl~bire din pricina MtrAnelel, precum ,i la oboaelile turi'ftilor, II Putem presenta nenum~rate scrisori de recunoştinţa. l' 
'.'. lnainte 'fi dupA lure mal lungI, ajuti muU prin ungerea (frecarea) eu acea' I despre reverenzile ce no1 le pregătim, precum şi despre 
~". preparat (numaI In exterior), 8'a probat In casurl neDum~ra'e. serviciul nostru bun şi inescepţionabiI. J Gutori f O L DES K E ~ E M E N, I ~ 968 o-2b Cu distinsă stima.: :' 1 apotecă şi laborator chimic • Rosenbllih H. şi solul. I 
:'" Telefon 111. in AIl,AD. Telefon 111. ml 
,,~ .. ·~_~~~ .. '!~!I~_l§]~~_l§1_I8(9_~_~_Si_~f§l8(§J_Ji?l8iiI __ 8Id_-___ Je1_e_8"l_.a§_R_, _11_' RR_" _. ',_%._._~·R_._· _R_,._"_'~_~_._· ~ ~_., ._ .... ~ 

Il Cel mai' ieftin isvor de cumperare tn articlii de fer. 
"'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \. Ir~ 

Tel~fon 386. Telefon 386. 

FratilJlcl-ta , 
__ prAvAlie de ferAriI şi instrumente 

ARAD, Andr8ssy-ter 3. 

Recomanda. stropito8.re de peronospora, sistem nou, 
Non plus ul"tra, garanţie de 10 anI, cu 34: coroane. 
ToţI cumpt3rMoril sunt rugaţl In interesul propriu, ca Inainte 
de a cump~ra stropitoare de alt sistem sA vinA sa. vaz!\, 
sistemul nostru şi sa. se convinga., cl\ sistemul "N on plus 
ulrta" e neîntrecut. 

al 
::s .... 
PI 

s:I o 
946 6-12 :zi .. .. 

d Mare deposit tn;artJclll:delfer, instrunlente, ferărfi 
e p~t, articli de culină, cuptoare, articli de economie, 

gUŞh, revolvere, patroane, cumpene decimale, telegraf 
e odaie (cu instalare) etc. etc. 

..... Preţuri m.oderate. __ 

l\'.Iarfa de prl1ll8 cali'tat.e. 

• 

rr:=~===E 
Pa.tent NI'. SaSe7. 

Nu e crucea Volta. ..... __ Nu El leac secret. 

vindecă si inviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindeci ţianeregula'l aBAngelul 'fi con-

D 
,i foloseş'e contra durerilor de ~ra multor altor boale, cari la 
eap, urechi şi dinţi, migrene, uaetare normalA a mediculuI 
neuralgie, tmpedecarea circu-_ J " se vindeci p riD electricitalt'l. 
lapunel sAngelul, anemie, ame· I ~ \ lnsueirea acestui apara' este, 
,eli, fj.uiturl de ureche, bA~ie- ci vindeci DU numai din limp 
de inimA, sgArci11l1 de inimA, In timp, ei Inuoduee constant 
astma, auzul greu, sgArci11l1 de sto- 'In corpul omenesc binetic~torul cu-
mac, lipsa ponel de mâncare, r~cealA renI, eAIld pe deoparte vin d e c li. 
16 mAll! ,i picioare, slAbirea peste tot, cu succes boalele aBAtoare, earl 
reuma, podagrA ischias, udului tn pal, pe de alti parte e cel mai bun 
intluenza, ÎD8omnia, epilepsia, circula- scul cClnua 1mbolnlvirilor. 

Deosebitlt atentiune e a se da împrejuritrei, cii acest aparat 
vindecit boale vechi de 20 ant. 

a _In caDce]aria mea se aftl atesiate incurse din toate plirţi1e lumet, 

. 
cari pre~ue8C cu mul'umire inven'iunea mea ,i ori-cine poate vede aceste 
atestate. Pacientul, care In decurs de 45 Bile nu se va vindeca prin apa-
ratul meu, primeşte banii Inapoi. 

)" Unde ori-ce Incercare s'a constatat IMarnicA, rog a prOba aparatul 
meu. Auag aten'iunea P. T. public asupra faptului, ci aparatul meu nu 
poate ti confundat eu aparalul • VoIta" care atât In Germania, cAt ei ln 
AUBtro-Ungaria a fost otlcios oprit tlind nefolositor, pe eând aparatul meu 
electro·magoeiic prin deosebita-'l putere vindecAt6re, e in gentlre eunoseut, 
apreciat şi respândtt. 

Chiar ,i ieftinlitatea eslraordinarA a arucei mele elentro-magne· 
liee o recomandA eu Inteţire. 624 -159 

Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil la morburt lnvechite. 

Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
folosibil numai la copil 'fi la femei d~ consti
- - - ~upe foarte slabi. - - -

Locul c e D , r al principal de v~llZare fi 8spedare pentru 'earl 
,i sttlinAtale e: 

MIDI~r Al~~rt, Bnua~~~ta, :;iţ:· B~~M:~~ 
H ~~:i 
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6 _ '"TRIBUNA POPORULUI" 
Nr,· 97 

*""" _ ... ·ţ-·-t-..·- .,.....J_ . • ~ • '" • • .. _ -a-I. _ ••• '" ,. ......... ., •• ~"'.'" 
""--'" - "'""' ..................... ~ ......,. ~ 

NAGY ADOLF 
~~~~~ tinichigiu de zidiri şi artă. ~~~==:: 

Arad colţul stradclor Hunyady şi Szent·Pâl. 
Primeşte toate lucrArile ce se tin de meseria asta, precum: canalizări, 

imtalari de apaducturi, reparări de closeturi (astupate), şi tot felul de 

Lucrări de zidiri 
dupA desemnuri de gust şi corl:S'3pUnjj~to8re. Reliefuri ,i de ltlzi pentru pastrarea ghieţii 

pe seama măcelarilor şi cafegiilor. 
Tot felul de aranjamente de culină prompt şi eftin, =.......:== 

988 8-25 ReparArI şi comande din provinţA grabnic şi solid. 

~~S8~.~8.8~~6g 

TUNSZKY şi MIHAJLOVITS 
Fabrică de mobile de fer şi saltele de rociuri de strmă, 

ARAD, eolţul stpadei Templom şi Kolesey. 

Primim &0& felul de lucrlrl apar~ÎI:t!toare acestui ram 8,a: 
arangiarea de casarme de soldaţi şi pompieri, şcoli, institute şi cafenele. 

Corturi de grăd.in~ (de descompus) şi pavilonurl, 
pentru cafenele ,i res~auran'url. 

- Trimitem In 100 ,i provinţl comerciaDţilor spre vinzare mal departe. -
982 a-iO '- LuCnf escelent. - Lustru de gust. -
~~~~~~~~;;. - Promptitudine rarA I - ~~~~=~-;;:~;;;~~'--::;;; 

Presta 

800.000 cor. 
trece suma, pe care o pUUeşte Aradulla an pentru rabri· 
catele de ghete strAine, austriacilor, boemilor şi moravilor 

~ ,1 ce are ~ 

~ pentru acei ban I i" ==== 1 Poftim priviţi 1 ==== 
~-. ~~' 

~
>' ',.. r .,~~ 

'.' ,'1 .... - • ..... •• :"'" ~ 

:~. ~ . ~ -' ., ~:~~~ , . '\ _',r,?' 
~ "",,',~". ~ '. , ;~,\, ' J~'~:,._;~~ 
~ 'AI'!!!:-" •• 

I e'~~~ ~ DJ': ~ :~~~~'~?:~,."~~9. 
4wJ:!!b.j'(rdj~;1i''';~~ 
~ :s:::: ---:.:.:.-=~ 

Astfel vor prospicla glletele de prăvălie, cu alte 
cuvinte fabricatele slabe vieneze, dacă ajung odată 

să se ude. 
Iar industrieşul indigen t4ngeşte tAr~ de muncit 

Daci 'ti trebuesc g het e, 
comandă-le la industrie; indigen. 

-
,. ........ _. , '::'., -a~nt!~1:~ 
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, 
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• 1 _;;::r:;;= 
Dac~ le iai de-a gata, sA oumperJ la 

Asociaţiunea călţiunarilor aradani, 
988'- strada Bisericii (Palatul Minoriţi.lor.) 
-_4 ___ Filială: Piaţa Boros Beni. -----

I 

il 
H 

Ioan Cotîrla şi fiiul 
atelier de sculptură, tîmplărie şi stru~ărie. 

.... .)ravi ţa-ro:rnână. 

Telefon: 440 Tplf'fon: 440. 

Koch Da,iiel 
A RAD, strada Deâk Ferencz Nr. 42, 

vis· a·vis de hotelul ,Crucea-aIU-. 

Mare deposit de biciclete de primul rang, de maşini de 
cusut si esclusiv deposit de cele mai vestite biciclete 

"Pu ah". 
Primesc In lucrare transformarea totalâ, emailarea In toate 

colorile, precum şi nickelluea a orl-ce biciclete . 

Părţi eonstituitoare de biciclete şi maşini de ... tusut, 
precum şi tot felul de fabricate pentru maşini permanent 
8~ găsesc in magazinul meu. 

I 

13icicl~ ri maşini de cusut se vend cu preţurt favorabile. f 

Aplicarea la locul lor a 8onerelor electrioe şi a telefo~elor ţ'.,. " 
de oaB~ se eBecut~ cu preţurI foarte avantftgioase. . 

Mare magazin da maşini electrice. --:-
Mare a.telier pentru reparaturl. ~ 

Coma~deUţ din provinţă se îndeplinesc cu toata punctualitatea. 
7R3 -46 

I 
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Nr. 97 
. s'a lnt~mplat cum nD, . femeR Inlr'uD 

! ulIl i distras a scn.pat ba.tIsta din minI, 
, Ollle~OI imedia' a fos' r§pi.ll de balon", 
~ roe: lmpreunft. cu cele cincIzeci cor0a:,: 
~ ~ ;oate Bboar.l~ .i acuma dac~ cineva 
~lB mâna pe el. . 
1 ~ .. 

: . Casul de ciumă din Berlill: 
~ , \' de moartea neferieitulul Dr. Sachs ŞI 
~:~Bpte masurile de desinfectare loate fa.ţă 
• '. tt.Sul de ciuml!. Be telegrafeazrt. urmăţoa.-
~ :~l din Berlin: In ministerul de cnlte eri 
, ,~.Ja.e ţin1l1l o eODsfâtuire, in cale s'a aprobat 
: ~.tlsutile prsventive luate cu privire la taBul 
~ ............ ,~ GwmK: Locuinţa .din Char~ottenburg a 
.edieu\ul decedat eu s'a. desmfectat, ear 
• "mUia unde a locuit a fost isolll.tă Intr'o 
~ tlracA. La transportarei udavrulul au fost 
• . ,arte puţinI prllsenţl. Medicii au constatat 
• ,:.1 doctorul Sachs a. murit de ciumă in-
~lIcmal CI ~i lnai~te cu J~âtt-."ILJ~nI. d~c
I 'J Irul lIA,llet.Ja •. ,jleJl&. Doctorul Sa.rhs ŞI-' 
I r:Olărit tocmai pe ziua. in ure murise 
~ :jlătoria 1& Paris. După-cum :8e vesteşte 
! ,~vernlll. va opri axperimentările cu bacci1e 
: t;J ciumA. Profesorul Koch directorul inati-

b) ci Ifosele mell, 6entr& protopo
polol, lştemute V. Oonalstor diec:esa.n, &r 
fi fost ef8ttnl fntIigilor ţ~b\lte C"a rea iB
tenţ1une de juriul epi8eopolol r~pos1Lt GGldiş, 
in al drui.. lerviciu, Bubserilml - Cl 

unealta a-şI ti stat. 
In interesul ade,~rulo~ şi pentru, 8&1· 

varea reputlţionel mele CI lnv~ţMor eme
rit, declar el acestea din gura mea n'au 
eşit, prin urmare, le declar de nişte ten
denţioase exagerltrl. 

Notez: Dacă. ap~rătorul meu, care 
luase angajamentul a~ml ap~ra caus3, in 
ziua de pertracb re n'ar fi abBent&t de 
acasă, se poate er. intreaga afacere, s~ 
fi luat altl faţă. 

Timişoara1 6 Iunie 1903. 
Andreeseu. 

• 
Catastrofa Taporo]oi Liban. Am dat 

erI pe Bcurs veste despre tngrozi$oarea ne
fericite ce li-s'lI In1~mpI8' pBl!sgerilor de pe 
vaporul Libau In apropiere de insula M"ire 
la sud de Marfleille. Despre nefericirea a
cessta ziarele aduc acuma urmatoarele am~
nunte: 

Combes a r~8puns, clf. caus& catastrofeI lncl 
oa • eonl:!ta'!Hă. Guvernul va aju'ora fa
mHiile neferici~e. 

• 
Ianeuele mari aIn arma~e( aUltro· 

ungare se vor line In anul acesta ta ju
rul o:J,ulal Lipova. Mllj )statea Sa Imp~ra
tul.Rpgl", vanind paste ArM 8081;<$,e In Li
pova ia. d Sf.,;.temvrie .i se V" incortela In 
un cllstel domnesc d;n apropiere. M- Sa va 
lua parte la acel!lte mffnevre In 8, 9 ,1 10 
Septemvl'ie (n.) când apoI Be va IQlotoarce. 
Archiducele principe de coroani FranciBc 
Ferdinand, vtne deja tn 7 -lea "i se lncorte
leazrl. In mAnlstirea Rl3.dnel. - Manevrele 
dela Lipovs vor avea pentru 09' un deose
bit interes fiind cam analage cu calea ~i
nute la a. 1898 intre Buzia" Lugoj ,i Boc,m. 
La manevre vor lua apoi parte dou~ cor
puri ale srmsţjel comune, compuse In mare 
maioritate din Boldaţl de naţionalitatea ro
mânA, anume corpul Vll (Timisoara) ei VlIl 
(SibilD), precum şi respectivele trupe de 
honvesl afl.Moare pe teritorul numitelor ambe 
corpurI. FIe-care corp de armatl S6 corn, 
pune din 2 divisiunf, a 2 briga.de. a 2 re
gim~nte - 8 rt'giruente de infa.nterie, din 
câte un regiment artilerie de corp l3i câte 
2 regimeme artilerie de divisie. a,adarl din 
câte 3 regimente de artilerie, apoI din eMe 
2-3 regimente de cavalerie, plus trupele 
sanitare ,i de ~ren, spoI la corpul XlI tn('~ 

analoge cu cele $imlte 10 1898 la Buzia,' 
Nu numai pen'ru-cl to~ acelea trupe ope
reazD. iar In un teren ideaUc pentru mane
vrele mililare ci mal cu seam~ ,i pen'ru 
aceea, cAcI ,i suposiţillnea In~regulur ma
nevru, etabilitl de genialul ,ef al e'atulut 
major F. Z. M- Beck e \ot aceea, ca ,i la 
aoul 1898 la Buzi~. AtuncI 8uDoaiţiunea 
manf'vttlor era: monarchia auatro:ungarA se 
"HA lncaeratA ln un rea bel mare cu un con
trariu dela nord·osl, RUBia. Corpul al VII II 
l~m8S In ressrvl resftral tn apropiere de 
v~r~area Savel In DUDAre (Belgrad) ,i avea 
m181uoea de II observa mi,clrile de dinCOlO 
de Sava ,i DunAre. Venind inBA de·odat~ 
,tirea, c~ un aU conlrariu tntrfind In Ardeal 
Jllin vAile OItulul ,i ale JiuluI lnainteez! 
spre apus ,i spre BAnat cu scopul de a lua 
Timişoara ,i AraduI. Corpul V il S6 coneen
treaz' la VAlte, ,i merge apoI nain'e pân~ 
se lnt~lne,te cu trupele tnvasioDate tnire 
Lugo, ,i Buzia,. Urmeazl apoI lupta. Fiind 
Ş1 de astl-daU~ 8uposiţiunea wti acea, ca şi 
la 1898, manevrele de eal-an dela Lipova 
Bunt numai o continuare a marilor manevre 
dela Buzia,. Ele stau In IegMur~ cu mul· 
l!.lle manevre ţinute In anii din urml tn va· 
lea HaţeguluJ, I.nlre Cluj ,i Oradea-mare ,i 
&u s~ dee o icoanl despre o eventual' lupt~ 
a armateI RegatuluI român cu o parte a 
trupelor auauo ungare. 

.' i, !rulul bacteriologie din Berlin se află tn 
t ,·fcita, unde studiază tuberculosa. Oficiul de 

tteIlle a aTisat lDc~ eri conferenţ& din 
I ·ieueţia despre decesul de ciumi. Statul 
i ·.;ajor mihtar a pus dou~ barace la dispo-
I . t .ţta. otaşuluJ. 

• 
PaniC~L la o inmormentare. In 

. âlUniclăuşuZ·mare Dumlnecă. dupa ameaz 
j ." Îl\Dloro:ântai un bM&t murit în difterie 
: .' a fost dus la eimitir dela locuinţa pii-

·,~îlt)r din vii la vre-o deplrtare de 3 
lilometri de oraş. LAngl dîlma riuluI 
<nob, caii dintr'odatA. s'au speriat şi 
ltr'llll galop nebun fugiao cu trăsura in 

~. are era cadavrul. Convoiul "funebru I fost 
'.uptins apoI de o 00108&'4 spaima. Caii 
; peria.\\ a.u putut fi prinşi numaI la vre-o 
.. ~~.fa ~hilometri şi apoi cadavrul a fost 

~. h: n6l~' ŞI transportat cu altii. trăsuri la 
'Îmitir~. 

,.}.. -~ 
Declaraţlune. Unele fol din Timi

;oara, străine de neamul nostru, IU 

e~p'ndit în public un mare neadever 
espre persoan& mea, ,iaooDle, c' 11 oel
iunea aplanlrU divergirtelor între mine 
d dl Dr. Taian Putid fl.'otopopul Timi
·orjr,..' eu a- şi fi mltrturisil'''~i recunoscut: 

''''::,,:a) ci cele apiirute în Nr. 38 a "Trib. 
loporuJ ul" din 19 00 ~i in alţI N rI. -
:efe,titoare la persoana dIaI protopop, eu 
+a~t fi scris: pe aeele tnsâ ea pe nişte 

Pe vaporlll cufunda' s'afl.iu la vre-o 
dou~ sute ps&rozecl persoane ,i dintr'acestea ° sutA dOU~-8pre-zece s'au tneeaţ. Lista 
celor sclpa;r a fost pubUc!dA. Vaporul In
sulaire IncA s'a ruina' la o parte. Dupl:i ra
portul comandanţulut vaporulul Insulaire, 
Llbau a'a cufundat în decurs de zece minute. 
Vaporul 8ceaţa a fost construit In 1883 tn 
Euglitera pen'ru greut8~e de 2000 tone, Un 
marinar care c!UIHorise pe Libau poveste,te 
c' la ameall când a plecat vaporul vremea, 
era foarte seninA ,i marea liui,titll. Când 
cAlltoril s'au pus la dE'juD, ftperMnrl atd
den&e au produs oare-care neliniştire. Pasa
gerii se 'mbulziau spre bord. Vapolul Iftilu
La.ire s'apropia repede, cApitanul de pe Li
bau dat ordmele de lipsI dar lnsulaire n'a 
ferit în lăturt. DupA eMeva minute de 
apaim. a urmat tngrozitoarea nenorocire. 
Vaporul celalalt a împins pe Libau la o de 
părtare de peste 200 metri. Catastrofa a 
venit atM de repede lnc"t a fost imposibil 
8 slobozi luntrele de sclipare. Vaporul 8e 
cufunda rapid. Marinalul a mal spus ci cu 
ajutorul a vre-o cfiţl-va ma'rol'll i-a succes 
~,.. C\oa~"i ... i\l\ CI luntre pe care ali 01 au 
scăpat (H~nşlJ. Au PU\U\ lu~ p ... .,l.", \... ....,,\i.u. 
nea de scQpare li au ,i scos pe vre-o 10 
inşI din valurI. Vre·o câţt-va au scApa' lno
tând, pentru-ci nefericirea s'a lnt~mphd DU
mal la vre-o 300 metri de l~rm. Cel mal 
mu1l1 clUUorf erau din Oorsica. La recog
Dosearea cadavrelor s'su lnt~mplat ,cene 
sfa,ietoare: Un om a voit BI se Impu,te 
când a recunoscut cadavrul so$iel sale dar 
i-s'a luat arma din mânl. ' 

In ş~din$a de erI a parlamentuluI pre
dentuI Et1ene 8 fAcut amintirf de naufra
giaţll de pe Libau ,i parlamental a expri
mat regrete (tl.miliilor cari au tndurat ne-

2 batalioane de v~nAtGrr. La olalţl Be vor 
concentra deci In Septemvrie tn Valea Mu
r~şllluJ mij!ocariu numaI din partes. arms
tel comune (afarl de honvezime) 16 reg. 
de pedestra,f, 5 reg. de tUDar!. vr'o 6 re-g 
de clilllre~l, 2 balalioa.ne de v~oMorl ,. a. 
- o SD.m~ de cAtane destul de conside
rabilA. 

Corpul al XlI cuprinde toate trupele 
din Ardeal, tnceptlnd dela Orllştie pâD~ la 
Br8130v şi pân~ la hotarele M.Qldovel ,i Ba· 
covinaY, ear corpul vn cuprinde trupele din 
Bănat şi din Ungaria r~illAri~e8n' pân!i din· 
colo de Dobriltn eu un cuv~nt toate tru· 
pele dintre Tisa ,i hotarele RomAniei. 

Cu privire la na$ionalitatea ostaIJUor 
csrî vor lua pa.rte la marile manevre ,in~nde 
la Llpova. ne permitem 8 obaerva numaI 
atâta, cA despre trupele din Ardeal {corpul 
XU} Be ,He ,i se recufloa,te de ort ,i cine 
cn. scelea aunt In maiorBate de na~ionalita
tes românA ftind In bMrânul Ardeal ,i ms
joritatea absolutA 8 popora~unel românli. 
Dar !şi 18 corpul Vii, maioritatea absolutA 
Il o~tallHor e romlnl\, Din cele 8 regimente 
de inbntt:'1:ie sle ace'i\tu' corp lll1mat tn douij 
(Nr. 46 Bt'gedin ,i Nr. 4g Dobri\io) Magiari\ 
sunt tn majorita,ţe, afUndu-se ln811n Iceste 
do.u~ rf'gimente des'ui RomAn! preseraţ! 
prmtre Ungurr. In cincI regimente RomAniI 
sun~ In mare maioritate, anume Ia Nr. 48 
Caranaebe" 83 Arad, 61 Timi,oara, 27 
Or8d~8-msre 101 Giuls, ear la regimeB~1l1 
Nr. 29 Becrcherec RomAniI taci sunt re
presentaţl cam cu o &er$ialitaţe pe lingI 
mul$r S~rbl. Nemţi ,. 1. 

\leadev~rurl eu le· aş! fi revocat. 

Msnevrele dela Lipova pOIlIed llsl pen
tru not şi lnc' mat din aU punct de ve
d2re riu interes eminenti, Am zis cJl, lunI 

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

~i rll~l\me creşteau pe treaptl .t'~ală cu j tractărilor. Adevera.tul~1 om luminat i-e I Muroveanu doar tşI şi poate lua libert&te& 
~a'orule la curtea. tIm Bă1teşU Şi Jur. destul dr..c5.. are aparmţa omulnI onest, să ajute liitoruluI el ginere. O desfaeo 

Doamna Horoveanu incl nu S8 lasi lucrul prmclpal e, sI. apari elegant şi dar, s~ vadi de ce-'I vorba. Depeşa nu-] 
ill un, eu dou5. Era in clar atât ea cât nobil. lucru secret, chiar de ar fi, Andrei nu 
~i tiic.a sa, eu cine IU onoarea in persoana NicI o indoiali efi, Moro,eneşti~ şi mal i-e ei strlin, ear de-a fi ceva secret 

fericiti. L~ o Intrebare miniBtrul president 

, .\1tl de înaltă posiţie AndreI Propteanu de Andrei fac parte dintre domniI de primul picant - el atund, atuncI o sl aiU el! 
:3răden1. 080 lumea rea şi invidioasi1. ~i nu-I rang. Cine ar putea afirma eontrarul În Adecll numsl In urmli, ci doar asta aşa 
,oat1 g'si ne-un cusur niel el nicI fiiceI urma. esperienţelor de pâd &cum i Din 8e cuvine, aş& cere bontonul şi norocul. 
'ale: a alergat la primele eroitoarfl, mo- toată chestia acestei d.s~toril se poate ve
'liste, la jiuvaergiI, si caute ce·i mal ele~ dea neeonte8tabila lor domnie. Pe cât 
ţan~, mal ltlxos, prtlţurile eran indiferente, de domneşte 8' a pornit, tot astfel 8' a şi 
~ă aou fiea el , mirel/lia. onuia. dintre terminat. 
~ril1li tin~rf, eu renume şi posiţie invidiată. 
~ÂueY~ratul domn Dicl cind no înteabă, 

• 

Depe~a Il fost scurtl, ieftin", dar mli
duoll.si. E~tii cum suna: "Totul cuprins 
- in interesul th doar poţI scoate cu 
isteţime dela 80acrl:i.-ta 10.000 cor. -
cambiile proteshte şi lmproeesuate. Tatill 
teu" • ....J. 

• 
FalsificAtor de bani. Poliţia din V~r,e, 

a areatai Vinert pe proprie'arul Visa Put· 
nic din V~rşe$ pen&ru falsificare de banI. 
F!i.cGodu-ee adeci perchisiţie In casa lui, 
a'au afia' la el 45 piese falsiftcate de 5 co
roane, foarte bine succese, precum ,i alte 
materii ,i uneUe pen'ru falsiftcare. Putnic 
nu e Boviee In falsiftcarea de monede, cAci 
a mal stat peD&ru acess'. crim. 5 ani la 
rl:Scoare. 

Rogare. To~i aceia c3rl au In proprie~ 
&s'ea lor bonuri de fotografiare, sunt rugaţi 
sA binevoiascl a-',1 trimIte folografhle apre 
a fi mllrile. - Arad la, 9 Iunie 1903. Ma
gazin slul Porlet' Vilmoa, Arad, Piea,. Li
bertăţi!. 

• 
Mama mea ani lungI a fost bolnavA 

,i de când poartA uueea magneto-electric~ 
R. B. 86967 inventati de D-ţa, ,i·a recâ,
ligat sAnAtatea, drept ce m~ grllb0bc a-,I 
Elsprima sincera mea mulţumit.. Cu deose
bitl\ stim': 8tiener Jă.nos~ Gyorkooy, Tolna 
m. Mal e oare lips~ de dovadi mal ban!', 
ce binefacere e pentru omonime crucea 
dupII magneSo-electricl R. B. 96968 inven
ta&1 de Alber& Mliller (Budapest, V. VadaD 
u. 42/k) 

Umor ameriesn. - De ce (umezT 
de dimlDeftţ~ pân' Bara, Henry ? - Pen&ru-cA 
numai In vremea asta o poţ face. De Bsra 
pânA dimineaţA dorm. 

- Judele: - Mal al ceva da spus 
Intru apArarea d· 'ale '/ 

- Acuzatul: - Rog tribnalal si fie 
cu deosebitA considerare la tinereţa advoca
tulul meu. Bi:!rmanul meriti cru~81e 

A. VIS. 
Aducem la cunoştinţa st. nostri abo

nenţt că am trimis la adresa tuturor 
acelora cart sunt în restanţă cu abona
mentul foii, chitanţă despre aceasta re -
stanţă. Rugăm dară p€ toţt cet,ce au 
inimă pentru fot rOtnâneşU să bmevo
iască a rescumpera aceste chitante, cart 
li-se vor presenta prin oficiul po~tal 
competent. .Adm. Trib. Pop. . 1\, "nde atâta lux, şi aşa nici Andrei după 

,~ :~&-'J v& deveni nev&stii; şi precum a fost Sărmanul Andre.J, cum n'a ştiut să le 
aplaneze mal cur~nd - şi dupi1. nu nU. ee Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
uşor ar .ti mers celelalte. Editor Aurel Popovici-Barcianu. 

Şi zice, ci d-na MOloveann la ştirea 
ac(\&sta a leşinat, el d-şoara Margareta Insertinni şi reclame. 

~ ist.eâţă s11-'1 devlni mireasă, va dispune ~i 
le atAta isteţime si pll\teasci In as
':'ODS actlste elte-va neprtlţuite mit Vorba 
'), el doamna Moroveanu I dat dovadii de 
.) admirabilA. soacră... Astfel sunt ma
:nele, ochiul lor pătrunde pinii. şi in cel 
lIlal IndepArtat viitor 

Conştiinţa fericirei a ridicat aproape 
la cer pe Margareta ,i AndreI. Inci o 
s~ptetDa.lll şi S8 TI ţinea nunti. AndreI 
s a dus si petreacl In Fericenl aceste 
câte-va zile in apropierea unicel mA.ngăien 
I puogeI 8&)e. Margareta dar eu deose
bire dona MoroveBDu, l·a primit CI1 o bucurie 
nemărginitii. nu & mal eşit Intre oamenI, ear cu An- e-

• 
k , OamenH mal de rind, au obiceiul a 

nee ci omul propune, Dumnezeu dispune. 
f )J& şi în toate, şi aceasta e o dovadâ ce 

tn~oiatI mal sunt. Lumea deja de mult 
,tngl la urechea muritorilor cad se sbat 
:tupă, mărire: tl1 fă planuri' şi spesează, 
alelalta Bunt afacerile ereditorilor fi I per-

Scds este lnsă, ea niel-odatA pentru 
nimic 8& nu te bucurl prea mult.' Aceasta 
u~tare de adever cu amar au pJătit-o d·na 
ŞI d-şoara Moroveanu. - AndreI şi Mar
ga.reta au pleeat in plimbare cu trlsura 
in Imprejurarea FericBnilor. In acest in
terval • sosit o dopeş& din Bâltf'~tI Ia 
adresa InI Andrei. Dela cine putea fi, daci 
00 dela tata lui AI drei ~ Depeşil. e un 
lucru ee pretinda grabnic' aplanare ,i d-na 

dreI s'a înv~rtit pr.mantul aşa de repede, ~ .. ============::--... 
incât DO s'a mai oprit eu dinsul pinl:i. la .. 
FJriclml. 

Acesta a f\)st stlrşitul Dontel din Cana 
moderni. La anevărata nuntt. din Cana nu 
se gMa linul, la eel de asUzI nu mal 
seacă datoriile. ldomeneus. 

Pentru 1 cor. 20 b. 1/2 de chil de 
pene de gâscă.. 

Penele aceste de gâscl sunt sttre, de 
~(lt nuoi, scdrnutnate li. de chil costll cor. 
20 b., calitate mal bunA 1 cor. 40. Pa
chetslJ de 5 chile se eBpediazi cu rambursli, 
T. Krasa, prAvlllie de pene pentru paturi, 
Smichow bei Prag. (850). 

--.. 
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Prapori şi steaguri bisericeşti 
prec.um ~i 

lucrărI de zugrav execută 
Ludovic N eisz 

Arad, strada Chorin 2 şi str. Bunyady 6_ 

Haine pentru domni 
cu prel excepţional de ieftin după cea mai 

modernă croitur4 

Arad, strada Szent-PAI Nr. 3. 
(Vis-a-yis de eafeneaua Erdelyi). 

Din stofe indigenQ şi englezeasoi. 
Executarea cu guat. Deasemenea fac 
ori-ce reparaturl cu preţ 8vantl1gios. 
Rog spriginul onorat ului public. 

Cu diatiDai stiml: 
937 18-50 Wolster Izso, 

croitor ba.rbMesc. 

Ujvary Arpad, 958 11-25 

mAsar, timplar şi luerAwl' de port&luri, 
Arad, Blrada Lazar Vilmos 4. 

Ba recomandA m. ono public spre executarea 
II to' f€lIul ae lucrAri apatlllla:oare ramului 
de timplarie, precum aranjamente de pravaliI 
şi birouri, lucrări de cladiri ţi portaluri di?~ 
materie uscata pe Hnga preful'Uel cele mal 
mQueUUe. Kncu\.re p rom p ti ,i 8 o Ud li. 

Reparaturl 'repede şi e{ti1J. 

RITTER şi LUSZTIG 
coloritor şi vApsitor de odMin 

So borşin (com. Arad.) 
Se recomandA an. pu bJic din loc şi provinţA 
pell$ru executarea de !ucrflri ae cdonre şi 
VApsirt>, 8_ spre p: aurirl începend dela cele 
mat simple pând la cele mai splendide, eli 

lilelurl modera\e. 
Lucru solid, conştiincios şi punctual. 

Garanlle dephna. Bisericelor le oferim avan-
tajuril.e cele mai mari. 971 3-0 

VEGH ISTV AN, 
fudchlgill de cJJ.dirl ql lux, 

~ Alt A Il, l3orol l3oza-ter NI'. 10. 
936 11-25 (Colţlll strAzii l'1ador). 

Primeşte ori-ce lucru de orna
ment, acoperirea cu tiniohea a clQdi
rUor, turnurilor de biserica; mal de
parte lucr~rJ pentru Introducerea apel, 
arangiarea odailor de baie, a condu
cerei apel In bucatarie şi la closet, 
reparA ţevile plesnite atat In loc, cat 
şi In provincie, preţurile celea mal 
moderate, execuţie promptA. 

Urme lui Papp Kălman, 
atelier de aurăril, argjntarii şi giu'fRerieala, 

.Arad, strada Fâbiân 12 (Casa Bonte). 
Primeşte lucrtlori tn aur, argint ~i 

giuvaericale, apoi aravjarea de altare, Sţdl 
formarea sau aurirea lor din nou. Preţur-
fetine, serviciu prompt. 956 8-50 

Filip Diell 
intreprinzetor architeet, în A.rad. 
M~ angajel la lucr§ri de lot felul ce 

tij lin de architec'url .i 1. preg~tirea lor 
dupA am, solid ,i con,~iin\ios p~ ~âDgA 
aplicarea celor mai noue construc~lum, cu 
pre\urile cele mai ieftine şi pe IAogl gatan~'. 
Dela cele mai simple case ţerlneşti sau 
clMiri economice pAnlia cele mai decorate 
edIficii, fa« lucrlri de a pAm~ntullli.' de 
zidar. scolptor de petrA, dulgher, ţJglar, 
t.inicher, sculptor, mABsr, llcllu", pictor, 
sUclnr, pictor de OdAi, SapeBier, pregalire 
de Bobe, Incalzire de aer, canaUsarp , 8pa~ 
duct, beţon 1. 8. 

Mij Bngltjel apoi la conducere la edi
fklri, examinarea clAdirilor, (collanderea) 
locuinţe de ora, ,i provin\s\ ţinerea In bUDI 
stare a luturor edificiilor deIe lerJ, ,i puste 
pe lAngA UD pre\ anual mic, apre\iari de 
cui, ridiclti de .sigurlri la caB de foc, 
pregMire de pllinuri ,i budgaturi, ori-ce luc
rlri ,i reparlrl pe IADgl cele mai moderale 
preţuri. 

Cer~nd binevoitoarea protecţie a OBO
tatului publio 

964 0-30 Cu deosebit .. s'iml: 
Filip Diall. 

III' 

"TRIBUJA POPORULUI" 
Nr.91 

P. T. 
Am onoare a &duce la binevoi

toarea cunoştinţă a M. Ono Public, 
cA In C~8a din 
colţul str. Jlatthytlnyi şi )\T eitzer 

JAnos (odinioară Templom u.), 
am deschis un 

Atelier de reparaturl de 

~ Â. i g D i 8' 1: risti, ~estre, °211901 de In'reprindere, rente. eazu1 
~i ________________ m_O_~_I_r'_8_n_eB_e __ e __ rn_m_o~r~m~a~n~t8~re~1~ _____________ ~ 

Ăgentufa principală in Arad 
.~ 

A BĂNCEI GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ SlB!ENE 

,~TBA!lSSYLVAmAU 
primesce oferte pentru 9slg11ll1rr din comitatele: Arad Biehiş Biho 
eenad, Garaş.8everin, Timiş ,i To~ontal şi. ~e eteptuea~e pe lâ~g!i ce[~ 

mat favorabIle cCJndJ\luo!: 
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Ce 

biciclete §i ma§inl de CUSlJ.t, 1. In ramul 'fieţn: oapitale cu termin ftcs, rente zestre pentru fettţCl !tal 
de Intreprindere pentru feciorl, pe caz de moarte, sp;se de tnmormtmtare: ~teste 
din urma. dela 60-600 cor. se plătesc la moment In ziua morţiI ln~mplate; 

"t> .... :\ 
o:l 

unde 8~vlrşe8o tot felul de lucrări ce 
se ţin de ramul acesta, precum şi in
staliirr de soneril electrice, toate pe 
lt\nga preţurI moderate. Plirţt consti· 
tutive de ale bicicletel se cap~ta. In 
totd' auna eftin. 

Rugt\ndu·m~ de pArtinirea marelui 
public, semnez 

Cu deoEl. stimA: 
l\.Iâthe Slt,ndor, 

970 0-50 mecs.nic. 

SONNENVIRTH JOZSEF 
pictor de artă şi firmă. 

A RAD, strada Deă.k Ferencz 39. 
Am fost aplicat 8 auI la domnul tOHn Ozciler, 

ca conduc6tor artIstle; esecul.: 

Insoripţii şi deooraţii 
pe sticlă, lemn şi fier 

-=" == frumos si durabil. ---~-, 
Esecut d'asemenea pietatea de icoane 

sfinte pe lArg' P[f~t1f1 moderate. 985 3-10 
Pentru biserici favoruri deosebite. 

Fondat 1893. 

"ORas JOZSEF, 
PLAPOMAR şi MĂTRĂŢER. 

8 
I:D 

Iiw ...... 

:! o. 2. In ramul loculuI: cla.dirr de tot felul, mobile, măriud, prodncte de cAmp Ş. !l.t 
3. Contra tnrtnlui de banX, bijuteriI, valol1, haine, recvÎsite ş. a. prin spargere; 
4. Contra .grindineI: grâu, secară, orz, cucuruz, ovOs, viii. (vinea), plante in

dWltriale: ca.nepil., in, himer, nutreţnd, tabac ş ... 
D~Blueirl se dau ,i proep2cte se pot primi la agenturele noastre 

locale '1 cE:rlual~ mal in ftesce·care comn:uii ,i direct prin 

Agentul'a principa.li "Transsylvania" in .Arad 
Stra.da Sdchenyl JU'. 1. - Telefon JU'. 399. 

428 -124 
Asi gur a" con' Ia fur ACu r Il o r p rin s par ger e: bam şi tot 

ce a.vei! de preţl 

At~li~r ~~ntrn r~~arar~a 

... ~ ,., 

stradei Lazar VilmOB.) 

e"'_:~". 

Primesc Be repar ciasol'Xlica garantt\nd pe 3 an1. In Arad n'a eXIstat .... 
IncA atelier tn carI sQ se lucreze mal ieftin." 

Am un dep os it de tot felul de 
ciasornice de buzunar şi de părete, 

precum şi orologii cari deşteaptQ. Toate eX!lcte şi d'b .bunQ calitate. 
'. 

A.rad, Deak Ferencz -utcza N-rul 4:-&. Cu deosebitA stimllo: 
Am ODoare a llisUinţa P. T. public din .~ 

loc ,i provinţt, ci mi-am suAmulal 8'elierlll A. Ă i G la -" t ._~ 
de plapome ,i mAtraţe de pa p:s\a bber\Slil ur:m~ny yu,! :"~ 
unde a stat mal mulfl anI, pe strada D~ak 943 6-50 ciasornicar. ./ ~:_ t'\ . 

hHn:~ă!~~~:~v:~_;.~ti!;~i:~~i.i~~:~=i'~'~5~~;~.~;!.~!~~~~=:::~~::+::f·::~II:: -;.~ 
Pla.poa.ma ,i m,ă,traţa EE II '1 

In forma cea mal frum08s" ,i cu pre~urile fi K 1 S S G Y ULA Il 
cele mal moderate. 

Comandele din provin$A se efeduesc ! 1 
prompt ,i precis. templa.r de zidiri şi mobile..... _ ~ " ~ 

Recomandându m~ pentru sprijinul Da. ARAD, str. Csernovics Peter Nr. 16 (colţul str. HaHtsz). 1 [li 
public, sunt". ,,) 

Ca dpose biti stim!!': I 
V OpaS J 6zsef. Primeşte tot felul de lucrarI ce se tin de zidirI şi -;;; t 

mo bile, precum: lucrări în lemn. pentru clddirt, portale, aran~ ! 
960 8-10 

Spălătorie de albituri 
,i călcarea lor, 

Arad, Schvaidel Jozsef-ut. Nr. la . 
Sp~l rufele eQ fie albe ca z~pada 

şi calc atrQlucit gulere, manşete, pre· 
cum şi alte ruf~ril. De asemenea şi 
perdele. 983 11-25 

Cu stimA 
Ved. Lâda Mihaly. li 

jamente de prtJvălit şi birouri. Aranjamente de.culină, donnitCJr, I 
sofragerie şi salon, dela cele mar simple :pAna la cele mal I 
elegante prompt şi eflin. 972 ~ 

Comande din provintă se efeptuiesc numai de cât. 

./ ~ 

I 

- Desemnurl dau gratuit. 

- La lucrări pentru biserici dau rabat. 

II 
M~ angajel la r @ tIăJf~ 

CALCAT LUCIOS CA OGLINDA, 
la case, sub condiiil extra·ordinar de avau-
ta gioRse. 941 $t -:,""" -" 

CIl stim" 
D-na Prohaska Ferencz, 

Arad, Kapa·utcza 47. 

LANCSĂRICS JOZSEF 
CIOBOTAR. 

I 
In atenţia Onor. 

Proprietari de oasă ~i ohi~ia~l, 
Sunt representantul general al celei mal mari fabrial de 

rolouri de fereşti, ce exista In Austro-Ungaria. Rog deci marele 
public tn interesul seu propriU, ca Inainte de a-'şl procura 
rolourile de lipsa Ba cearA .,1,. 

preţ-cnrentele fabricel representate prin mine 
- A.rad, strada NagYTaradl Nr. 8. - şi eA ma viziteze pe mine, ev. din provinţA al. m~ cheme pe 

primeşte toate lucr~file, carI apar'in brsn,el calea poşteY. (Ajunge o simplă corespondenţa). .. 
Balet le efeptue,te dupa moda cea mai noua, Rugand pli.rtinirea prea st. public, semnez'" ~ 
din materialul cel ma! bun ,i pe langl' p1'8- Cu deosebitA stimA: ... '1 \ 
IUf'1 foarte moderate. 948 11-25 GASPAR SOMA, 

Niluin\a luI e: ca prin Incrlrl conştlin-
cioase sl-,I plslrele ,i pe viitor încrederea lIgen' de mtlrfurt. 
muşteriilo1' sM. Arad, strada Szarvas N-rul 1. '" 18l 

Reparatortle 8e eseeut' prompt şi ----JC:X'-----.~ Q :sI 
eu Îngrijire. S ~ K:JC X'I'!JIl 

Tipografia "Tribuna POporulUi· J Aurel Popovieiu-BareiaBu. 
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