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AHO;-,UIE"STl:L 
Pentru Aus~o,[1nRarla: 

90 ('or, pe UD an, ' . ~ 

jJtl 1"1 An • • . l~ 
pe 11. IiD ' ., • 
pe o lunfl, . . 2 .. 
N.rlJ dl'l J)l1mln6oo pe Am 

, coroane. 

I T lT 
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Pentru Romania şi strlLlnă
tata pe lUI ~ franeL 

llanQRel'l"~~ inapolală. -
'"-:- T nplal, treptat... 

Cinp ~l aZI mal ~lIstille c,l mân
luir('(l :-iulletullll ~e puaL~ ajlW).(C nu
mai lnchillându~ne uneI 01'1 alt"! l~lse
l'iCi, e::;te orI un stupid. orI, tlf] 11ll:'ŞeL 
Dac.\ e stllpid, e den1I1 de 11111;1.. Da~,1 
face insii. deospbil'{,(! intre cl'cştllli tim 
fanatism r('ligio~î on merge cu patima 
să pr'ovoace pâtlă ~j ncinteiegerl intre 
fra,', cade ~uh grea responsabIlItate. 

:.~,- Ea!.,\ de ce, Inainte de aceasta cu 
patru aul, ui-am ridi~at diu resputerl 
1ruvuLriva vicarulul eplscopesc 1Jl'. ,Au
gnst Luuran, care Îll numele cow:ilslo~ 
I'lLILll român gl'. catolic din Oradea. 
tnlr'nn re:script ajieios adresat consisto~ 
tUf'! dlll româll gr. oriental din .\l'ac1, 
refusa orI-ce colaborare pentru susţine
rea scolilor romane si spunea că ar li . ' 
din parte-l LUI păcat neIertat să contri~ 
Luc la su"ţincn'(l uneI şcolI acatolice, 
fie aceasta chiar română.' (L~l'!llaI'Ca a 
rost că mal multe şcolI romane susfi
nule până atuncI in comun, de rornâniJ 
gl'ecu-calolicI şi greco-orientalI, s'au sislat 
şi statul a ridicat in locul lor, In sate 
curat românt.:sll <.;;col1 de stat ,- ma~ , , 'f 

ghiare), 
_~, _;~~~ (:&1<\ ureptate am avut să eornba-

. l--., cu ultiRi&.energie asemenI ideI pe~ 
I'lCU,:";[".(', \-ir~ poal(~ ,judeca ~i din cele 
petretw.l.1t U Ill'tiul', "\ ('ela~1 do Illll \' icar 
!-?I·;t perrol::; aueCit, llululc \:u Irf'l :-;r'fl1{>

ni1d:, ca ta m:;mltn'~'i1fi ... +tt'jat român 
să invite numaI pe ca·t~liCI. A venit 
apoI un profe::;ol' de gilllna~iu ruman, 
care in faţa indlgwhil gmerale s<\ aibtt 
lri::;tnl curagiu să apere fapta neromfl
uea:scă a vicarulul român şi să a~tearml 
pc hârtie o nemaI pomellitrt aheraţiune: 
cII HOIlln.niI gl'cco-catolicl sltjht.ştt! ar fi 
adkl1 mal aproape de Ungurii catiliic! 
dreât de Românil grcco-orientalI. 

O monstmositate mal mare Homân 
n'a pus pe hâl'tie şi duca n'am it'atal 
peautorul luI lUaI aspru, este penll'U-ca 
l'am considerat drept UII InconşLient 
eare ,11U ~tie ce face. 

Se pal'C lnset, că toleranţa nOastră 
a dat curagill celur d'o panură cu 
tristul l,el'sonagiu aminlit. Intr'o dis~ 
r;{Jţie pe care o poar1<l cu organul lu-
'),j'll1.' Unireac deja [) Septembre scrie 

ddica: 

"I)ill Jlunel UP Vpde1'8 national" __ 
;;cl'ic ,.1Jl'apelul" - .. ,,101 mai aproape bi!:ie
I'f(:a l'OlWlna unit:l de bis('('iua l'omftnă nc
unită Uter arnlH'le hisPl·ie] p,1sI0l'('sc ac(,laşi 
pOPOI', ('11 aCf'lea:;;I aspir'utiulI! naţionull;; şi 
'f\f 1 II \ \ 1'"'' 

_ ,*-' . !1j'I'p\ al',., foarte cll'Ppt' U iiullscricm 
~.~ ~wn yl ;\(~"\'ll ~('''I din pUllct de rpr!Cl'(" 

~-:-:".' ""'.".~\al lI11,t'.,h' 1"'i'1\ii~, ,;;t "e faer. t!eose-
re mIte hl~"l'!'l'''l j', 1 ' . 1" ! ' 

-
li 

, ,,,,) 11,\lJ<t gr,-cato I(;ă SI J!-

.,erlC<l româ~lă gr,-orÎel\lalit", \lin pline'! de 
vprlere uaflona/~ bine! I)al' a\('lll Inert Ull 

fad?!' puternie, ma} putcl'Ilic dllal'~\ de ull 
CU\'('/lt~I,,,l1aliune\ - ţii (lecsla P .. n'li

E5.:Il",lea·. t~oneept de o polri \'ă ('u al nnţiul\pi, 
~J UI eeiL SI/ flete"l 1 t t· - ' 
f • ~','o ma mal sUl-H'rlol': 
blJ/lăoam eum fitI II ti' , ' " ,{' U JIUl! superIOr t'stp 
IrU/miU!. - dar totu"1 ' . . !' :;; lO\preulHllucră penlru ferICIrea omuluI. 

n~n confundarea acestor douţ; COI1-

!'('I't~ .ti ali n~lscut toate fr'ecările în tre 1'0-
!,.H\'ll) ~l VOI' dUl'a netncet t .• , ." ',' l' a,pa.nacenu 
"1 l.m SCI tacn l lstingere. 

pe /Ilulte ori auzim rr'asa b) Il' t' ...... MI' ta' (ITI ,IS len, n' a In IU sunt rOmân sau Ilsta 1" 
• '! J , sau ce ,. 

~ aP?1 CI·C"tlll.·' - Xu e adeverat 
CUfli Jll('J Intors eă; ,,,'laI iutâiu sunt cr~~S~ 
~catolle ori aH cf'\'a), -- apoI român. :;;ori 
itsta, 01'1, cela ~.. ' 

. \ee,;I(~ IlU sunt (;OileCpie ,.;it'-~I sull
"rdina!,'. ci (;o()['dinale: nu cOlltt'<ln'(opu,,;(' 
IIl'j di';,jlwcti\'c), ei cOI'plati\'c: dtcl JIU ,.;UlIt 

o\1J()~l'nl'. HUlflâl1 OI'i maghiar'. ol'i all cille
ni SUllt dupd sallge; dai' cJ'e~lilJ ori l';'~g,-lll 
,; U Il t dupJ cl'edlII (.1, ... iâl1,l!....! e e al trupulUI, il 

,.;utll'llLilli (> cl'edinţa. Cancl me na,;e. dllpil 
:-iâ/lge ";Ullt deja rOlllâll, Illaghiar, OI'] alt lf'1 
de llram: dar lo! odată, tiilld inert 11f'IJO
tpzai, sunt pfl!.![ln. Tol !'Ofll,1n mi alt fel dp 
neam r(~rnâll ~i mal hhziu: daI' HIt' botez, 
:;;i prin acpasla din ptl!.!~lll Ill(~ fac {Tp:;>till' 

Tol a"a at' tl'phui, sit prf)G('d~llU :::i eLI 
di,.diJl,~(·I'e:l illtl'(~ lIlIit ~i lWUllil, ~ şi atullci 
nu am a n'a lli:~('a:-; ~ 

Hăt[tce~te şi se confundă. meditantul 
din "lJrapnlul", (',ind atil'lnă. că. cele :~ l,j
:-ieriel. adec,l "eGa t'oIJlallo-ealolic;i., cra unită 
~i cea neunit:'t, sun! pe dpl'tin independente 
~i coordinalw'. Ast-fel ar fi treI hi~('!'i('] 

cl'l'~line~tL O!'i daca \'Olll IJm ~i pe refuruUi!i. 
patru sau :;;i mai multe bi"ericl coonlinatl' : 
.~ de:::i, dupit cum ştim, tiI ["u,; Chrislo:->. 
n' a fuuda!' de cal lina ~ 

Hi,;erica noa,.;lră unit;l, ce e dl'('pL e 
illdepen<!l'lltă de' c('a I'omallo-catolica ma
ghiar;'l, frallcPs,'t ori germană şcl. .- căci 
toale ;It'eslp di!ll!JI'eull,\ eu Li:·i(~l'ica noast!'i't 
unită, nu sunt Je eal nUlllal bisericl parti
cular'e, ralllul'Ţ in lJllt8rnicui ar'borf>, alt' 
cărui rădăcinI îllllJl'l·tti~pa;r.ă stânca S. Pcfru. 
pe care e edilicata biserica luI Christos; 
sunt deci din aceeaşi trupină, una cu bi
serica H.orneI, care prin urmare îI sunt su
puse. ~i hiserica neunită e un astfel de 
ram, dar rupt de căIl'a trupină! S'a decla
rat pe sine de indepplldpntă. dar nu poate 
fi eoordinat: .. t, - ('aci dl Chri"twi llU li. pll~ 
'1011(' pPll·j lnndallJ('lIlalp, (·,i l1\llllai \ll1a 1 

[)PI'Î "pll Il .-lul <lt~ VI~dcl'l'- cfllJonic" al 
"C'l'iitorului in acest r~spfld c fal~, " 
f :". •• ' ,tj\..>'i "!li +,w·-;:,-t-{~tr [,I~,i,i tÎ!llwa,' 

'lA: ... Astăzi nu idef>a 'NIlI rt~:-;i6J;ah\. ci idee4 
Il Il ţionab\ e prul\'ipiul doulInalll; chiar şi în 
\'iul-a bi:;erieei!" 

lh'ept ure, refel'itOl' la bisl'l'icile {>ar-ti
('ulal'e, :;ii !itaI cu ~f'am,\ la crenţ;ile rupte de 
cJlrJ ff'lpllld.' Pretutindenea s'a îllcmbat cu
rentul :;;ovini:stic; ha la Iloi devenit-a thlsă 
\'oltlllt;1~ ~i s'a IlItrupat In a~a !lumitele 
bisen'ci nafl·unale. 

Ei, dur acesta e Wl sl'mplom hO/lld-
1'icios şi COllll'aI' chiuI' ÎllveţMmilor lUI 
(:hristos! 

Fals să interpl'etează azi pol'unca luI 
LhJ'i~l(Js: "DatI KesarllJui, ce ea Kesarului, 
;:;i lui uurnnezeu, ce e alui Dumnezeu !"
CăcI illsemn{l!all'a cI (:('a llIal f!l'ofll'ie e: ~lI 
faceţi politicii în biscI'ică şi cu Lisl'riea . .\ LI 

del!l'adaţl biserica de sel'\'itoul·t':l s<.:opurilol' 
IUfllf':;tl! ~ Inţelf'g politita lumească. Toate 
1,,1 fill 10elll ~i timpul lor. 
, E drppl că oameni :;;11 Il t 1llC'lllltri hi-

sericei aid P(' pCull,illL ~ iar oamcnii si' 
Ol'upă tot odată ~i ('II politi<.:a: daI' ~i aceea 
e dl·!"pt. că dacă in Olll el·(',.tillul :;;i politi
l'iallul ne ~liu ţinea eli III pi'lIla : unul sEt ('Î
diei! :;li el'e:;;le pe soeoteala celuilalt:;;i a~t
fel se na"te fenatit-ul ori şovinismul. ~Î 
unul şi allul, sunl In detrÎmentul bisel'ieel. 

AcelaşI popor sunlcm, ear în don{' 
tur!l1e, \li pe un plaiu paştem, deşi in di
ferIte staule ne culciun. Ile acela-si s~nt.:c 
sllnten~ şi de ~ce~aşI grain~ - deşi in c(;lp 
Sll flPlp:;;tI . de (hfet'lte con vIllgt'!'i. - Sangclp 
n.ll-~ POti. ,(l~ncga; con~'illgerea nu o poţ.i 
"riUl. DeCI p';f:e să' ne ţ! TOm reîlll1ori'~" 

~ ... Va să zică drganul mitropolIeI dela 
Blaj, redactat de representanţI al tinerel 
generapuIlI, incep să lapede masca, să 
se arate ceea~ce sunt: nişte catulici fa
t~aticI în primul rînd, :şi numaI târziu 
de tol HomânI. .. Ideile luI ~tan 
dela Ueiu~ 01'1 mal bine: ale vicarulm 
Lauran, pe carI nainte cu câU-va anI Je 
persilla chiar }) l:nirea«!.. Treptat trep
tat »Unirea« a ajlm~ jos de tot. Pen
tru-că a sustine că. »religiunea« (lnţe~ 
lege; catalicismul!) este ~ lin factor mal 
puternic decât naţiunea., este o ncIer
tată şi regretabilă decadenţă, .. Şi peste 
tot, întreg jocul de cuvinte şi despica
rea firuluI de per tn patru pentru~ca 
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de un şir /larmond: !}r!rn/l 
dată U banI; a dOllil. Of,r1!. 
J2 banI; a treia linră ~h. 

de fiecare pubHcnţîun(1 

Atât abonamentll!(l, cât ~I 
JnserţlunUe sunt Il se pIlit! 

ÎJlllin1e ÎJl Arad. 

'l'eldon pentru o.~ şi comltaI5l}~ 

Ben.on nef'rauoal4! nu .e prime.c 

in chip .Îe:;uitic ŞI cu ::iofbmăril ridicule Conferent,a interparlamentară • 
sa deusf'be;I:~ca ce e »coordinat4: şi 
»subordinal<. -- llU esle decât o de~ r'iflla, 8 Sept. 
lestahili\ ~u;.JLnerr a nenorociielor ideI A doua '1edinţă a conferenţir imer-
laUl'aIlO-slan~. parlamentare s'a ţinut azI, sub presidllli 

luI Pleller. Acesta comunică rcspunsul ce 
Ear cfi.~ despre distin~erea că ;)::;ân~ a sosit dela .\1. Sa la adresa de omagiu 

gele e al t!'I;l}ulul,; ear "~a sui'etului e trimi~ă erI de conferen~ă. LungI aplausc 
crcuinţa" .. ...:JI·r:1 că nu ne leagă sângele resuna după citirea telegrameI. D'asemet1I 
d' olaltă, ci ,fi a{T suntem numaI cel d'o s'a primit cu simpatie telegrama grupuluI 
credinţă, ;ţ'-'ta-I ade\'(~rată tradar". ~- francez al uni uneI interparlamentare. te
Cum ~ Cal:i'()!Iicu! bIăJ' an Bunea, este legrumă prin care conferenţa e5te salutat~'i 

~i se exprimă dorinţa ca toate parlellne,l
frale bun cu Hock .hnos de pilda. tele să lupte tot mal Illult pentru reali· 
şovinislult"7r,c:arnal, şi cu toti UnguriI sarea ideilor inscrise in programul uniunel 
catolicI, Ci, , vre-un Homân ortodocs nu interparlamentare. 
arc fnsă llieI In elin nicI in mânecu '?~.. Int[,tndu-se în ordinea de zi, contele 
III jurnal romi'mesc mal indn1znit~a oare Se/lol/bom (anstriac), contele Man1l1<7rto 

cine-va :3~ scrie asemenea păcătoşenil'?~.. (spaniol) şi Hemld (ceh) susţin propunerea 
dt:pusa în şedinţa 1 de barollul Fi"'l'ld 

~i ~i' va sa zică insinuările privi- (austriaC! privitoare la curtea de arbitragiu 
toare la . nunul rupt de citlră tl'upintl«? care ar fi sa se aleagă pentru :1 judeca 
Cum adlGt: in acest veac al luminet prici~il,e. Delegat~1 spaniol, acccn,tLlca,z,â ca 
intr'un ;I,)!U' pretins serios, necatoliciI să hotărmle acestcl JudeciilonI s~ ne uoa,~J-

loare pentru Ioa te statele. 
lie considerat,I ca 01 perdute, a căror 

RalkolJ's:,kr anl!ă greutăţile de cx.e-
parLe in vieata de vecI este - radu!? cutare ale acesteT propunerI, aşa că ea nu~ 

;-:Ii .; din cale afară mare îndraz- mal Într'un viitor lndcp~1.rtat se po<lte rea· 
neala'~ ea să nu zicem allJel - când liza. cată de ce: abia există in Europa 
totUŞI se afirmă, ca. şoviniştl sunt neca- un stat care să n'aibă de dorit orI ch l.1r 

, de pretins câte o bu~ată de pătn<:ot dela 
toiicii ear nu greco-catolicil fanatlcl carT alt stat, fic pentru-că acd pelmem i-a 
îşI bat joc de bisericile nationale?' aparţinut odată, jle peOlru-c<l este locuit 
Dar daCiI este a~a de rea biserica na- de o naţionalitate carc~r d'acdaşI sânge. 
(ionala, de ce majoritatea imensa a re- Maghiarul Bel,eVl'c,)' SUSţine pro-
prescr~ lan ti 10(' bisericeI rmnâne grpc'o- pun erta. 
t~aloliZc in ultilIlUI :-;inou a refu:-ial ca S<l Brlmer lllotive;Jz~ o propunere făcută 
lnt]'{' :--" .:.' o p,ib\rie cu calolicil rnap:hiarl'~ de englezul Roberbon, ca idcla deSemnarii 
De ("~.~:". Al. Vajda dp \'oe\'od In mij- puterilor pe u-.cat şi maritime să tie j~-

legată Jin nou ul1ui':congres_al, rJ\ţn·iJor~_~. 
!v,,..u..\..jfuJ'ol,'trik..r t!Jt!,U:lIl Homftnilur brav:) europene, " 

! 
I 

l' , 

gr. calolicr declarase in 'Tribuna« ea mal Propunerea e~te susţinut,l de mal 
hine se tace ortod OX, (fc~c~ârt:t!s~a[-rm1't:tnrnrtrt-*~~.4~.,ez.I ~~-t~J Cic()tti.-~ 
sub alltonumia biseJ'icil catolice ma~ Kn'mer (englez) propLlne instltuir;;r-----
ghiare'~ De ce, chiar la Blaj, se cere unei curţi de forul I care să se compullă 
CU atâta insistint .. \ aulonolnie pentru bi~ din câte doI delpg<ill de al statelor carI 

, t l' ~ ,- n sunt în ceartă. In caz dacă deleg,lţif nu 
~enca gl'ecu-Ca O lC,t roma na ; , " pot s'ajungă la înfelegere, causa să tle 

f~~te :şi aceasta ~un simptom dusă la curtea de arbitri din Haaga. 
bolnrlvicios :;;i COlltrar în\'('ţăturilur lUI Rahusell (olandez) combate proput1c-
'ChrÎ::;los« ? rea, anUand că ea este periculoasă. 

.. Fanaticul« şi :l>soyinislul" eslr In cele din urmă confereo{a primeşte 
decI a se căuta În şirul celor carI susţin atât propunerea lur Pirquet cat şi pe arul 

Robertsun. 
aheraţinnile acestea şi stupidă din cale • 
afara. ni-se pare distinctia ce o face 
când legătura sufletească n'o caută fn
in cei d'un sange şi d'un graiu, ci 
humaT Între cel carI la fel adorii pe -
Papa. 

Pllblicul mare românesc, fară ose
bire de confesinnE': sperăm insă: va 
~ti să aprecieze şi să condamne dUpft 
merit decadenţa papistaşilor romani nu
maI de origine, dar tot mal str~inl in 
ce pr~\'eşte mUl1a.,.,._ 

C'cnsul intelectual. Zipseril 
maghiarisa{l s'au aplicat să facă poli
tică mare, Anume: in comlSla p~r 

manentă a cami/atuluz Sepuş au Izo
lării să trimită Dietel o adresă prin 
care să ceară h-ztrodacerea ullul nou 

cens. In loc de cellS al averif, cum 
este acum, să se întroducă censul in

telectual, să aibă adică drept de l'O! 
numai cel carl ştiu citi, scrie şi socoti 
~ ungureşte! 

Desigur, acesta ar fi c~1 mal sigur 
mijloc de a despoia llalionalitătile de 
un drept COllstltuţiollal şi a da drept 
electoral tuturor vagabonp'lor carI ar 
primi candidatura oamenilor .~tăpânirir, 

~ ~) Septemvric. 
Â. t'reta lfedlnţă. D,-. Gobal, secre~ 

tarul uniunei interparlamentare, raportează 
despre activitatea biurouluT interparlamen~ 
tar cu sediul la Berna. Raportul Îmbnlţi
şează intervalul dela I :-lS)4~ I ~)O3. Arată 
că nu maî putin de C<Ît 31} cbestif pen
dente între diferitc state au fost tranşate 
In sînul curtiI de arbitragiu. 

Mar multe state au încheIat apor intre 
dînsele convenţie în privin~a cuqiT gene
rale de arbitragiu. Iş! exprimă apoI do
rinta ca membriI conferentiI să se stră
dUlască pentru realisarea: ;) obhgativită~ir 
.::urţir de arbitragiu ~ 2) ţinerea de confe
renţe în toate statele civilisate şi 3} de
sarmarea; aceasta cu ate1t mai 'osebit, cu 
C<Ît deja sfatul dela Ha<.lg.:l, la care aii fost 
representate (olicio,,") toate statele europene, 
a pus în perspecti"ă că afacerea desarmărir 
se va discuta Incă şi cu alt prilej, 

/)1'. LeJ'<1kOJJskr sustine necesitatea 
de a se formula un codice al dreptulUI 
international, codice care dacă s'ar primi 
odată de toate statele, prin introducerea 
obligativităţif CUrţiI de arbitragiu, ar con, 
tribui la Întărirea păciT, dar mal ales ia 
resolvarea conllictelor. . 

Deşi prcsidentul Plener îl întrerupe 
mal de multe orf, oratorul în termini aleşI 
dar aspri ,'egretd şi rep' oM atât faptul ca 
s'a SIs/al cous/tlu/ia FtlllaJtdeî.z·IVl ~at şi o,.~ 
dwu/ FIi'1l care B,IiJ'enml Germa,met a Oprit 
ca "eligla sd se mal predea in ltmba p%Ud. 
ci cu sÎla t'rea sd-l des~/alionalii.e'{e pe PalouT. 
1 n cuvinte calde arat;;) d repwri le lIaţiona~ 
lt'tă/ilo,., insistând asupra neJreptă~i[ ce se 
comite când ma;oritilţîle vor si! despoale 
de limbă pe minorită{T. 
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~icT un Ungur n'a aplaudat pc orator. 
Cu atât mal mult l'au aplaudat ins.l Ro
mâniI şi deputaţii italienI. 

Americanul lJal'l/wfdîn"itJ. conferenţa 
să se lntrunească în anul "iitor la SI. I.uis 
(America). _ 

Cmbbe \Oanemarca) primeşte, eLI' îşI 
e\prima dorinţa şi speranţa ca după aceea 
uniunea interperlamentarâ să se Întruneas..:ă 
la I":0pcllhap,a, 

<iobal sustine si el ca \'iitoarea (on
ferenp. să se ţi~ă la' St. Luis, ceea-ce se ŞI 
primeste unanim. 

l>lmer încheie desbaterile, multumind 
depLltuţilor pentru viul interes ce au do 
vedit şi pentru onoarea ce alI f:lcut JllO

narchicl venind În numer aşa mare, 
R:w4.'m ,~i~ianu. 

In mijlocul unei atenţÎunl generale a 
vorbit apoI Conte le App()Jl)'l despre Im/linea 
illLen1alioll(~Iă de presd, EI singur a recu
noscut Însă, că deşi sulcvată de maf mulţI 
ani', ideia aceasta n'a făcut cuceri ri. ci se 
poate acum considera ca moartă. Sunt 
Însă casur! când se speră In - inviere, 
Arată pe larg pedicele realisăril acesteI 
ideT: chiar pentru-ca să poatti combate dt 
maT liber pentru pace, presa nu vrea să 
Între Intr'o uniune care sâ-I pună stavilă 
într'o privinţă ori alta. Sunt apoI jurnale 
care vor resboiu ori cel puţin se fac ecoul 
sf!ntimentuluI resboinic din popor. 

TămJiază pe Or. Kijrber şi pe am- C r .- z a ta- r •. """ •• 
basadorul Nigra (elevul luI Ca\'our) carT , 

nu numaJ s'au declarat pentru tntenţiu- Criza încă tot I)oar!~ .. pecetea stag-
nile conferenţil t dar şi-au exprimat şi spe- t 

ranta În isb~lnda tinală. In socLetateu unor năriI. rnzadar sunt toate combina{iile, 
astf~l de barbati politicI nUll'i, orI cine se soluţia e grea de at1at, p~~ntru-că aşa 
poate simţi bine şi nu mal poate trece drept cum vor soluţia asta oposiţionalil ko
spirit batjocura la adresa celor ce Jllzuesc ssuthiştr, ea periclitează 9"tenţa mo-
pentru pacea universal'l. narchieI şi a dinastie!. 

E vorbit frumos ~I <il fost mult aplaudat. 
Emalluil Prwumbaru (Rom:inia) mo- De asta pare a-~l f1 tiat pe urmă 

tivează pe larg şi foarte clar o propunere seamă şi ministrul-pre~edinte Alzucn
În sens ca uniunea interparlamentara sol În- Hede1'vdlJ', CăcI -- dupi'h'um spune 
vite diferitele grupurI să srarue pe langa -Ha{ank c in nişte articor;'''tarl au pro-
guvernele lor ca neîntârziat să se primească d ' d 

l us pretutm enI cea mal mare sensa-codicele dreptulur comun interna(iolla , operă 
a gruIJUIUI olandez ţie, în ultimul consiliu de ministri a 

)ortugezu[ Patl'a recunoaşte necesi- venit cu o propunere energică. 
tatea reuniuneI internaţionale a preseI şi J Ha{ânk c spune că banul a venit 
o propagandă În sens de a lumina popoa- în Ungaria cu planul sa d,~'-oalve Dieta 
rele despre tendenţele cuqdor de arbitragiu, ., 1 ' , d' ' 

Boltsl!lJ (Buigaria) vorbeşte pe larg Şl 10 ex- ex,. 111 curm ll1să s a ('on-
despre mdcelurl'le dill Ba/cailE carI se petrec vins c<l ciisolvarea asta ar Însemna un 
chiar acum, dnd în centrul' EuropeI bar- act anticonstituţional, la care .\'1. Sa 
baţI inţelepţf se s[ătuesc asupra pacir. b:ar nicI-c<1.nd nu sI-ar da învoirea. 
toate acestea se petrec din caus,l că nu se Acum a frlUrit un plan nou, Trt'!J1lC 
execută articolul :n al congresuluI dela ,~ l' d 

I să e~lm l1l orI-ce c Zlp in ex,/c:x, cdcI Berlin, Crede că Lllllune,l intcrpar amcntanl . 
ar servi pacea dacă şi-ar exprima dorinţa altmilltc:rl nu se poo.'e diso/l't1 Dieta. 
şi ar preslona pentru-ca popoarelor din Diela f1'ebule să J'oh~'te darâ, fărd ori'ce 
Balcani să li-se facă parte d'o soane Illal discuţie proiectuf de il/demni/ate şi COl1-

bună, ear nu ca cea creată lor de regimul tillgellluf de recrut/. Dacă pre~cdin-
otoman. teLe pa (lrdona votarea, nU-l pasă, 'hUl 

desminte desmintirea ~i J,) 1I0Ul al1lC-

l1unte. 
Fierberea intre partide e foarte 

mare. Se fuc pa~I pentru (onvocarea 
uneI cOllferentc a partiduluI liberal; 
Je altă parte se a(Ccnlulaza necesita
tea convocăril uneI con ferente a tu-
turor partidelor. ' 

La înţelegere în~j acum nu sa 

Incodată şcoala de stat din Şimand. 
Nf)U atac şovini"t. ~, 

La timpul :sau UlII inregisl.ral ~til'ea 
Imbucun'HuHI'C, cu câl.fL dC!l1nilaLe a za
darllicit comitetul comunal din ::,imand 
tcu1ll •. \rud) [JlanlJl guvernului, de ~ 
ln[ijll~a pe banul HOJIHÎllulu[ :;icuala de 
:)lat Îll ::;imalld. 

Procedeul guvernuluI a fosl tol 
cel vechtu. Calul traian lol aceiaşI. .,~, 

~i de dsl.ădata s'a lacut din partea gu
vernulUI o propunere. care la prima 
vedere p;\rea a li favorabila, ha ul1111a 
mal superficial i-s 'ar fi peTrut puale, ca 
este vorbă chiar despre o binefacere 
a guvernulul. 

De asta dala insa nisuinţele gu
\'el'llUIUl au rf'rnas ffi,l'it succes. La şe
dinţa comiletuluI comunal, [inulit in ~I 
Aprilie, j !)(U, F'l'anil nostri, COl1dLl~l de 
hamicul preot, dl Augustin Bâeş, ali
alldu-se cu nem~il dill comitet, au dai 
o duntda :-;lnllucita, cfl prefer de il cre:::le 
prullcil lor :';li pe viitor in cele t) şcoale 
cunfesionale, deClH S[l conlrihue el în~i~l 
la magllial'i~af('a lur. Destul, Cit propu
ne-rea ace-Iura, e(\1'1 pe cOlltul [1'!'illlillll~1 
r01a11 s~H;,l ca:şligl' 11l('riLt', patriotiC(' ., 

a cazul. E semni!leativ că presidentul nu l'a 
imreruot ci l'a lăsat să veşteiească destul scandalul ce va isbucni 4 zile, dar vo- .\/Ic'lIu, ca IJe .\INclIn, (1Il :-\(~pU 
de asp~'u ticălo~ja turCilor. tarea se va face, -- şi a ,doua li se iar[l~ s'a COfl"ocat comitetul cOlliunal, 

Conferenţa el. primit apoI propunerea 111'1 1i~nl"n n;of~ C')(;l comisia admimstraliva fi aliat nod 
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~i ~e z\'\Juc:;;1c, cil la şedil1!i.l din Iti 
;-;(~]lt. va participa dl Ul'hiln În penman:I, 

.\pf~l;'lll1 la simtul de datcJ]'ill!fl il 

('ilrlll ra l'i1I'I' nostri; 'îI Înd('lJ1llfim ţii P(~ 
{lCf"I'\') 

',:oi, calt' la lupla băl'b.Ut>aSC[I. c.h:J 
daca VUI' fi,' 'J I . 

, ' '31 .\ ('rcurI a culmea du'-
IWUII lor ' 
" " .. , IIU-l 1~lilem de apuc,lll1-

J tie COfllllelul SLlI't'{'lll ,t" . , ', rare nu :-.; tl'. ('a 
;:;]Jl'e ptld;l c!"et!lJlciusil Il t' ' '\. 
" " ' " os n gr.-or. ( 111 

:'lIllalld cOlltrdllH'SC 1;1 Slle,l' " , , ' , '~\lneJ'ea ~('oa-
1(,101' cOlllc::-;lllllale Cll 1 H 11/" " 1 ~.. l' . v ~ l;1 ni l 1-
recle, 

:--Illnl0111 cOJlyinşl, ctl şi melldJl'il ([l' 

alta (,ollf(~siulle şi IJaţiulwlilale \'01' pur 
code. ea :"i pâll:l aClIlll, în Slâl1!Cl ;U'lllo11ie 

CII mernhl'ii l'olllDnL Celei l'ajiT cir IIll 

astfel de atl'lltat tolT locuituriI Şilllilll
<111111'1 treIme ~;i lit de aceea:;; couvingi't'c. 

r Il UOU I))O()te~ ele IHO(\s,lo 
.Inul s'a pertractat 111 Cluj articolul 

incriminat al dlul V. E. \luldo"ill1, ;lp<1rllt 
in ,'f'rihuila c dela 1902 R Febr, ~uh 
titlul: J",l1elle, 1hekd, Phares«, 

DilJ incidentul acesta sala palal~
luI Juslircl era inJesuita cu I'urll~ ad, , , 
vocatl, tinerI rUmi.llll, carl ton cl,moşi 
aşteptau desbaterea procesull;r, 

Tribuna lui s' ~~ constituit din pre]cd 111· 
tele: Br. ,)':;enlkl'1'C's't1lry, asistat de jUlil : 
Reinbo/a' Arthur Ste/ani ~i hiel>. JU'f':lţ) 
de faţa: 14. Procuror: Dr. lerH':"'. A"t 
"ăloru! aCli,\'Jlu!ul a fost fraldc~~iit 
advocatul: Dr. Vale1: AfuldoJJ.J.II. 

Preşedintele des<;hiJe pL'ftractarca 
la orele 10 a, ITI., dă ordine de a se 
ceti articolul, ce se ::ti Întâmpla. 

ni Jloldo}Jall recuno3\ite, c;1 el l'a 
scris, insel neagă tel1den\<1 de a li agitnt 
contra tlJţÎlll1il maghiare. Avus;e - in
tenţia Jc il aU.h,a guvernul, ŞI nu na
ţiunea maghiară, 

rlIIlY F;" '1";, ,;i(" : ,':,H1Ui 'l'.:;;"ta. a -;;trr;:,\ -';,:<1 ',JP,; in papura. IŞia" kllir@la"L" ~tislia, că 
,.~. i' .j".~' ,", ,'Il! 1 ", ,j,!,'; _l,~' :',:,'" :;;:.' ,)(lre-ee ~edillţa din 2i Avrilie s'a ţi- .• ~J.n vor-

~ J~n 1,!1'"!-.l! :. • . . ~I f 
) ~ ,.: 31 rl~;';~r~t ,~ :J~"'I .k ~.' ,_o ,: .!::l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~'~Unl e .a-

La 12 1/2 
de dovedire. 

, '~'l~~" j I " . L'. r~'-" ,,,;-1 ',:: r·, " ""Jiltl" a Ul(;llIbr;!vr' din COIIIi[P[ IIlI, (l eUle Je ,rnbuna f , care: Jupt\ el a cres':'-' 
prim t!Î tuii momenfan iSI dau l1enli-' Plltllt participa, ~:l se con cheme u noua cut agitaton şi care ca drept resplatil 

.. "l"" .. 

,':. .L 

, C' • .', 1 _,."Al;'! L .. ~ bOl)ceH, Llr. l re 

l , 

n-+tt:ff - Danemarca; C. D, Grabbe;-Vre
dcrie Baer. Germania; Or. von Bar, Or. 
.\Lax Hirsch. Britania: Philipp Sranl1ope, 
Rondal Kremer.Holanda: Rahusen, M.Tyde
mann. Italia: Pierantoni, Ferraris, :N'orvegia: 
10b n Lund, Horst. Austria: von P j rq uet, 
Plener. Portugalia: Or. de Paiva, Dr. 
Fakao. Romania: Porumbaru, T. G. Dju
vara. Suedia: Bechmann, \\' awrinsky. Şvi
ţera: Dr. Gobat, Scherer. Spania: de '\Iar
coartu Cngaria: Apponyi, Pâzmândy. 
Statele Unite: Barthold. 

sia şi din pos/urile pro}Ji~orii. :-şedin~(l. E~l.e de osbel'val, c~ la :;;ediu(a fusese nimicil<l, II [lell>;?! pe lil ,\101-
Consiliul a durat vreme mal În- aceasta dinl.l'c .'..0 dc mernbnI, au fost dovan, PCfltru agitatillne contra na

delungată ŞI s a terminat fără nicI un de fat,\ :{7, prin urmare [!'asa de l~lal ţiUl1;l maghiare şi pentru prcamâu"l',:a 
resultat. :su~, de care se folo::;e:::te dl COllllte- unei crime". .;: 

Fată de aceste ştirl J B. Tudosilr)c suprem, L'l'b{lfl I V {Ill , nu e a](ce-va, de- ApOI se ridil'ă al usatul şi comhate ___ ' < 

I~HlS la IH1lH~ratul. 
Pe-o stradd lalgd '11 Na'{al'et 
Copiif se jl~cau grdlllad.t, 
!$i-ajllllserli din joc la sjadd 
O tillerd lemee 'ncet 

J "ema spre ef pe stradli, 

r "e,u cd locmaT fiut el 
Pl/mp,ea şi se sbdtea, şi foalLI 
Spl'e el sbiem 'l1glotda {{Ioald. 
Iar ea a '1l1rat să l'adLl ce-T 

Şi fiul sd şi-l scoafd. 

Porni cu el apoi pe drum 
Şi blâ/ldd l-a vorbit cum'nle: 
)1 Sunt 1'c!1, Îl ştzu, şi fdriI nU'lIte. 
Orr tu eşlf viI/opal acum 

OrI toată gloata minie." 

Abia p()1"hnd de multul p/â'ls 
Rt!spunse rugalor ceria/ul: 
lI.\.J'au dus legat la impi!ratul; 
fii m' a durul ciI p1'ea tn 'a strins 

Cu lal/tui lUi, soldatul. 

"Dai mi t?~ mallhf, lJlua mea. 
El se jucau aie! de a hoţiI. 
l)up '1/11 talltar .fugeau cu to/it, 
SiI-l duel! la împi!rat, Sd-şf ia 

Pedeapsa 'Il rînd cu soliI. 

"Acesta. mamlf, mal ,/t'cl/p,ar 
i:"ugi di1/ joc, pe camp a.l,u"ă, 
~lloţl soldaţiJ-allllld strzp'ard: 
.. Pe dlle-'om duce acum tdllzar, 
. Sa-l batem jos, la scara". 

aduce desmintirea că în consiliul de dl o Îllcercare. spre a face lumea S(l toate cuvintele procururuluI. Frumos, 
ministriI abso'lut 'n'a fost vorba de cread,T, ca tiI L'rb{lIl, care inca e ul\ul m<lestos a vorbit, a r~pit cu sine re 
astfel de planurI si ca între ministri dintre cel il "irili:;tI, Îlltr'ade\'('I' al' pon- ascultatoril., , Terll1inend vorhirea -
domneşte armon'ie' perfectă, -- ,l/a- df'ra cna în al'acerile cumunale din fiind ele multe orI intrerupt de preşc-

l d ' 1 " 1 dintele ncrvos -- cere să +;.,- ---hitat {dnkc insă in num(:ru seu 111 urmă :'1l11am. l~ 

~Le trebl/ia lill llOr 11/1~~e1, 
,~I'-alllllc( JICilil c(l 111111' }·/'l1t>, 

Sopt,' şi şi arah! spre mint?: 
Tl SiI·' dl/cem p 'iIS!.l ni ililer, 

Şi iese jowl bil/e··. 

Hit, mamd, 11/i eram ÎIl joc, 
Pril!eam aşa, ca fa/fă daM, 
Si când mi-au iis: FI, haida la platâ.1 

i,'u n'am l 1rut sil mi! mişc din loc 
Cd /l'am l'1'ul să mi! baM. 

:'> Şi-atul1d CII g'~iOll{1t"1 m 'un I'IJipi1l$ 
S(l merg Cll llOllT la 'mperatul • 
. ,,'i m'a lefrat la mâlll soldatul' -
Jar eu pI2/1lp:eam, de ce m'au p,'ills"? 

S.t-şi prilld11 l'Îllol'atul!" 

Aşa i-a ,is. .)i 1 aSl!ulta 
.\faria, cu durerI ascunse. 
Dar ea Meu, şi lli1 ri!spllllSe, 
Ci 'Il suflet. in adâllc vila 
De-o jaie ce-o ptitrulIse. 

Eu cred, cti presim (ia dc-aiul/d 
Că jocul lor o sd mal l'ie: 
Hristos câ/ld fiul o sti-l fie, 
I 'a ti bdtllf şi pus la miII/a 
Şi dus la 'mpf!-nlţie. 

Sz',aceştr copir, dind por ti mari. 
ta Hamla lor au s,1-l pireasc!'t, 
Iar El va sta sd-l rdstigllească 
De bum'l-lJoe '/lire talhar!, 
Ca scrisul s,1 'mplilleascd! 

, G. C().,!In.,w. 

legenda cireselor albr-o 

l' ' 

:.~ 

" 
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"TRIBUNA P~PORULUI" 5 

C hiu Iltelier de reparatufY/ Industrie locali r 
el mal veC ., d S .. 1 t T . d 't de biciclete ŞI maşlDI e erVICIU esce en . 

:~su~~o~~ A rad, piaţa LibertAţil 7. ALB R E C H T A G O S TON 
HAM M E R VI L MOS , (mal 'nainte CS"eh Katlilin) 

mehanicisn electric. din luna MalU 1903 In 

1 -- l.a.fonului 06 AI~...t'--I->, N-rl.1 Le~ • 
Blciclcte de Dresda, calitatea I. 

,', 

Strada Salacz 
Depozit de 

Ma..şWI de cusut Singer pentru bro-
(Casa Loe~). 

"~~ , dariI fine, şi 
,~- . t)~d;int de cusut Singer cu 32 fi· pe 

lângă garanţie de 5 ani. 

RecomandA tn atenţiunea mult 
ono public marele 8~U 

Instalări de sonerii şi telefo~J.. 
Be primesc pe hlDg~ mare g~r~nţle. 
Mare depozit de buc~ţl de bICwlete 
şi maşini de cusut. 1059 7-

7. ____ ~ 

. Telefon pentru oraş şi.~~_~~!b~~...:... 
=-=~~-' _ .. , .. ~.-=~=~-

In atentia gospodăriţelor. 
~. Ati sosit • 

sticlele de aburi 
__ pentru crastll,veti şi poam~, 

fabrIcat model, rezistând celuI mal 
mare grad de caldura, facut din o 
sIngura bucata, pareţl de sticla, de 
culoare verde sau alba. 

Se pot căpMa pe Unga preţurI 
foarte aVlmtsgioase numaI la 

URBAN E. 
·urm. vtld. Siito J6zser 

pr&.vaJie de sticlăfÎl 

Apad, Foppay-utcza 2/c. 

magazin de mănuşi pllntru bâr~' 
baţi, dame şi copii 

fsbricat propri~, br(ine, legături de 
stoma~, suspensorii, şarşat'uri de 
piele, irigatore şi p,inze de gumii, 
precum toate câte Be t,in de brtinşa 
asta, pe lângă preţurI eftine. - Asor-
timent uriaş 10:)8 4-60 

W O L F J.A. N O S, 
- crobotar de gh~te de blirbaţt ,i dame.

Arad, colţul pieţii Libertăţii şi str. SimonyL 
Am onoare 8 atrage ste.rţia ono publ;c 

din loc ,i provill~A, ca In atelierul meu de 
Giobotdde preg!\tesc ghetele cele msr frumoase, 
pleKsnte ,i so11l1e, precum ,i ghete ortope
dice, pe lingA deplinA garaniie. 994 25-60 

KALMAR JOZSEF 
meehanie. 

Mtare depozit de tot felul de sticle, Recom81ldă 
. porcelanurl, vase de (ert, lampe, cadre Bieieletele pe ltng~ preţuri scăzute. 

. . Tot aiCI se .. ca'p~ta PE'rROLBlU de sale de cea mal bună c8litatp. 
,",:,,~-,,;,P'CRlSTAL fArA miros; 1 litru 20 cr. 
.._, Comande dia provincIe prompt 

şi glA,-~nic_ 10f,2 9-30 
_______ o •• __ ._ .,....-----------...., ... ----_ 

-

Dilll!:mlil de aur IMH. Ora(lca·lUar(>':~·-

SCHĂFFER JOZSEF 
compactor. 

A R A. D, Strada Tabajdy Karoly. 
Execută tot fetul de 

. -'j'?--lucrări de compactorie 
deja executarea cea mal SImplă până la cea 
mal de lux. - C(lmandde din lcc şi pro
vinţl se efertueac promjJt şi punctual. -
Lucru bun şi solid I Preţuri modefllte! 
-(~~ St-rviciu punctual! 1040 16-

Diplomă de argint 1885. Budap~ 

':3eJefOn (pentrn oraş şi eomitat) Nr. 387. 

BRAUN N. A. 
deposit d~ culorI. 

Â:a.d, str. Forray, piaţa Boros-Bani. 
Mare deposit de firnis, culori de 

ulei fabricat pr0priu, culori pentru vap· 
s.irea podelelor, ultiuri pentru maşini, şi a. 
tObte de prima calitate. 
- (omande din provinta se 
100-\ 24_ efeptuiesc prompt şi solid -

:::;, 1;' ,? - Pa.ehetarea gratuit. -
>::- .~-~~----_. 

tel mal eftin i~vor de cump~rare 
-.r' din Arad. 

. Juvaepicale, 
bucăţi de aur şi argint (frfl.ute) 

bilete de am.anet 
cump~rA pe bant gata cu preţurile 
cele mal scumpe, IiUiU le schimbA cu 
alte obiecte. 

100547-

'Deutsch Izidar, 
clasornic8l" şi juvaergiu 

Arad, Strada Te:rnplo lU. 

Telefon n-rul 438. -

Are In deposit gumlt interioară şi 
esterwat"ă de prima calitate, şi tot felul 
de parţl co~s.ti~ve..Ii':hle bicicletelor. 

Eftlne 91 pe lingă garanţie 
efeptuieşte 975 56 -

Reparaturide biciclete, 
instalărI de 

sonăriI electrice şi telefonuri. 
, Toate pe lângă garantie. 

Strada Sala{'z nr. 2. Telefon nr. 242. 

Ia pieţa Tok51y 
In 

~ ~ifioj ul ROMA'" NE 
bIsericii 

am deschIs o haUt. de 

ca:Cea şi buoătă:a.-ie 
corespunzNoare re cerinţelor modi.'rnp, 
unde cu preţurI eseepţionaI de ef
tine se pot c!lp~ta mâncarl bune d~ 
casa. Se dă şi vipt pe lună, In abo· 
nament Serviciu prompt şi curat. 

1060 8-5 Cu deoa. stimă 

Koponell F. 

In atenţiunea ziditorilor, a proprie
tarilor de case şi a chiriaşilor r 
978 21-50 

A vem onoare a V~ atrag.1 atenţia 8SUP:'8 

atelierului nostru de 
lacătuşi şi reparaturi 

din ARA.D, Boros B(mi-ter Nr. 2, 
u~~e fBeCU~l'im lucrurile în fier de lipstl la 
zzdtrl, grat/'t la ,»wrminţi şi vetre practice, 
precum ,i tot felul de reparaturl âe lIolUl 
Asts1 pe JângR. prelart foarte (avorabile ,i 
garan$ie dl'pliDIi. 

Cu toatli stima: 

V ANCs6 şi LANG, 
lacltu" de ar" fi ztdire. 

122 ... _~-~---~ 

~~~~~~~~~~~~.~~~~~+~~~~~~~~~~~ 
~ .... . v v ~ 
=DI~GHIDER:E DE FRAVAtIE. : 
~ Avem onoare a atrage atenţia binevoitoare a damelor din ~ 
44 loc şi provincie la ; 

~ ataiiepul de modă pentru dam.e ~ 
~ ee-am deschis tocmaI acum şi am provezut conform recerinţe- ,. 
• ior moderne, In - ,.. = ARAD, strada Deak Ferencz n-rul 7. = 
'1 unde confecţioni:im, dup~ f8Qon modern, jachete, ma.n- tt 
~ tale de căIăto .. it, haine pentru casă şi stradă, rr 
~ precum şi tot felul de haine pentru COpil, frumOB şi pe lânga. .. 
~ f }JIi. " preţurt oarte avantagio8se. rfll' 
~ Rugându-ne pentru sprijinul prea st. dame, semnăm ~ 
~ cu deos. stim~ ~ 
: 1055 4-30 Kaiser F erencz şi soră, ! 
t1 eroilor! de dB:ml". ; 

ei ................ , ••••••••••••••• ,. 
----- --~ 

-~~88QS@~@asg~~ 

I Pua. SUma.h Da.meI = 
Toate damele carI păna acum lşl comandau corsetele din i Viena Bau Budspesta, au fost e8puBe la multe neplAcerI. Ca se. ;) 

I o evitaţI pe viitor, veniţI la mine şi comandaţi UD corBet de go 
probli. şi v~ veţi convinge că corsetele la mine se croiesc tocmaI 111\ 
ca tn Viena Bau Budspesta. Totodat& corsetele v~ vor costa. cu ~ 

GD câte-va coroane mal puţin. 1057 4-20 tm 
{Xl Recomand DJal alea damelol mal tarI, t1li 
~J corsetele de croitură dreaptă Wl 
t; la ppeţ de 6 fl. şi mal sua Fac şi corsete cu spi- GI 
BD rale de oţel dela 3 :tI. In SU8, corsete micI moderne dela 5 cor. «D 
lift In BUS, corsete pentru tndreptarea staturii dela a :tI. in aUB. iR\ 
1(1 Comandele din provincie se ezecutA prompt. Se primesc şi re- Yi' rm paraturl ~i curs.ţirl. Rog pentru sprijinul m. st. dame. Im 
- Cu deosebItă stimă -

(Il ~I.".f'( tT !'~.t"'~.". cJ'ojto~re de corsoturI, ARA}), strada OI 00 .r-.' .,W~ .J,\~Q~A, Ueak }~erencz 30 (casa BoutS).. . CQ1 

~~~~I@?A8l!?J~~~~ 
-----. ~ ~--- ....... ~~_.-. 

--.-,- ---

~~.~~~+~~~~~~~ •• ~~~~ •• +~~~~~~~~ 
~ Alegere mnre in stofc endpze QI franceze ,. 4{ ,. ~ -( -,.. 

~ Sp:e binevoitoarea atenţiune! it 
~ ~ Subserisul rmr permit a snunţa cu stimA P. T. Public din Ora~ _",.. 
41'~ viţa ,i jur, (A am dl:'sfhis de mal mulţ1 an! tn casa mea proprie ~,. 
~ ~ vU! a·vlI~ dtj caBa lui MediI uo ~;8I 

~ ~ Atelier pentru haine bărbăteşti. : ,.. 
~ ,5 Bliest pe l uno~tinlele mde In croit ,i executare fIni ce Ip·am ~ tt 
~ câştigat tn df'cnrs CA ro,,' mu1ţf 801 ro primele 8telh're din c8[1itllHi, ... rr 
~ ~ pot servi pe On. mu,tf'rit carI m6 vor onora- cu comande Cit craiul -;,.. 
~ ~ cel n~ai nou englez şi francu.. ~ ~ 
~ ~ R' g In tlpecial tu umiHnlA ;ntelfger:ţ, romAnA ..:.. ,i cu cODside- :. ~ 
]1 f rsre la taplu] cA BDnC roman - f!~ bioevoisElcl a mts onora Cit co· == ~ 
~.... m!tudc'1e D·lor. rr 
t1 - Pe~trn serviciu prompt ,i efeptuire solidl gBrsntesd ;- ,... 
~ ~ cu (08tA stima -g ~ 
~~ P. COL ARI U, ~. 
~ 85 3 -MI. " 4 -5 croitorie eDg rd şi traDcez~. nr 
~ O r a Ti ţ a, in C Il 8 a p r o p r i e, 8 t rad 8 p rin ei p a IA. ;ta 
~- AI . t fi' t' • ~ egere IURre m !oi oe eng t<ze ŞI r81100ze. 
~ .............. W ••• 9 •••••••• 9 •• ~ 

li P18nurl şi preliminare de spese servesc gratuit II 

t.- Avisez cu tot respeotul publicul din loc şi jur, cA I <= 

~. Atelierul meu de măsar t:s 
~ ! pentru edificil, mobile ;i portal I! 
~ l-am mutat din str. :Boros-Beni Nr. a3, unde 8 fost pâna. I ''::! 
§! aci, In strada Deâk Fe:rencz Nr. 32 (casa 8arlot) I ~ 
~' şi mârindu-l, l-sm arangeat conform exigenţelor moderne. I =:::L, 

~ I Primesc orI-ce lucrsre de mllsar: mobile, portaJ, IU13rărI 'C'Q-

~: de mQ88r la edificiI, etc. prerum şi arangeamente de biseriCI, § 
~( I ~mo81e, pravaliI, cancelariI, mobile artistice, preoum şi lucrArI I ~ 
~... de edificiI atât In loc "ât şi tn provinţ~, primesc cu preţurile ~ 

, cele mal moderate. 
~ ICI bl' 1 . . ~ ~ ! er sprijinul onoratu uJ pu lC a Intreprmderea mArJtiL. ~ 
c::::r , ~ 

::::::::- i Ca deosebitA stimA: ~..:l 

C"Q J I~~~5 __ 1_0~~" . __ ~~ _____ ~~~_~~~~ ~~.~~~~~~ __ I~_~ 
t l'IUllUfl si preliulinare de spes~ servese gratuit. 

-) 
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3 
"TBIBUI! POPORULUI" 

Nr. 1159 

TUN SZKY şIIlIHAJ~OVITS 
Fabrică de mobile de fer şi saIteIe de roclurl de sînuă. 

ARAD, ool*ul .t.adel Templom .1 K6108ey. 

Primim 101 telul de lucrlrl apar'idk»are aceaSul ram a,a: 
arangiarea de casarme de soldat' şi pompieri, şooli, institute fi cafenele. 

Corturi de grădină (de descompus) ~i pavilonurl, 
penh'u catenale ,i resC8uranlurf. 

- Trimdem In loc ,i provinţl comercian$ilor spre vllJzlre mal depane. -
982 18-50 - LuCf"U ucelent. - Lustru de gust. -

- Promptltadln6 rarA I - ~~~~~:;;;;:~~~ 

HEGEDUS GYULA 
mare prlvllie de peru, pămltufur! li specialităp de tualet! 

- A.RAD, Andrassy-tCr la. (Palatul Hermann). -
Recomedl mapliaul 1~1l bogal a80r'-I de 

PeriT, pămătufuri şi specialităţT de tualetă. 
Am In depasit tol leJul de perii de haine, par şi dinti, perii pentru economia de 

casa, industrie şi l~; văruitoare ,i alte obede In )f glUurA cu aces'e, prellum ,i ar&jclU 
de curA~jt: piele de cerb, bureţi, obiecte detualeta indigelle ,i strAine, parfumuri, ,a· 
punurl, pravuti, paste, ape dI dinţs, pudre pieptene elc. , 

I miJloceso pe IAngl condiţiile cele mal avant . il lJft 
In 4·S AI!' o aJoase, pe mo, ,i mi 

oase oraşe ou , 't'tI ŞI {) /0 şi &Illortisare de 1 
20, 2&, 30, 60 de aUI, I 

I adeoA In oamAtA e socotitA atAt oamAta oAt ,i amortisarea di • I {I 
P · . iuI Ind li n oaplta • 

, nnclp me~ e estu rea M. Ono publio, oare vre. BA MII 

I 
laci Imprumuturi hlpotecare. • 

lmprumuturile se pldtesc în banI gata, scrisorile hz'potecare se Il 
plătesc cu valoarea 1m nominala. Spese prealabile nu sunt, tacsele 1 
mi le socotesc ulterior. lJft 

I Penlru desluşirl mal delaiale a se adreaa la II 
I HERZOG S.A.NDOR ~ lift 

I Arad, strada Weltzer-JaDos Nr. lo~ uşa 7. i 
1I!J8i18iJ8li_ l!1 [§]y __ 
---------------------- ~--~----~~- ---

Sens_ţie UledicalA. 
Cel mar bun, mal bygienic ,i cel mal modern mJoc pentru carlţirea din$ilol ,1 

a gurel este: 
. -

"Pasta de dinţi din oărbune de tefu" 
.. "" (Pate dentifrice au charbon de tiUeiul) 

"IBOLYKA" 
ftindcl: cudS$e,te din,it admirabil fi I tace dupa ln'rebuh,are de cAtev8 Orf albI e~ 
Ilpada, ~es~doreaza fi deainledeazl - este In geDere cunoscuI efectal clrbunelul de 
a absorbI mlloa~l nepl.lc~& al deoaebiteJor materiI, - Impedecl putrt'lirea nutrimeo
'elor r~mase printre dm$i, precum formarea petret de dinţI. are un mirol rlCOlW'tJ.i 
p~lcu~, '! coroaaa eminentelor sale In8u,il'l ea'e conservarea' dio\Uor, IntArirea gillgiilor '1 Imprf>Jurarea ci prep8r~ndu8ij In laboratoriul ch"mic sob IDgrijire medicall apeeiall 
este lipsHA de orI oe eled dlunicioB. 

Fiind-ci prelAngA curăţirea dinplor cu pastA este neapArat de lip~a. 
fi folosirea unei ape de gurA care M desinficieze tntreaga cavernl a gurel 
recomAnd: apa mea de gură 

I 
,r 
• 

j 

1 

I .. 
tj 

1 
I 

i 

. _1 

E8perien,~le mele bogale c,,&igale pe acest &eren Imi 'ac CII pulinţA 81 pol 10-
destuli chiar ,i cele mal pre&en$ioase dorinte ale cumpGrAlGrilor meI, cAcI rivna mea 
Bete: Increderea mll,teriilor mer. 980 ~-26 

l 
.; care pe basa 8na!i@el chemice facutA de mal multe celebrUlţ! tn\l'uoe,te In "ina tOBte _ .. _ •.. 

eondiţiuaile bygi~nice ee 8" recer de la o apA de gall adecll: dasintec&eu" . . ..,-./':...., 

"IBOLYKA." 

• 
-------------------~-:-~~~~~;;Siii;;~liIat!JI~"*"~~. .' .. 4eQl..,ori-ce microbl+8ste nellwalA, are UD gQsl plicul ,i rl5o::lori e~ce 

_ -:fII,'.m'DI'atta jlitst fi bt ... 'Iinll!'_~ fi csle mal multe a e 

.-CiI':Io-
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Depozit de ei880rniee şi giovaericale. 

GILLER ROBERT 
- eia80rniear ,_ gfDTBerglu. --=- .WII 

Arad, Andr38sy-ter 4. (Hot. Niindor)' 
I , 

PEntru reparaturt de ciaaornice Pri.' 
melC ,aranlia pe 2 aa'. 979:22-26 ~.",--_' 

Depozit de ciasornice şi giuvaericale. 

t:::::f 
C'D 

"..:::= 
c:::::a 
r:--::I ---

f 

====== Soutit ppl ..... ege. 
se pot cApAta In toate f"rmaciile, parfumeriile şi drogueriile. 

DeposU general pentru - Ungaria .10 si f T 6 r 6 k ., farmacist In Buda· 
pesta, Kirăly-utcza 12 şi succesoriI .Kochmeister Frigyes- Budapesta, 

V. Nagy Korona-utcza a2. 

OTTO VOTSCH, 
farnlacist şi proprietar de laboratoriu farmaceutic şi chem le 

tn I-Iâtszeg. 
Preţul unei paste 70 DI. unei sticle de apA de gară 1 cor. 60 fii 

, '-""""--

Mulţime de dechierAţiunl de recun08cinţA. 
Bpectat1llaI Domn O t t o Vot 8 e h, tarmaciR' In HM8zeg. 

Constatez cu plăcere, oumcă pasta de dinţI din carbunl de tetu "IBOLYKA" şI apa de gură 
.. IBOLYKA" parte In urma oercetărlI şi esperinţeI proprlr, parte prin observărUe mouta 1D decursul 
praesel mele la paclenţll şi la cunoscuţiI meI, curaţeşce admirabil dinţii (mal bine decât celelalte 
pasta eSistente) nu atacă dentlna, desodoreazA complet, llllpiedecă putrezirea şI are un gust plăcut şi 
durabll. Iar apa de guri prin efectul materiilor fOBna antiseptice şi totuşi nestrlcăcloaae oe conţine, 
desinfeotoazA oaverna guriI, nJmlceşoe bacteriile tn timpul cel mal scurt, făd a avea o tn1httnţA ltir"_ 
căoloasA 8Bupra dJnţlllor; nu lriteazA membrana guriI şi se poate folosi la orI ce fiorb Bimlltor 4@ ... ~ 
gurA. In urmarea gustuluI celul plAout şi al efectul.' recreator e UDa dintre apele de gură cele JJ1lf( 
salutart Ambele preparata pe basa tnsuşllor escelente, ale efectulul' lor cU totul neatricăcios şi p",Jfiaa -
prepari\rir lor oonform receriuţelor hygionice, le recomAnd călduros 011 şi cul'. 

991 9 - Dr. Leo Paraso., medIc. 

..,.-

~WIIZIZZZIIZIIIXXZZIZIXXIIIIIIZIIIIXXZZIZI~ 
~ Magazin de mod" . Mare depozit In stoi"e de .eve.enzu.-·S't::-.,.,..... 
:... Fondat la 1840. Nenum~rale muşleril pot alesla, 011 tnaterUle ,,;·re- a 
:IIIIIIII verenzi cump~rate dela noI sunt de cea mal bune. caJitat·e : = Ros e' n b 1 u·· h H. &, O-li e ,i nu-" laaA oulo.rea. ~ 

i -, 
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i I , 
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~ D .. l GEORGE lANKOVIC~, .., 
E= 10<07- Colţul pieţei sz::a~:â~şi 8trada Forray. ~;:; a:t~:!:::~!~::~:;:r::~::::~~~:i:~:~::;I:::; 2.- ~'l 
:IIIIIIII Mare magazin de articoll de modA pentru bMbaţf şi dame. PAnlAtm1, mal mulţi: domnlpreoţ! din provinţ'. ; . -~'-
:...- tifonurJ ,i feţe de masA calitatea cea mal buni - depozit de fabricA. p:petur1 solide şi 1111 

~ Albituri pentru blrbaţ'l oi dame. Primim oontec~oBarea de truaourl I 1 • -.: 
~ intregi pe lingi preţurile cele mal eNne. . . sepv e u pJ.lomp..~ 

'~XXXXIXIMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-' 
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Nr. 15H 
~!1!) SeptE'mrrie 1903 

,_ . 1 n Valer ;\lulJuvan I result,lwl m;~terial. In ;l.:c';lc \Tctnurf gre.lc: cel maT ~'ict încog:1110 şi !'ie dă rirept nc- dind si cânt[lnd, ca si ( .. ind nic! odată 
ApcrutolU .~. 1 " "'. n'm'/ ::;i maf ales In acc~t :~11 de"problernatlca gllţMor eglez. -- (:ulll.viJsosi. ,,:a lansa!n'l1r d cx.i"tat l:ngurI: ComploturL vio-

dovedeste, cil alusatLl n, a sLn~ 1 1,' recolt,'i, în \Tcmuri, ci'~,l :-.;: ""f cu toate In. roat,t!ull1c;, conll~nICdll[ O!ICI;;!':, re I " "' _. ' .', '.' ,', ," 
care Q/: conţhzea agltaţze, d'-: a crl- ajutoarele, ce 11'~~1 ~Ll1 Ji[], ('J,tle pJrţ~I(', haltJe c,c vor purta un tO-tete al impe- i_llţe, ,-(jS~ dnastatc, femel b.i1lute, to-
t' t mult ţ[uJJl:nllll, care dllpa·cu·n al mânaţî de s,lraCIe ŞI, J~ fC,;iII1e IŞI 1,IU riuluI Saarief. ~ Funcţlonarir împ,iratuhlJ 'ronI l!llpU~LaV. - sunt CsCer\lllnI cart 
lea , 111/"IT! il ;'udecdtoril ca i IUllIe<.t 'Il Cdp ~I o P:L'd(<!: .. are ~pre Ame- rol' recrt.a ciner suIe de familiI de culri- nu se inl[dnesc de Ci..!t in aniI de erizJ, 
c'(-ul a 111 ~.(.' 1) " I d :1" '.). '. _ . d "' icl odaIa decât sen- rica, curc spre "01:1;11111. il a Ull~ll"ea lin vatorl bttonr ŞI .c~)r~i, destina.ţi ,sa_consti- ca în 18~15, În timpurI obicinultc, ru-
atela .\t1 nu fi ULa 11 " hiscric<~ BllZClllul sa aJunat Cl! j!lcrL' pe tue b,;%J. ),OPUla.ţlt'1 II11P.cr/Ulul Ş' sa r,ccon~ mânui noalc trăi lini'itit, si r.u simte 
linia CO!ldamlltlloare," l?lIp.:1. o sc..urta alwrut culturci romJ.IH~)tl 12+ cor. ti banl dac L,I1 ,ltlut lnc'Jlt si tonJ, - ColOn! A' ' • .' , ' , 

repllci1 a procurorulur, JuratII se re-, P,IIID I,~ lacreml tc impresi?na, . ~;inJ be- \'or ca~liţl salariI sllp~rioarc celor ce dş- JlHltll3 .Iegllor ~e cat In . cazurI bInl: 
tra~ ~i la orele a f 2 1/2 p, m, aduc sel1- \ triinl garbo\'ItT de greul anIlor IŞI rdereau tigJ îu h\l1p: Intre altele, iie-care din determmate, cand. de plidc1, nernul
tinţa prin care V. E J~old~)}J.lllfu a'ec .. obolul I:)r,:. ,1 0: 2~: ,~)O b~llu~l: !~elltlll c.a el vor haeficia de o asigurare pe \'iaţă ţumit de dreplmile sale civile, vrea 

I I 
b lp 'l1ltu (lerz/afle COl7tra }la- .. s(1 'V"1i. ŞI d Of _ţI ,1 la lIlamlm ta NOllu- de S,()f)(j el, Cară prciudicilll ~dtf)r asigu- sa-şl reclame şi drepturile !'olitic.:e, 

arat Cli 'P4 ', { b ' J,'I,llll~, - , J 1 -' 'd I rar, uC I:,UO e~ pentru lIc-,.:are lemec, e Asunra orI-carUl lucru ce se atinge 
ţiu!Jii. mag llal'~". Protopopiatul TreiscauneJor CI C'lrt;- ::;Ofl ICI pntru fIe-care COpiI m81 mare de . .r- l' 

,,, _______ .A?a apoI ŞI JudecatOri,] aduce sen- J wl protopop nou, pe C. Demian, pc care irel alll. _. l'l1 imens stok de instrumente de. politIcă, guvernul e de o suscep!-
~, tinţa. ['rin care V. F, Jloidol',l!l e ;u~ I <lUtlnare:l d.e DumineclÎ l'a pus În fruntea <lgricole ;Oi" 1Î transporwte La dcbar- bilttate extremă. Se pare c<1 şi Ho

decal ia ') luni ÎJlchisoare de stai ŞI 1 Ol:sl'arţemantuluf, Jeuselllellea creJem, C~I carca 111 loua patrie lie-C<lref 1<1Inilif i se mânui, răutăcios din lire, [şI petrece 
-OII coroa';,e amendâ, IJ sunt cer m,;i ['ine ale~I şi ceilalţi mcmbri va da o <Jsa de material,e metulice, de- supărundll-l. E interzis imnul naţional,' 

.1 l' . . de 11l.l- al C0il111etu uf, cu tot dreptul astert<imm(lnt:lbd~ pro\"Clllnd dJtro ~ISI~ă dU1 Blr- Câte J.1atru sute se strâng să-I cânte. 
. Arcratoru 1l1smul) recur~ , (,,,' dela noul curnitet, ca in:->p,idnd~-se, de m!llgllelIJ\ ~ Acc:->te case mIscatoare, lu- " 1'1 . 1 t '1 S t 

Il ' 'e r d 'd I 1 1)' . i' .' d f :. l' ~U on e natlOl1a e sun proscnse; Ull .a,. , ",,' rago~tea ~I oru, ce- arata ~o:nanl[ tin Illillate crcstre cu geamun de celu Old, ' , ~, ' 
Trelscaune faţii de cultura rom,îna, sa iil- comin duă camere.- o bucatărie. sal:l de purtate totLl~i la brau, ŞI se zllgrăvesc lu· 

'1 I a cerce tOJ{e miiloacele pentru promovarea el. Ill~LDcnre n acelaş timp, şi o camer,l de erurile din bisericI. La Pa:;;tl tineriI din 
S,\\JlS('l1"I'~1 elin ~m' Ha. ' L r ,.. d l ' 1 l' , {'II participallt. Wlcare, ,- ~ 1,. al~ua[le Vl!lor. se vor a Braşov ser 1iltore<;c opt zile. Il u tuna se 

Se tclcarafează Jin Iklgr-aJe ca mar, serh"irI In r rOIa. aşa va ti botezata ar!:!. se scoboara călitrI de pe munte 1111-
D , ~ p. capitala, lentru inaugurarea imperiulUI sa h a' t' t . il[ 't c <11~r'îl 

?tirl:<:i despre abi/cerea :'Cgt'ilIl dru . '" . harlan. _ Imp~lralul e~cortat de o suta de ,_r Ca,11l1,C05 urne Sl~ UCI e, u,P 1. e 
este cât se poate de senoas.ă, I~ U!~ll1a li O' r T ,. mI grenadicr cu cu~tume stralucite - armatJ. lmpoJoblte de panglIcI cu cu!orde n~ţlO' 
attftldineJ HllsieT faţil de O!lCcnl sl:rbl u. ... ,.. ~a de ddut' - ra e~l dln palatul sau COI1- ; nate. Poli\ia ordonă să se scouUi emble-

'., cou~piratorJ şi ul:jg.a:~l: sitll(l~ia rege~lll AHAl~, li Sppl('ntnie n. 1 \:103. struit dupi l1lud~ arahi, şi işi va proclama \ ma sediţioasă. Tmcril se supun t dar ti\:'-
a devenit Jc tot dtflCtli1. ,MI~carea In- Jmp{ll'Htul (~prIlHlIlipl a so.sit l1lt;:npdc .~de ulat dIn punctul de vedere: care păstreazil duc una din cele trei 

A' d' 1\ t 1 PO,JlIC, ,,~ ŞI din punctul d~ \'edere eco- l' '1 J " 't [ I t >~ "dr'l > d'111'l tre otlceriJ serbl a mceput a lCa a lInc, eJij la :\lohacI. de unde ;s'a du::> cu Vlt- ' '1"- <, '" eli or SI as, c rCL: mLln pe c-, 110:11IC.·- OţI :SUpUŞII saI \'or rCll101 Ill-:, ", ' , ' . T ' 

când guvernul rus a refusat să lase a porul la Kal'apanc.s şi apuI cu Ira::-lIl'a nlm~fltul k fiJelit,ne absolută re care il·, llltea Sa~t1r)r can Sllfld ~I al ngunlor 
trece frontiera pe doI dintre ol1ceriI la ca~tcllli de \'Înălual'c al archiducelul vor Ci sul'!cri:; În Eu!"op<1, în fa~a agen- \ cari nu rîd de loc, 
,::ar1 se duceau la Petersburg să aduca! Fredcriel1, pe mo:;;iu cilrUla va viua UlaI ţilor recnwrf, la e\ngajllnent~l_ lor. ,- I Ca sa-ŞI dea cine·va sca1l1~ d~ atit;j
;,teasa pc mo?!enitorlll de tron, Acc~tl multe zile, Cu il1lp('ratul este o ~Uit[l ()d<l1~l cu ,j il:wea aC~~lOr .serban vor 111- I dint;3 politica a romanilor, trebue s;)·::;i 

, 1 ' d cepe pentrJ ~,Ih;jnenl o ':wtă de munca . " d . " 1 I ~ . 
ohcerl erau locokncntu AntlcJ, espre llIare, compus,), din contele Eulenhuq~, '1 0 ,. t b]'1 t ' . 31111t1leas..-n - e SplfllU or rdlltaCIOS. 

. " agr~co;l \'(~'"H1ll1en,a y~g-=lU acesLll.IIi~- ,. " . '. "1.1 1 . " ~. 
«lre se afirmă ca a omol1t pe regma I l1l;lI'e m<u'e~al, locotenent colonelul Lu- pe LI, _. ll1 zIar ohCIaI ore va Il dt- nU :" a. uItat 1l1,c..e:"i le e 1ru• ,PIO .... CS UC 

Drag~ car, ~'~c.ltll;.l.l,t c";c sub!~~c~tel:el1-1 \\"cnfeld, Dr, lIing. :-'c1nrel'in, ::onsilier r igeat de un ziarist parisian, va publica le la ClUI dm 1 :-;~)5, H,om<lml j useser;'\ 
tul {jeorgc\ Il j ldre a luat :;;1 el J'Mte I de curIe ~l alţi mulţI. lJupa \'lmHoarc. gile, decrede ~i hOlăririle A ill1pt:rialc. ~- la \"il~na, stl·~l prezinte doleantele III,' 
ia umorul perechel regale. inaltiI! oaspe, se şlie, se va duce la Pdtru secretari de stat, aVl'lhl rangul .de J'ilr~tUILlf. :\Iu l1ădfljduiau el tocm,11 

E fapt care se cU]1Jirrnă s,'i 10 \'iena unde va li 1>1'imlt cu !llilre pomI);l. ViCC-i:l'~I, vor lucra .r<:ntru Jes\'~)lrarca .111- i mult din acest demers dar' stiau ('<1 e 
dll~trtelt comcrclultll, Ilnal1ţeler ŞI lllcranior I • ." • 

Cel"(llrJ guvernamentale d"\ regde prin- * publice. __ Ir tic-care an se \'<l face ,,<ne noul i foarte ncpJ!1~ut ungurdor, ca~1 se l~udau 
lr'un memoriu a rugat pe ţar s<l-şl j)(~ ce? ),Heva~uJ« din Cluj face care ,'or ,li botezatel:ebaudyville, Maxi\iIl,c i c<1 au sat~sl<lcllt t()~te ni.l\lon~t.lt!aUle, 
~chimbe dispusit ia ~i noua atitudine mai amendă onoralJilă pentru-că a publicat etc. - (~Il1\'~rnOrT ngtlentl, deplllzan~ dt- i .\laI mult lflc<i, se ştie cu ce grlJe Jeo
nrieknoasă s'o manifeste şi in public; edictul de Jicitare fn chestia nefel'icite! rect de lJllp<trat vo~ preZida la destinele. sibcsc unguriI in persoana Sllveranu!u[ 

1 fiI ' s t' , ace,~[()r centre. care IsT vor tua anu'lIamentul 'd' x t t 't· 
el tiC e nu nlaf F"oate sta In ,. cr 11a CI v"duve 'l'irl'a Lupa'-' C"tl'Ul··! u a 1\' '. , " , 11" rea" e Im11"ra " sun sUI~uS ere-

" ,~\ < c v, ( c n ( 0- solemn de a le adllUI11stra ca bunI t;ttl de ':- . ro'"' . c ' 

~.,>,i_:1!;:ilit să abdice. cat român din Cluj peulru UO tile!'! a familie. Incepind cu allul 1,1t(' l..."Il~'ll..ş.i..,..I.il.LKlf),?f :J
1

-<4+Htttt,' ~I âc1Vcrsurl, apn~al'e 
".' .0' \Tlli :s~H \'Ind.t la loL:l 4l\'!'IT<l itlln',q2Jl. '!ut .],n,"'-', 1, "li 11 SlllP la \'lr~U de 'lI, \T<)ma~I al cdul-i alt. A se rCtlllte o 

Ad1.l.g."'~a generali a despărţirnâ'l- BIi,ala f('lilP\(', ,1 ,:I:'ll .. ~, " .~~: ,Il: ~'I;\ ->a \~\ca manl:\1e mil'tc!l:e .. c~lte+"; petiilC regelUI lngarid, la Budapesta, 

tul"l IT'rP1SCau, C' . ..-,~T , , (l Ula, ~I )U COloane :-'PUiC de I.lle de Jle-cere convocare mtlll,ara, dUP~l ' ar fi fost o fanta legală. Dar fa 1tU! 
1.4, __ ..t.6,. :no lUI,.;. 'd' care se vor duce la c<lsele lor l111pre u nă t". l 

---- h " • ~ \ (' S ce l-a cauzal ollorabtlui a' vocat roman. ,., l' (' d"- d c'" au dllS-O la \" 1°113 la' lJI11''''ratlll - uUlnlneC<l In :l,ţ jug. ,(1 ,ep1.) 1,,1l'~ I' _., ,cu <lrmc ŞI mUllltlUn. - Jrena lerll eU. '-, t'(1 

şi-a tinut desp, TreTscaune-Cillc adlln,irea II . 1l1galll cu ll1~lSlel1ţît pe fraţII dela l11eserie vor dispare pe calc de extinqie, Austriel, a fost socotit ca o crimfl de 
"a general.ă in Slh? Huzdllll/f, Ce! c'lrI am ,Hl'\'a~ul S;l l1l~ de ţ.1 1II/mele au'slul - S~, va intreprinde In l~.p) COI~strllire~ Înaltă tr~)dart!, pe care tie-care din re
d\'Ut fCrlClfea a lua p"rtc !,1 aceast~l adu- a<lvucal I'umila. ual' llegre~lt s~!-I 11U- uneI tll1lf ferate care, :'a !r~lVersa ~ah.'ml ŞI tiţiunarl a platit-o eli inchisoarc de la 
lIare de nou am avut oca"iunea a ne con·· 11Il~{'l~,'C',", va deturiw transltul 1 ulllslef, .\lgenef SI u 1 an An" I t T ' , >J1 '. . 1 pa cI a re SI cu o mare 
'e'inge, că Românul din TrcIscdune nu nUillai * ,\broculul. - La 1,::; ;\OCllWne vor pleca . A' ,t. ' 
,[1 nu-I l,lepăsător fată de Anearnul, seu, ci ~.\ utoJlomia fjis.'l'h'pi1Stil sl~l'hil. din ~lall1bl)rg ce, d'ndr locuItorI.tl Troier, al1:cndă,. \l~lma aţaţalâ de memorand 
din potrtva e capabtl de Il1sullcprea cea ' . _. '" Capitala .\L ~ale Impăratul Jacqucs I. a tnduktt ŞI mal mult pc memoran-

'" mal mal c ~i e g;Ha de jertfa, llumal Să-Il C o III 1:,1 a, permanentr1, a bIsericeI serbc * dişlI, car! îŞi fac o hucurie din a se 
Înţc!c;igj rostul jertlci ace!LJa şi să ştie, I a .termmat cu proIectul unul statut ('na JIlaI ne~t!'ic'ăd(la~ă ('remă pentru adresa împăratulUI şi a se numi cre-
penlru-ce se aduce, Când e vorba de În- ,unitar. In acest statut s'au formulat Intn!m:->p~area tenulul e crema de !lorI de dincioşil luI supuşI. O răutate mal pri-
aintarea luI, şi. a ~ovareşil.or seT, dnd vede, , principiile sistemulUI vechiu, HadicaliI liliac, un burcan CO'ită 1 cor. 'd' '1 că şcoala SI blscflca ce I-se dă luT e ~ l' , N meJ lOas<l constJ In a asa să scape, 
.' . ' .' _ " " .. s .. : au tinut erI 111 j eonlanta adunare !~elHru PllJr,i dellorl de liliac 1 cmie I cor. ' ~ d ,,1 /te a 1«1, nu esUeaza SI nu Cruta I1UllIC" l.. , 111 trea..:;)t, cate un cuvent e simpatie 

> ." a nUI'e lJ el ] 1 x 1 b S~iplln de tJorI de liliac bucata 70 tll. :,lttel..."' .... prccaut <:1 cuminte. Si b' • " . t" as eUle orgalllsar Isen- I)cntru frat,il de dinCOlO, lăsându-se să 
y ,lne ŞI ., '1 . 1 . Pasta luno 2 cor. t 

lace 1 ceştI ŞI m S avoma. n genere, se la Pudr;j Iuno :.! cor. se inţeleagă sentimente iredentiste, l'n 
Aceasta s'a dovedit până la evidenta positie impotriva tendentiI preotimel __ . ;\lij/oc sigur contra durerilor de ziar naţional nu e nicT odată mal fe-

prin aJul1<l!ea din Lh:%el: .\Iulţf dint;e, care' ar voi o organisare 'a 11arte'si sCt storn,lC,'a sS!:"îrciwrilor şi a catarurilor de . 't d "t -, d d 
Jlof, pO<!, te lt1 nccUIlos,'ttrll.a de calls", orI!,' , :1 ' ,', L' nCI e ca atuncI CilI1" poate s<1 es-

, d u alb'" IIlfiueIlt'" l)re!:)Ulll -rallt'" 10 toate stomac, cOlltr,l 1.10alelor invechite de stomac' b ' ,:J.1Iar In .0;lrc,şl-care in~iiferentism să nu ,a . ,<1. ," ea. ' . ~ . _, ~ cne O sCr ătoare natlorală la Bucu-
1 d 1 I b '1 t ta d I 1 ŞI contra lipsei poitci de mancare, pe urma , -' ' 

:(lccITI ,c Har 111 olenţă, renunt,lsem dela, aacen e 1sence~1 a, e ale, un mijloc sigur purgativ fără durerI: e rqtt, sil lI1lH~~re ?rapelele, să urmă-
'~ ,tceştf, trap al noslri sub cuventul, că cef ... ceaiul intăritor de stomac al farmacistuluf ,rească cortt:gllie ŞI să reproducă dîs-

,1111 ·1 reiscaune şi Ciuc sunt picrdl~trl( SI('a'" llIWU]'('S(' in UU('Ul't'~.tla 1 'i b l' '1 I 'el ce-'<:r Î"l lnsă o t ,],_ ' . : t"I 1"" r\.ossuth, () cutie le pro ă [ cor. 20 fi.; , cursune. 
~ .,' s enea a ŞI se va cobori Presa Ula 111"'r'" 1'/ r 'tr a 1\' d ':1 b" I . '1 acqtf parasitI fr'ltî ai .' g u a } egls e Za CU co- O CUtle le pro a z cor. I 
;inue ca HOtm~t1iT 'dll; T~~Js~rt, se ,,:a_c~n-I' sebită bucurie că la 20 Se!)t. se va - COlltra guturaiulur, tuscT, rugu-! 

., , e scau ne IŞI Ill- . t 1 ~ ti " f"1 l' '1 U 
, .,e IUll~a, şcoala şi biserica lor rom,l-: sfmV in BllCurestl sleagul unguresc pe şe el, cg,rnel Ş~' a a ecţlllnl,or anngl ot . L T I.M EST IRI • 
. scă' IsI iubesc neamul ca rI' ! care d a e" 'd ab a are un elcct lnJî<lcuios pa,sUlele de peprj , 
- "roT~<ldI de prin al'e p'lrrT Pe°H.~ş:~~a~~! d' B °d mna °lVf1g

, o \ob'l! uv ogat· j Senega. Se pot g;1si în farmacia n Verg-,' Demonstraţiuni. 
: freJscaune îT in~;tleţ~~te' chiar ~i '~~~ i tiu~ u apes.ta (~ căreI. ărbat pare a: 'lar~a" ~~I KOSSlith. î,n Arad, PIaţa Hoross" ""., 

."Ii faptul. Că, se ved şi ei cheman' 1.1 01 .,ost R.0man). l a daruit, ~o~omel ma-: Benl l,:'O (..:asa Deng;),' ! . B::!!-i;·{JJ,. 14, :-,el~L('Ill\'ne: ~tu;kntJl 
,ntnllllrc: r(\m,Hlea", C,l: Ei ~unt m;'m ... iri şi ! ghIare ,dll~ capa,ala 1~0I11<1111e~. L.a ser-j ---~ ,;, ;---;-., - l : ~llnH'I'slt(~rl ~~H tmut N'I l!ltruHh'p 

"..- .' ' .. , , c! qte" cand ved, că ŞI el se; ~a~~ v,a fi ?e faţă ŞI ?-na Covng, pe! 1) ~\h TI~~\L I rl.lL\IL. t l!I ('Hn' ~ a dnwutat dH'stm OIH't>· 
...... -;::-::--,'t: " In a,lunarl, unde pot s,l se: care Lngurlr vor pnml-o încă la gara 1 -===-- ,c __ ~',co~~,,"--,=~'==C~C~=~~==~= 1'11')1' 'll'f'SI'lti h '" is si 'l.tuS) 'lhl-

",~,e,\li' P dulcea \01' \1 l'- : -,,' l' < 1,' N I 7 I (.' (, • > ".', ( ",' ( ( 

'- !",'", 1:1 l~l rOl11dth:asca. I \...U lUare a ~IU. 1 aşă a steaguluI va "1' T -. • ,tiu'}'( UI(') III tt'IiHlIta f'orl.II'('ţpi. 
: (' i

J ! e~lOn,1 "Jt'1..: C~ltlJ vedeaI C,l 1 d !) 1,' '. , "'il rans ii vania: '., 
", l' ăsurf ~i cartile ll1Carcate cu i 1. o~la .. o IdI?" ;:,e,:vor ar~nJ~ scr.- •. , II. ,.: \(lUUtil't'u ,U Iust tOYl'tt' ~:'(OHlotoa~il. 
o<lme'nl purllţJ de ar~lţa su.trclul ~i culbuit[ b~r,] Il1 stl~ mare: ... ~l tOt~?1 LnguflI Ar tI să-~l facă Cllle-va o Idee gre- : S.Hl ro~t1t ,'o)'hll'i nolt1nhl. IU 
'f', r"':v('rea lungulul drulll, ce 1',lU facut d aIcI pretInd că 1raţli lor drn Rom:mia ! sită de caracterul romelnilor si de si- t'Hat."1 °UVt'l'llului H I"ll'tp lU'U'(' 

, r l' : ..... ~ f 1 I 1 ,. ') f ! , ,'" '"" • c • ( 
J ~, "', C JllZ,eU ~I: , sunt asupnţl. , I tua ţiunca lor in Ungaria, dacă 'si-ar:'1 ('t'til t ('II il OI' t Îl .. , (' II sf li dt'nţB ~ i 

,1 "nalţatol Insa era !l1omellt,!\ ... 1, ," .. , " \ ,', 

,\,,;n !',""ica ticsităde ne'llllro "",~, \\'". '1'" , " fi' . )lt1chlPlll ca 1und contll11111 persc(utaţl la UIl JiWUH'llt dlltt'.'llU tPIUP)'le;l 
, , " . ,1l1"nesl,' ((I.U' ,IN, I'COnfllll Il'lIn a,~ ';1 Hunt'lll ' " ~ d d .' 1 ' . '-1' . ' 

"'~';'il .';l~, ',,, ŞI popor cu cucernic inte- \'('I"I!t- tlill Cul'licLa IlIl'('lat din \i'I'f': I • '_ Şl tremuran 'e tnc<1. J{csernnarca. Utu \IHH',l ra IW\tl 1 IU e(ltafl' sa 
, , 'f 1 \ 'b 1 l' . " 'f·t. IJrIlUI! "-1' j' ··1 , .• - '-.' " _. > :.1 ',. ~Ol ~ e p Ine de 111vi;ţaturii, ItH'lltan·:t ~t' \:1 I":wr IIlllIH'. Fip-l lill'llla lIsmu'ft.; or, tll1)tultatea lor aparentu ascun' e, ('11 H'l't1Zt' IW H,U'PI'1l UI't':.;taII. la 

nle .n,HlIltClll! Dl!J1a d,r S' 1> I j , '1 It'" . ., d I lJ.' 1 (1' t ' t ~ . .r , , '- ' ,1 ~ Iti,! )llZeu uT, * j nu a tenacitate SI 111 rilsnea ă, nU: ('OU H' sall~PI'O:'; ('l'a il UIU'I 1114\-
espLll1cnle calde ŞI lnsutietito'lre I I 1 . I ' , 1 d : . d \' \ . t '1 I I -ie:rorulur Boadan . 'd J.' 1 > < .' a.: pro~: . mpPl'1U .l'>\ahani. Am dat ~i nof de re~ ,nllma O ata am tost surprins e 1- ntulu, ((' H<ll'('-eC' trup .. t' ('OU-
salut ce Fa ~du~ '1ilri:int~1 cel e 'jŞld fII <lţescLJt ; peţlle Of! IlO,tlţe desl)r~ plJl1ul miiionarulul ,bcrtatetl cu care tratează în aer liber' .'pntl'ltte În t'm'till'('aţil Ill'imi~('I'il 

, , (" e _u~ u ea aaen- I ll!baudr d'a 111temei'l un . .. 1.' 1 e I h' , . . ' 
,ura dll1 Prepner, vecinilor seI d' 11:', i D', ,_ " ',< lmprr!u.111 ,)<.1 îara ,une e c estlUnT. 1 ilranul are 111 Ci.lraC- • ordin n tra"'" .'U doall\t> ,(supJ'a 
. a () - t . In 1 eT-. aea clCUlll cate-\a am a DlJ11te 11l1creS'lnte· 1, f d 1,. ' ~" 
~c, une. . senutoare adevarat naţională cu ; despre acest plan. " ,teru său un 011 de Impaslbilitate care· m'i ('ul nI' mdl'ilZIU sit t'm't"l,t· 
~nl'l~t~:lr{uelslaţl,llnr IdeI credl;lţa 'n D /.cu şi în) Jacpues LebauJr va SOSI llî cllr~l1d îl scapă de cele mal grele grijI. Seara. POUl'tu ("dilţii. 

v neamu u romanesc I : C, GI' . '1 - ..'.':i' " '.'-" " \ 
/

)" ' In IOn-SUf-,' ontreu\ (camonul 'and r 1, 1I11orC.lm u-se 3eas,\ 1<';1 cantă amle me-- ---------0- ~-_. CO__ ,--,--._-~-----
"r nu numai resultat mor' 1 d' ,', ," '.. A . ' , ,~' ",' 1 " • ~dunarea din BUZCll d' r ~ a a~, "e'pa) \enmd dll1 Bale ŞI IlInd lI1soţlt de lancoltce, ca ŞI ('and ar trăI lIber Intr O [{cd. respons. IUHUhu!>lNU ~II'Janu. 

. , a ne-a Impus ŞI ollţeru! său de ordonanţă. Călătoreşte In ţară liberă. Dumineca î~l petrece ju- Editor Aurel !Joporiei-Bal'eiaull. 
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41 ,,'fnnr:SA POPORt:LUI" 

Să mcrgCln Inamă!! 
Unde? 

copil alui 

cu noua biserică a JuilloriţiJor) unde acum 
cu începerea anuluI şcolar căpătăm hainele 
cele mai noi, mai moderne şi mai eftine şi 

anume: 

Haine pentru băieţi: de 12-17 an~ 
Haine de şeviot, pentru toamnă . . . 
HaInc de şcoaJă, pentru toamnă . • • . . . • 
Haine de camgarn, deosebite culori. . . . . . 
Hl&ine modclne, ••. . •. •. 

şi Dlai sus; ezecutie bună. 

. 10 
11-,14 

. • 12-18 
.. 20 

cor. 

" 
" 
" 

Paltoane de toamnă. 
Paltoane suro de şeviot 

Paltoane fine Doubl. 
Paltoane eumgarn, 

deosebite culori 
Specialităli fiue . . . 

Principii solide J 

. 20 cor. 

. 24: - 30 " 

.25,- 30 " 

• 32- 4.4 " 

Clase după măsurile deosebite 1 

Serviciu prompt!~_ 

Telefon in provincie şi in oraş 467. 

KARDOS GYULA, == fabricant de trăsuri. == 
--t-li3»t+-

Thnişoara-}~nbrlc, str. Kir(tly llr.14. 
R~comanda. In atenţiunea OD. public Rtelierul s~u din casa partic'ulsra., 

unde se fabrica. tot, felul de tra.~mrl cu coş şi farl. coş; 

104110-25 Culese şi t:.răsurl COlllune. 

II Preţuri moderate şi luoru soli.d, frumos şi elegant. II 
Se primesc reparaturl şi transformarea tr~surilor vechI, tot asemenea 

fabricarea dricurilor sau repararea lor. 
- Se primesc lucrarI de faur, butnar, aurir1 şi şea. -

li Mare depozit In trasurI (c81es6) noI şi folosite I II 

-- -. * .:cr" XP"~tr· .. _tii! Uit: 

Nr. Iov 

-- ..... . , 

.\ 
1 ' 
" It 

j:. 
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