
ABONAMENTUL 
Pentru Aus\ro Ungaria: 

pe DU an. . , 20 cor. 
pe l/~ an. . . 10 w 

pe 114 an . .. l) • 
pb ..&, lun6. • . j " 

N.rU ~e })uminllel pe lUl 
" 00roaDe. 

Pentru România şi strl!Jnâ
iate pe an 40 franci . 

• Iuuul!rlpt~ înapol~~. 

Nu o· 
I ~.l".iaL .. a .... , ve;, 
j . proprietar· .. ~'." 
Î amicul T~: ; '. 
~ ,,~~vălia ~ __ 

r 
.. :1 ~ ~uprf~:~'_~ " 1'. 

! 1895,. ,,:l .•• , 

, ~ marti J n{_. ~i;· ~-' 

~, ,Vaţ ',. 
..:.. 1 .t ..,.....,. / .~ f-I--{r' 

să 
,. 

?e
lele 

atic, 
că în 

Arad, DUIlljnec~, 30 Iunie (12 Iulie) 1003 
- & &2 ~ t!!1i2 

. f ' 

Np.118 

l.DM1NISTR !.l'U 
Arad, Deilt Fereuc"-ut,, .. n,o il) 

INSERTIUNILE: 
de un şir garmond: prima 
dată U banl; a douu oarâ. 
12 bant; a trl'Îa oar1\. 8 b, 

de tlecare publicaţiune 

Atât o.boDllmentole, cflt 'it 
lnKN-ţlunile lIunt a se plAti 

îD.ainie ÎD. Arad. 

Telef .. " pe,,~ or .. ~I c .. mlta.1 502 

vestea Şl , Tribuna c anun,ându-~î di- gălere pentru noI, cel-ce cu atâta drag A~a se vede nu vrea să cunoască legea. 
spariţia. priveam atât oştirea in care dacă frun. Dar pentru aceasta a ~i primit indrumare 

Fine însă, absolut 1 taşilor amicI am reclamat drepturI din parte presîdentulul. Asta dară o ştie. 
1 ., d" ,. 1 d Dar trebuie să ştie şi aceea, că Regele a 
"nmltll a Ică ştlrea~ că aqlOnanI a con ucere, a fost pentru-că cuno- jurat pe această lege. Şi jurăralIlÎntul 

averiI naţionalet orI mal bine, comisia şteam d'aproape bărbătia.şi cuminţenia acesta e sfint, pe care trebue să-I susţin,l 
de licuidare a vendut ,.itele acestea şi lor, d,ctt~,1 cum avusesem indiciI că cel-ce nu numaI pentru voia luI Dumnezeu ci şi 
tipograJia. Ş 'anume d luI Iosif Marschal dădeau năvală la averea natională se a oamenilor. Şi în respectarea legilor cel 

:oIanu lucrător in acea tipografie, om harnic, conduceau nu de dorul s-o ~ărească, dintâiu trebue să premeargă cu pildă 
,1 • face d . 1" bună Regele, carele numaI a~a poate cerc 
'.1 anuluI e naţlOna Itate - Sas! Pentru şease ci credeau sJ. ajungă la veniturI! ... şi a~tepta credinţă dela popor, dacă Însu~l 

'miI tipograful sas a cumperat şi acest Fie ca trista experienţă să ne ser- e cu credinţă fată de legI ~i naţiune. 
după-ce rest din averea naţională, şi dreptul vească spre inveţătură cel puţin in vii- Pe regele şi guvernul căb,torl de ju-

'liţele dela edituriI ,Foi} PoporuluIc şi a ,Călin- tor, nuue ~i urma~ilor nostri. rămtnt, nu-I apără nicl o lege. 

M'am dus, 
alergat apOI 

ql nostru pre
aşa de agitat, 

'ecât să întreb: 

d 1 I P rId ' . Aceasta trebuie să o ştie acela, care 
aru u oporu u c, rept III vlrtutea BtU~H'U tjirian'u. cutează a contra semna un astfel de ordin 

căruia fără îndoială va face 11) a- ilegal ~i spre asemenea scop a da sfat, pen-
rale, după-cum a făcut banI stând tru-că în parlamentul unguresc sunt bar-
în tipografia pe care RomâniI au pră· 20.000 entigranţi. , Statis- baţI, carT înainte de a fi trimişl acasă, işf 
pădit-o. tica lunară c bro~ura din lua Maiu, \ vor trage socoteala cu un astfel de om ~. 

; I ",t ~ ",,", '. 'lmnezeu, dom-
S"a sflrşit decI cu instituţiunea ro- vesteşte că in luna aceasta numaI din I 

mână întemeIată cu atâta entusiasm ~i Ungaria şi Fiume şi-au scos paşapoarte 

" ') 

, ~,,;,~ ,. ,,'u·I nimic, nu-I 
i-:;t:" .1 _ ")' .', mi·a rcspuns 

stească. Nu-I de , 
J ca să ~tim ce' 

spLrit de jertfă. - mar ales spre America '15,89Y persoane, O serbare la Berlin 
Am putea întreba pe cel-ce remă- va să {ică cu f6:'!j mai mult ca În luna \ R 1 C I 

seseră sa spriginească politica' inaugu- trecută, şi cu 6796 mai mult ca în lVIaiu pentru ege e arD • 
rată cu • executorul. şi poliţia" indeo· a. II'. lVumerul paşapoarldor date dela 'La cazinul ofiţerilor din Berlin, 
sebi pe fraţiI dela Blaj, dacă aicI au începutul anului c. e. cu 5972 mal mare' s'a serbat. de către ofi,eriI regimentulul 

"." ,te cele ce au urmat, tinut să duCă lucrurile când s'au luat ca ,'n cele 5 lunI ale anului trecut. 2 de dragonI, din gardă, predarea por-
.ca nu u. ..," ii, 1 să rup ranI vinde- după dl Coroianu:1 Suntem însă sigur!, ProprietariI paşapoartelor au fost tretulul RegelUI Carol al Românit!I, 
cate oicl să \..;rbesc despre pecatele că vor fi regretat de mult concursul~ însoliţl-de <"/...)3 alte persoane. Mal multe Se ştie că Regele a făcut parte 
unor luptătorI de vieaţa cărora se leagă mal ales prestigiu'l moral, ce au împru- paşapoarte s"au scos din camitatele Trei- din acest ,regiment inainte d'a fi che
şi dragostea noastră, ci me opresc la mutat direqiuneI care pe teren politic scaune (I<I/I2)~ Baci-Bodrog (I.ţuj), Sibiiu mat la tronul RomânieI. Au asistat, 
un fapt petrecut, cu treI aHI mal târziu. a produs o oemaI pomenită orgie şi (I10S), Zemplin (973), Braşov (832) intre altiI, la această serbare, prin\ul 
Un car mare se opreşte in faţa pră- cerTurI carI au durat cu anir ş'aicI şi Maramureş '(Mj}, Tirnova-mică (6lJjY moştenitor de Hohenzollern, ministrul 

•. ~~i,ţ.l :l'ij?ogratiel ~ căcI lu. Iuliu Co- dincolo de CarpaV, cacI odată stăpân ~i Sătmar (632). Din' părliie Ardea- de interne al RomânieI, Vasile Lascar. 
__ .1 t~ltanu. aiunsgmere al veneratuluT 'pre- pe ~ Trib .. una c , dl Coroianu credt:3 să LU!~il cei, mai mulţi s'a!1 dus în Ro- Alexandru Beldiman, ministrul Româ-

~ "Slde~ ll~" "~""'\c vechiu nu l-a ma! di.c\.eze p .. il1ă ~i. st"etn.ici\<.)[' M .• 'Sa\e Re- mani.;,., Vin,. oraşele .mari sau d1u, .. niel \a Berlin~ cu personalul legaţiuncl. 
p!ăcut! .......... Şi toate caqile Jin prăvălie~ gdul Hmllâniel .. , t~ar pc teren ce 0- l:SuJ"q,pesta UI):.!j, PanCluva (J:),I, Neo·~ rpea\e. ofiteriI românl anan în Be:iin 

. , Biblioteca Tribunele, în care înteme- noooic, ca să zicem aşa, eată la ce s'a planta (II) şi Verşet (3/). In America si generahil John:- .~!.' t 

~ letoril ,Tribunelc învestiseră multe ajuns: la desevîrşit faliment! s'au dus 7[90, în România 5[68 fi 3 87(;' ' Ministrul Be1diman a predat For-
miI di1Z punga proprie, sunt lncărcate Publicul mare cunoaşte însă pe- în cele~alte părl! al~ EuropeI. tretul regelUI Carol, care rcpresint:l 

I şi duse... Librarul sas Krafft le cum- ripqiile triste şi pentru viitor, pentru Dm Croalla ŞI Slavonia sau dus pe suveran călare şi in uniformă de 
părase cu" - kil<;>gramul, pentru un. cel ce vor să inve\e din rcul păţit de 3659: . C~ 16:u mai pulint ca ~n luna dragonl, şi a pronunţat câte-va '].lvinte 
pre\ de cate·va sute I alţiI, importante sunt numaI causele Aprzlze fI cu 1252 mai multI ca In anul alese. .• 

AicI au ajuns lucrurile, după-ce carI au determinat această nemaI po- tr. luna kIaiu. Din acestia în America Colonelul regimentuluI a citit te-
_, .averea ,..-f\a,ionalăc s'a regulat _ con- menită derută în viea,a noastră publică. s'au dus: 2006, în Bosnia şi HerlegoJlina legrama regeluI ~arol care are acest 

-. tnu: . .l{tJ1nliI majorit.iţil comitetululIJ no-. . lnvidia şi lăcomia, eată motorul 9Î5 ear restul de 590 prin Europa. cuprins: 
,ionall - conform planulUI născoCit care a lucrat la distrugerea pe care • ,De mult timp aveam o vie do-

~ de dl Iuliu Coroianu... Proprietarul orI-ce Român cinstit trebue s o de- Concesilun·f, naţionale în, armată rinţă de a da regimentulul pe lângă _ 
_ adică representantul în care avea plângă. nu se vor face, - aceasta este şti"ea ce care am trăit atâlia ani ferl'clI, o do-

d 
. o ia la clmastinţd cu durere pând ~i ",Buda-

,încre ere majoritatea membrilor comi- Cel carI nu s au dat îndărăt nicI pesti Hidap"'; cât despre organele kossuthiste, vadă despre afec/iunea mea, şi despre 
tetuiui n~ţ~o'nal - a fost scos cu aju- dela concursul poliţieI maghiare pen- de-s superate şi 2ndignate din cale afard, sent,'me1ztul meu de amiez'ţie. 
torul polIţieI ungur eştI, ca în urmă sub tru a pune stăpânire pe averea unde In prt'mul re'ud, se î1zfelege, pe Khuen-Hider- ,Sunt fericit că portretul meu 
c:.uspiciile luI Coroianu averea naţio- niCl unul nu jerljise un singur ban, au va,"y eal' În al doilea pe generalul Kolo{s- echestru, trimis în memoria recuno-

.~ nală să se vîndă cu kilogramul _ crezut că ~ Tribuna c va fi o mină de vary, ml1lZstru de 11OIlVe{f, car<? În şedillfa de scătoare a timpurilor cari nil se pot 
S AJercurl a comlslel bugetare a spus Cd În p11'- f'. 

unul as... aur. Şi credeau că avend în mână a- lJli/ţacollcesiullIw,.,zaţumalesldabsolutpebasa uitat a Jost primit cu plăcere şi sunt 
-:~~ -~e s'a, petrecut în cele politice, cest puter~ic .mijloc de .1u~tă: ziarul antecewruluI seu.' Nu se vor face concesiI, emoţionat că predarea luI se serbăto-

~ .10 disCUt .. , Pent~u-Că nu intenţionez care ... dela mfimţarea saA Şi pană a~ncI OIi-ce al' ~/ce obstrucţz'o1Uşti! kossuthiştr. reste . 
. .. it fac pohttcă, CI numaI să ficsez câ- stăpanea sufletele romaneştl, vor dlcta • . ' «Din toată inima trimit în schimb 

; K l~~va înti~plărl pe ~arI cel-ce fac po- întregeI ROI?âni~l... Curend au trebuit Dl Stur(b~ lfÎ GOluchowsky: Zla- tinerilor şi betrânilor mei camara:(i. Il ~lt1că e bme să le ţmă mint să se convlllgă lllsă că un organ de rele, dm V1ena Ş't Budapesta adw; şt~Ţea c~ O salutare călduroasă relnoind regi-I '_ ,. .. e.. " I trecend spre AK~rlsbad, dl. ,'turdz~, pnm-mt-
r. __ 5 a v:md~t ~ecI h~răna ,Tnbunelc. propagan~ă cere. Jertfe, C.ă n~ e destu! I mstrul R()11lame~ s'a opnt la Vuma, unde meutului asigurarea sincerei mele sim-

.~, In prăvăhe, mtf o cutle, au mai remas să.w vreI, Cl trebUl: să al IsteJimea, sa a ,a~ut o lU11gd 'tntrevedere cu GOluch,owskr, patil, pe cari va putea co,,(a în tot-
) . ilustra\c\c, falmoasele ilustrate în re- ~tll a conduce mlşcarea naţiOnală. .. ministru de exteme al Austro-UlIganei. d'awla. 

c clama ca.rora noua directie ce~ voinică Dela Liviu Albini s'a luat o tipo- • Regele Carol a conferit coloneluluI 
""....,,.;' 'f' 1i ~~:~entă, chehul'a' mal multă g~afie infloritoare ri ziare carI trăiau CQntele Gohwhovsky a facut Joui regimentuluI 2 de dragonI, crucea de 
, . ~ "I? f6r cat pre\ulau toate _ carto- dm putere.a proprze. o vizita dlui Dimitrie Sturdza, Preşedintele comandor al ordinuluI c Steaua Ro-
1I:~ ~ ,t !inele. AzI tipografia e a unul fost sub- Consiliului de ministri din România mâniei .• 

N
... altern sas. Cei doi btlrbaţi de stat au c9uferit 
9 pomenirăm, în prim:J.vartt că aproape o ora. 

, a încetat ~i , Tribuna.... ' Şi era tare atuncI partidul naţio-
M nal ear comitetul avea tr c ' . 

! al rem.ăsese - tipografla, cu toare între RomânI! e ere covlrşl-
, d.reptul d~ edltură a , FoiI PoporulUI c. 
, CăI d ' AzI cine mal simte că avem vre-o 

ŞI .a. l~ a~ulul PoporuluI c, ear li, organisare la Sibiiu, cine se mal mân-
: cuidarea. sa lllcredin\at d·lul advocat dre~te că a lost un moment când dl 

! . L~menYl, fostu.l pr,oto~retor pe vremea ' ' rf ~ d 1 CorOlanu cunducea , treburile. il 
~~ "\11 uptătonl dm glUrul , TribuneI c N 

.... ',. "er' d 1 l' ouc, celor dela • Tribuna Popo-r '",,,,.;.;:" .~, uş a temmtă între baIonete 
"" e,xfJt:' d f' ... rU,luI", adevcrat, că aceste întemplărI 
<,' '.;ţ' ~ e,ah el, CăcI tot d-sa licuidează d 

Şi ceaktă' m-au at o mare satisfaetiune: s'a 1n-
, Concorl:q:yere naţlOnală din Sibiu: vederat, că cel carI anI de arcndul 

Şi ma .... x x A fl ni-au imblătit şi ni-au presintat ca ~ tră-
ă d I;;m<lsese 1ll su etul unora dătorI a f t A t tă " , 

o raz e sp 'antă că totu '\ d " u os In oa pnvmţa lll~te 
~pare alt Ziar, 1 " "' ş:, .our va oamenI nu se poate mal slabI. .. Dar 

, -, otldlan 1Il Slblu, ala ce folos pentru - natie şi ce mân-

I , KossuthiştiT şi disolvarea. 
Se vede că onora,il şi vitejiI kos

suthiştl nuanţa Barahas au teamă de 
disolvarea Dietel, pentru că în num~rul 
dela 9 c. al organulul lor , FUggetlen 
Magyarorszag. scriu la adresa lul 
Khuen·Hedervâry şi chiar a M Sale~ 
următoarele: 

"Nu-i iertat a (UBol"a parlamentul I 
Legea opre~te, jurămemul RegeluI 

apără. 

De aceea trebue de\ăturată Ameninta 
adecă, că pentru sine aceasta nu e pedică. 

A.ctivitatea românA. 
, 1IBlldapesli Hi/iap" dela 9 Iulie n, 

sene următoarele: 
Domnia dreptuluI, dreptăţiI şi a legif 

a clătinat pe pasivişt'l valahI. Tabcra li-s'a 
Impărţit şi azi au in parlament un de
putat, care s'a presentat ca şi activist ro
mân şi la o întrerupere, ca ameninţare a 
zis, că. în timpul cel mal apropiat vor fi 
şi mal mulţI, poate şi ] ~ Români În Dietii. 
Mi-se pare, că nime nu este aplicat s .. 1 se 
sperie de ameninţarea aceasta, ci va zice 
fiecine: să poftească. Toate naţionalităţile 
pot avea dorurI şi pretenţiI, carI incap in ,. 
cadrul naţiune! şi al statuluI maghiar. "'~ar 
dacă Orl-şi-care dintre na,iona!itJp ar venj 

1 



cu pretenţiY, carI nu încap în acest cadru, 
vin in zădar şi remân Înzădar: vrem să fim 
toleranţT, loialI şi drepţI, dar proştI nu. 
~i ar ti o prostie, dacă am tolera ce nu 
încape cu interesul unităţiI naţionale. Fie
ci1/e poate llorbi în ori-ce limba, îlf poate 
cultt'l'a limba malermJ; îşi poate iubi 7leamul; 
dara În ţeara aceasta trebuie să fie maghiar, 
precum În Valachia valach, în Serbia serb 
şi altundeva altceva. Aurel 7)lad, oratorul 
de azf e vaJach mare, dar vorbeşte destul 
de bine ungureşte, ear contra trădăriI de 
patrie a protestat cu o aşa putere, încât 
iT serveşte spre onoare. Dieta, poate pen
tru-că e simptom rar oratorul naţionalist, 
il fost fată de Vlad cam iu ta/eran Ii!. Poate 
că şi atitudinea cam provocătoare a diul 
Vlad a produs-o aceasta. DI nad a În
ceput aşa, ca-şi-cum ar fi fost gata de 
vilor. De sigur că din inima luT a tras 
consecvenţa aceasta, că la aşa ceva să se 
aştepte in parlamentul maghiar şi s'a în
şelat. Totul ce a experiat a fost o mică 
intoleranţă. CâcI se va obiclnui cu aerul 
şi va observa, că aicl nu este nimenI, care 
ar vrea să-I inghită sau să se lase inghiţit, 
de loc va aHa mal bine şi tonul în care 
să vorbească, şi aceea, ce are să zică. 

30 Iunie (12 Iulie) 1903 

turile aceste, şi pe cel ce le poate da sau 
degena, a-l tnj ura de barbar asiatic, a-l ca
lomnia de călcător de drepturI acasă şi in 
str:.ăinătate prin broşu,rI nain.tea EuropeI ş~ 
a llnperatuluI: e un JOc naIV, cutezat ŞI 
absurd, care nu-l mal putem suferI. 

Dacă Dl Vlad va sta mal îndelungat 
în aerul inteligenfer maghiare, va înţelege 
~at. de curend, că lumea din care şi-a cules 
Ideile, e falsă, care seduce inimă şi minte. 
Va Învcfa, că aicI numaI patria şi naţia 
maghiară o poţI iubi cu drept, dacă vrea 
să servească şi să iubească cu folos şi 
neamul seu. A lupta contra naţiuneI ma
ghiare, contra patrieI maghiare este atâta, 
cât a-şI călca maţele luI proprie şi-a bea 
din sângele seu însuşi. 
~ . La ştergerea legiI despre naţionalităţI 
II aJutorăm bucuros. CăcI suntem convinşI 
că legea aceasta, dacă e bună, de prisos, ear 
dacă e rea, nu se poate executa, p;:i11 ur
mare eară e de prisos. 

Din Dietă. 
Şedinţa dela 10 Iulie. 

medieament~, carI s'au şi trimi9 prin postl. 
Dar ~osese ş~ oferte mal curioase. O mulţime 
d.e PIctOri ŞI sculptori, cer telt"grafill permi& 
swneB, aă facă portretul sau să ia masea 
mortuarA a papel. Un .artiat- din strl\i
nătde se ofere, ca prin ajutorul inven. 
ţif'l lui 8& imbalsameze cadavrul papel aşII 1 
IncAt Bli.-I poat, pune ca. etdue in bise
rica San-Pietro pentru durată vecInică. 

Paris, 10 Iulie. 

Se afirmă cu hotărîre in cercurile 
diplomaticf!, ci Austro Ungaria cu oea
sia nouel alegerI de par' V& insinua pro
test contra cardinaluluJ Rampolla. S'a 
aflat c~ Schon~o~n, er.rdinalul din Praga 
a, fost lmputermclt, ea in cazul morţiI su
bIte a papf'l s~ pronunţe veto contra ale
gereI lui RampolJa. 

AzI a spus lucrurI de tot naive. A' Sensaţia zileI este vorbirea preo-
adus acusele, carI le spun între dînşiI 

Oercurile amintite nu se Iildoiesc,. ci 
de present un alt cardinal austriac a fost 
investit cu acest drept; cleI motivele, earI 
au indemnat pe Austro-Ungaria sl illsi
nue protest contra alegeriI lui Rg,mpolla 
se menţin ,i azI. ' 

domn il naţionaliştI fără contrazicere şi atÎ- tuiul catolic Rock Jânos, aderent al 
ţându-se unul pe altul. ' luI Apponyi, dar care Intr'o lungi 

Pasivitatea română a declarat-o drept vorbire dupi-ce a arMat ci trebup a 
urmare a slleI, căcI n'a fost lăsat nicI un se face concesiunl militare, dar Kuen
roman să intre în Dietă. Ce amăgire! A Redervary nu are In programul Mu 
fost intotdeanna un num~r mare de pa-

Paris, 10 Iulie. 

trioţI onorabilI românI în sluibele publce; aceste concesiunl, declari ci nu vo-
in administraţie, Justiţie şi în Dietă, ba şi teazlt încredere noului prim-ministru, nu 
de aceia, carI erau mal aproape de agita- ia spre ştire programul a~u şi, In 
tariI naţiOlplităţilor, decât de buniI patriotI conseovenţA, va şi e,i din partidul 

Proprietarul Can01l1 Martiu, soţul uneI 
nepoate & papeI, care de presf>nt tră.eşt~ la 
moşia luI Rietten, IAngl Roma, descrie in 
Eelaira impresiile ca le-a primit eu ocasia 
Tisităril papel~ Mal tntll de toate fa,~e 
obgervaţia d, atAt cu el cAt şi cu verul 
soţieI luI, eu contele Camillo Pe cei, in Va
tican au traciat, ca cu nişte făcători de 
rele, se 'nţelega la ordinul luI Rampola. 
In dQrmitorul papel n'a putut sta. derât 
numaI cAteva minute. Faţa papeI e galbenă 
ca ceara şi atât de miel, ca a unul copil. 
Papa ,i-a 'ntors fllt~ spre Canola, eare 
intra şi voi să vorbeascl, dar atunCI l'au 
scos pe Canola imediat dio odae. 

românI. liberal. 
Pasivitatea n'a fost o sÎIă de asta, ci Rock a adus de altfel laude lui 

a fost un ioc urît. De o parte o stare, 
care trebuiau să o susţină ultraiştir, ca să Szell ear despre contopirea apponyi
poată striga cu oareşI-care formă de drep- ştilor In pariidul liberal zice, ci a 
tate, că eată în Ungaria RomâniI sunt apă- fost numaI din necesitate politici, ear 
saţT. De altă parte le-a trebuit pasivitatea nu sinoeri şi oimentatA de dragoste 
acelor patriotI valachI, carI de zecI de anI 
lUerau alegetorr guvernuluI pentru banI şi Incredere reciprocA. 
bunI gata. In politica aceasta numaI partea Oposiţia a primit cu mare plA-
morală a fost pasivă, cea materială Însă cere vorbirea luI Hock 
da, a fost activă, ba Înfloritoare chiar, de~i' Hod,6ssy t,si, un fruntaş al gru
nu pentru sermaniI alegătorI. pAriI apponyiste s'a sculat Indata şi a 

Şi ce seriositate să-I atribuim pasivl- dp,claut cA. cele spnBA de l-wek' mlfl 
care permitea popilor, ca ::sl-!tI vind!!. parerile subiecţweal 

Moartea unui cardinal. 

Se telegrafiazl djn Roma: Cardinalul 
Volpini . c 1 !.ă: .... bl .... . ,. " 

'riI1 *i nu opria pe episcopl, c~: ear nu pQ,reI1 dominante I.D gruparea 
~ ~ ~·1IÎf!gtsl~ 

organismul bisericeI româneştI Apponyi. 

, 
Ele mult I fost numit secretar coosiatorial, 
ceea-ce tnsemneBd ci, în casul cAnd ar 11 
murit papa el ar fi devenit secretar de 
stat sub du~ata interregnuluJ. El ar fi 
dat Roulul papă eomănacul alb papal şi 
papl ar fi pus pe capul luI Volpini pro
prii ]ul p~lărie de cardinal. Papa 1 f03t 
tnştiinţat ca cruţare despre moartea luI 
Volpini. 

.• crea şi instituţia de căpetenie a 
. ,;,~tieI naţionale. Şi eată că oameniI bi

sericeI ÎşI validitau foarte frumos pasivi
tatea prin participarea la mişcările noastre 
constituţionale ... 

Despre legea despre naţionalităţI se 
plânge dl Vlad, că nu se execută. Mal 
bine, zice d-sa, şter~eţi-o! 

II ascultăm bucuros. Dar dl Vlad ştie, 
fără îndoială, că noI, durere, avem multe 
legI, carI nu se pot pe deplin executa; şi 
mai ales acele se ţin de categoria aceasta, 
carI isvoresc sau din isvor străin, sau din 
idealismul nostru extraordinar. 

Dintr'aceste din urmă e legea despre 
naţionalităţI, care purcezcnd din principiul 
unităţi! naţionale maghiare, a Învestit cu 
tot felul de drepturI şi libertăţI pe naţio
nalităţile din ţeară. Deăk Ferencz, Eotvos 
J6zsef, Nyari Pal şi consoţii lor idealiştI, 
sperau că asigurarea în acest chip a Iiber
taiii şi drepturilor va produce mulţumită 
~i recunoştinţă. 

Şi ce a trebuit sol experiăm? Acea, 
că slovaci! se duc la Praga, valahiI la Bu
cureştI, nemţiI la Berlin şi ~Viena să-'şI în
jure ~i calomnieze patria, să cerşească banI, 
să cOllspireze contra ţ~riI. Acasă ţineau 
conventicule şi le numi au partid politic. 
Organisările aceste primiau îndrumărI din 
BucureştI, banl dela ligă, cauţiT, pentru foile 
lor şi subvenţiI pentru agitatorI, (AcuzărI 
nefondate! RedaCţia" Tr. P. ") 

Pe aceştia să prădăm noI rodurile li
bertăţiI maghiare în sensul legiI despre na
ţionalităţl? Ce lucru ridicol, ce naivitate 
absurdă ar fi aceasta? De mult a trebuit să 
ne convingem, că de legea despre naţio
nalităţl nu naţionalităţile au lipsă, ci acel, 
cari şi-au făcut pâne din chestia aceasta. 
Poporul e fericit, nu e mal nefericit, decât 
orI-care alt popor din ţeară; dacă are lipSă 
de mal multă cultură decât câtă primeşte 
în şcoala dela sat, meargă în România. 
AicI are lipsă de cultură maghiară, de pu
terea, de autoritatea acesteia şi de binefa
cerile el şi pentru dînsul în toate fasele 
vieţiI. Credinţa, datoria, dare spirituală 
şi materială ci!tri! /taţiune '(Inţelege cea un
gurească. Red.) este mal presus de orI-ce. 
Poporul, care le-a Înveţat aceste e copt 
pentru libertăţile şi drepturile din legea 
despre naţionalităţI. Dar a pretinde drep-

Boala papel. 
Roma, 9 Iulie. 

Din Bueovina. 

Starea sanitară a papel eri seara. a 
mers spre bine pAnA azI la ameazI, aşa 
cII. in Vatican lneepuserll. dejA să spere c~ 
b~tlloul papă se TI iositnlioşa complect. 
DupA ameazl insII. deodatA i-s'a flcut maI 
riu, 8' a ţinut consilia de medid, la 
care I fost chemat şi prof~sorul Rossoni. Adunarea RutenUor şi depu .. 
Buletinul dat de cel trei medici anunţA, el taţla-monstră la 1. p. S. S. Mitro .. 
starea sanitarA I papel e din nou gravi. politul. JoI io 7 1. c. s'a ţinut o adu-

nare mare convocatA de df\putaţil ruteni in 
Roma, 10 Iulie. sala. societăţii de tir din Cernăuţ. L'1 Of-

P~pa, la Inceputul boaleI sale a făcut llinea zileI aa fost cam aceleaşI obiecte, ea 
disposi\iY, ca sl-I inmormAnteze in basiliCI şi la adunarea de dăm-AzI a aşa nuwiţillJr 
Lateran. Locul sareofagulull-a ales la dreapta blrbaţl de incredere. Pe III. 4 oare p. m. 
intrării 10 basilieă. Monamentul papei tI d-nil dep. Plhuleak, N. de Wasgilko şi Dr. 
lucreut. un sculptor ,eetit italiau. Philippowiez au pornit in fruntea nnul nUDl~r 

Vrena, 10 Iulie. de vre-o 300 de ţ~ranl (In mare parte 
tlleăi) cătră 1 alatul reşedinţaJ, in deputaţie

Promoţiulul Tilliani i-a sosit la orele monstri, la 1. P. S. Sa Mitropolitul. Po-
U ,i 26 minute următoarea telegraml : liţia priosese veste d':lspre intenţia Rute-

.Starea sanitarl I papel continuA. a nilor şi temAndu-se de demonstraţii, s'a 
fi rea. Să ne rugim pentru el. postat inaintea porţiI dela curtea palatuluI 

Cardinalul Rampola. reşedinţf-J, oprind întrarea. I. P. S. Sa ins!. 
Roma, 10 Iulie. ,~zend din fereastă dl:lputaţia, a dat ordiL 

Sporindu-38 din nou esudatul, papeI ea să Intre io vestibul ~i s'a pogorit, ca. 
i-a causat marl durerI, ,i aşa Mazzoni a să-I a"eu1te dorinţele. Dep. Plhuleak a. 
repetet openţia, care i-a reuşit deplin. ţinut in vestibul o scurti avorbire, aecen
In urma acesteia pipa s'a simţit mII UŞIl- tuând intre altele nemuIţămirea, el J. P. 
rat. Respiraţia i-e mal regulati; dar pu. S. Sa na USI si .dea ascultare g11l8U~ 
terile şi inima II slAbesc mereu. Papa elul representanţilor RutenilGr ll şi se .IVO

foarte Oboilit: pulsa.ţia e 84 pe minută. neşte .ei un duşman al Butenilor va fi 
R numit Ticar anhidieeesan«. 1. P. B. Sa a 

La. operaţie ,asistat ossoni şi Lapponi. raspuns, el. nici od.tl, in fa.ţa orI cărel mul-
Berlin, 10 Iulie. ţi mI, nu T& putaa da alte r~8punsurl, dec~t 

Tageblatulul diR Berlin ti se telegra- cel& deja Inainte pro?unţate; apoi a păşIt 
fia!l din Roma ci erI a sosit la Vatican intre poporaol, întreţlD6ndu-sa cu el asupra 
peste 12.000 ielegrame din toate plrţile dorinţelor particllla.~e parochia~e. . In urmă 
lumel. Inci şi patriarchil d8sidenţl din \ 1. P. ~. Sa a iovltat pe d-ml dlD fruntea 
orient i-au dorit Jnst.nl.toşare prin 'elegrami. deputaţleJ, ~a să-l urmeze 10 sal~anele Bale. 
)(u11I i-au oferit fel de fel de recepta ,i Dup& vre--o Jumbta!8 de oar', s08md la vale, 

Nr. lIS 

dep, Pihuleak a ascal1l,mat eătri multi DIe 
.R:ă~pun8ul aste: N edreptates, ce lam It 
fent-o pAnă acum, trebue si o suferim mi 
departe·. Ele insă au găsit Dumal foarl 
puţin resunet. .Deşteptart~a 1(. 

DIN ROMÂNIA. 
. , Ministerul instrueţiei I instituit o CI). 

muuune, ~are sub. prefJidenţi, d·lol 1. Bisn, 
sA alc~tQ~a8CIl o h91ll. tip de clh,i1e cal! 
vor tr.: blll 8~ compu~it .viitoarele biblio:oc! ... 
,colare. 81,e hceelor ŞI glmn8siolur._ _ .. 

B:bllotecile liceelor vor trebui sA ajbf ... · ,i 
cel.puţln 400 de volume, ear cele de ritll' 
na81t cel puSin 250. 

Comi8iu~aa insti'uiti penkaalGlUuire.; 
acestor ltste-tlP, Be compune din d-Dir D. 
Tbeodores'- A, E: EscQuUler, G. GOl'ciu, B~ g' 
dsn Ione~cu. Vlctor An8'ltasiu, Ban AnII. 
8ta8i~! A. Eftl[nescu, K. Rich~~ "",riu 
Dllmltrescu, G: ionescu-GÎon ,i Hipoht btrâm. 
bulescu. \ ,----

Din străinătate. -"'> 

ni Loubet la ·Londra. Dl Loubet I.!up: 
dou~ zile de ,edere ~n Londra L'a dUtt ' 
Winrlşor '1 a depus o coroana pe mOilr~ : 
tul R~giDel Victoria. 

R g"le Eduard dl uoub'lt ,i principele 
de W!iUel au asistat la revista milUarD t la 
care au lua.t parte 16 000 o~tnellf, pe cam-
pul dela Aldersbat . 

Mullimea enormA i a aclim~ .... CQ el}· 
tusÎasm. -

Situaţione graTă in Greeia. Camera. -
deputali!or. - DI Th~oC(lklS, presedintele 
consilîulu~, auuu,. demisiunea cabinttulu! 
,i primirea el de clUre Rf\ge. 

Tot deo~at!f. dl Tbeotokis declatli el 
guvernul, g~sindu-se In b$a unei formjda
bile agitationt a popula~iuoel. care a luat 
thisr CBTactellll uneI r~sco"le. ,i care in· 
,eIlitA fiind de cAtre oposiţiune. cere un lu, 
cru impos;bil1 a prefera' BA demisionElle de 
cM " fi nevoit si i-a m!f.surl de ordine pn·. 
eend a!f, &ib!f, grave urmâ\'r. . 

lmedia~ dup!f. declaratia gllVe!!l~~''''·_. 
preşedintele ridica ~ti.i1.flI. Ol'u!!lilOOea prc ;."'" . 
~i)â~el!il~ ~~ violsllU.. tlpUlaţf< Din~· 

se buidaie~te şi se fluerl. 
De erI nu s'a mal produs nicI o de. 

8ordioe la Pyrgo8 şi In to' PelOpODeiJ~1 
ande retragerea miDisterulut a fost primHl 
!i!U bacurie. •• 

Presa engleză si călătoria dlnl Lou
bet. Toalb ziarele enkleze fac comentarii 
asapra visitef pre"edintelnl Loubet la Londra. 

DaiJy Tl:'legraph, zice: . _.'~ 
,01 Loubet soseljlte In mi' ..... l Dostru ~ 

ca oaspetele ljIi amicul rf'geh~l. ca lftIo-sttf.. 
cer prieten al ţlre! noastre, ca primul ce· 
taţeRn al uneI r8se strălucite ,i remArca' 
bile, al e!1rei viitor a foet legat de al nostrI 
timp de .sce veacuri ljIi care ţine cheia re-( 
latiunilor rOAstre cu cODtin~ntul·. __ . 

.Daily New.oj& declarA ci libera;il vor 
face preljledinteluf Loubet o primire ca dF:o· . 
8~ bire cAldllroa8!i, din pricina simpatieI pe 
care o au pentru ide!\lo1 naţiunel franceze 
ca('~ a fost ca tDto~-d~811ua priucipiHe hbe--
rali3 Ba tlglllrZ'l tn primal r6nd._ _ '-

.Standard /1 VOI beljlle tn urmMOliL kr·: .... 
men'; .Suntem fericiţI de a vedea pe dl 
Loubet tn mijlocul nostru, ch:ar daci nul 
i am putea arlHa prin a<leBRta decM sen'l- t 
mentale noastre pell~ru reputaţiunea meri-. 
tllotli ce ,i·a câştig!., l)Ii chiar dac" t: ~, -",~: 
sa nu ar ti 8e~nul ~~ra(lteri8Uc al~r,
dinlre F,aD~B '1 EDgll~er!l, care eE ' 
din cele mBI importante garanlit .. aI4 !r .', .1 

rei celor dou~ l~rI·. . '''': .. , .. ~ 
"Tlmes' zice: .. ,-" . 

Mal presus de ·toale, LQDdra ,t~~l 
sll 8r~te cii sahll' cu .0 realA 1l11tisf .' . ~ ........ .., 
samnul evidep'. ci ~enollds d~ Del~L'< r~, " 
intre prietenI ,1 veclDl li f~cetat, '1 '.;:;, .. , . , 
caput ~ noal ,i lungA perloadl ele .. ~"r,: .., 
matie '1 de cooperare. . 

"Franţa ei Eoglitera VOUt'lCllO(' ~~'. 
prosperitatea tie cărf'ia din ele depL.. ,). 
bana stare şi fericirea ce181·181$8". 

• 
Tabereolosa animalelor ,1 .:'·Î~ 

nilor. Se telegraUsz!f, din Berlin: fC>J 1.\''-'': 

rol R08sel II fAcut raport la 8erviCill~'&;." -, 
d!'lspre lucrlirile. co~i6ial-tl1b~r('ulotk"', .,,'; 'l;. 
Imltstul cerceţ~rllor l Il r98nmat a,a: .. ~.
losa se poate transmite dela om V' '.... v; 
viceversa Ri!SmtLne numaI e,:'.;.f:_ 

infecţ!l~ obvme mal des, ,i 1'\ '! ,,o 
primejdia inteelial. 
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\J V I Ziarlstlc. .Fuggetlen Magyaror-

N OUT ATI. szâg" Inunţa. ca cu da.iul de 8.1. o. 
. a Intrat In persona.lu1 redacţlonal 

ARAD, 11 Iuhe D. 1903. D,nil Lengyel ZoUan deputat dietal oa 
P. S. Sa Eoiscopul I08n I. Papp şef·redaotor şi Ratkay Lasz16 deputat 

D'aicI incolo aceasti revisU 1iterar~ 
TI apare in editura Tipogratlel .Poporul 
Rf)mA,n·, şef redaetor fiind dl Al Oiura 
ear redactor resp. Octavian Goga. ' 

Prin aeeit num~r .Luceafărul- intri 
in al doilea an de flxistenţl. Oei mulţi 
nainte! 

• 
tU Aradulut a plecat cu trenul accelerat dietal oa prim colaborator, ca~ tm
de azl dimineaţă la. ReichenhaU, unde preuna. cu redactorul responzabll de 
va sta pentru a se re('Jfea o lund de zile. râna. aci, Lorant De~s~t . vor c~nduoe 

Darim P. 8. Sale sa se întoarcă foia mal departe In SPIrIt mtranslDgent, Catastrofa emigrBţilor din Ungaria. 

I~I 
3 

acasă voinic şi vesel. luptând cu puterl oţelite pentru .drep- Se telt>grafi8lilA din New-York ci: In sta-
'1 fi '1- tul VtrglDia a'a Intâmplat o mare nenoro-

i in timpul absentei. sale agendele pre- tun e nav·uDI . • cire pe linia fer ati, 10 trf n se aflau mull' 
I sidiale consistariale le va îndeplini P. C. BI tIA I emlgranlt din Ungaria ,i Austria carI au 
1_. Sa dl R. R. Ciorogariu, directorul se- e u ppony , a ajuns sli-1 ia p~rif. [n trenul de persoane care mergea 

vin din adlncul inimeT, ell.cJ tot Buft':ltul meu 
aparţine iubitulo.l popor 8aCBon. Acest popor 
a f08t neobosit tn manifestarea iubirei ,i a 
devo~amen'ulul, tncercAnd si m6 ajute a 
trece pes'~ aceasti epoci grea ce m'a sjuna. 
Ori-ce scrisoare, ori-ce cartA, fi cel ma! mic 
semn al dragosteI, care ImI vine din Bllc· 
Bonia, dela bunii mei SII,!, e bncurie fi mlln
,Iiere pentrn mine, care 'mI di putere [n 
ra.bdare fi 8oferin$l. Bunul Dumnezeu m~ 
va conduce din nou la iubitul meu barbat 
şi la copii mei adorat.. Privesc cu credmţA 
tare In viitor, dcl pot conta cu singQunţ9. 
la poporul sacson. care m6 va rechema, 
dnd va soBi 'impul necesar. Şi alUDcl -
va luci ziua eelel mal curate bucarif asupra 
tuturora. 

1

,,,",- 114inariaZ. in ris ploi ~i Mayer Karoly, ilustrul d.e- dm N!:w York tn New-Orleans 8'a ciocni~ 
• putlLt ne(mnOBcut al cercului Oiaeon. Di- un ~reD de marfA. Locomotiva uenuiul de 

scutlodu-se adică asupra candidaturiI luI mnrft a Bdrobi' cu totul ultimal vagon al 
Hedervary in Timi loara, Dr. Mulh Ga'3par 'renului de persoane, In care se atlaa 55 

... 
Anunţ dupA tirg. Stim din isvor si· 

gur, ci ma.rele mag8lilD Vilh91m Poller din 
Arad Pia~a-hberUlilt va desface cu preluTl 
scAzute toate mArfurile de vara cart nu 
8'all v6Ddu~ cu ocasia "rguluJ. ' 

I 

,-

Măglaş osândit. Fruntaşul vieţiI 
noastre publice, de toţt veneratul dl Dr. 
N. ODCU prt'n vieaţa·' plină de munnc4 
onesta pe toate terenele, prin caracterul 
Btu puritan, desigur stă mat presu~ de 
ort,ce bârfeZI şi calonmii. Onoarea lu~ re
mânea deci intactet, curată, şi faret ca 
sa intenteze proces împ?tr~va calu.m.niil~r 
.... izerabile ce s'au scrls tn fi/mca dtn 
'imişoara a neamurilor" la adresa sa. 

'>'le doue luni temniţa. ordinara şi 150 
(ih'Oane amendă ce sau dat deci eri lui 
'.;tglaş, dupa-cum a fost îndatorat să şi 

publice în • Controla c semenţa în fruntea 
foir pe spesele sale şi de n' ar plăti are 
să şeadă inchis câte o zi pentru fie-care 
10 coroane, sunt o sati<>facjie dată opiniei 
publice, care cu drept cuvent s' a putut 
Sf,"tnţi uUragiată când libertatea de presă 
s' a luat drept lieenţă pentru ca din re.(ţ· 
bunare meschina să se scrie murdarii la 
adresa un ui fruntaş stimat de toată 
lumea. 

Măglaş a fost gasit tie altfel vino-
vat pentru trei delicte: calomnie, văttt

ţ de emigranţI din Ungaria ,i Austria. Per-
a inut o vorbire in favorul .concesiuoilor· sonalul locomo'ivel a perit Din ruinele va 
naţionale". •. Mayer Karoly I-a luat Insă gonulul sdrobit au 8COS dou61ecl ,i ,apte 
in zis ~i pe glligiosul Muth şi pe Apponyi, morl' ,i dou6-16CI rAnill grav. Unul cl16tor 
zicAnd: .Nu te mal provoea la Apponyi, care privea afarl, geamul i-a tliat de tot 
c~ plnli. şi el a abzis de eele tuprinse in c~pul, care a'a rostogolit In ,anţul de IAngli 
Memori,"l eu pricina. Altfel n'ar mal sta ,me. Conduc6torula loebunU ,i-a smuls hai

in partidul liberalII ••• 
Oare ce va zice contele citind cum 

e tratat pâ.n~ şi in lntrunirile provinciale ~ 
., 

Mişearea populaţiunel in Ungaria. 
Dupl bro~ura lunarA st8~ii!UCA din hIDa 
Maiu 8. C. 10 Maiu s'au nAscut In U5garia 
59567 de copil, num6rul morţilor e de 
421l87. a,a darii sporirea e de 16587 de su· 
tite. In rBpor' cu lana Maiu din anul 
trecllt, al&1 na,teriIe cAt ,i cezlrile de 
moarte au scAzut, cele din u~m. mal mua. 
a,s, ci sporirea cu 2600 a fost mal favo
rabili, ca In luna Maiu din anal trecut. 
Privind Insi cele 5 lunI trecute ale anuIuY, 
resul1atul e mal nefavorabil In anul acesta. 
c, 'n aDul trecu& tn acela, restimp. In 
aaul cureni s'au nAscut cu 24 miI de copiI 
mal puţin, In restimplll aminlit, ear moria
litAţile au tosl cu 9 mii mal multe, a'8 ci 
sporirea I'opulaliel e eu 83 mii mal sollu&l 
ca tu anul trecut 

• 

nele ,i a fugis la pAdurea apropiatI. 
• 

Corul meserlaştlor români din Reluş 
InvitA 1& repres6ntallunea teatrala Impreu
natA cu cllntArI şi declama~ioue. ce o vor 
da Dumineci In Zlua de Se. Pe'ru ,1 Pavel 
la 12 luhe st. D. 1n va,cAU 10 8ala .ospi· 
tl\fiel mat"" Venitul curat e dastinat pen'ru 
edlftciul ,coalel gr.-or. romAne din Va,cou
Blre,t.l. 

• 
LAsii.mentul regelui Alexandru şi al 

reginei Draga. Be ".,legrafeul din VIena: 

~Jind.ci aceas~i flrmli dispune de an 
magazm marr, ,i la nici un caz n'are in
tenlia si puna marta pe vara viitoare, cre
dem tndreptAlUI aceaa" operaţiune, " atra
gem atenllanea tuturor acelora cart vor si 
faci Urguell de ocasie pe l&ngA preţurI de 
favor sa cumpere dela firma. SUB aminţitl. 

Credem cA e de impoItIllDl' a aminti, 
ci deşi preţurile sunt foar'e reduse 'ot va 
r~mAnea ',vonal to'ografiilor gnhi\t>, adecA 
'o~ la o ttrgueall de 10 cor. vor ono chlmţ. 
vor avea 81 dreptul la o to~ografie mArita, 
de tot gratuU numai pen~ru pas parton se 
va plAti 3 coroane. Mal amintim cI\ In timpul 
din urma. 'oa;e fotografiile sun' rea,Ue. .. 

Atragem atenţiQnea ono publlc asupra 
anuDţului lut Iosif Kohn de pe pagina Il 

paUL 
* 

ATisl 'fIUn tin~,. român, absolut de 
claBele comerciale, care posede limba ro
mAni şi maghiari, ,,1 cau'i aplicare la 
vre-o banc~ romAn9. ca pradielmt. Doritoril 
au a Be adresa redacţieI acestei tola. 

• 
Cea mal nestrfeAcfoasi eremă penlru 

tntrumseţarea tenulDi e crema de fiori de 
liliac, un borcan costa 1 coroanl. 

mare de onoare şi mărturie falsă. Pen
tru a mai lungi afacerea, ceruse a' i-se 
asculta mărturii ca Horvath .Fules Ba
goly ., ear pentru a se 'l'Wesinta în lu-

I,""" r' ; •. .;.... mină simpaticlJ, $' a provocat la prietenia 

SchUchter Jakab este un pereiu
nat luminat. •• Şovinist, clt vreţI, dar pa
triot eare s'a simţit dator sl prtsinte oma
giile sah', ba. sit. tMmlt.eea.scfJ. ~i pe a.le to
religionarilor s~i din Budapesta noului prim
ministru. S'a presintat deci eu o depu
taţiune la Hederv&fY, fapt pentru care .F. 
M.· il ba1jocore.te r~o ••• 

Guvernul 86rb a terminat atacerea secve
strulul llslmllntulul regelUI A.lexandrll ,i al 
reginei Dr8g~. Toate bijuieriile reginei 
Drtlga le tlun& la dispoBi'ia reginei Na~alia. 
Avere tu b!.lUI sau hârtiI de valoare nu s'au 
glsi~ pe ULug' cea mal severi cercetare. 
ti'a constata' ci regele Al~x8ndru a depus 
opt miI de coroane la caBa RO'flchilolilor; 
dar 10 timpul din urml i·a SCOl. Na se ,tie 
ce .. fACUi cu el. CredUoril regelui ,i al 
regineI aaaainate, giavaergift magszine de 
mode, &apisierl etc. au InSinuat pAnA acum 
pretenţit de panu mii de coroane. GllVernu~ 
s~rb le a olerit dou~zecl de procente, dar 
creditorit nu vor si primeascA ,i au ho\.irlt 8. (act. procel. 

Pudrl tie flori de liliac 1 cutie 1 cor. 
sapun de ftori de liliac buca~ 70 tii. 
Paa'a luno 2 cor. 

'L sta-ritllZui At(rJustin Hamsea, spunend că 
n mâ~ In ma.nă cu acest distins fiiu al 
~. bisericii f'omâne şi patriot luminat a 
~. 

1, 
I 

II 

iuptat şi lupta pentru curăţirea moravu
rilor şi a afirmat ca. tocmai de aceea 
este prigonit de gruparea "antipaţrioticăc 
din Arad, cea care n' a vrut să aleagă 
episcop pe Hamsea. 

Aşa Sti şi esplicct faptul c4 tribu-
1 •. _.'_ nalul a admis lui Maglaş circumstanţe 

atenuante, licend cit el a scris ,.bona 
fideli şi că fiind atunci o epoca de lupUl, 
agitat4, M ăglaş n' a putut sa cont ro teze 
veracitatea celor ce 'i·se 8ptmeau. 

Cel dela numitul organ kOBsuthiBt 
~tiu ci ovreil au nas nu numaI mare, dar 
~i bon: pe cine felicitli el, are 8' se ln
tirease' bine în scaun! 

... 
11 

'. 

1-, 

l' 

a 

e 
e ,. 
r-'~ "
II 
ul 
l~ l 

De alt·minteri tribunalul n' a esitat 
o -tingură clipa a recunoaşte absolu~ 
nevinov4tie a d-Iui Dr. N. Oncu, de
oare-ce prin acte s'a doved1't catilinara şi 
brutala conjuraţie ce se făcuse în Arad 
impotriva onoarei atât a d-lui Oncu cât 
p a altot" prieteni ai sei. ' 

Pertractarea s 'a ţinut sub presidiul 
lui Dr. Pescha Karoly, asistat de juzii 
Dr. Darda şi DT. Braun. Dr. Oncu a 
fltcut, prin advocatul seu Dr. Corneliu 
)Sicoară, apel pentru agravarea pedepsei. 

De aUfel cu cele 3 luni ce a pri
mit în procesul ce i-a făcut dl Cimoga
riu, i'l'l.diuidul Maglaş va avea de stat în 

Şeapte milioane unui oficiant 
dela tren. Dupl cum oi se serie din 
Cluş, acolo a so~it o scrisoare dela eon
sulatlll austro-uogar din, Petropolel\, în 
care gunrnul rusesc face amintire, el in 
Rusia a murit un om cu nUJnele Girsik 
care a lăsat 7 milt"oane avere dupa sine; 
dect au fost provocaţt cet de a aproape lut) 
jarmacistul Girsik Geza şi Gir8~'k Gyula 
oficiant la tren, cari sunt veril repau
satului, sit-şi valoreze drepturile. Girsik 
Gyula s 'a făcut dară miUonar Şttrea 
aceasta fi' afost ('Jfezută în Cluş, îns4 fu 
întarită de o scrisoare a doua a consuJ 
la.tulut, în care moştenitori' au fost pro· 
voca-lt sa faca ]laşi" trebuincwşt pentru a 
primi cât de curend moştenirea. 

• 
;' . temniţa vreme destuLă pentru a medita 

. : ~~';"""'}"~~ ce pot păţi până şi diacii sta-

"Trei conferenţe teosoftce",
sub acest titlu dl Dionisie Stoica unul 
dintIe dinstinşil nostri universitarI din Bu
dap~st& a scos u? drăguţ volum, Isupra 
elrUl& vom relem cu pUieer{l. ,,- Durere patrioti(',ă. Ziarele kos-

8uthiste sunt pline de indignare: cQnsiliul 
comuna) al AraduluI In şedinţa de Mercurl 
ear cel al DobriţinuluI fn cea de JoI a 
decis 8' felicite pe Khuen-Hedrvâri tn 
tnunol de prim-ministru. 

Golgoth& maghiari şi capitala ]UI 
K08SU~h. care .. detronat pe Franeise Iosif 
si fehelie pe - gl'anieerul J elaesies cum 
II zic ~uI Hed~r~a.r.y, - eati o dee~denţ! 
ce lntnateazA lDlmlle ad'&l~raţilor patrioţi J 
Dar tnel dac' 11 vor felicit_ şi eei dela 
Ondia-}lare! .Jo ejszaUt- lI.\nncY d-le 
Barlbth t ' 

I 

• 
"L uceaferul", Ilum~rul din urml 

(12-13) S8 presintă DlI numai eu an 
bogat .i interesant cuprins literar, dar aduee 
şi gravurl ren~itt;', actuale. Astfel di por
tretul tinarului deputat Dr. Aurel Vlad 
despre alflgerea eri.ruia la dobra poblid. d; 
asemeni ~ire elQgioa.se, apoI portretele 
actualuluI rege ,1 SerbieI ~i ale perechel 
regale serbe at.t de tragic desfiinţata. Dit 
apoi gravura "Monumentul luI l. O. Bră
tianu li

, foarte bine reu~iti, pe hârtie ve
lin" pe cite e uplritl de altfel tntreaga 
re,isti. ' 

• 
O carte InteresantA a .plru\ ln Iim ba 

rusi la ~eterBburlt, datoritA cApitanuluI Se
menet dlD marele stat-major ,i intitulatA 
,,0 problema s&rategicl.· 

Tema de8voltatA de autor este even· 
tualitatea UDul r~8boJu lntre Rusia &bati 
cu Franl" Berbia, Blllgaria ,i MllDtenegru 
de o parte ,i Germania, Aus'ria, Ualia ,i 
România de alta. 

Cariea con.ine 16 plante ,i numeroase 
fJgurl ,i hArl'. 

Dupl cipitanul Semenet, armatele ina
mice ar opera ln modul urmltor: 

Linia CernAulY·Boto,anl e ocupati de 
armatele aU8tri~cA ,i romAni, eorpul IV de 
arma'i românA având re,edinţa In BotoşanI. 

Corpurile de armati 1, Il şi III rom&ne 
aplirA sudul din spre partea BulgarieI ,i 
SerbieI j Cele dou~ armate avanseazA spre 
Odesa ,i Kiev. Corpul I de armati a88\rO
romAn, compus din 40.000 oamenI, trece 
Prutul la BJto,anl ,i ocupA linia lacurilor 
Ki,inAu. 

A.tmata rusi, care a plstrat defeu",iva, 
se retrape spre Odesa ,i Kiev, fA,1 a S8 
ajQDge la vre·o lupti. 

• 
, ZApadA. in Elveţia. Se telegrafialli din 

Zii .itb, cll 1n Elve,ia e un frig neobicinuit. 
Pe manti a cAnt mu"" IlipadA. 

• 
De o etate cu papa. In 8 tul 

San' FranciRco PavIa, aproapoe de Breeeia 
trăe~te ° femee bMrA,nli, anume Oprandi, 
eare s'a n~seut intr'o zi eu papa. Femeea 
a mândră de aceasta ,i adeee-of esclaml : 

- E'l şi cu papa suntem de o etate 
şi Împr~unl vom ajunge in ral. 

De cind papa e bolna, 1i le.ee. e 
bolnavi şi adese-orI leşinA. 

• 
.Serlsoarea prineesel Loulsl. Se Berie 

dm Drf'zda cA proprietara unul atelier de 
albitUri a 8cris o epis'oli In versurI binef.· 
cMoarel el. princesel Laisa, care de preaen' 
trAe,te In FranţB. la Ronen. Princesa a tri
mis urml'orul r6spuDs: 

'fIPlinl de recuno,tillli ,i emolie t.1 
mullQmesc atM D-Tale cM ,i soalelor D-Tale 
de mancl, ci v-ati .das aminte de mine. 
imi pD'e~ crede 01 aceate mulfamirl tml 

Pudra luno 2 eor. 

- Mijloc sigur conua durerilor de 
s~omac, a sgarciurdor ,i a ca~aruIÎlor de 
stomac, cODlra boalelor lnvechÎ~:le s&omac 
,i con~ra lipsei poUei de mAncare, pe urml 
un mijloc aigur parga'iv fArA dureri: e ceaiul 
lntAri\or de s'omac al tarmaciBtului K08Bath. 
O eutie de probi 1 eor. 20 ftl. ; O cusie ori
ginali 2 cor. 

- Contra gaturaiului, tuei, rligo,elei, 
fiegmei ,i a afecţIunilor lariogilor are un 
etec' mi.raculos pastilele de pept Senega. 
Se pot gAsi In talmaci •• Verg Maria& alai 
KQS8uth, In Arad. Plala Boross·Beoi 160 
(casa Deogt) . 

Rad. reapona. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovicl-Barciaull-

Inserţinnl şi reclame. 

o Doamnă tinară 
rU tusu,irl bunp, priceplU08re In eco
nomia ca"nieA, earea vorbeşte ,i Reria 
limbile româna, s;'rbd, germand lJi maghia,-,j, 
cau~A post de econom' la Vfe·un domn vMuv 
1028 1-3 - firi de familie. -

A se adreRa 1" 'fi Viorica" post'T€stante 
tn comuna U, Moldova, com. Cara, Severin • 

Concu:ps. 
Pentru oeupart>a postuluT de CO:MP

TABIL la "OASSA DE PĂSTRARE" so
cUtate pe aeţii din Sas~a-montană, sA aserie 
ooncur8 pe l&ngl urml*narele emolumente: 

1. Balar anual 161 
2. Cortel nalural ,!', n~ ,'utulul şi 
8. TanUema stat 

Recurenţil au I 
lor prov~late cu dor 
ftca'iune ,i praxa ti' 
15 August a. c. la 

AleBo.l are s' 
cel mal Bcuti pos; 

Din ,edinl' 
la 8 Iunie Il D. 
1023 i-i " 

/ 

': ; e petitiile 
~, 'o· tII spre cuali-

i '"wa pAnI la 
,C,C} inaUSutulll1. 

<' :1i1tulln timpul 
.. :, !: ~hgere. 

! tJomUD, 'inut' 

Di,.scţiunea. 
J 
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VINET 
mal bună la spălat. 

=,=-'0== == Sub scutul legilor. 

VilleţeaJa ca mal folo8ită in spilătorll ,i case prlTate. 
EftlDll ,1 aeîllireenUl 

1 stidl mic' de it 81. ajunge la 10 spi!.li!.turl. - 1 sticHl mare 
COft 1 cor. 60 tIl., li2 de sti.cll 1 cor. ====== Se poate eAp6ta pretutindenI. ====== 

Se Ile ferim de fabiftcate. 916 ll-iO -------
Singurii 

Fa.bricanţl: FRA ŢII H OCHSIN G EE, fabrică chimică. 

. 1 

* Il 

.BUDAPESTA, .~,''" 
VI •• strada Bozsa 08. 

I 

" 
• " t • • • ~~... ~~' , • • .. ~', ',t .- F t 1. t • • l ~. ~ i: . . '.. . . . . _ .' ...' ~{.. . 

• 

. ...A . 

1 

1658/1903 tkv. 6vadekk{,pes ertekpapirokhan, a kikfildiitt kezehez letellDi, vsgy Ij,Z 1881. 1,. 
60. t.-cz. 170. §·a ertelmeben a banatpeozne k a bir6aagna.1 tBrt ent el~le 

Arveresi hirdetmenyi kivonat. 
A bOfosjen6i kir. ja.raBbirasag mint telekkOnyvi hat6sag kozhirre teszi, 

hogy a .. Victoria" tak. es hitelintezet ar adi re3zvenyta.rdaaag vegrehajta
t6nak Ve3zelie Ju'on kujedi lskoB vegreh!lj'a.st szenved5 elleni 960 kor. 
to~ekovet(>1es es jar. ~ranti vegrelujtasi Ugyeben az arverest elrendt'lte, 
mmek folytân az atadl kir. t<irvenyazek e~ a buttyini kir. jarasbir6sag te
rtileten lava es a kujedi 241. sz. jkvben A. 1 1-5 sor. (50:J-503) 
(729-729) 1173,894/6, 1063/6. bre!. a felvett ingatl&nb61 Veszelie Juon, 
i1let~, fele resse ~44 kor. kikialtasi arban, az 1903. evi 8UguSztus 1163 
naP.Jsnak delelo1t 10 6 r a k o r K u je d kOzseghaza.nal megtartand6 
n Y Il vaD o s arveresen kovetkezo feltetelek alatt fog eladatni, u. m.: 

1.) Ha a kikialtasi a.ron felUl igeret Dem fetetlk az elarvere
zendo ingatlanok a kikialtasi aron alul is el fognak .datnl. 

ges elhelyezeserOl kia1litott eliBmen{my~ atszQJgăltat~i. . , . "".' 
~.) V~v6 k<iteles a. veteJallt 3 egyenl6 reSllatbM, e8 .petU.g •. al: 

arveree Jogerare emelkede~etol Bzămitaad6 15 up alatt, .. a mttsod~~ ... ~~ 
ugyanazon ~apt61 B2Iamitand6 30 nap ah·tt, a harlDadik"t ~an~sPJI' 
napt61 azamlbnd6 115 nap alatt, minden ,f'gyes ~vettla.ri reszlet utan ".~ 
aTveres Dapjât61 Bzamitand6 5% k&matokkd egyU,tt Bz. .. bâIy~zQrU lefeL 
kerveny kapcsabaD 81 1881. evi decz.ewher »'6 6·ân. 30426. ,I~·.:ll_~ 
alatt keU rendeleteben elOirt m6don a kOriJaba.nyai kir •• dohivat~lnJT'mj.nt p' 

bir6i letetpenztămal befizetni. A băna'peult .. bh:osag az qtolao reszl"'\b:~ , 
f( gja beszarnitani. , 

AI arve,aBi feltatelek tobbi pontjai· ahiftJal08 or&k .. IaU .ezel1 1d1l 
jarasbir6pag telt'kk6nyvi bat6sagantU e~ Kujed Hodos 8S Berza kijz~. 
ell)Jjăr6t:lA.gainăl megtflkinthetak. 

Nagybalmagyon a kir. jarăsblr6sag mint telekkaoyvi htt.t6Iilataua~ 
1908. evi Marelius h6 9 ik. napjao. 

. . 2.) Arverelni kivan6k tartoznBk az ingat18Bok ;becs8.rauak 1 OO/o-at, lO~7 -1-1 _," ,~ Korodf, .-
vagY18 64 korona 40 flUer' keszpenzben, vagy az 1881. evi november h6 ' -, ki; "lbho .. /""' .," •.. ~ 
l·en 3333. 8Bam ala" keit igazsagUgyminiazteri rendelet 8. §-aban kijeUnt '1 _ ______________ ~ ______ ~~ __________________ ~ __________ --~~~~~~~~~~~~ ............ A~~~~ 

6 , a. -. I .. tL. -'q tii' 1 ,.'X'.tI .r' i"i'dZt"j?C~" -+~ti..;,~~r .. i.:;i.,.'t'~f c"~-";?ff;1:--:~'~ri/;:V-__ :l.Jt. -..."~ 

KOH JOZSEF 
tlnlchlglu de 1: V. clădirI, &T&nJează canalizaTe" "P1\4l~ 

Apad, .A.ndrăsey-ter lŞ. -Telefon Nr. 333. q 

La şase expOBiţil a luat premiul 1. L'\! Paris, In 1883 diBtiZWvQ" ",tip~ndju, 
--,.-.. -~"_.~_ ... '"-"-- -- --- al statuluI. 

"'-
EI: < 
liD = 

I ': ~ 
o' : 

! ! ţJ)e: PravAlia mea de tinichele mi-am arangiat-o In palatu.l nou al bisericit Minoriţilar unde am magazine cu mezzanin ~i suterane; 
~ :: ;; Ei I aranjament BOU, modern, av~nd od ce obiect aparţin~tor brlm,el acesteia; cualitate escelentd, invenţiI Ml. 

P. T. Public! 1021 4-10 

I 
i ~ ~'3_ . Atelierul In Batthyany·utc.a 32, casa proprie. Telefon 321. (Primesc aicI şi elevI.) Dulapuri pentru ghM.ţil, la casa. 
::!. ;;'" e, EI 
. :::;- g, şi pentru cArciumar! şi mAcelarI; moderne şi invenţiile cele ma' recente; cu ghiaţă pu#nd receşte ecelent.' Primeso . aranjarea 
I ~. o 
I ~ tt de apaduete şi bAl la casA, ai't In lOc, cat şi In prom-neie. 

i! 1 Il ~ Primesc şi execut tot felul de ornamente ,i lucrArI de . titJichea, acoperişurl, manstnde' ern8ell1sntate,·· fer8iJlre pe \ B I ! I â : acoperişurI şi .coperişurl de turnurI. 

'-J@JtII~__ •• --...~.-........... -.~ 
"~" .. -.:.... .... ....:... .. _-. _.~.-=... 

t • 

" " .'''' '.... ~ ~ , . -.'" .. ~. . . :....... ~ _ '>.~ :' . ,< .. , " .' ~ " 

.. 

Netlbaoer "illauo 
====== autreprenor de zidirI, ===== 

A'RAD. 
strada Kossuth (vis-a-vis de casarma" honvezilor.) 

--- Telelon pentru oraş şi comitat,Nr .. ;411. ---

:~ \ 

Am mal multie tnsArcinarl pentru liflire.a pi vniţ~Qr de~in 611 ,IIl/IfIIfil+iLt 
,i beton de fer, 'Prin urmare' ImI -permit a: atMge. MeD~uMa Ql10raPlMlJ "ubJjo " 
asupra acestut nou 818tem de pivniţe foaf'e,.oorespWlootor. ,_ .,_.-~. . ",,r,, 

Primesc, spre iefectuire 

... 'iiiooIoi-............ iiIiiiiooiiiiiiiiOiiii- Pivniţa şi buti de~~ln, r

V
-. 0_, ~ iAZ;:" 

din cement-beton sisiem.cel mal nou, 1 oons~ctil dm cement·beton, edi
fic'rl tu.rmna şi jilip ,pe lA.ngA ,pr.e~utI. ~vor.blleJ pe JAngA gt\~nţl. ~i oO.Q- ..... 

diţiunlde platA uşoare. 
La dorJn·ţA ... eurg la faţa loeu}uI. 

Planuri ,ipreliminar8 despese fttc 'gr.iuit. 

Cu distinsA: stim' : 

\ 
. " 'l'ipolr.fla 11 Tribuna Po,porwuJ·,1 AurţtJ Po,ovl"hl.BIllO{'~' 
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Nr. IlS 
"TRIBUNA POPORULUI" 

-
Cronică )t\uiografică. I "VezI şi-aicI poporul nostru 

Cel din veac adus re-aici 
Sprintene şi mandre fete 

I Atrag aten~i'unea p, T. pubUc 
asupra efectuarel 

Cea. 
. ..orl doresc ca opurile lor 91\ tIe 

Toţl' autoriI, . 
or nostri specialI spre recenslune, 

date cole.borato~l , 1 
ni.le trimite tn ea.te dou/! exemp are, 

sunt rugaţi ~ 

d 
.~ un exemplar are 81\ se pABtreze pe lIama 

a-oare-cI' 

Şi flăcăi voinicI. 
Şi ţi-e dragă ţara asta 

L -aCRARILOR NO U A 
el ASUPRA 

REPARATURILOR 

lilt°Uă carte de 
'Ş1aghiară pentru 

• api!.rut In edlt~ popo al 
bibllofflceI redaeţlonale. 

Popurul .RomâJn". (Budapesta VI, 
Voros"martby u. 60 a. Preţul pe un an 4 
cor. Numerul 4 fi 1.). Cea mal bună {oale 
românească scrisă pentru popor, Nu numaI 
preţul el neînsemnat o face a:c~si~i1ă pen
tru românul cel mal serac, CI ŞI hmba po
porală în care e scrisă. N'ar trebui ~ă 
existe sat locuit de românI, unde {oala 
asta să nu fie răspândită în cel puţin v~e-~ 
40 -5° de exemplare. Mal ales preOţiI ŞI 
învetătoriI nostri ar trebui să se adreseze 
administraţieI, să li-se trimită nume~e, de 
probă, ca astfel convingându~se de splfltul 
sănetos în care e scrisă, s'o poată reco-

De RomânI că te iubesc -
Dar tu nu cunoşti de-a'ntregul 

Neamul românesc! 
de pe terenul Cla.dtrilor ti asupra tn

dustriet de maurit ce se află 

Carte de Cb, r e române 
magWară pentru ~~8fl't tn 8Ibilu: 

cu limba de propunere 4:!ramatică 
Dr. A. Schullerua şi I. poJPorale 
Partea primA. 80 mediu. 88 pag.1?e 

manda tuturor poporenilo~ lor. ~ A • 

Ar fi de dorit ca {oala asta sa caşuge 
mereu la teren mal ales în vederea lăţiriI 
primejdioase a' socialismuluI falş printre 

româniI nostri. 
* 

Casa naţională", ilustrată româ
neasc; din Arad. Editura institutuluI lito
gratic P. Simtim/, Arad. Preţul uneI bucăţI 
10 banI·) 

Dunărea şi Oltul. 
Dunărea vorbea cu Oltul: 
"Tu, copil~ drag al meu, 
Sbuciumat tu vii la vale 

Tulbure mereu -
Ploauă mult la voi la munte, 
Sate şi câmpii de 'necl, 
Ori ţi-e firea ta de-a rupe 

MalurI pe-und e trecI"? 

- "Rup şi maluri câte-odată 
Si fac holdele de pier, 
Ear când ploauă mult la munte 

Cap de om eu cer··) 
r '----..~H· nu-i HSla, lllalcă sfântă" 

Nu de asta,s tulburat, 
Ci de câte ved mi-e milă, 

Maică, şi-T păcat I 

II 
Eu de unde vin, măhnitul, 

Furios spre şes scobor, 
Căci de unde vin e spaimă, 

Groază şi fior. 
Tot RomânI sunt ~i pe-acolo, 
Neam din veac pe-aicI adus, 
Dar pe gâtuI lor şi astăzI 

Jugul este pus. 

"El n'au voe să-şi vorbească 
GraIul strămoşesc ce-l au, 
Ear în coasta lor de-apururl 

Suliţele stau. 
Sfânta libertate este 
Nume gol pe-al lor pămcnt: 
Cel nedrepţI sunt cel puternici, 

SingurI au cuvent I 

"Ah, de mila lor, eu, maică. 
Vin a~a de tulburat 
Şi de ciudă pe duşmaniI 

Cel ce 1-<iU călcat. 

Ear de 'nec ~i mal şi oameni, 
Nu mal ~tiu ce fac niel eu 
Că me simt de atâta jale 
Tulbure mereu" I 

Iunie, 1903. George Co~bllc. 

Kiss Albert, 
tap i ţer şi de cor a tor. 

Arad, strada Varjassy.Jozset 13, 

Prime,te lot felul de lucrari de tapiţerie p 
decora#uni, coafe(ţionare de madra,,, şi 

o!I'ce reparlrt cu cele mal modes'a preţuri. 

Canapele .i madraturl se gAsesc ln 
in permanenţi tu deposital meu. 361 19-00 

DICK FERENCZ ALAJOS, 
mliostro de lustruire ,i colorare. 

"Tu pe unde-alergI prin lume, Arad, strada. Boczk6 9. 
VezI şi ţărl şi munţI frumoşi, Primeste toate luorările oe se ţin 
NeamurI ce-şI vorbesc ferice de branşa asta, preoam: 1008 4-60 

In Arad, str. Gtlrbe-utca No. 6. 
Primesc pllnurl de clAdirI de calibru mic 

ei mare, clAdirea lor din nou ,i or[,ce 
trsDsformare, mal departe .inerea In stare 
buni peRte an a edificiilor pe lângA preţ 
,i lucru ieUio, Bolid, prompt ,i con,hincioB. 

Ce,Gnd Increderea p. t. public, am I/;maB 
cu de ose bi~1i stim •• 

1<f24 1-50 Stoykovits BUs, 
Măiestru zidar, 

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

LADIOS PĂL, 
IngraT. 

Arad, Strada VesseIenyl Nr. 47. 
Se recomandA onor. tntreprinzA

torl de cladirl, precum şi publiculuI 
msrf', se ang8jeazA sa execute ort-ee 
lucrare de acest jen. 

Pe lângă preţurile cele mal avan-
tagwase. 934 17-80 

Primeşte deasemenl stlrpirea in
secteLor va.!1\mMoare din locuinţe. 

In atenţiunea ziditorilor, a,. IJroprie
tarilor de case ~i a chiri~ilor t 
978 12-00 

A~'em onoare a Vl! atrage ateD~ia asupra 

atelierului nostru de 
Iăcătuşi şi reparaturi 

din ARAD, str. V8rja8~yJ6z8f 12, 
UD(~e l BE'Cutlm lucrurile in fier d& lipsa la 
zidir', gratii la morminţl ,1 vetre ,practice, 
precum ti &0* felul de reparMurl. l'1e il81Ul 
Ista, pe lâog. preiurl (oariB (avo.rabilB ,i 
gatlHlt:e deplin.. ' 

Cu toa\1 B\ima: 

V ANCSO şi LANG, 
Ildtu,t de ar'. ,i zidire.· 

RITTER şi LUSZTIG 
color i tor şi V A P 8 i tor de odAI In 

Sobor~in (com. !.rad.) 

legat cor.-.50. 
Partea a doua. 8° mediu. 285 pâg. 

Preţul legat cor. 1.70. 
In legăturlt cu aceste c4rţt sUt: 

Manual pentru propunerea llm
bei maghiare tn ,coalele poporale 
cu limba de propunere românA. (Indi
getart metodice şi 8chi,e de lecţiuni). 

De Dr. A. ScÎlulleru8 şi I. Popovici. 
8° mediu. 47 paginI. Preţul broşat 

cor. -.60. 998 3-6 

PărerI despre aeeste eArţl: 
.C6rţile de cetire ale dlor Schu lIems şi PI)

povicl, Intrebuinţate conform indigetărilor metodico 
cuprinse In manualul amintit, vor scoate din şeoalo. 
formalismul 8ec, Ele dau vieaţă Illv(jţâII1~ntulul, 11 . 
fac interos&nt şi conduc pe elevI ~a zic';nd ju, 
ca.ndu·se la Invi)ţat'oe. limbe! maghiare. Metodul 
urmat de domniI autorI In adev~r e cel mal natil· 
rai şi u~or ata.t pentru lnvilţătorJ, cat IIi pentru elevI. 
Pentru lDvilţ610rl e de ma.re preţ manua.lul, ('are:l 
conduce pas de pa.s, da.nd preparaţiunl IntregI şi • 
iudlgitArl metodice ami'lnunţite şi u!$ura.nd In mod 
tnsemnat greaua lucrare a tnveţAtorilor, - Aceste 
c6rţl ni-se pare cele ma! bune Intre ca.te avem noI 
pentru propunerea limbeJ waghiare'. 

"Tribuna" Nr. 138, H102. 

C o m I si UDe a şco I • r Il refereazi!. ti] ~e' 
dlnţa SinoduluI arcbidie(\esan, ţinută la 19 Aprilie 
1903, asupra • ManualuluI Ij! cl.rţil de eetlrl)' de 
Dr, A, Schullerns şi 1. Popovici .. , propulI~nd sI. 
lIe admise, dupâ-ce din punctul de vodere pedagogic 
sunt 8rJa censurate prin consistorlu". 

"Telegraful IWmân" Nr. 44, 1908. 

In e o n fer a,n ţ a t n v ~ ţII. tor ea 8 (' e 
din cercul S(lU4te, ţinută In Gurartnlul la 26 Aprilia. 
190:i, .dl Petru Glura lşl ceteşte elaboratul despre 
studiul asupra manualelor din limba maghiarll. pen
tru şcoalele poporale ,1 propunerI asupra celor mal 
buna IIi practice de folosit. 

Prin o ami!.nunţi~ şi instructivl!. expunere 
arat6 metoadele. cari 86 folosesc la tnv\\ţarea uneI 
limbI strMne, metoade pe ba!>a oărora sunt apo1 
compuae diferitele manuale didactice, Critiei!. rInd pe 
rInd manualele din limba maghiari!.. cari sa folosesc 
tn şco alele noastre, 41 1n fine re(\olliaudă a se rOIORi 
manualele din limba maghiara. edate de Dr, A. 
Schullerus ,1 1. Popovlcl. pe carI le al16 mal oore
spunzătoare, mal practice. 

Conferenţa recomanda Introdnoerea manuale
lor luI Dr, A, Schulierus şi 1. Popoviol 1D şcoalele 
dIn acest cerc'. 

"TelegraCILl Romb" Nr. 52, 1908. Graiul din strămoşI, Aurirea ţ!i obducerea 
Toate laudă pe Domnul, '1 

Libere-a trăi cum vor, CU marmurl, 
Be recomandA On. public din loc ,i provin'l 

Şi sunt vesele de vieala de odlU de ba1e, putine, mobile de f(!f şi 
penţru f:xecut&rea de lo.crlri de Cl)lr}lir~ ,i PraporT ŞI' steaguri bl·serl·ceştoJl 
v!\psil'p, a. spre p: aurirl începend dela celB 
mai simple pâna Za eclB mai splendide, cu precum ,i 

Şi de soartea lor. lemn. carafe de apă, tave, corfe de lemn, ----
.) Se aM de v~nzare la administraţia ioU bronsarea de lrlmpJ, pietlirJ de maiolica pe 

preturI moderate. lucrări de zugrav execută. 
Lucru solid, conştiincios şi punctual 

noastro, . \ lemn şi aramă, floderdri in toate culo) ile 
1;:!l.9-c:~e (!~dln$i poporaHi: .Oltnl cere cap de om In E'Z cuţie secesionistd, eftin ~1 prompt. 

GaurJiţe deplinD. Bisericelor le oferim avan-/ Ludovic Neisz 
tajurile celB mai mari, 971 10-60 Arad, strada Ohorin fi fi str. Hunyady 6. - NANTAS. 

Nneli de EMILE ZOLA. 
6 

--_ ... & 

ironie, "de asta te·aI Îngrijit deja dota în-' ca să scoţI lumea din lÎţÎnI; - acest băr
su·tI" I bat a ajuns nevoit să constate, că voinţa 

, Pe Nantas îl cuprinde o furie vio- s a nu este a tot puternică; faţă cu această 
lentă; se repede asupra SOţieI sale, parc'ar femee, faţă ca soţia s a, era slab ca un 

(Urmare). vrea s'o lovească. Şi cu vocea suparată de copil. Dragoste cu sila, nu se poate I 0, 
A~~ el simţea, ca aicI puterile îl pă- furie zice: "Mizerabilo, ÎţI ţiI amant, ştiu ... căt de bucuros ar fi lepădat el realisarea 

făsese ŞI că ° altă putere îl stăpâneşte' şi al fost la domnul Fondettes". visurilor sale de bogăţie şi autoritate, dacă 
aceasta îl tulbura cumplit. I "Te înşelI", respunse ea cu linişte, această femee, care stă atât de rece şi ne

In fine apare Flavia; era în haina de fără de-a se retrage, In faţa isbucnirel luI apropiată de densul, dacă această femee 
t stradă şi abea îşI scosese mănuşile. Nantas violente "eu nu l-am mal vezut de loc pe s'ar fi plecat cu dragoste spre dinsul, ca t se scuză cu ~u~tă politelă şi 11 spuse, că domnul Fondettes ... dar chiar şi dacă aş să-I ridice, cu un serut! Ce-J foloseşte luT 

nu era trebUlnţa s~ se ostenească dînsa avea amant, d-ta nu al dreptul să-mI facI tot ce a cucerit, când sin~urul dor pentru 
plnă la el, ar fi mers el sus, la ea, dacă mustrărl. Ce te importă pe d-ta? Se vede care ofta, nu i se putea Implini I Nu mai 
l-ar fi avisat. că al uitat de învoiala noastră". gândea la situaţiile înalte, la demnitătI, la 

Ea ~\l \uă în seamă vorbele luT, nicI . EI cu ochiI aprinşI o priveşte şi res- car} îl era drumul pregătit, nu mal avea 
,... - .. n~I~: ~n seamă că i-a oferit un fotoliu, plră greu, De-odată isbucneşte, cu o (urie nicIo dorinţă, de cât dragostea SOţieI sale; 

du-o şi insistând in rugăciune. Poate s'a 
pripit, trebuia să mal aştepte? Ar fi făcut·o 
el asta, dacă gelosi a nu l-ar fi cuprins. 
Nu mal putea suporta chinul. 

"Ved bine", zise el descuragiat, "că 
sunt prea puţin pentru tine. Te implor, 
mal kI răbdare, nu da nimerui dragostea 
ta, şi veI vedea ce sunt eu în stare să pre
stez, unde am să ajung I Ş'apoI, ş'apoI te 
veI îndura de mine. Iartă-me dacă adine
oară am fost brutal, mi-am perdut capul, 
iartă-me şi lasă-me să sper că me veI iubi 
odată" I 

nNiciodată" respunse el hotărît. 

~~;- .,~t!,anend pe~ loc, cu un gest de nerăb- elementară, pasiunea sa de mult retinută: şi fiind-că aceasta nu o putea avea, se 
1. dare 11 de,te să inţeleagă, să grăbească.· "Flavia te iubesc!" şi se aru~că la simţea sărac, foarte sărac ŞI slab I 

~. "Se Impune o explicaţiune, între noI, picioarele el. "Asculţă", urmează el cu mărturisi-

Cum sta el sdrobit pe podine, ea. voi 
să plece. Dar orbit de dcsperare el sare 
în picioare şi puternic o apucă de m,lni. 

A, o femee a lndrăsnit să-I Înfrunte 
pe el, căruia o lume întreagă îl stă la 
picioare! Ce, toate stau în puterea luT: 
de-a răsturna state, de-a duce Franţa la 
fericire, - şi dragostea SOţieI sale să-I fie 
denegată! El, care a fost atât de tare, atât 
de puternic, Încât cele mal micI dorinţe 
ale sale pentru toată lumea erau porund, 
el are un singur dor şi şi acela să-l re
mână nelmplinit, pentru-că o femee, o 

-

r~ 
i 

meepu el, apoI după o pausă: lllJ nde al Ea se retrage, fi ind-că i-a atins haina' rile, ~ tot ce am făcut, ce am realisat, a 
fost d-ta toată naintea de-amiazea" ), d . 1 b b '" 

V ,~ar nen?roclt1:l ăr at se tÎreşte În genunchI (ost pentru tine ... Deşi la început me Îm-
. ocea tremurătoare, cu care au fost d "d "~I ~ . d ' , I up" ms~ ŞI ru~~tor. 1 mtm e braţele. pintena numaI mândria lUea Ş1 egoismu, 

ros,ute aceste vorbe, dar şi mal muh bru- Te Iubesc 1 v 1 b b A d d' I " a la, te u esc ne un. dar curcn al eveOlt tu motoru tuturor 
tahtatea .ce cuprindea această întrebare, N' 1 t' d 

• 17 eu nu Ş IU cum a at asta peste mine. .. gândurilor şi faptelor mele. Am vrut să 
au surprms peste măsură pe Flavia. dela de mult, de anI îndelungaţI. O am me inalt, tot maT sus, ca să te cuceresc, 

"
Unde am fost 'Il" refiecteaza~ ea lUI 'rată, I ~ 1 d d ' uf/tat, cac soc~te~m e ':le emnă pentru să fiu vrednic de tine Am nădăjduit să 

"Unde am avut p~ftă" adaugă cu răceală. mine a~eastăxatllna. : . ?lI-a!!, adus aminte te pot apleca pană la mine, prin puterea 
Nantas deve01se pall'd. cu clar t t d t·' b' d . l a e e cea 10 alU mtrevor Ire a mea, prin forţa mea, atuncI cân mi! vOIU 

," T oct,na_ 1 aceasta este ce nu-mI mal noastra~ L t - d . ă 1 TII .. . up a za armc, ot ma mu t arunca la picioarele tale. Până astăzI am 
convme; lţI veI aduce aml'nte c" aIn l' mal It ' ' t ă A ' • ~ 

," Ş' mu m a prms n st' pamrea sa aJuns departe, consideraţia mea creşte 10-~us-o hotărît, că nu voI suferi' nl'cI caAnd ne~lndu "to 1 ' t- ~ t x -J A ' , ă ~ r.. ru snu,amcn, care acum mo;: tI una - s.i tot nu t,i- m caşngat Iertarea r 
S ',!trebuinţezI libertatea ce ţl'-am dat ~ln tă A t d ă ~ . 'FI ' O T - I s ' paneş e cu es '.'lrşlre, aV\a, nu mal ,nu me despret,ui, te rog, te conjur 1" 
aşa l~, ca să-mI desonorezT numele" It· f- I II 

lL po tacea, suer mu t, . . Ea, nu l·a Întrerupt, nemis,cată l-a as-
.LJ\ zimbi cu dispret. El b' I ~ l a mal vor It mu t. cultat, ŞI acum că sfârşise vorba il zise cu 
n ~,desonorez numele d-tale nu mal Bărbatul c t' " 1" R'd' , . " \..' , , are SUStinuse c" puterea 1111"te:" I Ică-te. ar outea să Vină c\l1eva~. este posllil", zice ea. cu o mU!tcătoare d' 1 d' , f 

• , T e vOlDtă e totu : că e e a1uns să vre!, EI remăsese la picioarele el, rugân .. 

făptură slabă îl refusă I , 
EI strînse violent braţele el ŞI cu o 

voce ridicată strigă: "Dar eu vreau .•. eu 
vreau" ... 

"Eu nu vreau" 1 respunse Flavia, pa
lidă de iritaţie. 

EI se smânceau ÎnCă, pe când uşa se 
deschide şi baronul apare în prag.· 

(Ve. urmn~, 
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KALMĂR JOZSEF 
meehanie. ,i' 

Recomanda 

Bicicletcle 
sale de cea mal 'bUB~ calitate. 

Are In deposit" guma interioară şi 
esterioară de. prima calitate, şi tot felul 
de pArţI constitutive d'tIole bicicletelor. 

Eftine şi pe lângă gara.nţie 
e!eptuieşte 976 26-

Repapaturi de biciclete, 
instalărI de 

sonării electrice şi telefon uri. 
Toate pe lângă garanţie. 

Strada S"latz nr. 2. Telefon nr. 242. 

LEDERER LIPOT. 
Str. Deak-Ferencz Nr. 30 (Casa Bonci). 

Aduce la cunoştinţa. 00. public că in 
magr.zinul s~u se află. 1018 4-

TOT FELUL DE MASINI DE CUSUT , 
dela 32 ft. =.-.---.--.--

in rate septemânale '1 lunare. 
Toi in atelierul sus numit se primesc 

reparatnrl de maşini de cusut şi se gă
sesc tot felul de aparate. 

Cel mal eftin isvor de cumpera.re 
din Arad. 

J uvaericale, 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 
bilete de alUanet 

cump~ra. pe banI gata cu preţurile 
cele mal scumpe, sau le srhimba. cu 
alte obiecte 1005 10-

Deutsch Izidor, 
clasornicar şi j uvaergiu 

A rad, Strada TeDJ plolll. 
-- Telefon nral 438. --

Daca. a.veţl 1006 7-50 

tapete (covoare) de;eparat 
fie acele covoare de Smyrna. Fau 
Persia. nu le trimiteţ( In alt loc. In 
Arad nu se ştie Inca., că mai fra.
mos şi mai eftin le repareaza. sub
scrisul, care din nenum~rate pa.rţl a 
primit scrisori de mulţumita.. 

Schwartz J6zsef, 
atelier de rep!\fat şi curaţit covoare. 

J oz~et1.'ijl1erczeg.ut 8. 
PrimE-'~c covoare pe pAstrare p,ste varA 

949 16-30 PĂLĂRIER UL 

AĂLY ALBERT 
-- ARAD, Piaţa BoroB-Beni Nr. 8. -

Prim"şte colora.rea plUlriilor de postav 
,i psie, MrbMeşU şi femeeşt!; 3semenea 
curilţirea ,i transformarea lor dupA moda 
cea mal noni. C'alcarea cilindrelor, trans
formările le efectueşte cu preţ prompt 

Se pl'Îm(>sc comandf' şi din provincie. 

Nou atelier de măsar. 
Aduc respeciuo8 18 cnnolJtioh mar~]ut 

pubile, cA 1n Arad, strada Batthyanyi Nr. 23 
a.m deschis atelier de mă sar, 

·::tdie~!iecd! lucrărI de măsar, 
precum: lucrlrile ln lemn de lipsI. la por
talarl, araojl\mente de prlvAlie ,i la clAdir7, 
eu preţurt foarte eftine şi pe Jârgl garanţie 
prompt. ş! grabnic. Cu atAt mal mult mij r(lg 
d.e . pârtlDuea mareluI public, CQ cAS prin
ClP1UI meu e sI 8atidae con,tiincl08 mUII-

. leliHor meI. 

1007 3-50 
On deosebltl .timl: 

Kiss Gaâ.ll, 
mAsar de cllldir1 Iii mobile. ----------- . 

Urm. lui Papp Kalmăn, 
atelier de aurAril. arginterii şi giuT&erieale, 

.Arad, strada Fâbiân 12 (Of1SSBontB). 
Pdme,te lucrlri In aur, argint ,i 

giuFaericale, apoi aranjarea de altare, strl· 
formare" sau aurirea lor din nou. Preţuri 
eftioe, serviciu promp'. 956 16-00 

"TRIDUNA. POPORULUI" 

Lumina de gaz-Acctylen. 
. Ne permitem a atrage atenţiUMS prea onora1uJul public aFupra circuJarelor mi. 

filf(trulul de inteorne rpg. ung, Nr. 64792 ,i milli~tru]u1 de comerciu rpg. ung. 48795 şi 
54969 ca privire la bbricarea g!:!Zulul acetylen şi la regularel\ menipulAri! gazuluI 
precum şi asupra 

Aparatului nostru de producţie de gaz-acetylen 
preg!i.lit strict cOLfotm ordinsţiuni1or lfgeI ei fxaminllt de "Comisiunea de examinare 
a industrieI de aCftylen·, precum ,i patentat de tticiul lPg. uDg. de patente. 

PArţile el favorabile: manipularea cea mal simplA, promţta funcţiunare de Bine 
&lph ndida lumini, arsDgiament extraordinar de ieftin. 

Pericolul explosiei exclus. 
IndeosebI El potrivit pt>ntrll 8 fi in 8 t 8. 1 a t ;tn locuinţ" p" r tic ula r e atM in 

loc. clt'lli In provinţe, precum IIi In c8sine din provinţ', caf""nel(>, castele, pr"vlUir ete. 
Atât aparatul. cAt si lumina se poate ori când privi 10 atelif'irul meu din .A rad, 
BaUhyânyi-utcza 17. 

Cu toatA stim~: 1017 3--5 

Daniel DezBo, Schaefer Riehard, 
inginer. llif"lltu EI , 

TU N S Z KY şi MI HAJI:.OVITS 
Fabrică de nlobile de fer şi saltele de rociuri de sîrmă. 

ARAD, colţul stradei Templom şi KiJlesey. 

Primim to' tohll de lucrArI aparţiD~toare acestuI ram aIIa: 
arangiarea de cas~rme de soldati şi pompiert, şcoli, institute şi cafenele. 

Corturi de gră.dină (de descompus) şi pavilonuri, 
,l, pent.ru cafenele ,i re~UJ,'Nlţurl__ .. _:.",,_, > __ ., 

- Trimitem ta loc Iti provin~,'VOdler"'~ spte "f1tlZ~lIl .. 1 depai'te:-~ 
982 S ..... 50 . . -L- Lucru escelent. - Lustru de gust. - , 

c" ec ..... ~ ._ .. , ... _____ ·c._~c_._ - Promptitudine rarA I - ~~=-'::=::':::::';:::;':~~~;~::,~ 

AÎY"'U(~'LA\ ti' .,' I " .. '\" 
.::'/ .J , .. ---

mare prăvălie de periI, pămătufurl ;i specia.lităţi de tualeti 
- ARA.D, .!ndrâssy-ter 15. (Palatul Hermann). -

Recomsadl magazÎl:lUl 8~\l bogat asortat de 

PeriT, pămătufuri şi specialităţi de tualetă. 
Am tn deposit tot ({'lui de perii de haine, par vi dinţi, perii pentru economia de 

casa, industrie şi lux; vdruitoare !şi alte obiecte tn lr gl\turl eu aceste, precum ,i srticlli 
de cllrJ,~it: piele de cerb, bureţi, obiecte de tualettl indigene 'fi strlUnf', parfumuri, sa 
punurl, pravuri, paste, ape de dinJi, pudre, pieptene etc. 

Esperieolele mele bogate câ,tigaee pe acest iereD ImI lac cu pu'iol' 81 pot in 
destuli chiar ,i cele ma! pretenţio8se dorinţe ale cump~rlUorilor meJ, cAeI r1vna msa. 
Bete: tncreder('s mu,tarinor meI. 980 10-25 

--00':Ir-
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Depozit de ciasornice şi giuvaericale. II 

Depozit de eissornice şi giuvaericale. II 

-----_. 

Nr. liS 

- c1obotar de ghete de aţt ,i dame.
Arad, eol4ul pietil LibertăţiI. Si 1 "1' Y. mony. 
. Am onoare a atrlge aterţia pub1ip 

d~n loc. ,i provin$l\, cr. 1n atelierul de 
G.obota,w P,ff'gli.tesc ghetele cel~ mal (rumo~ 
el,eKsote '1 Bohde. precum " ghete orlope. 
dtce, pe IAngA deplioA garanţie. 994 12-50 

Haine pentru domni 
cu pre1 excepţional de ieftin dupa ua mat 

modema croitura 

Arad, strada Szent-Pâl Nr. 3:-- -
(Vis·A-vis de eaftmeana Erdelyi). 

Din atore indigena. şi englezeaac'. 
Executarea cu gust. Deasemenea fac 
ori-ce reparaturl cu pre~ avantllgios. 
Rog Iilpriginul onoratulul public. " "' 

Cu di8tin81 ati mi: 
937 23-50 W O 1 s t erI z 8 6, 

croitor Mrbl!.t8sc. 

BIEDL JOZSEF 
colori tor şi pictor de od&i, imitator 
967 16-25 de lemn şi marmura. I 

Arad, piaţa. Liberi. (vis-a-viB de statuie) 
Prime,te toaţe lucrarile ce 8e ,in de 

branşa astB, chiar şi cele mai grele. 

PictAri de odaie,>
precum ,i coloriri ei imitAti de lemn indi
gen Bau exotic (ftoderare) In uecu\ie de gUBt, 

pe lângă preţuri moderate.~·-' ' 
Prime.te tot-odatA cur~ţirea locui.o,elor de 
to~ feioi de insectei pe lAngA garanţia. Cg
mandele din provinţe prompt. ei grllbuic. -

La comande pe sama bisericilor rabat. 

SEIDEL OTTO, 
fAbrlClBDt de eAolulI, 

'ii 

" 

A lt A J:) t Andrassy-ter Br. O 
(vis â vis cu bisericJ). 

..'"."', 

Execut orI-ce fel de chipiu mi-· ~ 
litar, postav finanţial pentru pom ieri ; 

preţ moderat. 935 25-80 

In atenţia publicului ziditor! 
Am onoare a aduce la cUDo,tinta m 

ono pubhc, ca lci strada Kapa, n-rwZ 12 
(casa proprit) am desl'bis 

O cancelarie de zidire. 
Inlrrprind zidiIi de case noo.~, resta'i

nrea ,i schimbarea de ('ale vechi, cu "O 
cO'l'egl orj'ce 80iu de Iu.crare ce le line d~'''' 
ramul Ista, pe lh:gli pre,uri dtioe ,i rranţle 
absolo'l. 954 20-80 

Ca stimA: 
Tenczling'er Kll,roly, ~ 

maiestru de zidar diploma&. 

Săv&rşesc tot falul de luedrl ce IntrI. 
ÎD 8lJedamaiea măsarulul de edificiI ~i de 
mobHt<, ~i tot felul de reparaiutl in modu.1 
eel miI solid şi pe lângl pre-ţl1r1 peste 
măsurii. moderate. 1019 2-10 

.'-

Cu deo8t: bi tl stimă. 

Iosif Weszeli, 
mlsar. 

Arad, strada Szent-l'al Nr, 1. '-. I 

In atenţia ono proprietari de rase. 
Am onoare a atrage at&afl'im~-

ono public 8supra "" .. 
Ineuno--.-t-1i-n-ţ-.-.-e-.-'""'::a-.a .... ',.,; 

Am ODoare a 8dDC~ Onorat. public la 
cuno,t' n,A ci am deschIS In Arad, strada 
Poltenberg Ernli NI". 12 
Un atelier de pictat ~i colorarc.' 

Primesc 01'1 ce lacrare de brao,a 8' > 

celata, dE' la cea maT simpli pAnl la ·MI 
mal luxoasl. Dispun de escelente puterJ d~ 
lucru ,1 exp9rj[)ţ~te mele' de 8DI hldeluu' 
gaţ' d,tigate tn 0l'8,e mart mI 'ac 81 cred. 
ci voiu coresptmde In toate cerin~lor O,. /' 
public, In deOBt bI n.~ voiu lDgriji eli ,. cea 
ma' ndcă lucrare 8'0 execut prompt 'Z' P 
l&ngA preţurl cAt mai moderatE'. In ce -
ve,ţe pr'-lurI .,1 executare CQ\l"1 a ti .. IBa 
CUOfH8 flrmll. CerAod· sprijinuV ~ul' 
OnolatuluJ pub;ic. BfmDU 'u' dHinf 8~lml: 

1004 4-60 Holle.:) păd .. 
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Tary Bela 
--fabrică de trAsurl-
= şi atelier de lustruire. = 

Arad, Beros Beni-ter 111'. 10. 

Primeşte fabricarea de tra.surl, calese şi ca.ruţe corespunzMoare 
tuturor re cerinţelor moderne, pe h\ngA e~ecuţie de ~st. Prime~te d'asemenl 
tot felul de reparaturJ, şi toate lucrArlle ce se ~n. de !ustru~r~,. pe lânga. 
preţuri moderate. - Se recomanda. mal ales atenţIei '1 parumrll prea st. 
domni proprietari de pămGnt. 9907-25 ................................ 

Atelier Dcntru rCDararea 
clasopnloelop 

---
Primesc se repar ciasermoe garantand pe 3 ani. In Arad n'a existat 

InoA atelier tn cari sA se lucreze mal ieftin. 

Am un dep o sit da tot felul da 
ciasornica de buzunar şi de părete, 

preoum ,i orologiI cari de~teaptA. Toate exaote ,i de bunA calitate. 

Ca deosebitl stiml: 

... 
'~..l~:"'"-~- , 

OrmenylGyula, 
clasofllicar. .......... '1\01.". !1~r." . ..~J,., ________________________ _ 

~ ,~--~.;!'-~:-:\,:, 
~.,. ~ 

'C'CI -c:::::I = ''';3 = c.o:::I 
CI:I 

CI:I 

E 
~ 

1\ PlanurI şi prelinlinare de spese servesc gratuit II 

l-am mutat din str. Baros-Beni Nr. 23, unde a fost pAna. 
aci, In strada Deăk. Fepenez Np. 32 (casa 8arlot) 
şi mArindu-l, l-am arangeat conform exigenţelor moderne. 

Primesc Ori-ce luorare de mAsar: mobile, portal, lU8rărl 
de ma.sar la edifiCiI, etc. precum şi arangeamente de bisericI, 
şcoale, pra.vAlit, cancelariI, mobile artistice, precum şi lucra.rl 
de ediflcil atM In loc cât şi tn provinţa., primeso cu preţurile 
cele mal moderate. 

Cer sprijinul onoratuiul public la Intreprinderea mArita.. 
Ca deosebiţi stiml: r 

I~nEMER JANOS, 
1003 D-14 mi\sar. 

pentru Înşirat tutunul (duhan.) 

(pentru uscat grâul.) 

de uns maşina. 
- Fabrica~ie proprie. - 1020 8-8 

.. 
>C'CI ...-= a.=o 
"'Ci3 
= c.o:::I 
~ 

CI:I 

~ -.. = 
I~ 

I 

Fr~ghii necesare economieI, frînghii de cânep4 şi de per de cal, 
calitatea cea mal bună, cu preţ convenabil se poate ca.pMa la . 

Privălia de articole Ardelene şi de Bă.cska 
. Refah B. Kal'oly Arad, Andrassy-ter Nr. 6. 

Fiul .1 Soţul Telefon in oraş ,i eomitat Nr. 160. 

_88 liJliIIIlSSiJ _ISIII 

I Spr; binevoitoarea atentiune! 
Subscrisul Imi permit a anunţ. cu stimA P. T. Public din 

Oraviţa şi jur, ca am deschis de mal mulil Inl In casIA mea proprie 
vis·a·via de casa luI MediI un 

Atelier p~ntru haine bărbăteşti. 
Baeat pe cunoştinţele mele tn croit şi executare fina. ce 

le-am caştigat In decurs de mal mulţt anI tn primele ateliere din 
.capitala, mal ales la croitorl de curte, m~ pun In poeiţie de a putea 
servi pe Ono muşteril cari m~ vor onora cu comande cu coiul cel 
mai nou, englez şi r:ancez. 

Rog In apeci»l cu umilinţA inteligenţa romAnA - şi cu con
siderare la faptul ca. sunt roman - sa. binevoiaecl a mG onora cu 
comandele D-Ior. 

Pentru serviciu prompt şi efeptuire solid" garanteaza. 
cu 'oatl stima 

P. COL ARI U, 
854 11- croitorie eDglez' ,i francelli. 

O r aTi ţ a, i Dca 8 a p r o p r le, 8 t r a. d a. p rin e t paU . 

tRBBUB_ ..... m 
BI TERENYIJEND! I 

== Prăvălie cu diferite mărfuri la "Steaua albă" = 
A.rad, Piaţa ]3oros Băni :tir. 22. (tn colţ.) ---

RecomandA mJgazinul BtlU de coloniate, tot felul de 
fAioI, precum şi alte lucrurI. 

Deosebit recomanda. • e m i D ţel e a tot felul de 
legum.e. 

Preţuri moderate. Serviciu prompt. 
La comand4 din JW0'Vmja impachetarea nu se soCtJtegte. Cump~ 

rarea cu bard gata 2% scazament. 94D 13-25 

i_.RERMI ... R • 
-N~r-l&\ G VI ~, D' 0-11 F 

u ~ _~ Al ~~._~ ~_ ~ 
, , 

=--_-=_=_ 1. tinichigiu de zidirI .,i artă. =~~~~ 

Arad colţul stradelor }:Iunya~y şi Szent·Pâl. 
Primeşte toate lucrArile ce se ţin de BJeseriaasta,precum: canalizări, 

instaldri de apaducturi, f'epardri de closetu" (astupate)j ,i tot felul de 

--_.~_.~ L u C J.I ă • I de zid 1. 1 
dupA desemnuri de-gUBt şi cor GSpUOIGtOalll. Reliefuri !şi de lazi penWw pastrarea ghieţii 

pe seama măoolarilor şi eafeglllor. 
_ =-== Tot felul de aranjamente de culină prompt " eftin. = 

988 8-25 Repara.rl şi comande din provioţA grabnic şi BoJid. 

FRIED SAM U,EL 
curăţttor de haine. 

Strada Weitler Jano8 Nr. 19 A RAD, Strada Weitzer Janos Nr. 19. 
OrI-ce haine pentru domnI. dame Bau bMetl, de coloare cAt de gin

gaşe sau ou decorarl cat de bogate, p'erdele ··,.dedantele, haine pentru 
teatru şi uniforme s~ cura.ţesc !!Ii oolorena pe langA garanţa cu prei 
ieftin şi prompt. 

1~ i!RBO~ ,1 FIIUI., 
Fabricant de moblle = A rad, Calea An.dr8.say Np. 8. = 

FilialA În l)J:edia.,. 

Atrage atenţia onor. public ,1-'1 roagA sa visttez8 

Marele seu magazin de mobile --
dela fabrica augmentatA. . 

Are In magazin mobilele celea mal moderne lucrate 
In stiluri deosebite; .sortiment bogat. 939 16-20 
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Arveresi hirdetmenyi kivona.t. 
Az aradi kir. tvszek mint tkvi hatosag kiiz· 

hirr6 teszl, hogy "Viotoria", takarok es hltelin
tezet vugrehajtatonak Lukacs Demeter v6grehajtast 
8z(lnved~ eUani 50 kor. tokakovetelee es jar. !r. 
vugrehsjti\Si iigyeben a.z aradi kir. torvenyezek 
tmUietun lev6 AradvArosAban fekv6 1102620 szt\.mn 
telekjtlgyzokonyvbon A. + 3 sorsz., Borju Ute
raban [) szilmu haz ee belsosegbol a.llo ingatlanra 
az nrveres 1306 korona ezannel megil.llapltott klkiM
tasi arban elrendelte, ee hogy atentebb megjelolt in· 
gatlanok az 1903. evi augusiu8 hO 1) napjan el"l
utan Mrakor az igazsll.gtigyl palota I. em. 88 sz. a. 
megtartand6 nyilvanos t\.rveresen a kikiăltasi aron 
alul le eladatni fognak. 

Arverezni 8zandekoz6k tartoznak az Ingatlan 
becsnrimak lO%-M vagyis 130 korona 60 tUlurt 
keszp(mzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 §·ll.ban 
jolzett arfolyammal szamltott es az 1881 evi 
november l·on 3a33. iZ. alatt kelt 1. M. l'1mdelet 
8 §-aban kljeWIt (lndekkepes ertekpaplrban a kl
kiildiitt ke2ehez letenni, avagy az 1881. LX. l-cz. 
170. §·a ertelmeben a banatpenzoek a bir6sagnaI 
o!olegoll elhelyezeser61 kiMlitott szabMyszeru elil!" 
mervtmyt atBzolgMtatni. 

Keli Aradoo, 1908. evi a p ri 1 i 8 hO Hk 
napjlw. 

Â kir. ţOrv0nYi~k. mini telekkoDyvi hatosas-. 

Zubor, 
1026 1-1 kir. tszeki bir. 

Am onoarea aducea la cunoştinţa 
m. ono public, ca 1009 5--50 

am. desohls 
Un atelier da lapiserie ~i 1nfrumsetare. 

Ani tndelungaţi am lucrat tn ate
liere de rangul intiI din Budapesta, 
Viena, Berlin, Brtlssela. şi Paris, aşa 
lncM sunt In posiţia plAcutA de-a putea 
corespunde tuturor esigenţelor mo
derne. 

Primesc tot felul de lucrArI de 
branşa asta dela cele mal simple 
pAnA la cele mal elegante, pe lAnga, 
preţuri moderaie. 

Primeso eftin mobilarea de locuinţe 
tu 100 ti provinţ&.. La mut9,rl primesc 
trBnsporiul mobilelor; precum ,i repa
rarea şi renovare a de. mobile şi mese 
de biliard, pe lAnga preţurI eftine. 

Cu stim. 
Relne .. 1. Gyula, 

tapisier rti tmpodoblklr. 

ToklHy-ter 6. (Casa Prolich). 

Strămutare de birou. 
Aduc 11 cuno,tin~a mult onorat public ci 

Biuroul de zidire 
ce R· sustat pAnl acum to A RAD. 8U'ada 
Kupolna, n-rul 4 '1 am strlmuta.' tn strada 

Csiky-Gergely Zl-rul 13. 
Rug6nd mui' on.pub:ic 81 binevoia8!1 a m~ 

pllrtini ,i pe mai departe semne. 

976 10-25 cu deoaeb. l!timi 

Mlhalyl Illes, 
arcbitect- in'reprinz! tor. 

8561/tkvi 1903 8Z. 1026 1-1 

Âl'vereal hireletm6t\Y. 
Curtutiu MozeBn~ ,~greh8jtato ker

leJjye Bl\ity Valiza. Marinko es DPje vegre
hlljta'it szenndettek ellen a.rnres oJb6li 
kitUzese iraD\. 

Vegzes. 
Minthogy Szentiv3.nyi Dezso arnresi 

vevo IZ a.l'Teresi felMlelekoek elt'get Ilem 

tett, IZ 1881. LX. t,·ezik 186. §-lL alapjao 
ellPDe Ularl e9 ve8zelyere, b&utpellzellek 
elveszt6se menett I Tis8z8neres I 6363. 
tkv 1002. 8zâ,mn arveresi teltetel! k epfeg
ben t.rtâlJl melleit a tOTnyai 996. 8Z. 

1jkvben A. + 387/b hrszam alatt foglali 
iDga.t1anra elrendeltetik 8 annak TOfny& 
koz.eghâzauă\ 1903. em julius ha 18·'ik 
napjanak dilel6tt 10 6ral«Yr leend6 foga,: 
nato8ihha vegett Gr6ff Karoly vegrehajto 
kikuldetlk. 

Kt'lt Battonyao, a kir. jbir6sâg, IDint 
1kvi h3,t6~agnal, 1908. juoius h6 \). 

ZeU, kir. albirO. 

VEGH ISTV AN, 
tiD1chigiu de clAdirI şi lux, 

ABAD, Eoroa Een1-ter Nr. 10. 
936 21-25 (Colţul strAzii Nădor). 

Primeşte ori· ce lucru de orna
ment, acoperirea cu tinichea a clădi
rilor, turnurilor de biserici; mal de
plute lucrArI pentru Introduoerea apel, 
arangiarea odAilor de baie, a condu
cereI apel In bucAtArie şi la closet, 
repari levile plesnite atAt In loc, cM 
şi In provincie, preţurile celeI' mal 
moderate, execuţie prompti. 

Sta.bilimentuluI meu de ţigle. 
Primeso tot felul de luc'rărt nouC' 

~i reparărt oe se lin de acest ram, 
ata.ţ In 100 cât şi In provinţA, pe lAngA 
preţuri favorabile .s. garanţie deplinA. 
Ruga.ndu-m~cle pl\r,\iDirea mu~t."8.~o:r, 
public, 

Semnez cu deoB. stima 
B:UlCS :Dt1sAN, 

995 10-25 măie!:!tru-ţig1ar. 

Arad, Angyal uttZa Nr. 26 

Hotel "VAS" 
cafenea, restaurant şi ber i\ rie. 

Arad, strada Dea.l&. FareDez. 
Locul de tnt'IDire al inteligenţef române 

dio loc ei din provincie, unde 8e glisesc cu 
preţul cel mai avantagioB mâncdrl de casă, 
vin e8celent şi bef'e Dreher. Un prânz de 
3 pIese 1 coroană. 

Oaspeţilor dela botel le sti la dispo
Riţie, pentl11 orI-ce tren care Bose,te sau 
pleael, omn;bus 88U trăsu,.ă. 

Preţul camerelor ~ este, dela 1 cor. 
60 ftl. tn sus. 

Curliţenie exemplar", pe IAngll asigu
rarea unui serviciu ireproşabil. 

Roagl pre,iosul 8prigi". 
Cu deosebltâ stimâ 

Veduva Duffner Jozsef. 

Pentru toate &facerile ce S6 ivesc cu ocasiunea mutlrilor 
am onoare a atrage aten\iunea ODor. public: asupra lucrarilor de 
ort-oe ram de 

TaDi~erie ~i uec~ratillne 
ce le efectue8C tn atelierul meu In Arad, in strada 'VUrUsmarthy 
Nr. a, vis-I-vis de teatru. 

Uode pentru preţurile cele m,,1 moderate efectuellc precis 

LucrărI nouă şi reparări, 
precum ,i lrobrlcarea meselor de bili8rd~ 

Cu dl'oBebitl1 IUmll: 

UHERECZKY GEZA, 
952 9-60 tape8ier .i decorlltor~ 

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

Sensaţie medica ~ 
Cel mal bun. mal bygienic ,i cel mal modern mijloc pentru 'ca"\irea dinţilor ,1 

a gurel este: . 

"Pasta de dinţi din că'Pbune de tei~""-
(pate dentilrice au charbon de tHleiul) ~ 

'" "IBOLYKA" ~ 
ftindcl: cur~ţeşte dinţi! admirabil şil face dupli Intrebuintare de cAtevtl-orl albI ca 
dpads, ~es~d, reaz~ şi desinfecteazl ,- eete 1n genere cunoscut efectal clbbunelul de 
a absorbi mlrOB~l nepl,l\c?t al deoaebltelor materiI, - lmpedecl\ putrezirea Dutremin .... 
telor r(:l~ase prmtre ~mtt, precum form~re8 peuel de dmţl; are Qn miros r~eoritor ,i 
P~I\CU~, .~ coroaDa emmentelor Bs1e lDRU\llll e~te conse~vatea din\ilor, lDt!l.rirea gingiilor '1 lmpreJurarea ci prepar~ndUB(:l In laboratorlul chewlc sub tngrijire medicall1 spetiali 
este lipsit!!. de orI ce eCed d~unlcio8. 

Fiind·ci prela.nga curăţirea dinţilor cu pasta. este neapArat de lipsa 
şi folosirea uneI ape de gură care a~ desinficieze tntreaga oavernl .. gurer 
reooma.nd: apa mea de gură 

"IBOLYKA." 
care pe baBa ansliE.'el cbemice facutA de mal multe cele brHI" lntrune"te In tine toste 
condi~iunile bygienice ce 81\ recer de la o api de gurI adeci\: desinfecteszl ~i nimi· 
ce,te pElrfect ori-ce microbI, este neutral~ are un gu.st pl~cut ti r~eoritor IntlIe.ce 
membrsna gurel ,i nu ataci diD~iI ca ,i cele mal multe ape de gurII existente. 

-',::" 

Scutit prin lege. , 
Se pot cB.p&ta In toate farmaciile, parfumeriile şi drogueriile."" 

Deposit general pentru Ungaria .10 B i f Tor ij k ", farmaoist In Bud~
pesta, Kiraly-utcza 12 şi Buccesoril .Kochmeister Frigyes'" Budapetita, 

V. Nagy Korona-utcz8 32. 

OTTO VOTSCH, 
farmacist şi proprietar de laboratoriu farmaceutic şi cheJUic." 

in IIu;tszeg. 

Preţul unei paste 70 fiI. unei sticle de apă de guri. 1 cor. 60 JI. 
Mulţime de dechier~ţiunl de recunoBcinţ.a. 

Spectatulul Domn O t t o "Vot 8 e h, farmacist In Hîl.tszeg. 
Constlitez cu plăcere, cumră pasta de dinţ1 din carbun1 de tahl "IHOLYKA" şi apa de /turâ 

"IBOI,YKA" parte to urma cercetArU şi esp{ninţal propril, parte prin o\.1seryl\rile făcute tn do(.:unml 
pracsel mehl la paci(lnţl~ şi ta cunos('uţH moI, curaţeşce admirabil dlnţn (mal bine der.~t cehllalto 

_.~ . ~ 
, .. 

paste eSistonte) nu atacă delltina, desonorează complet, 1mpiedeca putrezirea !li a!e nn gust plAcu~ şi 
durabil. Iar apa ne gurII. prin efectul materiilor foarte antiseptiee şi totuşi nestncil.cioaso ee COl1ţlU~. 
doslnfcotoază cavorna gurU, nimirei/ce baeteriile In timpul col mal scurt, fărl\ Il avaa o 111t\nlnţil. all'l 
clicloasă asupra dinţlilor; nu iritoll~ă mOlllbrana i!:uril şi se poato folosi la orI ea morb slmlltor de 
gurâ. In urmarea gustuluI celuI plă('ut şi al ofoetuhll l'oereator e una dintre apele de gurâ cele me.' 
salutarI. Ambele preparate IlO tasa lnsuşHor esceleute, ale efoduluI lor eu tolul oestrhl1!.cios şi !'El bau -f~A. 
preparl!.rU lor conform reoerinţelor bygionice. le recoma.nd călduroB tlrl şi eul. 
. 991 6- . . Dr. Leo P"rBI\C", medic. 

-1;..:~;" ' '~~. ;e-.':.'~" .... ;~~~-~: ' ~~~ .. -:~: _~r,:~~>iS1 
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Ioan Cotîrla şi fiiul, a 
atelier de scul ptură, timplărie şi stru gărie. n. - """~.,' 

<'raviţa-roJuâllă. it . 

,.. 
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