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ADMINISTR!ŢIA 
Arad~ De .. 1'1erent'z.·utez.. n:r. 10 

INSER1'lUNILE: 
de un şir garmond: prima 
dati\. 14 banl; a dOlIll oară 
12 banI; Il trpia oară Il b. 

de fiecare publim'ţiuno 

Atit ahoDamcntflle, rÎlt ~I 
Ins('rţfunUe sunt a se piriti 

Înainte în Arad. 

Telefon penlru or,.. ,1 comll&l SOi 

Serloorl ne(l'aoe&te nu.e prime •• 

t" · d" I ludi1l1 a obstrucţim'ziştilor tIU poate fi .. Vom aJ'ea llrmată ungurească? - îl siunea adevi!rata Q naţiunei, pentru-că na-'Obstruc ,18 ŞI 180 vare. alta decât - disolvarea. ! Întrerup altiI. Sreter urmează, fără să ţionalitaţile n'au loc într'însul, vocea lor este 
b ' K/wen-1JederJJdry maî mult ca i resrmndă. ' osîndită la tăcere ca şi ceea a peştilor din Kossuthis,til nuanţa Bara as ~u 1- D V AI jJ" 

t 01'1 s,i cine JJa fi sim,tind că ar fi o \_. una ag, ur"Y' hotărît aseară să unnc{e cu obsLl'uc, la. 'orbirea luI BeUlhy a fost ascul- .')istemul tntreg e reu, sistemul tntreg 
Sunt destui pentru aJace gâ/ceal'd : 39 operă de l'eînsănătoşare să scape ţcara tată cu multă atenţie, Opoziţia tot trebue schimbat, începend cu legea electorală. 
la numer, mal mulţi decât au, sp~rat d~ asemeni ~ecătl~rl. Ceea-ce nu se poate mereu aplauda şi aproba. Aprobările cu arondarea cercurilor elertorale până la 

, , d' I e dl1lslI a) Ulzge decat przn noul alegerI. sgomotoase de multe orI t'ln m'lnute. modul de efer;tuire a aleqerii E aproape 
chiar cel mai optimişti 111 r " "' , , banalitate a vorbi de tiranismul alegerilor, 

Trebue să spunem anume, că I;)t Şi l1ldată ce densul, ca şef al gu- Critică tinuta tuturor ministrilor dar banalitatea aceasta, durere, este u~urată 
pe erI seară col1vocase şi ~oSsl~t!l,-Ie- J.:~r11l"ul" nu va mal ,tolera -,- ~um a nuoI. lNdel:vdJX, lomasicl, Kolo'{S- cu nenorociri şi lacrimi cari vin dupa aceste 
renC{ O întrunire in chestza ta~'~/el au· Jacul S,e.ll -::"' ca przn prOVl11Cl~ ffu-j vdry, tOţI treI ./wmines novic, cum Îl abusur~ ,eledorale _ .. ' 
t() t20me. O oplica/ură pentru a-l atr(/t"re vernamentaLIl UZ anume cf'rcurf sa a.J ute numeste sunt luau la refec, Vorbind 1 nn Aurel \1 Iad, a resar:1t un nou 

' k 1'" 1 • B b '\ f' b I ", martor! In bună vreme a venit' A('olo a Jv/a con·f'.et'''11ţa convocata de B. a.rab,as, pe OSSU! llşlll uz ara as, ca 111 sc llm I desnre alegerile dietale snune că ale- 't d ' t t t t .. , ,'~ ţ·t·, t 
~ V' '" " " • '; I " r' ,f , 't, 1 reSart un e n a os aş ep (oU, saul a ./{ia 
- Koss!tt/zlştii sunl însă practu.':: s au 7Cqtl~ sa fUIl~ umtr ~ontra f e~ca/- i genle lIberale se fac cu balOnetele.: nu din puterea sa proprie, nici din at'eea a 

-împărţit Ji'a{t!şte ,. jumi!late l(,t, K· ~s.su,t1~ 01', sa malltull cu gura-sparte e cec· i Presia e asa de mare încât cu un ~ partidel()r certate, dar din puterea ideii ade-
l'~'1'enc"" "lImetate la Barabas. »1 lCI menle ~oJJiniste exalta te. Barabds nu I prilej juzir de tablă din' Kassa au de-' verate naţiona~e, pe care v~iau ,~ă o om{)(lra 

.... '\' v v d se mal alege la Oradea cât trăieste, ela t ă t t' TI' f t cu mtoleranţă tlltelectuala, vwlenfă parZamtm-
si colo el accentuea{o ca e aceea- Vtfs-i niel canditura nu ar mal a~e~' , ra 'IC sun nePlu lOC oş m a,a pre- t~rd cu ~arm~ {li teroarea inspinltoare de 
~ri poate chiar pentrv, m.0tiIJu! dreptei i.", v ., slOnăn or guvernu uI. d1spreţ din Dteta. 
împărlirl - el în ţnl1cIP. una, sunt: unde sa ŞI-O p~lla daca Il are guvt!J'md La cuvintele aste se naste un Curagios şi convingător şi-a ridicat 
A.ossuth caute cu. al seT sa fcnceasca la spate, ~ar cat de~pre I-Iock, poate sgOl11ot asurzitor. Dreapta prote'stează, Dr. :Vlad cuvcntul. Ace~ cu~'ellt, .r;are este 
nea -nlll mel'g(;1'ld 1'11 l'll!"!t'gere Cu pri- să plece SI el a predica - doamnelor, 't' ~ d [t d t tI menzt să sdrobească desmlnţ/nle ra noi nu 

' ," • , OpOZI la rcspun e. n re . epu a se t 'ţ~ .V· t',' ft d 
' ' ."' J] În Dietă mt aJUlwe sub lJtfdervan/, ,.: . , ,'s~n em asupn.. ..,1 aceas a <1. ŞI. oS . e 

mltf-mwlstru, - Cel l1l JI unte cu <1- , ' . ~ b, " deşfa~ură dIalogurI ll1tregl. Cu mare lipsă odată Nu ne ~tîm inrh'puL desmm-
rabds vor ferici neamUl unguresc cău I , C.hlar daca ,11 am ave~ ~ecl r:'.·s- greu se restabileste liniştea, Beotlzy ţiri mai mincinoase ca şi arllstea,' nu, t'ui 

tând sa I't!S{Oal!U: pc Khu{!/:-l!(:Jef'JidfY, i p~ctIV~ ca, la ll,~I/e, ~le~erl sa. res~l,!~ işI Cl~1tinUă vorbi~ea în tOI1U~ început nu suntejt .asu~r*~ ni(;ăiri le lUtlle,nU se 
't'.\' usitura flellâ«, 'gJ'alllc~'1"ld des-1ŞI 1lOt, şa~ll17C{, }tn/~Il lla{lO!la!t~a{1 secerand mereu aprobărI din partea bu,:ura nuţW1ia~Ltdţlle de atatea.du!pttrl, ca 

P, ·'1 ' ' ~./ '. I scoaterea dm clrculatle a seca/un/ar " . ş-t m Ungarta lrasa aceasta ttnpertlllellifl 
pote, cum 1 numI s(. 'lllIlL, l' . ~ : OpOZiţieI. a resturnat-o Vlad excelent Ei vorbeSI: de ' ' . 1 . sO}Jl1Ilsle este lai (.."astl tJ , . 

tu alte CllJllllte, cvenz,mcl1te e ~e au !'Ţ , _.' • o A După pauză mal vorbeşte llodossy drepturi / . De drepturI. acolo, un~le dactl I;k 

să urmqe i'n (cară vur JI determlJla/(' I T Of ~a e .1I:S~ ca II~ptall~ !'al'~ă~ in chestie personal .. ), apoI Gabdl1yi în neva ralldldeaz~ cu program najwnal, 1.'Or

de Barabds, despre care Dr. Vdrad.y; {('şte, na{lOl1altta{zle pot zsbutz sa alba felul seu caraghios, stârnind din vreme b.'rile p:ogram ,ti s':!nt ,declarate de a(Jlta-
L.. 'u' d -'," , c. badsli a , (,Nrul!Z-1l Dietă representan{i dacă mt in l'a- lA'1 'f d _ ',t bune şt pedepslţ cu mchtsoare. De dreptm'~ 

Slb mon Sellt m dza 't:l ~ v' , vreme urtune e. fise e. acolo unde na'tu~lei slouace de aproape tre. d 1 1 I '·l d' O' d' • a fiUl port cu numerul alege/orllo,. na{lOlla, ;', , . r " .' ,. . 
e a I.j. Il H/ lJl I.a la c~ ), l' ~ " I " ~ • d> _ ţ;ed lIlţa se lI1chele la 2 1/ 4' ?I~~l,oane, c.are, tşi are ~tjf!lm,duah~atea sa, 

(lies deputat al Oradle/-Mar1- cu 0/1110- lşli, ap~l ce. PU{I1~ je ,cez I mal, e ~a limba sa tne hterartl. obzce.urtle, tIPII', cul-
,- .. , [lii unei m/JJciuni şi a unei perversi /oare _bar~a!l, Corz prmtr o. a~l'udlne tur~ sT!ecijic~'JlOeti!_~e!~~mar!, istQridt şi 
~\:i;J1r/"-'" df..'mlw, sa lIIa/{e sUJlelele, sa zllgrljo- srntioni ei, ual/unea care.~i p1dte~te punc-

.",,- f:~' .->". "i""', V~'.,)i .,i II(Jck, PCI1- i ,.<,as<.'.~ s/âpânirea ~i ~5ă p1'odllCă prillll'f' N OU MARTOR. ~ual darea de stl./i.ge î~t . avere _ n'are ,f)e 
i ~ • I /' d' . d' . - \ so lJl/I/Sti I mprcs:a ca llU mal m er<re . J- 'mtreagu întmdere a tertton'lui de[a_~ P.QjJJu .. tru..j;a mal a l'S aces la ()UI 11I 10 ma t '. ' , • • '" -c "r: - -N-..r "b a 'est [',tiu Nar d y" Nov"l·ny. ' ... 1 v 'd' A A _,' L' .. ~. 

.. ' , > 'd I ' . l11toleranJa SI esdusH'lsmui Cl ca '/arza ,.::Ju C • o n panu a n.assa Ş1 m 4nJa pa"a m l'I.uma-
p;t1/ leşu'ea lor ~m, parlt li gu!'el :Ia.~ . ,./. 7,' '~ • , sene: rom locu,t în masse de dinsa niri nukar o 
meutal, au cont/'lbwt ca obslructlOl1I şfll slat~.{liil ~a!o, QI lluma, p' 11l. lmpaCa1ea l'ulerea principala a ideiei adeverate sinr;ură şcoala medie. De drepturi vorbesr. 
să prindă diu nou cw-.7a'ill, llaţlOnalztaţt!or se poate aSigura. residă în faptul, că gase<>te mereu nout -"i şi dară bdrbaţii unui popor {:a acesta o sp"n 

A 't 1]1 k 0ţ" 'e ad' aW ~ .d micii 1lostri să se plmă decl pe y Y ca poporul lor este asuprit, îi înfi.mdă în P'l1on V ls u .lOC mus IC /Il noui ma1't01'I, nout apostoli, nout luptatori 
. • r 'J'b' ,~ , ~ /'"t' lucru, Disolvarea Dietei poate să fie Vechii luptatori rad, se închide mormentul temni#. . " ~, 

Ihe/Il o VOI ac m cale se u~ a,lsa ca I t' • d" '1' d l . Nu pnn OlmlC nu vor putea mubusi . . l' '1 c les le numai e cate-va - "1 e .easupra or, alţti ratacesc, (;onstituesc dife-' , 
marlu': patru altI a pUl tat a nţuf'l e "\ rite grupdrl trd(J,atorif, in/idelii, neputincioşii; glasul nostru. 
grele de dragul luz Stili ; acum le scu- ~=·,.~X?"~ o sldbiriune îi cuprinde pe oam ni, organi- . Dar şi ~t;olo noi vom fi, cei dintâiu 
Jură Însă, căcT sufletul Seu arde de do- satiunile se descompun şi awşi acuşi ai can f)~m~ vest~." slava D?mnulul, nu suntem 

"L '1' ., W [nt(îll'lt'ca -el/elut C'(!'I'ol cu Mo l" t t l' fî 't" D 'd t t apasa/" tn a(~easta patne a noastra suntem -"',:' rut conCeSlUJll OI' natlOna (. IIZ armata... ' . .. .. . , ',' ..~. - r:rec e cu U usa s UŞI, ar 't ea rlJeş e, l" l t"ţ'ţ' d . t . - ti 
' • • .' 1ulrhul 1UJ.oli ru" "Le Tem'}'.s" publicd o '[ l t t . d ega z t1lC rep ... t ,- ar numaI a unl't can Un preot care se prapadeşte dupa mz- ea e nemun oare; ea plt eş e V1.e easupra legea va înceta a fi numai mumie . .n eliud - I de}'eşă din 1 'ieI/a, care SP1/lll! ca 1\1. S. Re- mormintelor şi ruinelar, găseşte şi în ma, Y' /irie

, ,. na{i01zaIă, se ~n{e ege" .A de,/a- p,de Carol l'a aJ'ea anul acesta o În/repedere sele nesimţitoare minţi luminate, SUflete sim. şi noul! ~,e va fi .pe! ~is ~ trai li~er înalte-
·rat deci n'tsboiu lUI Khuell-Hed,,,.vOlY cu Jloual'illl!llos/ru,jiJarle probabil/a Gasteln. ,itoare şi inimt bdrbtlteşti, l~r, subl~melor It malltultoarelor sdeale ua-
ca ~J! silească să stoarcă Vienei COIl- '" De aceea niCi noi nu desnddăjduim nict jWllale slovace, 
re;z'U1~1~ dacă simţul lui 11aţional nit-'l ConUJ'cga(ia CO'iltitatulul un minut, Şi ideea noastra nationala se per- Svetozar Hurban Vajansky, 
îndeamnă să lupte la Viena pentru A'I'ud este convocată în ş('dinţă extra sonifica, îşi află organele sale cinstite. Dacă 

. armată naţională, 1" d ) 1 l' l puternicii o persecuta şi cx('omunica, îşi afla 
(n mari? pe ziua P, ,2,') tt te n, orI' e ea pesGa1'ul, samaritanul ei, Idea aceasta nu 

Adeverat că HodrJssX, un alt frull- 9 d, în pa.lalill admirtiHtratt·v. AVlS frU'n· poate atema în aer, e silită a întra în viaţtl 
taş apponyist, S 'a sculat îndată şi a de laşi/or români, pentru a' \~i intocmi aşa în concret, în realitate, 

. ~apuat pe IIock, spunend că ei nu de {"el lucrurae, să s' poată prest'nla, Am vezut ca pe români, după agitaţii.le 
silă stau in partidul guvernamental şi memorandiste şi după întemniţdri, duptl di. 
că Rock e isolat cu părerile sale. Dar -':=~~.==~ solvarea organisaţiei politiţe, dar îndeosebr 

duptl graJiarea en masse a prinsonierilor 
asta nu vrea să I'nsemnete, că APpOl1!Ji Din Dietă. din Cluj _ cum i-a wprins o linişte muttl, 
nu e pelject înţeles cu liock şi că ie- neînţelegerile, enet'varea, Ani de zile n'a 
!irea acestuia nu poate fi din partea Ş:'dinta dela, 14 Iulie. mai existat ehestie naţională română acută, 
1 • 4 ' • ~, ~. , I Aşa a fost mutismul acesta cum este înt7'e 
Ul ~jppo"nYl un aV1S, care sa spuna Evenimentul de azI ~ fost vor~lrea ~ 8i>rbii din Ungar-ia. Tot ,e a satnenat con. 

primulUI mitristm si Vienei: eată. ce se luI BeMIzX Akos, unul dmtre cel dmtâl gresul nationalitatilor din 189;'"; din Buda. 
'Jloatr: illl(~HIJJ/:l, da~'d nil vur IIrm,l COI1- ' , I 1 h' l·t 't t t" t 1'. b '1 ' 

teoretlClHnI al par amentu uI mag !ar pesta, so u an a e,~ ac. wda e ma,' le r. il ş~ 

Din Năseud. 
- Un relipuu. -

Ndsi!lld, 8 Iulie '903. 
In Nr, 2S al "Rev. BistrÎţir" dl Dr. 

,esÎI/rli!t' ! si orntor de fortJ. Galeriile au si fost sdmenta unei mahntmse ocupatlun, cu popo. 
r~~sţi, OJlreilil dt' casâ al/III 5-;/11, ticsite de public' distins. ' ~ul 1 taşa s~ rtărea că a c~;~t îzntre ,petri, 

el u:sJI SI I d' t'd 1 " '. tll soare, tn re spmf 1v o~ s oval"~i am 
' ,e 111 Fal' J 11 grwerllamr:/I- ŞeJll1ţa sa IIlCCput cu parentare<~ tot mişrat la carul înglodat, am scris, am 

Leon Scridon, Într'un articol, Întitu!at 
"gând bun" şi scris "În atenţiunea cores
pondenţilor din ţinutul NăseuduluI", atacă 
cu multă vehemenţă şi - precum se va 
vedea - cu şi mal multă nedreptate pe 
corespondenţil ziarelor noastre naţionale 
recrutaţI din sinul tinerimeI universitare 
şi In special tot odiul, ce-I simte faţă de 
ace~tT corespondenţI, şi·1 descarcă asupra 
mea, care din incidentul dureros al 
martir luT Ioachim Mureşan am "allat 
de lucru cuminte'" a presentaln câte-\ra 
şire ... ieata şi nizuinţele regretatuluI de. 
funct aceluI public, pentru care trăise şi 
luptase. Ne atacă fiind că noI am avea 
"m~lnc<lrimea de a scrie în ziuaristică de· 
spre trebile noastre din ţinut În colorl 
carI nu corespund adeverulul", Înncgrim 
institutele, În carI am crescut, dăm cu 
noroiu în părinţiI nostri sufleteştI etc. etc. 
şi că eu În Nr. 108 a. C. din "Tribuna Popo. 
rulul" am făcut "de nou o critică reuta. 
cioasă a mersuluI l1facerilor noastre pe tot 
terenul", am allrmat "că In ţinutul nostru 
nu maT sunt barbaţI cu tragere de inÎm:'t 
fată de institutele noastre culturale", că 
"t~ţT au ţinte oculte, interese obşteşrT 
nu maT au, fără numaI căpi1tuelT personale" 
Că după mine nctivitatea foştilor vicari 
Moisil şi Dr. Pop, apul a dlul Ciocan 

tai pentru-că nil noal!.! II I'l'Ll z"'lc/'L'dcJ't: ' . . d . , b 
r Instulul mll11stru e finante comun, strigat dar nmlir; nu sa s(;him at Fara 

în Jltfdervdry, care ca baII al Croatid Kdi/al'. Pre~edintcle Appo'nyi i-a fă- n!sunet, fară resultat în ~He tard. r.espuns 
doue-.{~d de ani a Jacut j)()/iticd' ,- .. ~ , li - d s'a J)('rrlut glasul ronducetor~lor nostn 
austriacă r, cu! un pa l1eglrll: că l1lr05, apoI a at ..... 1 '" t '1' d fi' IA l' i 
~ . " \ Li' 1 . • 1 yt acum (Upu a a la e su erlntu p 1n 

Adr:verat că . CU\ l1ltu ep,utatu Lll ~~o~t POPOJ!lC~, I ani, la suprafaţa politil:a a ieş-it Aurel Vlad 
.. i-s 'a strigat: ) ]),71' care n:spullZI!ld IU'I J (.'SZI, a dovedit I tinerul deputat dietal, bărbat naţional român 
l1umaI acum al atlat asta Y Aflul In.:· că în l:ruatia in(u sunt scolI cu limbă şi mărtlwisind cu I;uraj credinţd, fără dausu!e, 
cui nu le-al ştiUl? Şi totUSI ai lIolal de pro~)lIl1e~e maghiare. 'După câte,va r.ondiJiuui fi. cirwm~rertii superflue a. de 
l"llcredere lui Sl

tfll 
pentru 'politica ._- rcl1exiulll faeute de V6'-i se ridică un lara~-o ~escllls: ca .dmsul e ,bdrbat naţwnal 

Banului!« (a banulUI mai bine I ! , . , " ,,'1 \ romun ŞI că a vemt să pretmda pe seama 
J T b ."' / vorbitor liberal, StT[cr Alfi.'e, d. naţiunei sale toate dre'tlturile pe cari nu numai 'J' 01' a e ca stallga i!x/remâ l'a a')J/au- [ L' 

~"J[",!<,:' ncearcă să apere politica nouluI Dumnezeu, şi natura le-a dat existentei Ro-
dtU cu frl'tl('sie pe şovinistul OVl'eiu si gLlvern, dar nu Cl! mult succes, :\'lereu mânilor dar şi legea rh.iar, Azis cde ruşine 

/ i14~/l! l'au de mărturie că nu-l mal p~- e intrerupt. '])(1 ţi.ne limba maghiară e,l'iste~Lţa ~nel, leg1, 1.e rare. n'o pot, n'o vreau, 
Ir,otic pe lume decât - obstruqia! în armată!« _ strîgă baronul Kaas. _ ori n o, ştJU s O e~er:ute, fjteargă-o mai bme, 

Fac-o slinătoşi. că jacşitl't:burile A 't' <T ", I .. '" '1, ./ .. ,') l'a să tnl'ete ,'uşmea. , 
no ,e T' as ~ Iil el11lt p. O/tUt; e mi ltOl t;. Jarlamclltul estr. aproape de faltment 

astre, deoare-ce urman'a Întlcgel ati- '- linde sunt drepturile Ilalionale ~ _ Numai de actea, pl'1i(ru-c4 nu este expre-, 
\, 



2 .... -
(sîc!) e nulă, ear ccilalţl, carI ast:lzl sunt 
in frunte "sunt nişte egoişlr, vrednicI de 
desconsiderare şi d i sprer.lI. Că lucrări le 
comisiuneî fondurilor, ale profesorilor, edi
iical'ea gimnasiulur şi adjustarea lUI se re
duc la nulă; că "sistemul de a putea îl11-
părt~lşi la cursul de filosofie 800 cor. la 
an, pc când antecesoriI gustau numaI 400 

coroane e degenerare naţională şi sistem 
tic~llosll. (1). Ci activitatea reuniune! ".Ma
riana" şi a altora e degenerare, "edilicare 
de bisericI si scolI nu e lucru cinstit", C<1 
"preotiI nos'tri' sunt nişte trantorT~ ş. d. 

Toate aceste si altele de acest fel 
le-aşI fi scris Într'un' modest articol inspi
rat de un sentiment de pietate şi recuno
ştinţă faţă de memoria aceluI bărbat, care 
mal bine de patru deceniI a luptat pentru 
ap:1rarea drepturilor grăniţăreştT şi susţine
rea demnităţiI naţionale în ţinutul nostru. 

EI bine 1 De n'asl avea toată stima 
faţă de d. Dr. Scriclon, ar trebui să-I 
aCUl de tendenţioasă şi absolut \,dsă pre
sentare a scriselor mele. CăcI în fapt ImI 
atribue atirmaţiuI1I, pe carI nu le-am atir
mat, conclusiunl la carI n'am conclus, 
alusiunT pe carT nu le-am făcut ~ aşa cii 
cine ceteşte articolul din l1R. B." fără să-I 
fi cetit pe al meu trebue să simţă necon
diţionat cea mal' adill1că repulsilll1e faţel de 
corespondentul nTribllneI PoporuluI u

, care 
n'are nimic sfint, care aruncă cu noroiu 
în părinţiI seT sufleteştf, necinsteşte me
moria celor morţI, batjocureşte pe cel viî, 
înjură pe preoţI şi pe profesorI, cu un 
cuvînt: care e mal miserabil decât totT 
anarchiştil şi existenţele catilinare; un 
GruT-S,lnger în plină activitate t 

Dar cine a cetit articolul meu, şi l'a 
cetit cu judecată rece, s'a convins, C;;1 nicl 
În şire nicI printre şire nu se cuprinde ni
mic ce s'ar putea condamna CIt dl'ept ClI1'illt 
şi că toate acuzele înşirate nu sunt dedt 
producte de pură famazie, carT nu- 'şI pot 
gi'isi busă reală nicI In intenţiunile mele 
intime, nicI în articolul incriminat, aşa 
cum se presintă. 

CăcI n'am făcut alt-ceva, dec,lt am 
desvoltat In puţine - pentru memoria luT 
Murcşan de sigur prea puţine cuvinte, 
doaue ider, ce l-au căI~luzit în viaţă: in
transigenţa 1n aperarea drepturilor gră
lliţărc~tI ~i a dcmnitiiţiI naţiund.k în ţinutul 
1\iăseuduluI. In desvol.tarea primeI idel, 
Ja~ă <l"m---spus Că a fost caracter integru, 
Care nu se pleca nicI momelilor nicI 1n
timidărilor, dacă am spus că a fost capa
citatea care ştia pătrunde ţinta atacurilor 
oculte, pentru aceste nu trebue să se su
pere nime, cel mult doara guvernul ~i 
agenţii lUT, «lrora le sună cuvintele ~i carT, 
~tim toţT, au intreprins atacurI ~i făţişe şi 
oculte pentru sugrumarea drepturilor noa
stre, cea-ce In mare parte le-a şi succes. 

Ce priveşte a doua idee am spus, că 
decedatul in toată viaţa sa a combătut pe 
cel ce au lucrat la pălmuirea şi înnăbu
şirea sentimentulUI de demnitate naţională, 
pe ceT carI au Întrodus sistemul ce duce 
la degenerare naţională, sistem care există 
şi ast[ll.T. Da! susţin de nou, că curentul 
"ciocănist'" există şi astazI, şi că el duce la 
degenerare naţională. CăcI oare nu e apa
riţiunea degenerărit sentimentuluI naţional 
faptul, că inteliginţa năseudeană - onoare 
escepţiunilor - e constituită În club libe
ral, în apelurile cătră alegator] se provoacă 
la decisiunile anterioare ale acestuI club, 
Înainte de alegerI trimite adrese de ade
renţă corifeilor liberar! maghiarT, după 
alegerI întăreşte sinceritatea acelora prin 
altele de o slugărnicie revoltătoare! Aşa 
într'una, adresată presidentuluI partidu~ur 
libl'ral, se exprimă "neclintita alipire cătră 
steagul pe care de o viaţă de om Il duce 
inaintea 1loastret. ~ ApoT bine! Nu-l asta 
dezertare dela aspiraţiunile şi tradiţiile 
poporulut rom~lnesc? Şi când vezI ate1ta 
degradare, când vezI cum sf<\şie steagul 
naţional şi-'I aruncă in halbele banchetelor 
electorale, să nu te apuce "mâncărimea", 
nu de a scrie un articol de gazetă, ci de 
a resuci vr'un Jlât '- doaue? -- Prea 
multe ne iertăm mşine, ce neamul şi toţ] 
oamenil de omenie nu pot să ne ierte. 
Prea iute ne lmpăcăm cu fapte, carI -
de-am avea simţul ce ni l'u luat "sistemul" 
- ar trebui să ne lnsotească cu crude re
muşcărI conştiinţa până' la mormint. Prea 
crud înşelăm aşteptările părintilor, nădej
dile neamuluI şi aspiraţiunile sulietelor 
tinere î~s~toş?te de ,după Eilde proaspete 
de bărbape ~l demnitate 1 Ear această pur
tare nu însemn,!!ază "l..âştigarea cu pretul 
ati cetr01' jertfe mCl'ederer acelora, carf 1/It

mar pute1-ea 41' trebui sd /le-a Sl'mtct", cu 
preţul jertfirel demnităţiI şi intereselor na
tionale? 
, ApoT când d. Ciocan a mijlocit de
numirea actualuluI "director gimnasial sub-

--- -- ~------...... 
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stitut G În contra swtutelor şi în contra 
vointeI factorilor interesatI în callsă, asa 
ca dlestia directoruluT a a'dus În corn de 
capr,t pe comisiunea fondurilor şi poate 
deveni fatală pentru institutele noastre, 
atuncT n'a însemnat oare aceasta achisitiune 
"SUb01 dil/area ,'Iltereselot, obşteştl cet}"UII~lr'lO/' 
pel'sonale 7" . 

odata n' a~ f~st i ndeI1ti tica te cu corpora- L f 
HunI orI 1I1stttute ,a con erenţă au participat urm~-
, In slirşit nicI activitatea d-IuT Ciocan toriI aderenţI al obstrucţieI: 
n'am redus-o la nulă (cum zice dl Dr. ", Bab6 J6zsef, Bakonyi Samu, Be
Seridon) şi, durere, nicI n'o putem reduce dohazy Janos, Benedek Jill10S Bencs 
tiind-ca prea tare sclipeşte crucea de aur, L(tszl(\ Chernel Gyula, Gâll 'Sândor 
prea t~re b~te la ochI catedr~ de profe- HegedUs. K,troly Horva'th Gyula K/ 
SOl' untv., ŞI prea tare se Sllnt roaqcle 1 1" ~ , , .l-

acest~l ,act~vităţI, Indt să 'nu ne apară ~>r ~IP()t, ~-'::ecskernethy Fereocz, KolI(!r 
v~cll1ic 111 II1treaga el mărime Şi apoI el 11vadar, Kublk Bela; Lengyel Zo!t{lI' 
SI al'1mla lucră! Dar d,·lCă '-t'ne-v,'l aL'eapt') 1 eszl{a}' G}'ula "1 ' , PA ' , ... <'''' .~ < ., ,'aflat der :"v1ezr'is.,v 
act,i\'itate ,.;rea să o. alJc:re şi vrea să a,' ncre B '1 '1 k't S' , . . 1 

l1slstemul', atuncI de~lar ca să se stI;, că ,e, a, l~' U '1 S I!TIOn, Ness; Pal, Pol{)nyi 
Nol tinc/'il pând dmd Il/{ I'or dispâ/'ea ~i G~za! Ola?, L?Jos, P~pp Elek, Pozsg.ly 
~tltimele {d"CIlte ale acestul nsistemU nu vo~n ~llklus, Rath Endre, Sturman\l Gyor"}' 
lIleeta <.te a:' ~ombate dillJoale puterile şi la Ve~tân Endre, Uray Imre. I:i~ht;:'{fe; 
toale ocasl/llllle, prescnl/îndu-l in îlltrea!j,f La] os, Luby Bela, Luhy Geza, !\-\adu' 
mOllstrllOsltatea, sa şi cel'celld a pUI/eia cea râsz J()Zsef, Sebess Dencs, Thaly Fe-
17!al clară lu~mnă urm.:tl'ile ce le-au produs reoc S,'1 Visontai Soma. 
ŞI pe car! e 11/ stare să le producă. 11l acest 
sens 1:()1~1 cer~','l să c01!l,jn{;em pe pdetilzit 
llostrI ŞI s.'t mst/'lu'tm pe cei-ce 1'1'1/ in u/'ma 
I/uastr,f, jhl/d cOI/1'inşt, că asa !,fee'ud al'em . . 1 1 \ , cu noi splntll ce bun al str(tm()~tior Ilustri Români guvernamentali. 
şi apr'obarea jie şi lacihi a 'u'w:~/' bdrbati-
lor cu tragel'e de UlIl1Ul jaţ.i de neamul Pe când însufletirea naţ1'onalit în-
Ilostru. cfpe a-' şt desface din nou aripile jd 

t 
• \ 

Şi nu apar toate aqiunile dluI Ciocan, 
ca o viclean;) pregătire a terenulUI pentru 
lovitura mortală, ce va avea s,\ vina? Ne 
apropie de guvern, cearcă S~l ne convingă 
câ acolo e mantuirea, că Incetul cu înce
tul toate se vor schimba In spre bine, 
numaI să tăcem, să fim liniştiţT să nu 
drtim, când rînd pe rînd ne şterg con
cesiune dup~l concesiune. Ne deprinde cu 
ideia c~l puterea guvernuluI e aşa de 
formidabilă şi resbunarea luI aşa de teri
bilă,incât e destul să ridicăm cel mal 
sLib1nog glas de protestare, pentru-ca praf 
şi cenuşe să se aleagă din tot ce a rcmas 
din mo~tenirea acelor :,iniml calde şi minţI 
1l1ţeleptc" pc carT şi pe al C~lror vrednic! 
urmaşI tocmaT nOI le sl .. lvim 1n inimele 
noastre şi in slabele nonstle cuvinte. Ne 
cloroformizcazCt toate sentimentele dc drept 
şi datorint<l, pentru-ee: ne.~imţjtori şi indi
ferenţI să ne găsească lo\'itura din urmă. 
Ear această tactică nu insemneaz.l car: 
"cIătH/'ea /ilml tn:lI'mc raport de shtpâll ŞI' 
slu/jd, in care sMpâl11dul set-l fie ÎlIgâd/litc 
toate, sluga ÎI/set CII resiglla(iwzl! de mişel şi 
CII comie aier de Îl1ţelepei/me şi prlldell/-,'i s.1 
rabde ŞI set tacă 7" 

Dac.l nu avem nimic "la activI( nu aventu~ îl vedem cupr'inzend păturile lot 
avem nicl la pasiv, ~i tot s'Ulm mal 'bine mai largI ale poporulut român, din Timi
decât acei'l, ale c .. iror pasive le combatem. şoara primim vestea, că doipreoţ' romlÎl'tl: 
Şi poate tOCll1uJ angajdnd şi 1110Jestele ~":. , protopopul gr. or. Dr. Traian PUlict . ' ... noastre puterI 111 ~ceastă lupt,i, dorim să .,.... " 
umplem vre-o rU~r1că dela "activul" nostru. ~i George Trăilă, prot. gr,-cat. rom. aH' >' 
Ne vom vedea şI de studir, căcT ne cu- umblat eu o deputaţie liberală în Buda
noaştem datorinţele în acest punct, dar să ca sa t ofere prhn-ministrulut Hddermiry 

E adeverat, am amintit aşa În treacăt, 
că acestuI ,.,sistem" este a se atribui: 
nlipsa de energie şi interes în trebile ob
şteşti", In proporţie cu numerul şi pute
rile N,'\selldenilor, şi cu considerare la 
miile de primejdii ce ne incunjllJ'(l. Prin 
aceasta lnsă n'am zis, c~l nu avem bărbati 
cu dragoste de neam şi de I1lUnc<1, ci arn 
Inţeles «1 încereelrile acestora se pierJ in 
imensitatea indiferentismllllll. eclcl de am 
căuta cu cel mal optimist ochill, nu vom 
putea descoperi o mişcare Continll~l şi in
tenzi vă, disci pl inată şi Însu fleţi tă, care să 
stnlbată in toate dirccţiunile p,lnă în cele 
maT adancl păturI şi Care singunl poate 
crea adel'ifrai pro[',7'es şi singură ar putea 
face faţă puvoiuluÎ de străinI. atacurilor 
venite dela duşmanl şi mersuluI fără ră· 
gaz al vremiI_ Aşl putea să mrtÎnt~sc ne
nume rate cazurI, carI ilustrează cu priso
sinţă indiferentismul, ba aşI putea să ami 11-
tesc fapte, carT dovedesc cum une-orI s'a 
lucrat chiar în potriva intereselor popo
ruluI I Dar me restr<.Îng a me provoca, 
pentru susţi nerca tezer, tocmaI la n Re\' ista 
Histriţel u , câre işI motiveaz[l apariţia prin 
faptul: :,c~ăcT simţim cu toţiI cJ nu se 

nu ni-se denege chiar nauc, carI avem mandatul de deputat al oraşulut Tnui. 
cele maT f:umoase, tradiţiunI ~i exemple şoara. Am dori să ftim ce au căutat 
.de luptă ŞI barb,Ipe, părticica ce in toale 
vremurile s'a cuvenit tineri meI In luptele aceştl preoţt în deputaţiunea aceasta? 
pentru binele comun. NiCI nu cred, că e Nol până acum ::-: şi sun4~ea~'Ll 
corectă părerea, ca tinerii sa fie eschisl ales la adresa panntelut Tra~l(i, cd,d fH! "C 
numaI la studiul ce-l pretinde cariera ~i protopopul Putict îl cunoaştem (le un stn'· 
apoT cel mult să li-se permit;! a aranja j~- ber în sr.nsul cel mat vulgar al cuvenl/t-
curI şi petrecerI, ear in lucrurile publ ice lut _ îi ştiam membri ai parll'dulul 
sa nu se amestece dedt cei cu "acti ve" ; 
C,ăcI atuncT ar trebut să admitem, cii acel naţional, protopopul PuNd daCII. nu ne 
tlnerT sunt mal "de bun,! speranta" carT înş'lam este şi delt~qat al conferinţei tla~ 
n!Ill~ln nepasatorI şi rect la orl-c~ ,t~tiunc ţionale şi aparţine gardet politi/;e grupati! 
culturaLi ori politic~l de interes ubşte~c. în jurul li lul Alexandru Mocsonyi, e 

Incheiu CLi un solemn protest 111 COI1- l l 
tra in\'ccti\'eT, cii nof am ti luat vre-odata cuutist la • Drape u c etc. 
in desert activitatea si buna creL!irH,1 a Ce tasta? Decazut-a atât (le mult 
b,ar~baţ;lor nostri ~e n{erite, dar p'rote~tez vieata publică românească încât un pra.<, '. __ 
ŞI 111 contra pracllceI de a pUIlC 111 şIrul topop romlÎn şi fie lipsit de -~i»-' 
acestora, nume carI ne-au <Idus Il u mal ' . ., A v ~ 
ruşine ~i dez.astrl!';:~:!i<.·.II."lf.'.*!ti 7 î~ .ck;a.'I' • ...plJl"ua.+.~ 

Obstrllcţia se continuă. 
(Conferenţci la locuinţa lul Barab:.is.) 

poate să trăim În /lepJsaI'ea şi Î/l tnÎlld.l- - l{apol't telefonic. -

l'ia. în ca/'e am stai pallă acum faţLI dl' tl'e- ne câte-va zile incoacl se aştepta 
bile obşteşti, fie de interes economic, indu- cu O nerăbdare nervoasă confercnta 
strial, cultural, bisericesc, social. l

' Me pro ' 
voc la seria de articoll "Questioncs Per- de aseară a Kossuthiştilor, care avea 
petuae", cart arată poate chiar În prea viI s~t hotărască asupra continuăril ob
colorI ,progresul" (!I) şi în special citez strucţieI ce acum de opt lunI de zile 
esclamarea autoruluI relativ la Năseudul ţine pc loc lucrările parlamentulUI ~i 
copleşit de străinI: nLa acest aspect de- h" b 1 
destrăbălat se despiCă omuluI inima de pe care Kossut IŞtlI au otezat-o ( uptă 
durere, roşeşte faţa de ruşine şi sufletul pentru drepturI naţionale,. In cerl'U
i-se umple de o legitimă m<lhnire şi mâ- riie politice se aştepta cu evidente) in
nie!" - Exist,l indifercntisl1l în afacerile teresare ziua aceasta, pcntru-,'" ea 
publice şi N~tseudean nu cred că se va avea să arate că fi-vor ataţia dq'ulap, 
Încumeta să desmintă aceasta. cât! trebuesc neapărat pentru il putea 

După toate aceste, cred că imuşT dl co~tinua obstructia. Resultatul eonfe-
Dr. Scridon se va fi convins, că n'a lu- ' 
crat corect, când prin articolul dsa[e a renţel de erI - după cum ne tele-
căutat să aţlţe asupra noastră mal ales pe fonează raportorul nostru - a fost 
aceia, pe carI nicI odată nu i-atn atilcat i că kossuthi~ti de sub conducerea lul 
şi pe ~arT orl:cât de !l,bâiaţlu şi orl-c~t de \' Barabas au hotărit continuarea ob
~'I!l b~laţr ~ă Il fost n,ld .0dată nu l-am structiel până la extrem şi şi în nu-
megnt. Dlll contra, unenl corespondentll .' 
totdeauna s'au silit să aducă omagiul lor: ~1er sunt destUI pentru a putea con-
bărbaţilor vrednicI, viI saU morţi Nu ştiu, I tmua lupta. 
cine a scris mal demult, dar ştiu d e. că Il ~'laioritatea deputatilor kossuthistl 
la . mo~rtea fericitul,u! vicar, ~~. P,op, U!I s' au Însărcinat cu conti~uarea obstnlc
wllJ'er~llar a ce,rcat să-i, cterl1lseze, <let! ':.1- ! tieI si asa revolutiUllea paria mentară 
tatea 1Otr'o sene de artlcoll publicatI In i ' 'd' , ld - > d " 
Tribuna"' la alegerea dlul G. Domide are estul so ali pentru a za ărnlCl 

de, pre~edi~te al fonduri lot ~rănlţereşti ItIZ orI-ce"activitat.c .. 
ItlUversllar a anunţat telegrahce 10 [01 eve- S a constitUIt un comitet executiv 
nimentul imbucu~!tor, ea: în ~ n Tribuna! pentru aranjarea obstructiel: Kubîk 
Poporululu a SC~IS u~ <intcol, 111 care da: 1) ',1' )\T i P"l " 1, <Y ,(Z It,' S'a 
espresiune bucuneI ŞI speranţelor gene-: lC a, l.'Iess "\ \il :~nh ye .~o ~1Il: e 
rale legate de această alegere; despre In-I mal luat hotăn~ea că o deputatle ,li. 
stalarea de vicar a dlul C. Deac Uli IIl1i-, treI compusă dm Barabcis, BakollJ!1 ~l 
J'ersitm' a ,publicat tot în nTribun~ P?F~O- Nessi să aducă imediat la cunoştll1ţa 
rulu~" unlcu~ raport ce a, apăru~ I,n lotle i sefuluI partidulUI Kossulll Ferencz ho-
romaneştî. MI-a,l? lu,~t vOia a ,an~mtl aceste: tă 'e 1 de a lupta mat departe şi 
cazurI, numaI timd-ca dl Dr. Scndon acuză I n~ a, or . ' ci ., d 
că noI am consi~erat de nulă activitatea: că lO?mte de or~l~ea e Zi ,să, a r~
acestor bărbatT ŞI nu le recunoastem me- seze mtrebare mlOlstrulul-preşedll1te m 
ritele. P~ caod ,de nu, er~u ac~ştI core- I parlament in chestia t reformelor nUţio, 
sponde11l1 nu ~t~u de, s ar ti allat totdeauna nale.I In şedinta de azI a parlamen
cmeva, care sa I,nreglstreze c:~a-ce .per:tru tulul vor vorbi': Barabâs Bela, Pold-
noI totI era datonnţa morală sa mreglstram. ., , , , l' M .. s 
::\lar o'bserv aicI, cii dacă s'a scris în contra nyz (.lcza, Ratkay Lasz 0, qus y 
unor persoane (Ciocan, Ghetie), acele nicI Bela şi Uakunyi Samu. 

Am dori să ~tim ce zice' d1 Mo- ~~ 
csonyi la acest fel de activitate pe care 
i-o inaugurează prieteniI se!:) 

Nu .'Iunl numai câte va zile de când 
a resunat în parlament neîncrederea Ro
mânilor (aţel de ac.lualul guvern şi "GtI.
zeta" ajltt că prea puţin şi prea mulca", 
a vorbit Vlad, dar în acelaşi tim~ .... ' 
mal prietenul "Gazetei" se duce in d~· ·i· ....... 
putaţiune la Khuen-Hedervdry ca să t . 
imbie mandat de deputat. 84 vedem la-
păda se-va "Gazeta" acum de protopopul 
Putict? _,_ 

"Drapelul" care dă pe seriosu.l în 
eoml'dia vieţit noastre publice, ineaseaztt 
cu O/il, subvenţ/e dela guvernamentaluJ. Pu.· 
tt'c/u. E moral lucru s4 te laşI subv n· 
ţilll/at de un om care profesează alte ide" 
politice? _ .. 

Să vedem lăptt.da-se va "D14t'I .. l~ .. , ,l. 
de cuotisful seu Putiet şi nturna' i va f 
paralele ? ,,' 

Când am cett't în grămada de nume 
jidoveştt şi numele pratopopalul Pu!iel. 
în ziarele din Budapesta, mi a venit {tirit 
voie în minte figura nobilă .... a protopopu
lut [)obrel drppt termi- de"'wmpaYatie 
în !afa faptei ru~inoaslt a protopopulu~ [,~ 
Putzcl. . .;"...,. 

Ce deose~iye! Ce deosebire!.-" ~-

Din străinătate. r 
Bulgaria. Regimentul de inf8utClrie ~ 

24: din Burgas I pus doui batalioallA pe I 
picior de răsboi şi aeestea &.0 foat trimiqe i 
la graniţă. Da aSemflD68, 8. fost trimis ja; 
Sofia la Chiustendil al doilea bataUoo.J! 
pionierl pentru " face lntlrituri pe ~UT"i ~ ~, 
Chiustendil-Egri Palane..""'~' ,~ ~ 

Acesta m~surl iliSII nu ar avea on ca.· "7. ,~ 

racter agresiv, ei sunt numaI eomplcehrer. .>~ 
unor trlJ~11l1 militare de mult puse la cale 
- atirml cereurile oficiale. 

.. 

... • 



Nr. 1:!1 
"TIUUUXA POPORULUI" 5 

Cronică bib1iografică. 
" Toţt autoriI ('ari doresc ua opnrHo lor ~ă tie 

I parală în care e scrisă. N'~r trebL~i ~ă I q~! cardinalI noI, de doue orI a restaurat 
existe sat locuit de românI, unde loala d~CI sL Colegiu, a căruI plen se compunea 
asta să nu fie rasp<lndita în cel puţlI1 v~e-o din i O de membriT. Ton acela, cari erau 
40 .. SO de exempl<lre, .\l~ir ales preoţll ŞI . ca~l(lIdaţr de Papf, când Leon al xm. a 
invcţătoriI nostri a: treb~l ~ă, se adreseze' ~Şlt alesul,conclave,l, s'~u coborît mal ~lai~te 
adm in istraţieJ, Scl Il-se t.['Imlta numer.e. de , 10 . m~rmcnt ~e cat d Insul, căruia Jşl 1t1-

probă, ca astfel convlng~nd~-se de ~plfltul i ChlPUlaU că I! vor fi urm.aşI, C~ t?~te 
sănetos în care e SCrisa, s o poata reco- astea Leon XIII avea depl preslll1ţlflle 
;~,lI1da tuturor poporet1ilo~ lor. . morţir dnd a primit candidatura şi aceste 

KALMAR JOZSEF 
mechanie. 

rlato colahoratorilor nostri spocialt spre r(1CeDSlllne, 
stlnt ru~aţi a ni·le trimite tn olite doutl exemplare, 
de-O!ue-ce nn exemplar are să se păstreze po suma 

biblioteceI retlllcţlonule. 

Recomalld~ 

Bicicletele 
sale de cea mal bun~ calita.tE'. 

Are In deposit guma interioară şi Tre'î con/el*'imţe teoso{ice, de Dia· 
, St "a (Budapesta H~o3. Tipografia mste .. ult . , , 

"Poporul român".) Vom reveni 

• 

Ar ti de dorit ca foala asta să câşttge presimţirl nu l-au părăsit sub toată durata 
mereu la teren, maT ales in vederea lăţiriI i pontiticării sale. Inainte cu cincI anf după 
primejdioase ~ socialismuluI falş printre: o operaţie ~inc reuşită, in. grădina Vati-
rOll1<lniI nostrt. canulur a ZIS cătră un g,lrdl:'it: 

esterioară de prima calitate, şi tot felul 
de p~rţl. constitutive d'ale bicicletelor. 

Eftine ş1 pa lângă ga.ranţie 
Anua~ul XXXIX al flimn(l~~ulu.l 

rom-fut!. din Bt"aJiov, de r'it:i.jil ~)llIfl~t, dl
rector~ 270 pp. octav mare. Dlrecpu~e~ 
mareluI gimnas român din Bra~ov pul:IIC~ 
an de an câte un anuar în care pe langa 
datele şcolare, ne da tot-d'auna şi un vas~ 

• - ~le credeau dej,. mort, dar D-zeu 
n Cw~a 'ltaţlonallilJ., ilustrată româ- n'a voit. Nu va intârzia Însă mult a bate 

efeptuieşte 975 29-

nească din Arad. Editura institutului li10- ce.:sul morţiI mele şi pe noul Papă îl 

S,. . A i Pir b ă 1 a~teaptă marI îndatorirI. 
Reparaturi de bioiclete, 

instal&.rl de gratic P. ,1111110 11, ral. rcţu une uc· ţ Memoria lut Leon XlII a (ost de 
10 banY-) l' i d b sonării electrice şi telefollurl. 

. .. , ~hI ,des 
material de literatură ŞI Şlll n ţa. ". '. ' 

. " şa zlcc.:nd anuarul din urmă se presll1W a. . 
1 ubllC'lte trcY grandios. In partea . sunt r . ',.' 

J . 1 . d dl'rcctond <JIlllndSltt!ul Iscursur rostite e n. 
~ I l r 11, 1e'lza~ apoi un ll1tc-
In cursu anu u. lJ' 1 II " 

. .' d· al lincruluf pro-resant ŞI teme IIlIC sUl I U '. . 
, • .r" 1. j',.. .\;°1111111 ,/.{l!lter'lil! fesor 1'IICU ae .,/1 IL«· Il' 

, 1/'" Pc o eslill-<"li'l istor'ia lilt'ra/ura ruma,~ . '., 
.I~ d - '11,' dl Sulzc<1 nrcslIlta lIll 
wo;f'e e i C(l.... . ' r. . 

f I '101' mnnual de IstOria literaturII prea 10 OS! a ." . . 

1 · Ur eazu" 'lpoI bwgrallde repaosatJlol atme. rm " : 
profesorI Ioall P()pea şi lVicolae ',)/tIC4111, 

.• . 1> portr"lcle lor bille reusite. -
ll1S0ţlle l t:... , 

Din partea a ll-a (Jalc ~colare~~ es~r gem 
urmatoarele: la şcoalele meJIl ~l reale 
cu totul au rost inmatriculnţI 3~'~ eleVI, 
Jintl'e carI au părăsit şcoala 2'l. După na
ţionalitate aU fost: :;60 romilnl, 1 slovac, 
1 german şi X evreI. FonJul gelleral al 

mesd studenţilor face astăzI I7,7Î~./27 cor., 

() ,i de loam1/ă 'ntâr,iaM 
Ma( prebtllp,eştl! Jalea firii, 
Copacii swtl/ra(( de ji·Ul/îll. 
Fac lOt' 111.11 lai;!.!; Ilenl<~I:!.;illil iT. 

H.' I;el' sit} soarele s',lplle 

~i nor) mi SI/IlI m,tt'ul' (l dl/lll:)i1 

I '1/ dric s.lrQc illt'd p.fşeşte 

1 'e-o (,de lIek.M şi 11/l1~4~, 

Şi 101 ducîndu-se Îţi pare 

L '/1 pIIl/d În ,iide selJil/t'. , . 
- 1~' cea din ltI·)'jj.T rindllllit'iI 

Care. se duce 'Il {Jri slr.finc! 
1. ('('trol"ld. 

Feluril11i. 
fondurile speciale 3()1);-;'S8 cor., şi 41)00 IcI. ])în ,,'i(~tt(ft ltti Leon XIII. In 
In anul 190'li3 au fost primip la această istoria Papilor este rar casul că un Pap~ 

SJ. fi domnit timp atât de indelungat ca>1 
masă ',2 elevI. Leon al XJlr. Intervalul de domnie a Pa· 

Din datele şcolare publicate În acest 1 pilor În termin mediu nu este mal lung 
anual' reIese, că direcţiunea gimnaşiuluI de 5 anT; 3~) de InşI au stat numaI c~lte 
face totul ce-I este cu putintă, ca eleviI un an pe tronul papal':şi domni.a mult?ra 
~ă prill1e<lsc~l o creştere temeini~ă şi ca c:l~r dintre PapI a fost numaI chestie de zIle. 

.......... -" , .... ~it'acI ~ă li ş.~ uşureze greutăţIle studtarlI. . Aşa a fost Hadrian V. care a fost num~I 
o lună papă, şi tot a~Fl papă de transq~e 

~ ~ rt!lÎC"Îtăm direcţiunca ~i zelosui corp pro- credeau cardinali! ca va ti ~l Pecci, C~lnd 1t1 

tro;oIf... \)-\))-\ cu vuturile \01' l'au ajutat \0 :o,cnurml 
..... -- Sf. Petru. Mal bine nu se ~uteau inşcla 

--c:-. :j' Poporul Rom{tn". (Budapesta VI, b . I 1 XI 1 d 
V'(")ro"s,~marth'V u. 60 a. Preţul pe un .an 4 mem nI conc aveL,eon espre care 

.J credeau că nu va ajunge etatea de 80 anT, 
cor. Numerul 4 fi 1.). Cea mal bună [oale a vezut moartea a 144 cardinalI şi a numit 
românească scris,1 pentru popor. Nu numaI 
preţul e! neînsemnat o face a~c~si.bîlă pen
tru romanul cel mal serac, CI ŞI limba po-
w. 

0) Se aM de vOllzare la administra.ţia foU 
noastre. 

mu ţI 111 şI al mirată, ar ctnlneţa a distrus 
şi aceasta ciudată memorie. IndeosebT in Toate pe lângă garanţie. 

Strada Sala('z nr. 2. Telefon ur. 242. 
timpul obositor al serbarilor anuluI sElt1t 
era distras. Dealtfel ti."icul i-a resistat în 
chip uimitor stricăciunilor anilor şi exte
riorul in dccurs de 1.5 anI abea i-s'a 
schimbat. S'a 'lngârbovit puţin, dar asta Dac&. aveţl 1006 8-50 

prin arangiarea isteaţcl a revcrendeI abea tapete (covoare) de reparat 
:-,e observa, după lungI ceremoniI în~<l 
adesea il cuprindeau ameţelI aşa Cii mc- fie acele COV08re de Smyrna ~au 
~tc~ugit trebuia trezit la viaţă . Persia nu le trimiteţt tn bIt loc. In 

Dar pLil11ânu ~i inima i-a resistat de . Ara.d nu se ştie Inc&., c&. mai fru
minUtle P,lM acum la imboln;jvlre şi cei mos şi ma.i eftin le reparesza. sub. 
Jin jurul său erau uimin de \"o..:ei!-I clară 
şi puterni":tl. Pr'ln un regim de traT Inţe- scrisul, ca.re din nenum~rate pa.rţl Il 

lept şi-a pClstrat timp indelungat agilitatea. primit scrisori de mulţumita.. 
Ea\' apetit de mâncare nu prea avca ~i \.:l h t J6 f 
chiar dupa plin,bClrI lungi mi'il1ca foarte I.:)C 'war z zse , 
pu~in. Dintre vinurI prefera mal ales un s.teLer de rep",r8t şi curaţit covoare. 
vin \'echiu'de l:3ordeaux, dar se îndestulia J6zseft'obcrc.zeg-ut 8. 
cu un jumatate pahar peste carc punea apâ. 

Papa ca şi toţi bctrâniI suferea şi de Primr!BC covoare pe pli.strare p~Bte vlirli. 

insomnie. 
In anul din urmă Leon XIII a scris 

şi citit puţin. Mlina II tremura aşaindt 
trebuia sa o potriveasccl intr'ull tub de 
lemn când avea să-şI iscăleascJ. pe docu 
mente numele. 

• 
C(UUJ cu P(Jt,.uzec~ IIi cinc~ de 

caturi. Americanir sunt cunoscuţI ca oa
meniI cel maT invenţioşl din lume. ;\lereu 
primim scirl d'acolo despre invenţiunI, 
carI umple cu 1101' suHetul nostru. 

Urma lui Papp Kălman, 
, atelier de aurării, arginterii şi giDvaericale, 

Arad, strada Fdbitin 12 (Casa Boot,,). 
Primeşte Jucr!1ri In aur, argint "i 

giuvaericale, apoi urarj!ut's de aUare, strA
formarea ssu surirea Jor din nou. Preţuri 
eftine, serviciu prompt 956 16-50 

_"S~IDEL OTTO, 
ln ~cw-York se edilică casa oraşu- fabl'iellDt de ell.clull 

lu" care va fi cu +:1 de etajie, adectt va • 
fi. cu 1;:' ct<lji~.,nlQl~î~ltu decil.t ca~$alÂ'RADI Andră.ssy-t6~ Nr.9_ 
francmason ilor, care a fost până acum --·--ŢV1S a vis cu bisericA). 
casa cea mal înaltă din New-York. Edif1- .. • 
ciul acesta va avea o gară separată şi 1JG. Execut orI-ce. fel de ChIplU. mi· 
al'ea le~ ... ttltli cu toale trei/unle din lume. lttar, postav fin8nţl1l1 pentru pompterl, 

pentru preoţI şi civili, calitate bun&., 
pre~ moderst. 935 26-80 

NANTAS. 
Nunli1 de EMILE ZOLA. 

Flavia făcu o mişcare de nerăbdare; odaIe şi Nantas nu face nicI o mi~care unul de altul. El nu se mutase la minis
ea considera foarte de prisos predica mo- pentru a-I opri. terul de finanţe, ci şi-a ţinut şi maT de, 
ralJ. a tatăluI seu, dar tăcea, pentru a-I In prag se Întoarce betrânul şi zice: parte locuinţa din propriul seu palat !Jar 

7 cruţa durerea pe care avea să i-o producă - Să trăeştf În pace [ multele ocupaţiuNI II consumau tot timpul, 
(Urmare). desvelirile sale. tJşa se deschide şi Nantas e singur. aşa că de multe orI lipsea de acasă chiar 

Nantas lăsă pe sOţia sa şi se adreseaza Dar dup-ce dinsul tăcerea ~-a so~otit-o (~u privirea retăcită priveşte in goL şi în timpul meseI. 
socruluI ~eu: drept provocare, s'a enervat, ŞI-a, pIerdut Vine servitorul şi îf pune o scrisoare pe In vremea aceasta, de un an şi ;ll-
, - Fiica d-tale are amant s.i tocmaI 1. d ' '}' d birou . .\lccanic o desface Nantas şi citcşte mătate el a săvlrşit lucrurI minunate; s'a . nlL) area şi a lI1ceput: - e rog, ragă tata, 
aWH.a .vine dela eli Spune-T că o soţie lasă pe omul acesta să-şI joace rolul in I Era un autograf imperial' c~re p~ill cele întrecut pe sine Î~suşI, p?rea c~ e.stc 1I1<lnat 
da:orea~ă consideraţi~ numelu~ sotulUI. se~, : p.lce şi nejenat; nu-l cunoştI şi din con, maT elogioase expresiunr Il chiamă 111 frun- . de o iorţJ. superioară lot ce Illlţl<l, purta 
chiar ŞI ~acă nu-l lu~e~te ŞI propn,a sa, sideratie fată de d-ta mal bucuros aş tăcea; tea ministeruluI de finanţe. 1 pecetea genialităţiI şi toate intreprinderile 
onoare ?U ,msemnează~ nuUlc pentru. dll1sa. : te rog' nu I;"C sili să vorbesc. Cele mal Înalte dorinţI ale sale erau sale erau urmate de succese incomparabilc. 

Betranul baron, 10 fata acesteI VIOlente I L' bă b tIt'" l' il ctea' ă be-tra.... realisate. Tinta, pc care şi-o propusese! Se bucura de admiraţie şi apreciere' 
Ş i neaştcptate scene, a r~mas ca înmăr-: I - ('J -1 r a:U1 l "'TU t-=-' [ e· e . z.: - egoismul s~u, era ajunsă, dar acum nu-l, generală şi apari ţi unea luI pretutindenea 
murit In prag. Jra o ourereroasa surpnn- • . , mal emoţiona. otu 11 era 111 I erent era S~l lItată cu slInpatte. . ~ F.J " nu - tata COpl u li eu . '1' l' . d'f' I I ., 

dere. EI crezuse că perechea trăieşte în cea I . - ~ll, nu - str~~a ea, - el nu este tatăl Afară, in birourI, munca mergea, f<l.ră stag- Dar triumful, cucerirea sa, nu-I deş-
, mal bună armonie. A băgat de seamă ce; copilulUi meu, .. Ş ~lcu~n să spun totul! nare; era creaţiunea sa, opera sa. Casa. teptall În slltlet echoll, nicT silll~[imcnt de 

e Ihept, că sunt [ormaliştT unul faţă de: Acest om n~1 ~st: mei macar ademenltor,lIl; Nantas, care domnea toate pieţele euro-! fericire, ~i tot mal departe mergea rîvna 
altul, dar acest lucru li socotise de natural, I ace~st,~ ar II lIlca o scuză, căcI atuncI m <~r pene, pe care se ÎntemeTa toată puterea! luI, activitatea luT feribil.l nccontenitJ; 
distins. Pentru ginerele scu, deşi aparţinea! fi lUbl~; acest ~m nu este ,altc~va decat sa ... el nu aude nimic nu gândeşte II p,lrea cel imposibilul chi,.lr vrea s~l-I faGl 
altor sfere de gil.ndirc dedit ale sale, avea I lin subiect cllmperat, care s'a Im~OIt, pentru nimic, ţine În m,'ill;l scrisoarea împcratulul cu plltin~ă. 

·toatii consideraţia, deşi nu aproba toate In- , banl., sa acopere cu numele seu pacatul se uită la ca, 1'.lr[i să vadă ceva şi po- t:'i după tie·c[lre nou succes căuta el 
i.reprinderile luT financiare, a~teseorf lipsite 1 aIHna!, topul de lacremf spalâ.litcrele scrisoriI im- in rigidele tnlsurI ale feţpl FLl\'iel: Tot 

_,"scrupul; dar ap[:ob,~ puternlca I~l energie I . Baronul se lt1toarse spre Nantas., c~l~e perIal. nu s'a Inmoiat? Tot nu m'a iertat lncă: 
~I avea toat:t uehmraţ\a pentru malta lur t palid ca moartea se retrasese; dar i' !llvla Acum dnd a ajuns totul, tot ce a Dar nict dnd în faţa el nemişcan ri:spuns 
intetigenţ~t EI era deplinlmp<l..:at cu g:indul I cu voce ridicată continuâ: ~ Ascultă, tată, visat vre-odată, ce a dorit, pentnl ce a n'a g<lsit. Şi earlişT se întlerb;înta, se arunca 
că flw~ sa şi-a ales bărbatul, ş'acum ~n'ca: el s'a vln,dut., pe~ltn: banI s'a vî\ll~ut 1 ~=ll luptat ~i a mUllcit, acum sim\ca nimcani- clIlnoite puterI in v.trteiul de mUllca, 

~"f rllz;r- il astfel de lucrur)! I nu l·am IUbit lllCTC~1J1d, el nu ma atrn.s cia ÎntregeI sale sillnţe, se simţea aşa de c.lci în g,înd Îş.i zicea: 
Baronul, care <l\'ca obiceTul de a trata .. nicIcând f, '. lart,)-Illâ tată .•. am vrut mic, aşa de nemernic! - Tot IlU o satisface rnd; tI cbue 

pe fiICă-sa aspru, Ca pc tin copil neast,lm- : atuncI sit,ţT cruţ marca durere şi l-am C1l1l1- Sdrobit cade în SCaun, capul Îl cade s;1 m~k mal Înalţ, să mc ridic la înal!ime 
păr~.( J.e zec~ anI, deşi de mult era Jeja! perat pe el, Ca sâ le duc In r:Wlcire . .. pc masă~ şi ca dintr'un piep1 ex.traordtnar vertJg.inoasă! . , _ 
l:.are ,ŞI. nUrltată, păşi si'irb.lton:stc lL) fata . LH~i-tc la el, dacă te îndoes1i de adevţrul scap;'! 'printre sllglllţurI vaellll:.- O, ce ne- l,reb,ula, tre~)UTa ca el sâ ~lru.asca ~ 

./"'ef; prlvmd-? Întunecat şi ameninţ~itor. . \ Wllselor mele ' lloro..:lt, ce grozav de nenorocit sunt eu! Nu a U1(rallt el i' ortul1a, pe zeiţa noro-
...",. - ItI J~r c~ vine dela amant - rep,:Lt i Nantas ;~I acoperi faţa cu mânile.' cuIul, ş'apoI să nu IÎe în stare sa d~lige 

Nant,a<;, - ŞI p~lv,eşte-o! maT are îndră~- \ - Si astăZI, continu.l Flavia, astazI îl 1\\ pe zeiţa mal blajină Afrodita? 
n~al~ ~e ~ ]ŢIe II~Jruntn I 'treb\.le~te dragostea mea; mi-a căzut in Da, el credea din nou în puterea 

~ la~la se Illtoarce cu dispreţ. I~I getlltnch~, a plâns - asta, natural e o co- ~k opt\prezece. lunT era Nantas 1U!- voinţeI: căci voinţa de a trăi crează şi 
~rangeaza ma~lşc~el~, C<l!T se mototolisen'i medie miserabi\ă... ~i acuma că ştiI tot~ ni~tru de tinante. In această scurtă vreme susţine intreaga omenire. 
lt1 ~rn~a ~robHl.n,ltăţll b~r~~HuluI seu. Faţa ~pune-mI el-ta: are în~reptăţire (aţă de mine ~ ci a 'indeplinit 'o muncă supraomeneascti; Ear dnd uneorI il cuprindea JCSCl\
el r~'imă;"ese ,nesdlImbat~l ŞI acusa nu prp- 1 e rog, drag~l tatCl, lart;l,-me că te-am dus părea că In muncă el caută asurzi re, uitare, rajarea, se Îllchidea, ca să nu-l vad:[ 111-

> voca~~ Il1r?şl~ea de ruşine a frunteI sale. În rătacire, şi acum, te rog, du-mc de-aicl că In ziua în care se petrecuse scena menea În momente de slăbiciune. ~i nicI 
4.':;,' l a~â\ Il Zise: - Pentru-ce nu t~ ap,erT? S~q purtat mogic cu mine, şi eu nu mal violenta, în odaia sa, el el D,YlH o esplica- nu putea bunui nimenI, ce lupte se pClr~c 

E ~de\'er ~~~a-ce spu~le soţul te~ ~ E Cll remân nicIo clipă sub un acoperis cu ţiune cu socrul set~, în sunetul seu; numaI in ochiJ-T .1lUllcltT 
P,Uţlllţă ca inca mea sa-mI maT pflcl11uiască dinsul 'Baronul sfatuise pe fiică sa, ca pcntru puteai vedea văpaia unul foc mistuitor. 
ŞI această durere, să-mT ponegrcscă capul Baronul ascultase în tăcere' statura evitarea. unul scandal public să se intO<.\rc~i 
be~rân? .C~CI .ruşine~ ~,e murdăreşte şi pe luI încovoiată şi maT mult s'a înco ... :oiat, car la C;lsa SOţuluI seu. Dar dînşiI niCI după. 
ll1ine, \'~na slllgurauct10r desonotează În- braţul 1e care fără a zice a vorb·\ l-a dat toate silintelc betrânuluI n'au maT schimbat 

(Va urma). 

lreall { '1' , . ' , ' < , 
pa ami le r 1~lCeI sa e~ tremura, El pleacă amGndol din nicIo vQrbă şi trl\iau cu Jeslhîrşire str(tinl 
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Str. Deă.k-FerenczNr. 30 (Casa BonfI). ooloritor şi vApsitor de odai In Subscrisullm' iau VOA 1\ aducelllCll_ .!lĂ.LY ALBERT 
A.duce la cunoştinţa ono publio Soborşin (com. Arad..) n?~tinţ". onor. ~ublic ro~AD, cA refntorll -- ARAD, Piaţa Boros-Benl Nr. 8. ::- ~~,/ 

clt tn magazinul seu se aflI' S~ recomandA O'. pub'ic din loc ei provinll (hn.RtrAlI;~tate m sm stabllli tu Arad, st~ada . .Prim"IJte colorarea pAlariiior de POl' ..... 
pentru ('XElCutar8a de lucr&ri de c·llt re '1 Wa~~er u~nos uteza nr. 7, untle mi am ~~r~~;rf'e' b~~bMetn IIi femee",; altmen(~" TOT FELUL DE MASINI DE CUSUT v!\psirp

, 8. ppre fi: aurir! încep{'nd dela cele des: 18 , a.,l lran~(ormarea lor dopl mod. 

~~~~-=c= dela a~ ft.. _=_~~~ mai simple P:;:I~~I C~~d;:~~ •. splendid', cu A!tlier de compac!orie modernă, ~::m~~~, DI~u~'I'~:[: •• uei:;.t~;'p~.D" 
ln rate septemânale <n' lunare. 1018 7- Lucru solid conştiincios şi punct14al IUFlrgiat cu m8"iD~le cele mai nou6 ai mai Se prlmE'!lC comande ti din by vi " 

V· Garanjt ... rleplinll.' Bisericelor le oferim avan- .. Y ----~__ ____ ... o De e. rrot tn atelierul sus numit se ' pl r!t:cţion8te. sunt In plAcuta p,)sl~ie a efectul Atrag t .,.. 
d . d t (ajurile cele mai mari. 97~.-50 ori {'e lucrAri "tin~Mo"rp tn aceR8t' l'>ranl!ll " l a en./tU'fwa P. T. pubtrlc Primesc reparaturl e ma.şmt e cusu asupra e,-F'.e t .. 

de L &DICS PAL, dela r-ele mai simple pând la cele mai fine 'J' C Ulfl'ret şi ~~:~~gAseso tot felul aparate..a legeturi de lux. As· mPIIP8 p"ntru 1. gMurl L t1 eRA" 1 L O" N O " 
z u g r al. protooale (lr.-ntru r.anrelarie. cdrti bisericeşti '" '" W A.. Cel mal eftin isvor de cumperare Arad, Stradll VesseJenyi Nr. 47. carii de rugdciuni p>J11rU prea onoralll domni 

din Arad. Se recomandA onor. lntrrprinza- prt'o$I. tu 'omurt singuratice ori In partii 
de orI ce mlltimE'. p~ lAr·gA asigurarea unD1 Juvaericale, torl de cladirI, precum şi publiculuI !!frviclU solid, prompt ,i ieftin. 

i i t (f t) msrf', se aDgltjesza sa execute orI-ce blwătl (le aur Ş arg Il r[w C In SpeTllIiţ'. cA onor. public romAn lucrare de bcest jen. b ilete de am.anet Imt V8 oferi biJevo:tornl CORcurp, r~mAD Pe lângă preţurile cele mal avan~ 
cump~ra pe b!lDl gat2i cu preţurile tagioase. 934 18-30 
cele mal scumpe, iau le Bthimba ou Primeşte deasemenl sUrpirea in-

Cu distin8~ stimâ 

alte obiecte. l005 18 - sectelor vatAmAtoare din loouinţe. Iustin Ardelean, 
rompactor. 

Deutsch Izidor, 
clllsornicar şi juvliergiu 

Arad, Strada TeDlplo Jn. 
-- Telefon n ruJ i38. -

---WOLF JANOS, 
- clobolar de gbote de bAlbl:\~1 ,i dame.-
Arad, ~olţul pieţii Libertăţii ti str. Simonyi 

Am ODosre a atrl\ge atpr lh 00. pllbl\c 
din loc ~i provinţA, cA 10 atelierul meu de 
ciobott'" ie prr gl\t('s(' ghetele cele mal frllm08Sl', 
ell'K8n~e &i solide, precum ,i gh-·te ortope
dice pe IAllgA dE'plin~ garanţie. 994 13-00 
--~ 

Haine pentru domni 
cu pret exceplional de ieftin după cea mat 

moderna croitura 

Arad, straaa Szcnt-Pâl Nr. 3. 
(Vis-a-vls de cafeneaua Erdelyi). 

Din stofe indjgeD~ şi englezeaBc~. 
Exeoutarea cu gust DeaBemenea fao 

Lumina de gaz-Acetylen. 
Ne permitem a atrAge I!otenţh nl>ft, pr1'8 onoratulul rublic 8mpra circulareJor mi

nistrului de intf!Tne ng. ung_ Nr. 64792 IIi mini·truiul de comereia rl'J[. ung. 48795 ei 
54969 ca privire la fl:lob~icarea g?zuJul 8ee1Y:E>n ,i la rl gulare" meDipul~ril gazuluI 
precum ,i asupra 

AparatulUI nostru de producţie de gaz-acetylen 
llrr gAtit strict codorm ordiDliţiuniior h gel ei ,xamln 'It de .ComisiuD"8 de examiosre 
a iudlistriel de aCPlyl p n" precum ei patEntat de dl.dQI rrg. llng. de pateDte. 

Plh~lle ('1 lavorabile: manipularE"s cea mal simplii, promrta fancţiu:lllr6 de Bine 
ilplf ndidl\ lumiI Ii. ararg;ament {xtraordioPr de ieftin. 

Pericolul explosiei exclus. 
IndeosebI e potrivit pentru sfiI n 8 taI" t .In lGcuiuţ+3 par tic Q la r e atât 10 

loc. cAt ~i In provinţe, precum IIi In c8Rine din provinţA, cafEnek, c88tele, prlv9lil ... tc. 
Atât apsratul. cAt ei lumioa se po!>te orI cAud privi ln atelierul meu din A rad, 
Batthydnyi-utr:za 17. 

Daniel Deza6, 
inginer. 

1017 o-o 

Schaefer Richard, 
UlclUu,. 

ori-ce rep~aturl..cu p-.;e,ţ av~bgios. ~~tE ~ -'-~~M::'U' EI' 
il.og .priglnul onor~uln1 puhlIc. -t--~--~..I.t7t, fi J.J ~ r1. 

Cu distinsi dtiml: -', curăţitor de haine. 

;"",.,h 

937 24-f>O W~!o~!~~b!te~c~6, Strada \Veitzer J.l.nos Nr. 19 ARAD, Strada Weitzer Jtl.nos Nr. 19. 
--~-'~~-~-~ 

-Bi~EDL JOZSEF 
colori tor şi pictor de odai, imitator 
91>7 17-25 de lemn şi mumura. 
Arad. pia.ţa Libert. (vis-a vis de statuie) 

Primellte toaie lucrArile ce se ţin de 
bran~a asle, (; biar ,i cele JDsi grele_ 

Pictări de odaie, 
preCUJD IIi coloriri ,i imitl\ri de I.emn indi· 
len sau l xOlic (Hoderare) In f zacu$le e:le gU8~, 

Il e lângă preţuri moderate. 
Primaile tot-odatA curAţirea locuinţelor de 
tot ftiui de ing~cte, pe lAlJg\ (taranţjn. Co' 
mandele din p~ovinţe prompt Iii gn:blic. -

La comande pe sama bisericilor rabat. 

Săvâr~esc tot fdul de lucrărI te intră 
in specialitatea măsaruluI de edificiI ~i de 
mobilt>, ~i toi felul de rl:!panturt în modul 
cel maI solid ~i pe IA!'gi prt-ţurl peste 
mlumrl moderate. 1019 3-10 

Cu deosebitl stimă 
Iosif Weszeli, 

misar. 

Arad, strada Szent-Pal Nr. 1. 
In atenţia ono proprietari de rase. 

Am onoare a atrsge atenţia m. 
ono public asupra 

In atenţia publicului ziditor! 

OrI-ce haine pentru domnl, dame Bau ba.ieţl, de coloare ~M de gin
gaşe Bau cu decorArl cAt de bogate, perdele de dantele, haIDe pi:lntru 
teatru şi unifvrme se curaţesc "i coloreaza pe lânga guanţa. cu preţ 
ipftin şi prompt. 951 15-2f) 

tilllchigu d,~ zidh'l şi artă. 

Arad colţul stradplor Hunyady şi Szent·Pill. 
Primeşte toate lucrarile ce se ţin de meseriti asta, precum: canalizăn:, 

instalari de apaducturi, reparări de closeturi (astupate), şi tot Celui de 

Lucrări de zidi.l 
dupa desemnuri de gust ~i co· e~pun~toar{'. Reliefuri ei d~ ldzi pentru plistrarea ghietii 

. pe seama măcelarHor şi cafegillor. 
_ Tot felul de aranjamente de culină prompt şi ,,[tin. ~= 

9l-S310-25 Repsra.rJ şi comande din provinţa, grtlb3ic şi Bolid. 

~~SS~8~8@~6SS8~ 

mijloceso p0 lâng~ conditiile cele mal avantsjo8se, pe moşil şi 

csse in oraş.e cu 4'3, 4 li şi aO/o şi amortissre de 

20, 26, 30, 60 de ani, 

Am ODOate 8 aduce la cuno,tin\R 
ono public, cA t::l. strada Kapa, n-rul 
(caR8 proprip) am deB:'biR 

1- adeoa. tn camata e Bocotit' atât oamMa cât ~i amorti sarea din capital. 
Prinojpiul meu e Indestulirea M. Ono public, care vrea el 

T2 faoa. Imprumuturi hipotecare. 

I 
lmprumuturile se plătesc în banl 

plătesc CU valoarea lor nominala" Spese O cancelarie de, zidire. 
Intreprind zidiri de case nOD~, reatl\11-

rarM ,i schimbarea de cal~ vecbi, C11 un 
cU\'~'1t ori-ce Boiu. de lucrare ce 8e ţine de 
raJDul lisla, pe llngl\ pre~ori eftjne ii gAranţie 
absolutA. 954 22 -30 

Cu stimli: 
ŢenczUnge .... I.i:{t,roly, 

mAieltru de lidar diplomat 

. SJ_ZMZSJ j 2 

mi le socoteso ulterior. 

gata, scrisorile hipotecare se 
prealabile nu Bunt, taosele 

Pentru desluşirl mai detailite a se adresa la 

I HERZOG SAN'DOR 
II Arad, strada Weitzer .. Jânos Nr. la, uşa 7. 

~~ 

Ş[ ASUPRA 

REPARATURILOR 
de pe terenul Cladirilor ţi asupra in. 

dustriel de tnaurit ce se află 

In Arad, str. Gărbe-utca Ne. 6. 
Primesc planurI de clAdirI de calibru ~i~' 

IIi mare, clQdirea lor din nou ,i orl'ce 
\raDsformare, mal d~p8rCe linet1'8 In sbrlo 
b~IlA pes.le .lIn .. ed,tHlor pe IAr-Ci pt .. , 
,1 lUCI U leUl O, solid, promp' ei con,mnClotl. 

Ceulnd Increderea r. t. public, am r~m.1I 
cu de08e baA stimA. 

Hr24 3 -00 Stoyko'V'its RUs, _ 
MMesuu zidar. 

----~~---

Am onoarea aducea la cunoştinţl.\ 
m. ono public, oA 1009 6-50 

am desohis 
Un atelier de tapiserie şi lnfrnmse\are., ' 

AnI Indelungaţi am luorat In l'\t'

liere de rangul tntil din Budapesta, 
Viena, Berlin, Brllssela şi Paris, aşa 
lnc&.t 8unt In posiţia placuta de-a putea 
corespunde tuturor esigenţelor· mu
derne. 

\ 

Primeso tot felul de luor'rl de 
branşa asta dela oele mal simple· 
pa.na la cele mal elegante, pe IADg&. 
preţuri moderate. .,~----"". 

Primesc eCtin tnobilarea de locuiu/I:'-~t;.,~ 
In 100 ~i provinţa. La mutATI r' _,~ /" . ". ,~._~ --tep.... ~~; 

~l . rare a ŞI renovarea. e mobile şi mese' ·.r,· • 

i:i de biliard, pe lADga preţuri eftine. 

Cu ~im~ I !. 
Reiner 1. Gyula, ( 

tapJsier şi tmpodobltor. 

Tokoly·ter 6. (Casa Prolich). 

Strămufare de birou. ---...:, ........ 
Aduc 1", cuno,Unţa mula onorat public ci I 

Biupoul de zidire 
I'P a Bustat pAn~ arum tiA RAD. alrad. 
Kâpolna, n·rul 4 'l·am Blrl\mut .. , tn strada 

C siky-Gergely D-rur~13. II' 

Rug~1d mua on.pub ic ali bioevoias'!A a m~ 
plrtini ,i pe mai departe lemnel 

976 11-25 cu decB~b. Btim~"" !. 

Mihalyi Ille8, I 
arcbilect· illtrepriDZ. ~tor .• ~.' I!.'·.·'~' --------------.'??' .... ,-",.,.... ....... 

Kiss Albert,'#' 
t ti p i ţer şi de cor a tor, .. ~ . 

Arad, strada Varjll8sy JUIIef 13... l 
Primt>,te tot felul de lucrari de tapiterie f' · 
decoraţiuni, coafe( VODare de madraţ~ ,fi 
o"t·ce repar ari CU cele mal modeste pr~to.rl 

Caospele ,i msdraţurl 8~C In. 
In permanenţA 10 depo81Iu~~.· . 61, 20-00 

In aten;iunea zicli~or, .a. p~oprie. " .. ~ -.... 
tarilor de case f1 a cmrlaşllor r 
978 13-50 Y

' - • • 

A'II'ePl onoare Il V~ "trage atenpa a8upra 

atelierului nostru de' . ." 
lăcătuş; şi reparaturi 

din ARAD, str. VarjaRsy Jozsf 12, 
unde f8ecuUlm lucrur{le în fi~r ae li.f's.'.lt.l:~~; 
ridiri, gratil la Vlormmţi ,t vetre prachce,· ~', 
precum ti tot felul de repa,atud·." ~ilJl ". 
Ilsla, pe lAllgli pre1urt foarte favoraL'le!\ Af. .. 
garanţie dppliOlt. r 

Cu 'ca'l I!t:ma: e' 

VANOSO .,1 LANG, t 
1I,,'tu,! dt.t atLa ,1 zidire,; 



Nr. 121 

Grecia. - Cabi.Detul. s'a tconstitui~ 
tf 1• DRam presldenţla, e1 eme, ŞI 

&S e.·' h rit 

3/16 Iulie 1908 

NOUTATI. 
ARAD, 15 Iulie D. 1903. 

tivul el 8U r~ma8 tn minoritate. AcellBt" 
~irndA tn~', care nu vreau s'o cualltie tn 
public, nu va alt~ra de loc spl'obarpa ale· 
gerel. VeridiCUl. 

• 

II!) 
3 

mijloairea l'ltaia au obţinut traducfE'rile din 
limbile arsbi ,i georgianl. Preţul volu
mului 'iplrit foar'e frumos la L V. 80.:ec, 
6 ler. 

• ad-interim 1& finanţe; Mav~olml. a lds" tn ~r-
nele' Constantinidifl,. r~s.b?IU Ş1 a In erlm 
mari; a • Her)ol'ulo, JustiţIa; FarmaeQPulo, 
instr~cţjl public.. A.eesta din urmă esie 
nepotul diul Delya.unJd. '" 

Teoiokiştii au hotlrit si dea sprlJlDul 
lor cabinetulul Ralli tU tot programul. de
lianist pe ca.re·l Ta prilsenta. D. Ralh va 
eera Intre alitle reducerea Dum~rul\ll dei u-

taţilor. . 
o.binetul S8 va prpsenta. la Calntlri Ş1 

" """ un vot de iz:. crede re. .". . 
Serbia. Serbil din 8f:'rbia veche şi 

din Ma.cedonia au presentat reg.,lul. Petru 
I o adrel' prin ca.re E'xprimă nădeJdelL d 
li ,or saluta. in curend ca suve.ran a.l lor 
in vechea ca.pital' a vechiului lmpenu al 

A.sentările. Acum e lucru împlinit, 
că noii recrufi ce se vor asenta în anul 
ăsta - de se vor asenta! - numai la 
1 Ianuarie îşi vor începe serviciul militar. 
Deoare.ce nu pot fi reţinuti soldaţii a 
caror vreme expiră la 1. Octomvrie, e. 
vorba cd pând la 1 Ianuarre vor fi chemat'" 
la arme reserviştii din reserva specială 
(p6ttartalek). Instruarea nouilor recruţi 
nu se va putea însă începe decât la 
primăvară, fiind lunile de iarnă prea 
(riguroase. Până atunci vor face exer

Omor ingrozitor. L'IDi dimi
neaţa a fost găsit pe drumul de ţarl. din 
apropierea Boros-şeb€l~uluI, aruncat Intr'uD 
şanţ trupul eiungflrit al unul om. Capul 
il lipsea. Z~cea la n'o 11) paşi intre 
tufişe. NumaI decât au fost avisate auto
• ităţlle, carI eşind la faţa loculuI au eon
statat ci mortul e un comereiant de vite 
cu numele Szanto Gy5rgy. Bânuiala dela 
inceput 8'a indreptat in contra economulul 
Bors L~jos, care ÎDlprf:;unll cu Szant6 a 
plecat din rrişma de lAngi. drumul ma.re 
de lângl losllşel. Boros a fost urmArit 
numaI decât. GendarmerieI i·, succes să 
puol mAna. pe el, tocmai dnd vinea apl e 
Arad. Dus la Butenl, a mlrturisit ci el a 
comis omorul, ca sl-I podl jUui pe 
Szant6. 

Âvlsl ."Un timr român, absolut d..-, 
clasele comE.'rcillle, care posede limba ro· 
mAnl şi mp.ghiarA, IIJI! cautA aplicare la 
vre ° bancA rom A,nl ca praclie r)nt. Doritoril 
au a se adresa redac~iel aceetel fot". 

TEATR U • 
Repertoriu septemânal: 

Mercurl: Â ku herezeg, operetl. 
Joul: Niobe, operelA. 
Vineri: Ârany ember, cu cancursullal 

F6ti Frida şi Tompa Kalma:t. 
cifii de casa:. 

'a Sa.mbMA: Katalin, operetA. 

\&rilor s~Ibe. 
M,inistril strlinl sta.u 111 pOiturile lor 

,farl de acel euglE'z, dl BODha~, car~ a 
plecat din Belgrad, pr~cum se ~tle Şl care 
n il inlocuit mal tArzm, atunel când ca
o.biuetnl revoluţionar actual ~a putere n ~ 
lăcut loc u:Qul cabinet ln~r ad~v~r • co~stl. 
tuţional ~i parlamentar, ŞI nu mal m&lDte, 
8e zice, pADi ce ofiţerii ucig~şl lIU vor fi 

Deputaţiune. "Ag~nţia Româuli." 
comunid din Petersburg CUII' C, o di'\pu
taţiune a rE'gimentuluI 18 ne infanteria" Vo
lo§:da·, al cărui şef onorar aste M. S. Re~ 
gale Oarol al Românit<J, va veni 1a Bucu
reşti pentru a mu ţuml M3jsstaţeI Sa.le pentru 
buna.voinţa ce a. manif@sta.t regimeniuluI cu 
ocasil1nea jubileuluI acestuia, ~i pentru a'l 
remite un album şi medalia comemoratid 
a jubileulul. 

• 
Bibliografia româneasel veehtl, 1508 

pAn' la lB30 care publicA RlcUtf"t', de 
domniI Ioan B'anu ,i N 2'rva Hoda" tn edi
ţiunea AcademieI RomAne, 8'a 1mbogA~it 
cu o f~scicol!\ nouA, a '!'Ias8. Acea!!ts cu
prinde prefaţl, adau8e Indrep~lrl, indice Iti 
table. Pub1ic8~iunea preeentA precum ne 
BJlUne pref t$a, IncearcA PE n'ra tntAia oarA 
.1 dea o arAtare complet. despre tot ce 
8. ,tie d s'a \ipArit tn ,~ril,e romA 
nestl s'au de RomAni ta alte ţ~rl pAnl. Ia 
1830. Lllcr!\rile de pA.n' acum.a pe acest 
teren au fost: IncercArile lui Iancu: ,Ana 
lde bibliografice- (1865) ,i "B; bliogrRfta 
\ hroDolrgicA' (1873), cari sun~ cu '0''11 in
snflrit'n'e. .Dis~rt81ia· lut V. Popp, dt-la 
1838, este cu mult ml\l buni ca aSlcUtate 

AsearA s'. represen~at opereta "Bob 
here g. cu concursul d Şl'lrel FeU,o Roui 
care a represen~a' p~ pIlD$al Bob. Persooi· 
ftcaţia Ins&' ce ne-a dat·o Felbo R'1zsi nu Fe 
prea poa~e lice BucceasA şi la lol CSRul 
I~mAoe mlllt In urma persomtlcaţiel cu care 
De a obicinuit d. Roua LUi. Gra\ille, in
\eligen\'i mi,c~rilor, dansul interpretarea 
toate acesţe nu aung presh\ile d. ROZilR 
LiIi, ear din contrA ln8u,irile individuale 
ale II. Felbo ce Iipse8c 10 jocul, d·şoare 
ROllof. Llli sun' aproape k)ate defavor~blle, 
II p18c~ ee improvisut'J, dar 8piri~ul ce-l face 
6s'e vulgar, gastlJt cel mul' de , .. lerie care 
o aplaudeall; o txpaosiune de temperarnent 
prea exageratA, restoarnA pe scenA masA, 
scaun Iti hŞl j-s'. lnUeopla~ Iti afle arii acci
dentul ul. In actul al doilea s'a tr~n'it leope· 
dec6ndu-se 4~ padimenC lncAl minute In
tr!'gl a trt baie ca 81 S8 recuL~ag~ p' scenA 
des(h:U. 

pedepaiţl. 

o oireulară. 
l' Ni-se trimite urmAtoarele: 

luln'tilmu in Christosu Frati! 
Nr. 2192-1903 

XVlI. 

Următorul lui Kâllay. Combi
naţiile pohtietl, cine va urma in portofoliul 
miDisterulul tomun de ftnaoţp, sunt in d~
plinA. curgpre. Sunt luaţI în combinaţi'~ 
fostul ministru Hieronyrni 4i actualul mi
nistru de fioanţe Lukacs Ltisz/6, In locul 
clruia. ar veni apoI ministrul de eomereiu 
Lang. 

a 
POSTA. REDAC1'IUNEI. 

Maderal. Da, va veni. 

Devis'a Episcopiloru de a.mbele riiuri 
dio lumea catolica fiindu, el denail protlOnea 
turmei luI Ohristo8u, incredintiata grigei 
loru pastorali, o guvernead • Din indurarea 
lui DuOln. z·~u si grat1' a. Santulul Scaunu 

Deputat mort. FllI.ger Kăroly, 
deputatul dela Bistriţa, a murit erI, dupi 
un morb lung ŞI greu. A fost sas ~i gu· 
verDamental. 

li ca pricepere "tiin~I'L:I. .Disert~~is· lu1 
Popp, compusi dUJlIi mBteriale comunic&te 
de Cipsriu, este completatI ,i continuat!!. 
pent.ru perioda pAn' Ja 1700, In lucrArile 
acestuia: ."Chrestomatia- fi "PrincipiHe· . 
Aceste lucrAr', ea ,i cele urmAtoare, DU 
suut propriu zis bibliograftl; eJe cou.in lnal 
nati.a preţio ~e asupra cAr.Hor romAnf şi! 
tipArita. Printre hAl 'ilie remase dela Ale· 
xandra Papa!lopol Calimach, plstrate In bi
b\io~eca Aca1t\miel Române, S8 gl\se,te ° 
lucrare tnt.itulaU~: .,,0 1)1' g;nl\ din istoria ti
ţlograftel tn ţ(;'Ue romAne,t.\". A(!eaRta con
ţine "i o In,irare a principalelor localit'ţl 
din ţ~rile romAnp,tI pe unde au fOBt Cipo· 
g"atlt ,i tn ftne o HelA tn ordine chronolo 
!CicA a clirţilor tiplrite tn ace ,te ,ijrl: dar 
lista clrţllor nu este tocmai completA. Dl 
L G. 8bierll, ID cursul de istorie ,i litera· 
turei romAnr,U pe care ti b.ct'! la universi· 
btea din CernAu~T, dA ° deosebit! a~enliune 
b bltograftel romAne",. In fragmentul din 
acest curs, pe care d-si 1·. publicat sub 
titlul de: ."MI,cArI cuUurale ,i literare la 
RomâniT din stAng& DunArel tn resUmpul 
dela 1504-1714· se descriu ,i 81 8na1i
seuA ('Ar,Ue române,U tipArite tn acest re
stimp. Pentru perioda dela 1688 pAnl la 
1821 avem b)g,da lucrare a diul N. lorg8: 

Gyaldny. Vom publiCI anuD~ ,i te vom 
recomanda '1 verbal CUJi08culilor. 

• 

"-IaEtlb 4.!P0 sioli cu " , ~8UDl il! placut'a pusetiuftn~ de 
. " a. Vi noiitlca- FratielolU V 6stre si () '~lO IU, 
~, Il\,~,_ '''''' \"''''\)11 indelunga.tu de jr.\eo, 
_. dolitto Di!lCeseI veduvite, totu .Diu indu-

Morm~ntal dela Cebea. Sub titlu 
lsta. .Libertatea· scrie; .MormAntul erou
luI naţioDal Avram Iancu, ure, odichneşt,e 
in umbr& Goronulul lu1 Horia, 1& Cehea, 
nu.l uităm noi RomLnil in leeI, dar DU 
ne lasil nid ,ovini')mu\ unguresc sil-l uitlm~l 

ştim cite proeeaa s'au dat in jurul 
numeluI erouluI ce zace 1n acel nouli. atAt 
de scump mormAnt. MIII nou fu procesul 
universitaruluI NOTal.'ovirl pentru depllnerea 
uneI cununI eu trieolor pe erucea lui. 1'1-
n~rol a fost pedepsit pentro vorbirea cu 
clre a depus cununII, - dar cununa i·s', 
dai Îtl8.pol ne·aflAnd tabla reg. vid in eu
nUnI insaş'. 

J.rea lui Dumnedieu ~i grati'a SantuluI 
SOlunu Apotitolicu·, se-I prefacutll in bu· 
euria prin &c~' a, eA Santi' a 8a P tlD tificel e 
Romanu, in cointielegere cu Maiesbtea ~1l 
glorio8ulu nostru Rege Apostohcu, (a 
Patronu supremu alu Basericei Catolice din 
Uogari'a, pre llustrisimulu si Reverendisi
mulu Domnu, Dr. Demetrlu Radu, 
panllci Episcopu alu LugosiuluJ, prin trans
ferare canoDica, Lu·a cODstituitu de Epis-

. eopu alu Diecesd Greco·Ca.tolice de Oradea
Abra, Carele, ea. Atare si-n ocupă. Scau~ 
Dulu Epil9copescu prin introni8ar~a Sa so
lam.- din 2 Augusta 1. c., la care aetu 
Ve si Invita pre Fratiele Vostre cu ace'lI, 
ci Ilustritdea Sa in diu', suburmd6ria (3. 
Augustu) va binevoi a tiena unu Oonsls
torialiu plenatiu, la carele prin aceste suni 
invitati toti Fratii Asesori Oonsistoriali atâ.tu 
Ctl din gremin, cAto oii cel din profineia. 

Ma SerTeBCU de ocasiune pentru de & 

Vi losti Fratieloru V 6stre cea mai caldu
r6~a multiamitl pentru 8prijiDUlll binevoi
toriu ee mi-lu·a·Tl prestatn cu atMa promp
tatia sub dural'. T&cantiel 8~aunulul Epis
topep,eu, intru guvernarea. provisoria. aDie· 
ce1!el, con~tahndu eu bucuria, la Pleave· 
nert.\lJ.lu O\eru diecesanu a litaLu la culmea 

; _ ~~a.rH sIle; Buplenindu pl in zelulu şi 
~votamantulu seu \oate lacunele fragilita
tlloru mele personali, indrepta.tlndu astfe iu 
pre Doulu nostru Arthiereu la. nrm'a con
,inger", ta aici va aH~ de trac\atu eu uuu 
Oleru presta totu disciplinatu, in mediloculu 
caruil va po\t\ sta In fruntea Dieeestl <8. 
aceln turnu mistica, din c&re atirna o ~iia 
de scuturi si toda armAtur'. celoru ilLri 
(Cfr. O. Oant. IV. 4:.) . 

Oradea-Mare, din Siedinti', OODsis
toriala tienuta la 8. Iuliu 1903. 

Dr. Augustin Lauran m. p •• 
vieariu eapltularlu. 

Primindu-o napol, dl Novacoviel, In 
sutit de domniI Francisc H088U şi Dr. Iustio 
Pop, advoea,ţl în Deva, au mers anul irecut, 
in IuliE', şi au reaşf'zd cununa pe mormAntul 
eărnia fusese destinată. 

Acum aflâm, cii. BolAgbirAu1 din Bilia
dA Criş, a pedepsit pa aceşti S domni, la 
20 Iunie D. C., cu eAte 30 cor. tn banI, 
pentru pnnerea de nou a cUDnnil eu .colorl 
strMne" ... 

DomniI pedepsiţi ao apd\&t imă oslo da 
diet1\tli. lor, - pe motiv cii. daei t!lbla re
geast' & aflat d J bine a reda cununa tu 
pridna, apoI de sigur au avut şi dreptul 
& o pune de non a~olo de unde fusese lll&t~ 
co puterea. 

Semnela timpuluI, cind puiul e mal 
cuminte ea ciolra, sli.lgabir~111 mal bun le
giuitor CI o tablli. regeascll" 

• 
. A.legerea de inv~ţAtoal'e in Pincota. 

NI' se scrie: In 7 Iulie q. a. c. s'a Indeplinit 
P?Blu) de Inv~ţ~toara la ,coala gr.-or. rom. 
dm P&ncola. AUifoBt 7 recurente &oa&e bine 
cualificate. Poporul alegMer IO~A a fOI mat 
2 pariide; una a votat oe JAngA L'tontioa 
M. r~eu care a Intrunit 32 vo&url ceealaltA 
!l'a g~upat pe IAng! ÂureJia Ţl>P~' care a 
ln\runit 40 voturI şi s'a declarat d~ alea~1I 
an vot a avu' d-,08ra Drllgh:na Ttandafi! 
care de aUcum a tivut cele mal bune pre: 
glUrl. 

Alp,gerea a de cura In deplinl ordine; 
uo incidenţ to\u,' s'" lnt&eopla' cAnci prelli
deIe a 8nun~at resultatul; anume 2 bAr
ba~ de lncredt>re (fubeaerA al(>" 3) Intre 
carI ,i emerital OdŞl!8, DU aUcum ,i DO

laral sinodului s'au depArtat fArl a sub
terle pro&ocoluJ lPoodulul, verosimil din 010' 

Bibliografie. 
..4 aparut: 

lLa.n m®m~ 
NEAPOLl. - POMPEl. - CAP&!. - }1'LORJ:o;NTA. -

VEN~T[A. - LlDO. - LO}'''DRA. - PA~IŞ._:::.. 

"Iiltoria literaturer romAne In seeolui al 
XVIil Jea" Ma,I sunt vredllice de notat: 
"Introducerea tn istoria limbaJ ,i litera'urel 
romO-ne- de dl At. Philippide fi .Cbrefiltoo 

matia" lu' Glster. Ple,ioase mat son' DO
tiţele publil!ate de: eJ!iscopul Melcbi~edec, 
HaIJdeu, O !ob"ilco, Papa.dopo-Calimaeb, C. 
E! biceanu. Picot, erelu 8ulica etc. DiDtre 
lucrArile publicate de str~inl 8e reievi ale 
d lor Novak'lvicl ,i Pico'. O bibliografte 
romA,nesscli, In In~el€8Ul ,tilnţifi! al cuvtn
tulu', nu existA p~nA acum. 8~oPQ] publi
caţiuuil despre care informAm pub'icul ca
Utor al "FamilieI" este a resuma toate 
cuoolJltinţele de pAnl acam despre cartea 
tomAnfls8cl, ,i a descrie eAţ de pe larg 
ma\erialul cunoscut S3U de czur6tJd afiat, 
Crnrorm progr~mulu' propu~ AcademieI de 
bibIioteclltal dl Ioan Billnu, B blogralh Ro
mAnaas'!! S8 ImDsrte In 3 clase: 1. CArliie 
vech' dela 1507 pA"I1 la 1830; n. CArţile 
moderne de!a 1831 pr.nl 2Bt~I'; III. Clrţile 
8tt~;Oe privitoare la Romt.ol CAIţile din 
clasa primA formeszA t ibliografta riJmAne88c" 
vecha; cAr~ile din clasl a doua, tipArite In 
ultimiI 60 de anf, formef zi bibJiogratla ro
mAuea8rA modernl; cAr,ile dio cls'a a trei,., 
bibliografia str~inA privitoarel la RomAul. 
B bliografb verh" romAneascl a tnct-put al 
S8 tipAreascA Ja 1898 La fiDea prf'fflţ 1, 
domniI 1. BiaDu ,i N. H'ldo, mulţumesc tn 
drosebT canollieuiul 1. M. Uoldovan dela 
B'flj, ,i episcopuluI Dimikie Radu fost al 
Lugoeu'uJ, acum al Ot§ziY-marr, carI le-au 
comunic&t cAţe-v8 tipAriturI ratp, dlor Toan 
Boglian ,i C. RrhicE'anu carf 811 tacut sau 
au rev~lut traducerile din sh VODa,te ,i din 
Irece,w ,i In tioe ,ruT Bmile L."l'Iwd prin 

SCHIŢE ŞI IllPRESll 
DE 

B 'C'SStT ŞIltI4.N'C'. 

8e află dd venzare la Administraţia 
"Tribunei POp<Wului", Arad. Volumul 
de 268 pagini, costă 2 cor., plus 10 IiI. 
porto PJstal. 

ULTIME Ş'rJRI. 
Pa.pa trage de moarte. 

Roma, 14 Iulie. Papa a petrecut 
noaptea întreagă în nedurmire. A le -
şinat de mat multe ori. Medici! au 
perdut ori-ce nddejde de a-'l mat putea 
ţinea în vieaţă. Abia mat ştie de sine. 
Pe piata S tulul Petru e adunată mul
Jime nenumerată. Agitaţia în Vatican 
j de nedescris. Cardinali' şi legaţiu
nile papale din strdinătate sunt în 
continua legătură telefonica. Vorln'nd cu 
Rossoni, papa a spus ca se simte foarte 
reu. Noaptea a gustat de câte-va art 
vin de Tokaj, trimis de M. Sa Francisc 
Iosif. 

Roma, [4 Iulie dimineaţa. Cet din 
jurul papel nu mat au nădejde ca papa 
sit ajungă seara. P erestrile odăi! de 
durmit erau deschise incd de cu vreme. 
Moartea e aprop1·(itd. Numat câte·va ore 
îl mat despart Papa mal recunoaşte 
pe cel de lângă el, dar toata: vn mea 
zace cu ochit înch1·şt. 

Roma, 14 Iulie. Cardinalul Oreglia 
a dispus ca în Vatican toate să fie gata 
pentru ori ce eventual#ate. Caii toţi sunt 
înhamaţt. In anti~ambre de 10 zile fard 
întrerupere stau mulţime de cardinali şi 
notabilităţi, între alţii şi un soldat tiner, 
căprar in regimentul 32 de in/anterie. 
E Edmund Pecei, nepotul papei. 

Red. respons. Ioan RU8SU Şirisllu. 
Editor Aurel Popovicl-Barcianq, 
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4 "TRIBUNA POPORULUI" Nr, 121 

TUNSZKY şi MIHAJLOVITS 
Fabrică de mobile de fer şi salte1e de rociuri de sirmă. 

ARAD, colţul stradel TemploJD şi Kolcsey. 

Primim tot felul de lucrArI aparţinGtoare acestuI ram a,a: 
arangiarea de casarmc de soldatl şi pompieri, şcoli, institute şi cafenele. 

li 

li 

II-
II 

L 

,K_ISS 'G YULA 
tâmplar de zidiri ,i mobile. 

A RAD. 7strad~ BOPO&beni_tep. P. t3. 
Primeşte tot felul de luorArI ce Be +" d 'd' , , vID e ZI 1rl ŞI 

mobIle, precum:. lucrări în lemn pentru clădirt po t le 
, ..""', ' r a , aran-

Jamente de prt1vald şt biroun, AraDjllmente de culind d . . , ' onmtor, 
so(ragerze ŞI salon, dela cele mal sirnple J!a.nA la cele In 

l
aI -

e egante pi ompt şi e{tin. 972 8-26 

Comande din provinţă se efeptuiesc numai de cât. 
Desemnurl dau gratuit. 

La lucrări pentru biserici dau rabat, 

CorturI de grădină (de descompus) şi pavilonurl, 
penlru cafenele ,i reSCauraoturJ. -----------------_.~.~ 

- Tdn:item tn loc ,i provin" comerciantilor spre vlDzue mal departe. -
'Jl;~ 9-00 - Lueru escelent, - Lustru de gust. -
~~__ _ _ _ _ - Promptitndine rarA I - =_ =:~-~=~~~=~ ==~~~_ 

mare prăvălie de periI, pămătufurl ii specialităţi de tualeti 
- ABAD, Andrassy .. ter 10. (Palatul llermanll), -

RecomandA msgazir.ul rGa b'lgat asortat de 

Perii, pămătufuri şi specialităţi de tualetă. 

I:-'~, 
c;; , 
~-< 

c: :. 
e-~-: , 
f! -", 
c:- .. 
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iIo-·· • .: : 
1;." 
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t:-~: 

e 
e' 

::1:"'". 

~~ 
el 

j:Y' , , 
.~ .... .. 
C. -:. 
E:;~' 

Am In depQsit tot felul de perii de haine, pdr şi dinti, perii pentru economia de 
casa, industrie şi lux; vdruitoare "i aHe obiecte In h gAturA eu 8Cel!:e, precom ,i Rrticlii 
de cDrAiÎC: piele de cerb, bureţi, obiecte de tualeta indigelle ,i strAiop, parfumuri, sa· 
punurl, pravurt, paste, ape de dintt, pudre, pieptene etc, 

E~perienţeIe mele bogate cA"tigate pe acest teren ImI fac cu putinţA &A pot tn 
d(l8t~li chiar ,i cele mal pretenţioase dorin,'l ale cump~rAtorilor mef, cAcI rlVDa m~a 

II f~ 

__ ~~------~-----.. -A-... ----.. ----~~-------------------------------~r_n .. !late: lncredprea muşteriilor me', 980 11-20 Depozit de ciasorniue şi giuvaericale. 
.~-t..,... 

-~. , 
~=I=~I==zcx,~a' H "·","1" -ti 

li Eftinăta.h ne ma.l pomenită1II it 
H Din cauza apropierit ,sezonuluI de toamnA tn 

Cruce sau stea duplă electro-magnetică 
Patent ,Nr. S6967. 

Nu 6 crucea VoUa. __ . ~ Nu 6 leac secret. 

~ Baza:pul dela teatru 
toate obiectele se oapMA ou preţurI foarte reduse. Din catalog 

estragem numaI urmAtoarele: 

vindecă şi inviorează sub ,garanţie. 
Aparatul acesta, vindeci ţianeregulstA asAngeluf ,1 COD-

,i foloseşte contra durerilor de 'ra It ultor altor boale, cari la ti 

II 
ti a a 

cap, urechi ti dinţi, migrene, tract61'e (lormiUlIo " mediculoJ 
nevralgie, lmpedecarea circu- S6 vindecA p riD electricita~e. 

Pentru bărbaţi. CorSf'turi • ,. n 1 - • la$illnei sângelui, anemie, ame· Inau~dre8 acestui apsfst eate, 
CAma~A sJbl , dela -.73 er. Mlinu"i..,. " =.7

1
°4 • leU, ţiaiturl de ureche, bl:l.taie cl vindeca DU DU.mai din 'imp 

C
x " 'd"t" 97 AUnui$i de aţa.." It d'3 inimA. sgârciurl de inimA, In timp, ci Inuoduce constant 
.. ms,,,, cu n OI un II - • • _ 21'.: 1/ CAmeljli de mA18sA .. 1'20. BrAuri..., .., II astma, lIulIlul greu, sgArciurl de sto fn corpul omenesc biDe(~c~torul cu .. 

Ism{'ne • -'43 Ghete de pAr z§ ,,-"69 .. mac, lipsa poftei de mâncare, r G~! sIa rent, când pe deoparte vin d e c I 
Ismene cu D88turl • -'55 • ~entru copil. ' la mAnl ,i picioare, slllbirea pest- tot, cu succes boalele aftlUoare, earl 
Gulen • -.10 • '" reuma~ podagrl iBCbiu, udului In pat. pe de alti parte e ce] mai bun 
Msoşete • '. • -'17.. Ciorapi dela - 04 er. mtlueo.l&, insomnia, epilepsia, circuili Ii\:ut contra ImbolnlivirUor. 
Cravate de mlttasA • -'12 • CiorapI broda" • • -'13 • 
Clme,i de Baten • -60 • Htlina tntrl'gi • • - 80" B Deosebit4 atentiune e a se da împrejurarei, clJ acest aparat 
CArne,. de odor' .. -'40 • Clmeljli intArite. • - 75 • vindeca boale vech1 d~ 20 anI. 
C!l.melilÎ de culca' • -'57 • Gulere.... ,,-'10 n In cancelaria mea 8e afn~ atestBte iDcurse din toate parţile luaall,i: 

CCI~oOrra8pPl! b'rod'aţl.' .' •• =:°
15
5 • McaaD:::ee.... -'15 It. c~ri .~treţUpe8C, cu. mi ul$umirle ld'nven$iUdnea .. :?eail ,i orI-cint' p~atde ved~ .. "':plt.1 f" .: . ' .. - • a~es_ e. aCI,en.u I care. D eC1;l1'8 e ':tU r; e nu Be va VlO eea pu» • _ <:.: 

Pentru dame. Batiste lf - 04. M ratul meu, prune,te banii inapOI, . :;:;" 
CArneei dela -'45 ef. ~~~~:~~::: • ='M: u Unde ori-ce tncercare s'a constatat zAdarnici. rog a pro~a apar.ml.-:" 
Cămeşi c;lor~te' '53 Ghete de pânzl cu • ~ meu. Atrag aten$1unea p, T, public asupra faptului, c. aparat meu, DU. t·.~ :1. 
Şurţe • . .' : =18 : talpA de piele - 60. ft poate ti confuodat cu aparatul • Volta·. care at&t la Germania. cAt ~ ~~ 

i$.l Ciorap! americanI pentru dame cu 25 ~. . • .. ~l~:;:~~=~: p~~1 d~!~o:'I:r.~I~.~~~: ~e::~~.::6~. P: ~:.:."':.'.':~~ r-ţ 
apreciat şi respindit. .," ~ . 

It 
Tormal acum au sosit 300 duzine de batiste fine jbatil!t) duzina. 1. 70 er,' j -"le el~ctro-malme. . y \ Chisr ,i ieftinMatea estraordiosrl a cruce -'" a~ ,: -', 

DeE!pArţ».m~nt speCial pentru obiecte de luoa ŞI JOc In ti ce o recomandA cu Jntt"~ire. 624. -Hi6 ,'~.,~ 
. '., porţelanA CU 7 şi 15 er. JucăriI pentru copil foarte, eftine, Preţul aparatului mare e Cor. 6 ...... __ o - - .~. i. i:7 

II
' Geante 80 er,; geanta cu armonieA 2'00 er,; albumun pentru toloBibil la morburl Invechite. ~ -' 

". 100 de ilustrate 40 cr.; t».şcuţe de piaţ 25 er.; b~8toane, ,taba: ! prQţul aparatului IJJic e COl'. 4. · ~.~~ , ~~::~~\e Şid:O~~Oli~l, c~~ri~a::.,"~~rp::'':ur~: :~~~~I:U:~:tr~ a .. ----== foloaibil n~~!~: f:~~:i ~ra~~~8~de cansti- ~·f, 
bârbliţ(, cadre de tablouri, tavane de lemn, monograme de o.ţ, j!..1 

o
.... . ml\tasA 11/2 

er. şi altele multe. PAnzA dc eiar». 60 er. metrul. Locul ee p & raI principal de v&nlsre ,i eepedare pentru. ,earl; ~:' ~~" 
---. Mingea de gumA 7 Of. etc., etc. 986 8-10 it ,i strAinluate It: ~' 

.. . REleH El. !:~aa:::u :::"::;::!~i~:I~ib:~!;~ H Mfillcr Alb~rt Bn~a~~~ta, :~i;:-::.u;~· {~ 
al::J:z:~~~=~g = = . -~.< 
- 'l'ipolrada • Tribal Poporulul-, A~81 ,ropovtcill.Barolu~! 
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