
r 

\ 

.~\ 
,. 

II 

i 
I 
I 

,1 

! . 
L 
'f 

il 
I ~ 

./"' 

'li 
~. il ~ <. 

.~ fl . 

," 

! r. l 

.,~ 

, Anul VII. 
b-

RED ,.u~'fu. 
., De", i'&roncz·atos. 1lI'. 1<1, Ar6U, __ ~ 

ABONAMENTUL 
Pentru Austro Uilgarll!o: 

"0 ('OI'. p, un an. . . .. 
. l' n 10 • 

,e I.·~ ro • •. " • 
pe L ~ an . .' t 
pe o In!'>!!.. .' " 
N.rll de DlI:nIJ10~1l pe lUt 

4 \,ataane• 

PeJltrll RomAnIa şi 8 tr!iin4-
tate pe an 40 francI. 

llanU8crIPt~-~n lIe'DAPoII!.Z~. -
Argument fals. 

Arad, DUlllJnecii, 2Z> 1\Inhl (7 Iunie) 1903 

---x 

Np.95 -- _ .... 
ADXINISTR:lŢI., 

Arad, Dea..k F'et'~n(,T.~utC3a Df. 10 

I~St:RŢICNILE : 
do un şir gllrmon,i: prima 
dată 14- banl; f.I dOU!i oan 
12 banI; a trf\ia oară ti b, 

de fiecare publieaţiune 

Atilt aboollm(\ntelo, cât şi 
Inserţl5lolle sunt Il SII plăti 

inainte in Arad. 

Telefon pentru or~ ~i eOlllltM 50t 

Scrisori ne(ra.ncate DU le primese 
" __ ._ f 

, că publicul cel mar.c românesc, în pri- tii 'if ti, pentru'că am crede, că prin ac- Protestez asadară în contra apu-
mul rcnd cetitoriI ŞI abonenţiI vor sili lidtatea parlamentară se vor putf'a caturiI, ca cine;ra să combată activi
în cele din urmă şi pe vcneratul Domn realisa pretensiunile politice ale popo- tatea prin aceea, că ea nu va duce la 

(Vg.) Când scriu şireJe a~cstea,. Dr. Aurel ~lurc?ianu, ~a în dis.cu~area rujul 1lGsfru, rcalisarea programuluI naţional. Ap 
nu cunosc înc~, resultatul al~gefll d,ela \ a~acerilor noastre p.ub.hce ~ă eltmllleze In diferite rendurl am accentuat ceva nu aşteaptă dela activitatea par
Dobra. De alttel pentru mme acest \ dHltre armele sale msmuănle murdare in coloanele acestuI ziar, că resultatul lamentară nicI un Român cu mintea 
resultat este indiferent. Voiesc să ac- Şi fără nicI un rost. alcgeriV:lt:,,-~dietale, din punct de vedere sănătoasă. Activitatea noastră parla
centuez din capul loculuI, că in cestiu- Fortiter in re, suaviter in modo, al rcu~itel ideilor noastre prin parla- mcntară in ultima analisă nu are alt 

,nea. dacii pentru politica noastră na- iubitilor colegI gazetarI. mentul ţerir, este absolut indiferent sco'p decât ceea-ce doreşte Domnul 
tllmală e mal bună activitatea parla- • Acum ad rem. pentm noJ. Alexandru Mocsonyi, resisti1Zţa popa-
~entară decât pasivitatea, orI nu e Nu voiesc de data aceasta să 1110- Cunoaştem foarte bine chipul ale- rului românesc faţă Cll politica de 
maT bună, absolut nu poate să aibă tivez acţiunea noastră pentru schimba- gcrilor dictale în Teara-Ungurească. Nu desllaţionalisare, decât că această resis
nicI o importanţă resultatul dela Dobra. rea tacticeI de luptă, pentru a schimba ne imbatăm cu nădejdea, că ne va tiuţă se va bltări prin activztatea par-

Inainte de a intra Însă în meritul pasivitatea prin activitatea parlamen- succede să alegem 20-30 deputaţI. lamm/ară. 
afaceriI, tin să c1arific o altă cestiune, tară. Ba mergem mal departe şi recunoaş- Ne deobligăm a dovedi afirma-
care se l~oate limpezi mult mal uşor Voiesc numaI să 'fixez acum un tem, că de am avea chiar 40 de de- ţillnea aceasta, când se va pune tesa 
şi cu vorbe mult mal puţine. singur punct de vedere îr.. cestiunea putatI în parlament, tot nu sperăm, că \ in discutiune publică. 
~.~.,. O spun numaI decât şi fără in- aceasta. prin! aceştia să va putea realisa pro- De ~endul acesta ne mărginim a-~e 
cunjllf. E timpul suprem, ca să z'nc~-l ContrariI nostri de principII, pa- gramul nostru national. 'spune Românilor să nu se lase momIţI 
te{e odată intre no'i sistemul illSZ!'Uăn- j sim'ştii, în şi.retenia permiSă la comba, Peste tot înv'etând din istoria nea- cu dovezI luate din domenÎul şiretli
lor personale. CăCI dacă nu va lilceta, I terea vederIlor contrare, aduc drept murilor lumiI: eată' o spunem verde, curilor în contra activităţiI parlamen-

.. orI-ce chiari6care a siluaţiunir noastre, cel mal puternic motiv contra activi că dupa părerea noastră realisarea tare.. A A ., ,--) 

interne, . orI-ce îmbunătăţire in .ş~nsele 1 tăţiz parlamentare afirmaţiunea, că prin programulul nostru national în timp si RomâmI trebue să mtre lt1 actlvi- . 
de reuşnă a lupteI noastre pohtlce va! activitatea parlamentară nu se vor rea- Între irnpreo-ÎurarI no;'male în Statu'l- tatea parlamentară fără considerare 
1~ ~i.n capul locului o absolută impo- I lisa aspiraţiunile politice ale poporulul I Ungar nu s~ poate aştepta în cw,end. la resultatul lupteI în parlament, căcI 
slbJlJtate. românesc din Statul-Ungar. 1 Nu zicc:m că nici odată ci nu în cu- nu pentru lupta în parlament avem 

Sub acest raport a fost pentru Aţa Însă e prea albă, şiretenia rend. Dar' asta nu va să 'zică pesimism. noI lipsă de activitatea parlamen-
mine prilej de nespusă bucurie faptul, prea stângace. , I Cunoscend puterea de vieată a popo- tară, ci pentru intărirea, inmulţirea, or
că partea cea mal mare a publicisticeJ I Resonarea lor e următoarea: Bitle. rulul nostru, suntem deplin convinşI, ganisarea şi diregerea sănătoasă a for-
noastre apreţiase în ton calm şi obiec- SunteţI şi voI, activiştll. oamenI cinstiţi: că în cele din urmă el îşi va elupta ţelor poporuluI nostru sub raportul J 
tiv năsirea amiculuI nostru Or. Aurel si RomânI de treabă. Credem că vret,I dre'jlturile ce i-se cuvin. Dar' la acest lupteI politice în general. t , '. , 

, Vlad. Tin mal ales să relevez ţinuta binele. NoI. susţmem numaI, că nu-l rcsul~;ot se va putea ajunge mal de Dacă decI amicul nostru Dr. Aure! 
-fW ..... '·, r,~j~ubiia--~l,h~L"BQ;. L.p .. u:teţ! l>i.':vÎrşt p'j 'C~lC3 "'!f- ..... ·-·Dacă .:liX'~~l' ",i'!'.:-iL~~l1:n .:-ti să ()rgat~Lăm, ~~ i VLld '(a fi ales. ne vom bucura ŞI f -!'. Jtceasta este calea, care ne va duce aceasta se va dovedi, afu'R..l~l"Ol, ca siskf ... ,,~~m, 51l p0r.::nt:1m şi să diregem' llJm (iesL1~ura mal departe steagul 

"'",",\ . h:.1l1ântl~lire\}~1l5.~~\d;rllealll~,bl unăcredinţa oamenI de bunăcredinţă, va trebui să pe (<:'il nfil.tede acea ~;utere de vieaţa a activităţiI parlamentare 1n toate cerCll-
'lu~lij"" 'O'~c ~. ~ Ive Tea\..:. ,;>, iu..:hiu \ ,\ .• \ . 1\\ '1\.. . dIA '1' t 

"t';: hV01L~I_'dO" d'" . U \ ,. cu!",>'" ';" '" rccunoa~tcţ, c, \~opuru\a4 nOstru. intru aCl'st scop aJlcm nle, un e sunt a eg<ltorl rOlllanL o 
lOlllce aO' an onarea es~vlrs.llă a mo- nOI am avuI dreptate . '., "" d 
,::)', T ,..', nUl lreoulIlţa de actlvllatea parlamcu- aceasta o vom face l11să Şi atunCI, aeă 

1 
, 

J.-

i . ! 

mcntelor personale. Şlretema aceasta mSă, domnilor tară. Dr. Vlad nu va fi ales. 
Singur~ ,.Gazeta. Transilvanier. a pasiviştI, n~ prin~e. Motivul acesta Ilol Am accentuat din capul loculul, OrI se vor alege orI nu se vor 

remas credmc103să slst.emulur s~u, d~ nu-I acceptam. NJcl odată noI nu am cc1 de astltdatil nu voiesc să motivez alege depulatI românI pentru parla
a co~b~te.,....1'e contrarII d~ prmcI'plI rccoma~dat activ!tatea parlamentară acţiunea noastn1 pentru schimbarea ment, noI nu vom înceta a întâri, a 
pr~n !nsmuărI per~onale, pnn ~ănulr~, p~ .mo,tlv~l, că prm e~ .se vor ~ealisa ta~ticer de lu~tă. Astfel nu voiu es- organisa, a disciplina, a face şcoală 
p~jn improşcărl Şl muşcăturI. E afar;;) asplraţlUnIle noastre pO!ltlce. Pretmdem phca acum meI aceea, Întru cât va I politică poporulUI nostru cu ajutorul mij

, d1l1 cale dureros. f.aptul acesta, CăC~ aşa?a~ă, ca, a~est m~lt1v sa tie cu de- contribui activitatea parlamentară la loculu!. care se numeşte activitate par
tocmaI dela ansiCnltatea acesteI foI ŞI sc;vlrşlre ehn?111at dmtre argumentele, întărire.a puteriI de vieati!. a poporulUI lamentară. 
del.a perul al.b. al d-lul Df. Aurcl .vlu- cu. c~rI . se discută asupra pasi vităţir şi nostru. Afirm numai şi fac tuturora Tot astfel, dacă deputaţiI românI, 
reşla~u am iI 10 drept să ~Şt~ptă~ o aCtlVlt~ţl!. cunoscut, că noI întru acest scop avem carI eventual vor ajunge în dietă, vor şti 
calmltate esemplară. NădăJdullll lI1să l\Ol nu pentru aceea suntem ac- trebuinţă de activitatea parlamentară.' să câştige acolo vre-o îmbunJtăţire a 
~'I1' ' - ... .L .. __ ti .. __ . .._- __ 2 "_.- - .. .. w .. 

Cronica săptămânal. I " Boemit'" au ţinut în urma ăstora, Şi ce i-ar respuns? 1 curajare, decât e să poţI trage :ceva folos 
- 11 Iunie n. mare sfat, hotărind - după mature şi se- ! Ce să-'I respund? "Secret re dac- ain aceste rescripte, în carI se condJmnă 

rioase chibzuirJ - să descrie şi eI călcto- I ţional" ! l' obstruqia şi guvernuluI i-se esprimă În-Dur firsi doctores$ 1 

Zilele aeeste şi-a început in Arad 
pracsa medicală prima noastră doctoreasă 
În-..IJIledicină, domnişoara Dt'. ~'aleria Cu/'
tll ţ ilt. 

, Nu ştiI ce să pui la locul ÎntâI: tăria 
şi curajul, ce le-a manifestat dand piept 
unor prejudiţil de miT de anT, - sau răb
darea de Cer şi sÎrguin{a, de carI a dat 
dovadă, dedicându-se studiul greu al me-
dicinei.- ~-.' -~. 

dile lor. S'a format un comitet redactio-I - Şi el? credere deplină. 
nal, care şi-a şi Inceput activitatea. Car~ea, - A ris "Smecher"! 

DI 5-Cll voia să dovediască lumi!, că 
- "Schite de căI1;torie" - va purta titlul l' Am hotă rit apoI că-I vom aduce! ~ t \" IT' < 

A ~' , tara 10 reag" e pe partea li, ŞI numa, 
t'ad, Şega, Gal, Poltura, Aradul-llOU ,ti j' telegrafice la cuno~tintă alegerea candida- i ' • ă f ţ' d l' 1 ~I"' r V " )" 1 ' 'o mic' rac lune e gura IV g., ag\Oş 

" aS$. I tu ul nostru. . . I ' . d ~ IEd ' .. '" IT pune ple ecI 10 ca e, • • 1, ar coml-
~ . . tatele nu sunt Încă tara. Voturile date de 

, E lOcă de dimll1eaţă când scriu aceste I In adever sunt de compătimit ministri- i slujb siI guvernuluI' nu sunt In că espr ia 
şlre. In redactie e linişte, nimenI nu me : president! ar monarhieT noastre. Szell de I . ~'J bll' es 

b ~ T' 1, i opinie pu ce. 
contur a. ocmaI de aceea am şi venit· un an de II! se luptă ClI obstruţia şi nu iL' d > • d " 
a a de . A' l . I . ., ~ [~ " N' '" egea, rept ŞI reptate numaI pe Ş cu vreme, căcI mal mco o pace I 'poate reuşI s o In ranaa. IcI nu s'a:,. . 

, b I hartle eSlstă 
Şi a reuşit! E Cea dintie Între ro- să mal poţI lucra... aşteptat vr'odată la aşa obstrucţie colosală. \ . . " 

mancele noastre, care se poate mândri cu Me.reu .va suna telefonul! ,Ma: aniT treCutT, când opiziţia din I ~~ m1l1ul1
d
e, se 'potrJve~tl~ "aicI - per 

m.....l 0tna de doctoreacă. DeJa en n'am avut mult răgaz Din R' h h ~f f' 1 1 J " L r .. b . ana O~lctm - or matlUnea mi Itarească, care ~·r·> '~ elc srat 1 e,cuse CO egu u seu fior er, d. '., " ' ~ 
.Q' d ă bă b I ~ toate părtIle ne lntreb'lu ce ştl'm dela I b t . S 'Il ., l 1 ~ ... d 'pe epscşte maltratarea soldaulo. 'Y. ac' r atu are să mtimpine În ' < , i os rucţle, ze pnvlse a e [[Zen cu' T' .' ~ 

qudiile sale miI de greutăţI, cu cât mal Dobra. ~stăzr D,obl·a. e centrul tuturor' lacrămI. I Un oficer vrea să mstrueze despre 10-

nult.:. are să intimpine Celnel'a căreIa na- preO,cupănlor romaneştI Acolo s,e va da o 1 R 1 '1' h' b K" b : scmnătatca acesteI leg! un recrut. . '1 . . . o un esau se lin at. or er a I 
,ur~ parte. al fi impus de viitor conducere'! up~ă ~rea, care ~a avea hotărîtoare influ- scăpat din belea, ~i 5,el! şi-a dat de petec; I ._- . Dacă cineva te mal tratează dară, 

, gOSPodărieI... ' c!nţa ŞI asupra vIItoarelor alegerI dietale ... ! şT-acL;m a fost rîndul lur Kărber să rÎz.I ~ ce veI iuce? 
Şî a reus\·t':-.......I P" ă ' 'f . I '1 ' :! ~ . an acum n avem 10 ormatlf mal: cu lacrămI. " e voI supera! 
Am semnalat ace~a7;, " . '1,,;> ,.. : tietafate. Tot ce ştim e, că stăm bine. "In-l EI, dar nl1nlC nu durează vecfnic. Ce? 

progres. Ved ~ 1 tl ' l " 
eIU 111 e pre, , ,. "", ,l .• ' .. ': ',u eţtrea e genera,ă , '1 L,e-avenitşi.cehilor tin,erI poftă.Să fa ,că n.i- Me voI năcă)'il 

nuoI ere., CăcI nu pot re" rnfl , I E 
, - ,' .• :':1, :, rI am părăsit p un moment redaCţia. I ţlcă obstrucpe, aşa SCriU cel pupn foIle dm Nu, ci te veI plânge la superiorI. 

urn:ă, cand femelie "slabe u
\""., ':ând m'am Întors, administratorul nostru I Viena. AzI mane îl vom vedea dară pe dlS'ill ~I l'~ I . 

aşa tărie. tăt 1 t I f ~l ' ~ d ~ 1 l K-" b l' ~ d - .t e voI p ange a supenorT. • ", ea a e e on, - cu pa ăfla 10 mană,; e mană cu co egu seu VI' el' p angen , , h 

ErI s'a sfi'rşit foiletonll iL; ~ 1 făc<~nd mereu la complimente adancl. I amend 01 amar: I A, -i ŞI dacă te plangT, ce se va m-
ruJul nostru. Ultima ,., , Am aşteptat să termine. I - O aceste parlamente ! i tI,;mpla. 

'1- .. < parte ~!., '. ,,' ~ ,: CU CI' e 1 b't? * I AIe vor închide. 
C~l ct~rJ dor sale la Roma, Ne '"i~ -, ,n, a vor 1 '. I 
Lapn fi Florenţa.. .,. f ';" - Cu mmlstrul-preşedmte SzCl!. M'a I Nu r vorbă, e maT uşor să-ţT comanzl . 

~1trebat cum stăm la Dob,·a. la fişpaniI ţeFiI adrese de aderenţă ~i În-



, 
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SOrţiI poporulUI nostru, ne vom bucura. 
Dar fie lupta lor în dietă fără nicI un 
resultat, precum şi credem că va fi, 
no1 pentru aceea totuşI nu vom aban
dona activitatea parlamentară, ci pe 
/â11gă toate celelalte arme de luptă nu 
vom Înceta a ne folosi tiţi de această 
armă întruapărareanaţionălită,iI noastre, 
fără de care nu voim a trăi. 

Obstrucţie în Reichsrath. Din 
Vitma soseste ştirea seusaJiolialit, cit comi
tetul esecuHt l al clubuluI cehu01' tillerl Într' o 
rdillfd {limtă Jof m- fi hottirit, cil l'a obstrlla 
1Il contra indemnităţiI ce-o va cere in curend 
ministrul-preşedinte Korber. 

Korber, dacd se va adeI/eri ştirea. ea
răşl lla fi dard sdit sil gU1'eme'{e cu ajuto
rul paragrafului I-J., cum o facuse mal anl'f 
trecuţI. ,Alinistri-presidenll ,li monarhiel noa
stre nu se pot mândrI' cu padameutele lor. 
Obsl1'ucţie dl'ncoace, obstrucţie dl'ncolo de 
Laital 

,~ -

25 M'~iu (7 Iunie) 1903 
Nr. 95 -tr 'un cat drcumstanţă, care ar avea ' s~lur ~nţional din 1900 subscris chiar de 1 A' , " '~, 

de urmare absolvarea. Mal puţin ar Em., Sa dl Mitropolit Ioan Meţianu, în I lllVerSarca morln EplSGOpn1uf Pavel 
Însemna însă o deslegare nimerită, căci care conclus:,e ,expune afacer~a. DupeI-ce A. • 

disolvarea nu se poate identifica nic'i tabla reg~a~ca s a, retras ,a d,ecis să nu mal . Lunt, tn 1 lume st. n. 8' a îm l' 

d A asculte ~ICI pe Eml11enţra Sa, nicI pe se- mt un an de zile dela moarte Ee,' ~ t-
ecum cu mfi-ângerea obstrucţiel, si cretarl ~I anllc!. lut e isco r, '" a ,enCltU. 

discuţia tocmai în jurul aceste! chest~'i După pledoarul advocatulul Dr. Cor- Mar~ " 'l! !J.. cat. roman de Oradea· 
se Învîrte: cum să scape guvernul nel Nicoară, păr. R. Ciorogariu replică t' Mihail Pavel. Aceasta. aniversare 
de obstrucţie. Prin o nouă ilegali- ~dvocatuluT Of. Fay într'un avcntat discurs a fos s~rb~M, cu multă demnitate din 
tate nu ar câştiga nimic. }lu-t n!- l~ care pro~uce mal ales s.urprindere ară- p~rtea ,tnstztuteolor de cuUură net/ionaZ(/, 
mâne ded alta, decât să continue re. s~<tmld cum ~ln uni t1abololu

d
, lU~tlar dela in- ~m Be~uş, al caror regenerator {ii al ,.zoilc;a, 

, a area eplscopu u O IŞ 111 care erau zntemelăfor a fost adA t l ' 
sistenţa pasivă şi astfel să înfi'ângă foto~raf~ţI cu C? grupă, de amicI, cum sunt ereu. Festivitatea a ~~c regre atu archl· 
obstrucţia oposiţionaliştilor. d-l1l1: v', GoldlŞ, P. 1 ruţa, prof. diR Bra- . " tCurs duprt ttrmrt, 

şov Bunea, preotul .n:i1itar Ioan Pap etc. torul proyra'tt~: !?lmtn.eara .la 9 ore s'ar 
, Egyetertes c din Budapesta a pri- etc. au .f~cut un f~lsl~cat aşa, că din ta- cel~brat ,n bt ,enclt liturgte l;i parasta& 

mit şi ea din Viena o scrisoare, În care bloul ongmal au t~l~t il,gura păr. Ciorogariu prtn protopopul A. Antal asistttt de el:' 
se spune că în cercurile competente care atuncI, era CIVil, l·a desemnat apolo rectorul gimn. 1. Butean, de dir-ect;; ...... ' 
nimic nu se ştie de planul disolvăril l~aSă cu.. sticle resturnate, ear la spate treI şcoalel civile de fete V ,'-'t 1'. 'ă' ,'," 

1 1 1 , t '1 - pganr, ll1făţlşându-l astfel Ca şi în stare de d' ' . . '1' el antc , apo~ 
par amentu u, m aces e cercuri mc ca ?qie. Acest falsificat s'a multiplicat apoI e pl of,sont., T. Bulc, "!'. Dumbrav!l; 
se gândqte cineva la eventualztatea asta, In .sute de esclllplare în. car~e postale ilu- Cor. Ardelean, R .. Cuparzu1 ~-r.~ t 
căci toţi ţin disolvarea de imposibilă, strate pe ::arI a~ mal scns ŞI versurI mur- de exactorul domemal A, Gera -- Dup! • 
sau chiar absurdă. ~- dare ŞI, sa,trl~ltea la fruf3Ză şi iarbă mal terminarea servt'ciulu1 divin t'l:nerimea gim 

Scrisoarea datată din Viena si a- a;~st ~In 1 ~lbCl1u, anume ~n ce~cul cuno- nasială, elpvele şcoaleJ cle lete prprwn 11. 

Părută în "oile guvernamentale ~a fi Ş m,e or UI lOroganu, pană ŞI la teranl' un bl' d' t' . • ,1. 'l ' 
J' bu~nă-oară în comuna sa natală Pec'ica-ro~ A pu '&C iS ms şt nu~~u;r08 8.a ac una' 

... fost dară fabricat indigen, eşit din o.fi- ma~ă n'a remas om nedelectat de acest ~n sala cea mare de glmnastu·(t, und2 
Pastorala ep'iscopullti no- cina mz'nistrului StiU şi va Ji fost o falSificat. In (aţa portretului cernit al Episcopulm 

Sermauă fard. 

st'I"U. Foil.e locale înca tot nu se pot îm· simplă Încercare d'a îţzfrica oposi/ia şi Tabla regeascâ să retrage şi enuntă Mihail Pavel s'a dat festivalul constăta 
paca cu noul flostru episcopesc, 1. P. 8. a o îndupleca să conteniască cu ob· apoI sentenţa c,i aproba întru toate sel~- tor din următoarele puncte: 
Iqnatie Pap. Le ar fi placut să vază în slruc{ia. Dacă acesta i-a fost scopul, tenţa foruiui prim ~i astfel pe Măg las pen- 1 Psalmul 1-:0 b' , n'''''J~./. 

, 1 . "tru.. calomnie ~i v "H.huare de ono'are îl . ~ A o, cor. .lserfAA><>C '. ' 
scaunul episcopesc pe alt cineva, mai nu Şl -a ajlmS, căci oposiţia m loc să osandeşte la ~ lunI închisoare ~i 100 cor. . 2. Cuven~are de deschtdere, rust1Li 
prietin tendintelof şoviniste. A~a JFilg- z'ncete, se pregăteşte la luptă nouă. 54 amenda pnncipală, 50 cor. amendă sec un- de dtrecforul g~mn. Ioan Butean. 
getlenscgc scrie în numerul seu de ert: de porbitod s'au illsinuat la con/erenţa dară, eventual alte 15 zile închisoare. 3. Imn studenţesc (poesietZe Coş'[;U() 

Pastorala întâi a episcopului ro partidului kossuthist declarându-se gata p. Tot pe aceea vrem~ scrisese "Con- 4. Cântec barbar, declam. de ştud 
ma"n d.on Arad se va ,.,it; la 7 lunn'e a duce până la estrem obstruc.tia. trola cum sub protectia directoruluI semi- 1 Marcuş 

~ ..,. • • ' ' 1 d' A \ " .• 
în toate bisericile din die,:esă. Ioan 1. Lui SteU nu-i n!mâne dară altă nana In rad R. CI?rogartu~ prefecţiI 5. Lacrimi si suspine orch(istt(~ 

1 d "t ~ d " ~ d t~ologI bat pe,preparanzlI alumn!~tI şi când r VII ' , 
Papp deja cu prileju,l banchetului dela ca e eca sa emzstOne{e sau sa se ea VIIl apoi la director pe ponoslu Îl mai dă c. g. 
instalare a dat dovezt despre ura ce o învins. Urmarea tot va fi i'rzsă demi· afară peste cap, în cat unul căzcnd s'a si 6. F~paf'''''Ii~M,ra(?)..,~4ecl(on.ai ;: 
nutr/şte în contra maghiarilor, iar acum sionarea. Repetăm ce-am spus într'un boJnăvit grav ' F. Bontesw, stud, abit. 
cu vorbirea sa pastorală pune grămezi! articol de fond, în care ne-am ocupat v ,Citat ~ fiind redac~orul respunzetor V. 7· Rugăciune din opera.,-"'t-MotS'< 

d!fi A . '1 l Bar, clanu, In pr.oces s a apărat cu aceea, că de Ross"n~·. 
vîrf.. Ce·' drept î<>l ascunde simţemin- e a acerea ppOIlXl : '{Z ee guvernu- I 1 l' b • • v~ 1 8 'Il arttco u a scns pe asa uneI scrisorl pri- 8 T d d H ' d l ' 
tele între fire pline de tămâie, dar cu ul re sunt nurnJratec. De disolva- mită dela pedag. de curs IV. Victor Oni- . o es auptmann s, ee aH, 
toate aceste cuiul românesc stt'abate prin rea parlamentulul însă nu va putea.fi şor. Cercetarea 1nsă a dovedit, că elev cu de 1. Dant ştud. ab. 
sacul maghiar. In aceiaşi, vreu~e în vorbă până când un nou guvern, îm- numele Victor Oni~or nu esistă nicI a e- 9. Am plâns, orchestra el. TlJl;, ~ 
care îşt îndeamnă cr€dinâoş'it la iubire păcând cumva oposiţia, nu va câştiga sistat cândva in prepara~dia din Arad, în 10. Glasul unui Român, de A. ~1lJ.' 
~m1W.J""utata~, pace. 7_ resmedarea "!"',1 " "-" sau î'./c /fi::'!.?:? urmare avea .u~suşI BărClanu să respundă reşan declamatie. 
• C' ..... o , (,(I<:r . 'I' "t.;. ",' '-,erI" ,,-Lc-r''l. de erI' , 
gilor, cinstirea "înaUulut guvern" Şi ~',_H, '~. ! 1)"'iLl: ! I :;tll::,-r singur; acu- .I~. Serenadă de Vachmann cuark 
la muUe alte lucrurt bune, cu adere' ! 1, ' ',:i Ltn.:, .. ntdt prin ~ilcL de., VlOltn~ -~-~""--~' Te-_ 
umilinţă îşI aduce aminte depreaf/f{, 1 ~'!-""~:r t j:;~ ;'~' 1 ~'o'i ţ 'ci,1, lt~lt de dl ad-" 12. Cuvcnt de î ,~;j, erc, dr ... Wr 'c,~' 
ţ'tosul nostru .fmperat~ .Francisc losif J'" ,~:; A .. • >,h. " •• ~. n'. ; "cot P:', ~T fl!.:' ,','- !l':rclanu se apără R. Cupar. . /' , 

1
, ~~, 'n'''. "",; .. 1- - '" ,; H rost sedus,n.eun " • , , . m1raL~', ': 

1., amintind totodată aşa în treacet cu treI nr~~e!:dePe~lt!a~n~; di~o~e~. ~i~*.:.' 'ia', r etracta~ ~:." ~l-a e~'p'-nl11at pan~l~e~ e r~u ,a t'i"lHluat cu "lJin veci a,nintirea lui' ~.I 
mat e w. rege. A "a vorbe<;!te wn episcop. 1 1 1 .. Ţ Ţ t t A - corul b~'o . , 

lfP D.9 lf rogariu contra N ăglaşu ,UI ,neamyn or, ş~ că a apărut a.rticolul contra 1?-lul C}oro- esecu a ~e ""er~ce8C. 
maghiar, membrul casei magnaţilor! red,actoruluI t "C<?ntrolel~ ~I armc al dlUl gariu. 01 Dr. G. Popa insa II dcsvalcştc Dupa ameazl .r;' a dat o asemen,' 

Tot coarda cea vechie! Compatrioţii IOSif GalJ, v alenu BărcI~n. , perlidia in toată goJaciunca sa, arată anume serbare de jale şi de recunoştinţ4 şi Ite' 

nostri maghiari în şovinismul Z()r anti L j\hlgla~ul neal11url~or, fusese Judecat cum tocmaI în acel numcr al "ControleI" l' 'l ~ d 1: • 
de cătni tribunalul dm Tlllll~oara In 3 lunI ~In cal'e-'sT cere crtare dela dl Ciorol1ariu, şcoa a CtVf a e ,ete cu 1nternat, cai 

dinastic ul"tit că titlul consMtuţl'onal al M. d 1" t . ~ t închi~oar~ şi 1 Sa cor. amen ă pel~tr~u ca- 1n raportul despre banchetul d~la )nstala- precum se Ş le, a ,os cea mat Scum'l" 
Sale e ,Imperat fi rege c. lumnle ŞI vă~~mare ~e opoare. CO[~l1Sa co~- rea episcopuluI Ioan I. Papp, Iar li terfe- opera a nemuritorului şi ntîntrecutltlui~ i-

tra dlul R. Cloroga.rlu, "ltl ~rtlcohI ~omţll~ Je~te ~i mal presus de toate cum în posta lapte bune episcop român. 

Disolvarea dielei. 
De-o preme încoace, mal ales de 

câ1ld obstrucţia a mânat guvernul luI 
SteJl în braţele ex-lexulul, din nou şi 
iarăsl din nou se /dţiau svonurl despre 
o apt'opiată disolvare a dzetel. Aşa îtt 
ii/ele trecute joile oficioase din Pesta 
au publicat o scrisoare datată din Viena, 
în care scrisoare se spunea că SiiU va 
înfrânge obstrucţia cerend dela M. Sa 
împuternicirea d'a disolva dieta şi a 
ordona alegert noul. Scrisoarea mai 
spunea că acest plan are şi aprobarea 
competentă. loate aceste, scriitorul le 
avea ,din isvoare sigure. c 

In jurul eventualel disolvărl a die
tel s'a încins o discuţie vie, a cărei re· 
sultat e commlicatul unei foz oficioase 
ce stă aproape de guvern, comunicat 
în care se spune pe faţă, că dieta nu 
se poate disolva până nu e votat bud
getul, sau cel pUţin indemnitatea. 

Da, parlamentul trebue să vo
teze budgetul, - scrie această foaie, 
- sau cel puţin trebuie să voteze o 
nouă indemnitate, căd numai în a
ceste casur: se poate disolva parla
mentul în mod legal. La tot caiul, 
ilegalitatea disolvdril parlamentulUI 
fără budget sau îndemnitale votată 
e micşorată prin împregiurarea, că 
guvernul a avut toată bunăvoinţa d'a 
căpeta budgetul, dar a fost împie
decat. Repetăm, asta ar fi numaI 
circumstanţă atenuantă, dar nici în-

naţl "C~lugărul ClUhă .... ŞI nPlaglalOfll redaqiunei sub titlul "brâu ro~u" respunde 
apăruţI m anul fg02 cand se. pregăteau unul amic, să fie cu râbddre căcI graba 

Adresă de felicitare. 
nea1"?uri,le la noua alegere de ep~scop, care strică treaba şi mal e vreme s~ revină la 
lI1evitabll av~a, să urm~ze dupa procesul briul ro~u al părint. Cioroganu, ceea-ce 
morbuluI fericituluI episcop GoldlŞ. va să zică: las să treacă peste proces, că 

In "Călugărul Ciuhă" invemaseră cum apolo să o apuce da capo. Spune maT Suntem rugaţI să publicăm ur,;,,: 
păr. Ciorogariu n'ar fi plătit plata legitimă departe dl Dr. Popa cum acest c~ra~ter toarele: 
a unor hamalI şi apoI s'a băIăbănit cu el, de om de ar fi ertat, mâne.ar v.el1l ŞI ar 
îl numeste apoI ciung, nebun şi cu un zice, că dl Ciorogariu de ,fncă Şl-~l retras 
cu,;cnt aplică dicţionarul "ContreleI" la dl procesul ~i tocmaI generosltatea ar lt1toarce 
R. Ciorogariu. de armă contra luI. S1?une ~um acesta 

în articolul "Plagia1.oril" spune 1'1a- nu eUl! cas in,cidental, CI Bărctanu ~acc d~ 
glaş cum păr. R. Ciorogariu a furat dela treI am mesena gasd~I de ca}on;mare ŞI 
consistorul archidiecesan un circular şi apoI vatamare de ~noare şi acu:n l~nca ~u re
I-a presentat congresuluI de opera sa, cum gretă alta decat~ c~ est~ pr!ns 111 capcară, 
R. Ciorogariu ar fi plagiator de carI fieer- ear nu că a calolUl1Iat ŞI vătamat. 
tatul episcop să jeluia că e încunjurat, Bărcianu apoI car se întoarce la ar
spunea mal departe că însaşI pastorala de mele luI şi spune tribunaluluI, cum ~ ch~ar 
Paşti plagiată a fost de păr. M.angra, nu- acum dincolo la tablă se dov~deşte ca ClO
mindu-I pe numiţii domnI "amiCi de cruce rogariu este un ordinar plaglator etc. 
între cârdme"'. . '_. Tribunalul enunţă apoI sen .inţa prin 

La pertractarea dela tabla regească, care 05endeşte pe Valerie Bărcianu redac
unde Măglaş apel,ase, s'a pre,sentat cu ,~d- tDrul "ControleI" pentru caloIll~ie, şi vătă 
"ocatul seu Dr. F ay, ear părintele R. CIO- mare de onoare la amendă prinCIpală de 
rogariu cu domnul advocat Dr. Cornel 100 coroane şi secundară de 20 coroane 
Nicoară. eventual 12 zile închisoare. De motive 

, Advocatul l-a apărat cu de toate, cu atenuante a luat tribunalul, împregiu
Eminenţa Sa dl Mitropolit şi neprihănitul. (!) rarea că nu din initiativă proprie ci din 
secretar mitropolit?n Sim~nescu, cu aC~I~, impulsul scrisoriI hilse a scris, apoi că. n'a 
că M,lglaş a glumit numai, a făcut spmt mal fost pedepsit. Condamnatul s'a mul
cu "Telegraful", cu "Gazeta", cu "Egyet- tumit cu sentinta advocatul Dr, G Popa, 
ertcs", cu opinia publiCă etc., ear Măgla~ ~ insinuat apelată' pentru urcarea pedepseI 
în .felul seU nebădăio.s c,u fel ~e f<:.l d~ dar după informaţiile noastre ~l Cio:og~
sCflsorI, a presentat Şl o Ilustrata c~ hgur,a riu nu va usa de dreptul apelăţtI, căet prin 
păr. Cioroganu la masâ de beut Şl cu ţl- urzirea proceselor nu 'i-a fost scopul tru
ganl, cu I1~isiun~a sa de controlor al mo- peşte să-'1 înfrâng~ pe v: al. B~rcianu p~in 
raleI pubhce şi mal presus d,e ~oate, a \l1chisorl, ci să-'şI l-a satlsfacţl~ pentru lt~
cerut ascult~rea c~ martorI a. Emlllenţlel su\tele ce i·s'a făcut prin dove~:hrea C?re~tl
sale dlul MItropolIt Ioan ~leţlanll, a se- tătiI sale si aceasta satisfacţie a pnmlt-o 
cretarulul mitropolitan Leontin Simonescu, p~in sentin'ta tribunaluluI; nu .tine dar să 
şi fost cassal' al " Asocia{iunet" , a secreta- \ fie Valerie 'Bârcianu şi închis ' 
ruJul consistorial din Sibiiu Ghită Proca, 
amic intim a luI Măgla~, Rotar' etc. etc. ~,~'=""-
faţă de condusul 87 al protocoluluI congre-

Teregova, 1 Iu!(Wt ft* p. 1"~. 

AJ/llt Onorate şi Revcl·eI/(lI'ss.iml' JjleDirc'''î 
Dr. Ins!! 1. Olan'u ÎI! , CaranS'tbe,! CUJ!I",,), 

Păr-mte ! ':: 
Scânteia electrică ajunsă fa inimt' ,! 

noastre ne-a făcut de am tresări!, d:w .: 
tresărit cu toţiI în mod plăcut, bUCU[~cF, 
du-ne de pasul ce l-aI făcut Întrânc ,:'i 

tagma monachală., ' De 18 anI adunI şi: . 
loseştl puterile şi 'cunoştinţele în intet>". 
preoţimel şi sp re [ala diecesel n03:W", 
De I~ anI ÎmparţI vastele-ţI cunoştin,'- ,',! 
binevoitoarele-ţI sfaturf în institutul ,T lj 
Caransebeş spre loţcr.;:ul COHnU1, ~ H;~ ,1.; 
atâţia anI al dovedit prin purtarea-~:':';~, 
şi peste măSUră'mQd~6ft.llj~"'lll, 1'°., 
lua-tI nid cea mal mlc{t prc acere, CI ('"., 

cu t'rup şi cu sutlet protcsor drep; \ ,"'.'~ 
voitor, modest şi de esemplu zllntc ţ'llf 
purtare elevilor încrezuţI D-tal~, dm;Jie" 
iesă corpul preoţesc. ~ ~~aI puţltl' , : 
dovedi toate acestea 10 umpul s ,.Ce < 

d d Pn" fost numaI profesor, ar, ( ,,' .,:: 
grijirea luI D-zeu al ai " IreC!Or Il', :'; 
se poate "edea o ~..;i1lmbare ~ntr~ !>', 

h ' b~ în~ numaI bll1daca, ,~ care sc llll < _.Y"'"'~ fi -, , . 
este. VeI fi f.lvut sup~rărI, dar conv\I' ,;., 
dacă ca (o~tl elevI ţi-am c~uzat S~p'1~::~ 
după. ce am ajuns preoţi, am ltlţeles~<t ,:',: 
strictetace al desvoltat-o a rost dreapta, s,,~" 
riie c~ ni le-al dat au fost totdeaul1il tj':'i 
De acea prime~t~ din partea ,noastr~ă "~oI; 
mal si.ncere felicitărl ~u ocasll!nea ;~,C! 
în tagma monachală ~1 fi convll1~ c ',,1 

felic \tărI nu ,sun~ ~icl impuse V~l a~!~~; 
ci purced dlO inHul curate. le. 
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Cronică bibliografică. 
Duşmanie. Roman de l' asile E. 

Jloldol'all. (Sibiiu 1~1()3' 112 paginT, format 
. Y dor(l!!c ca opudle lor să fie cvart mic. Preţul I cor.) Romanul de fată 

Toţl autortI car , ~ , ~ l .' I ~ I 
'1 no~tri speclBlr spro rocensllllle, : a apărut pentru 1I1tLa~1 uata In co oane e 

date eolaborato r1 or I '. " 

ţ ' j.ln trimitl1 tn eAte dOl1~ I'xempl(lre, I Tribuncl u Autorul e un ti ner scrIitor de 
1,· sunt ruga ,1 nil. ' n ~. . 

dl'eOl1re.!'O 110 exC'JllP]UI' are să se pilS.r('z~ pe ~nllla ' O laudabila dctivitate Iltcrc!rJ. Romanul de 

bibJiotf\clll TrtlMţlolutl(', , fatel e al doilea romall, care a apărut în 
preluAiî, articole şi cercetărI lue- vo'lum, şi _ un mare progres, mal <des 
de Ilarie ClzclJdi. (Editura RevisteI în privinta limbiI. Pe când sllgetul rorna-

rare "fi" 
SMnl1nătoruJ" ,Minerva, 1l1stltut gra c ŞI nului ÎntiI n.\leteor" aparţinea domeniu-

de editură, BucureştI I~)()3' Preţul cor. lui fantezieI, în romanul de faţă, autorul 

a. 2.;0*). Titlul e nPreludil"; da~ nu pre.l.u- ÎŞI Împrumută sugetul realităţiI In fond 
diile uneI activităţI literare, CI prelu.d,1I1e e o istorie tristel; accentul duios predo
probabil, ale uneI seriI.de lucrtirl crltlce- mină. Nicf nu-l de mirat: ne descrie doara 

.... "': literare de-o netăgăduită valoare. DI II. viala românulul apăsat. Lectură plăcută. 
Chendi are deja un trecut de critic-literar C. 

10; 

'U! 

ta 

tn:. 

:St ' 

1:, ' 

bine apreciat nU numar la noI, de, u~~e • 
a pornit în lupta pentru :rumos, CI ŞI In Nm.Jcle de Vas. Rallla Bliticescu. (T0-
ROIllilnia, unde îl vedem In fruntaşele r~- mul 1. Gherla, 28t) paginI, format oelav 
viste ca manUitor dibad al scapeluluI Crl- mare. Pretul 1 cor 60 ti 1..). -,- Va~ile 
ticel Volumul de faţă, elegant ca înfăţl- Rama Buticescll, scriitorul mult gust:1t al 
~are, cuprinde în 209 paginI următoarele anilor şeptezecf-optzecl, a scos in volum 
articole: Doue categoriI (de literaţI). - novelele sale apărute in diferite publica
Eminescu (material nou de studiu). - ţiunJ periodice. Cea mar veche "Parola 
Creangă şi E1ninescu. - Samson L. Bod- luI Ali ~Iusta" a ap,irut în 1t\79 şi cea 
nărescu. - Th. Şerbănescu. -' In che~ maT recentă nRegina baluluI" este scrisă 
stiunea limbeI literare (rcspuns d-luI Di- în r8ys. Ranta-Buticescu este un povestitor 
mitrie Zamltrescll). - ~laria Cunţanu şi plăcut şi in novelele acestea, IS la numer, 
Maria Boti~-Cioban (din şcoala Coşbuc~. găsim unele ca de ex.: nFlO1'ile codmiul" 

~,Iuliu C. Săvescu. - Radu D. Rosetti. care subjugă atenţia cetitoflJlul. Bune mal 

- Grimm în româneşte. -,- jTraducătoriI sunt: nCostică", şi "Florile dr'agostel". ;\ota 
românI al luI Heine, - Un poet reclama- hazlie dominează în nuvela '!)H.cp,'lIla beI
giu (FI Becescu). - en poet decadent lulzll~. Autorul face şi multă sarir.1 şi are 
(Iuliu DragomirescLL). - Geniul din Con- une-orl observărI psihologice de o patrun-
stanţa (poligraful Petre Vulcan) - Fru- dere deosebită. E. 
moasa Loreley (schiţă din literatura ger- * 
man;:i). - Poveştile în versurI. - Semne 

bune. 
Cuprinsul bogat al CărţiI precum, şi 

actual itatea chestiunilor ce tractează, upol 
valoarea, priceperea şi destoinicia autorului 
în materie literară, _. sunt destule motive 

de recomandare pentru carte. 
Este prea îngust cadrul acesteI micI 

notiţe pentru a ne putea întinde la o al11ă
~i-: ~~~.). cmfittrrccensiunoe, spre a pune în evi-
~.I;' rlenţă claritatc:.a observaţiunilor, fineţa cri-

"Vaca.nţU/. Comedie originală Într'un 
act, de l\/aria Baiuleseu. (Nr. 10, din bi
bl'Jteca teatrală, ed. de nSociewtea pentru 
crearea unul fond de teatru romell1. 3~ 

paginI, Preţul 40 fiI), Comedia e destul 
de succeasă şi potrivită pentru d'a fi jucată 
pe scenele diletanţilor nostri. 

Felupim.i. 
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'""rreaWb* 1(l"'MftoruluI, dar credem ca aceL·el: 
au avut prilegiu de a ceti scrierI de ale 
d-IuI Chendi îl ştiu aprecia; ear cel ce 
lncă nu-l cunosc, nu vor Întrelăsa prilegiul 
de a face (;:unoştinţii cu d-sa atund, când 
ne vorbeşte despre atatea lucrurI frumoase 
şi edificatoare, ca cele înşirate în acest 

anunţ literar. O. 
:/< 

Emine.'wU, .'fi C()şbuc, Note compa-
'. rative de Alexandru Ct'ltra~ prof. (Blaj, 

1903, 108 paginr, format octav. Preţul I 
coroană"'). Cel carI s'ar aştepta ca studiul 
de faţă să le dea mărimea, greutatea ge· 
uiulu: ,t<.:cstur doI poeţî ll1:trl al neamuluT 
rom~lnesc [n /li/mere, ca astfel prin compa
rarea lor să-şf poat.l da respuns la intre
barea: care dintre aceştI dor e mal 
,,~lflle? .- se vor înşela în aşteptările lor, 
cnc] autorul cu mult maT bine 'inţelege 
rostul criticeT şi datorinţcle criticuluf, dl:c<'tt 
să facă din studiul seu interesant, - bro
şură de sensaţie. nAml;ndol siml marTo 

Gnul cu zimbet trist de lucea[cr nemuri
tor, simbolisând durerea i>ăl;Jşluită in inima 
şi mintea claseI culte; -,-c;elaJalt vesel şi 
ierieit, Împr{]ştiJnd in jur de sine sănă
liltca şi scnin~îtatea vieţiI dela ţeară .... 
Alăturea ne amintesc icoana împeratuiul 
din poveştr: un ochiu îl rîde celala't Îl 
plânge" -. asta e concluzia la care ajunge, 
analize'ind operele şi activitatea acestor 
dor geniI., Lucrarea de fată nu e o 
simplă nteză de licenţă", ci' pe lângă 
toată temeinicia sa, e şi o lectură 'plăcută. 
Ceea-ce Însă II d:l c~lrtir un deosehit in
teres,,-e felul analizeI 'şi vederilen ual în 

a~1fecJare<1 acestor poeţI, mal ales in apre
Clarea lur Eminescu, attlt de huiduit odi
nioară de un critic din Blaj. Cartease reco-
mandă de sine. \i 

JV. A. 

* 
.) Se aM de TOnzare la administraţia foH 

llO&ltre. 

Sil1gw,1 şt!d ÎIl lill1ştca Jîrif 
Cu ljâlldul la tine ... ill draBI dep,trldli ... 
In peptu mi remJle nădejdea iubin",l 
O lume î'lireagă de scumpe visărl . .• 

PrzlJirea~ml se perde 111 sara cresee"ud,1 
Ce 1,d/li-şl întinde mal des peste sat . .. 
1n lJ1'emll1i treettle sUJldu-ml s'an'ntă 
Şi uit pe o clipd, ca fu m'ar 1IIlat 

1 ntiesc zllc'odală orele ~fillte, 
Ce pururr - speram.' - sd ll'alba sjîrşz't . .. 
Din oc/ziHnl se scurg daue /acnlmrffrbmte: 
- O iartă-mI iubite, că m'aI păr.bit J 

'" 
OliIIIIJla. 

f J.JIut'(Ju Lupul. Poate vor fi mulţI, 
prea mul!f, carT abia vor şti că a eZiSLit 
i'n lume Şi un .\lurgu Lupul :\lulţl îll~~l, 
mal ales dllltre cel carl au umblat c:l1)d\'~i 
prin munţiI din GtI;lu!?i Carpaţi vor ti 
curios s,l ~tie, ce~T cu el -- Trubadurul 
?\lurgu e mort r C~lctorif carT au petrecut 
vara in satele ascunse de lume: Paliştc, 
Pehnita, Mărrure, 7\lărisel, Dumbrava l'au , D . 

:unoscut şi indritgit cu toţif. Cmbla ycşnic 
10, port national romilnesc, cu un lat brJlI 
trIcotor .. Când conducea oaspc~ir prin 
l~curI, de, carI se legau legende, începea 
s~ povestl~s~ă de faptele marI ale strămo
şdor nostri IOtr'un dulce graiu rom,lnese. 
De multe orI estaziat, sfirsind adaoga: 
- ~şa, domnule I Aşa am' fost nof!-
- Era un Că!ăUZ s,igur, care te trecea prin 
văT, peste stancI ,~I ape, peste care chiar a 
t~ece numaI e ştIInţă. OaspeţiI sub ci:ll,lu
zirea lur treceau teferr prin ~·alea Dracu
lut, prin care - cum spunea legenda. _ 
om nu poate trec~. Ir c,lluuzia în P{'~tera 
lj!'llOli/a în care ~u[~ar îngeriI pot Într~, _ 
ŞI ~lurgu ăsta, pnellnul c<1lătorilor rom~lnJ 
a murit Un om din Dumbrava mi-a adu~ 
vestea, că a C<lZllt de pe o st<lncă şi a re
mas mort. . .j\1urfju Lupul nu mal este .. 
D_ar v:cdl1lc a !ost ~ă-I păstrăm memoria, 
cacI ~I el, cu, sflnţeŢlIc a păstrat curate mo~ 
ravunle ŞI s~mţeIll1ntele rom{incştT. 

A Illurn Mur;;u Lupul, si cu el unul 
dintre cel din urnul trubaduri români. 

l ... :m. ls. 

~~~~=~g~T.(J·~:x:=~~a J,L- . . ., · . .. "'~ 

il Cornel Tămăşdan, ti a neguţător de COlon:, :I::::se şi ape minerale ~ 

If~ stp. Apchidueele IOliif N.r. 12. ~ 

l~ Işl recomandA magl.\zinul bogat de ng 5-10 ~e,f;? 

J·l Colon î ale, z ă har şi de 1 i cat e s s e 
M cp~ mllJ fină cafea de Cubt1., Mocca, oeai din s\"rMnăta.te, 
~ c1elica.tessa d~ prima mArta, tol; felul de ape minerale, vinuri 
t( ~ m'nuna.te, şa.mpa.nie, coguac, tot felul de poa.me 8ul~ice şi 
~ cereale, cu cele mal moderlite preţuri, 2% rabat ]n ph'itirea cu 
H baul gata. ~ Telefon Nr.419. t1 
k:\''.9!M-·~.v'?'::;'·.1',)~iJ;~I~f--:;C:·~ .. i;·"0--~"::>'(' ~'-''t.'~/.t''~~ . .. ~ ~., '. '. '1i".':~ t-~,7·-~~ 1"'-"'" . "-':1'~r;-,l~'''''''''':':vt," ~ ~'?",~_:J:'>" '?'i i,~; '1 " 1),', ~r '~_ 

V'iji1> ... If;' ... ~-ii;.~~ .i)~~~~~-.4d{·:li.; ~~ , '7~" > • ~ 

11 
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Spre binevoitoa~~ea atentiune! 
Am onoare a Ve încunoştinţa, că am deschis În Al'ad,. st/rooa 

Deâk Ferencz JtrTr • 24 vis-il-vis de biserica rcformată, un insutut de 

litn~[ra~ni~, cync~[ra~hi~ şi ant~[faDhi~, 

l lh~pOZtt de CiaSOi'llice şi giuvaericale. 

I 
I 

~ 

~~ 
II Uenozit de ciasofuice şi giuvaericale. II 

~il~rn6n§ffi.~~lffil M~ji ijfU~.~;l ~'r ~iiJlI 1 .. _ L ~ ,_tr" ~ SQ, ...".,~ ~ I~.- biU 

~ ~ 
U~~~ 1. 1tEREOri şi FIIll~, ~,~,~,;,.a,~_i 

Fabricant (le IllobiIe ,..~~:; 
:: A p a d, Calea Andr3ssy N... 6. :: m;: 

~ .F"ilt"l,' 'in lHe<li .. ş, ~ 
,. ~1!I,!j Atrage atenţia onor_ public şi-'l roagil s~ visiteze fir 

Marele seu magazin de mobile 
dela fl:bricl\ 8ugmen' atti. 

Are ln msgl!zin mobiJele celE'a m~l moderne lucrate 
tn stiluri deosebite; a~ortiment bogat. 939 7-20 

1121~1 ~1.ffiL~ ~ ~~ 'm!gro~gr rn;,e:.l ~ 'Ii.!~i! .. -~· ,~ ~., ~~. ~"~ U~f.a _: r_: - > ~a]~ 
" '\ 
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'71.2 4 "TRlnUNA POPORULUI" 
~-~~-----___ -:--:--------....:;.;....-------_ .. _-------________ ... _Nr. 95 

S T E Il N Â. Strămufare do bi(ou. In atelli-ia pu.bIieulu"l! CREMA croitor a la mode. " 
- Adtw la eunoş~iuţ~ mul~ onorat. public ;;!~ Am ono~re a aduce Ia CunoşHllf, 

3 MARQ..ARETA Ara (1, colţul pieţeI 1.'okoly şi str. IUupoul de zidipe M. C?n. publw, oam doreşte Il zh~' 
:;) }1orl'ai (lângt\ cafeneaua Zl'ir:yi)' ('s. bl I ,1 1, = '~ ~. s, 8?ot p\m~ a"ti'lil 1:1 A RAD, strada .~ , :ou meu fl8 zidir~ din Btrad 

'::. este cel mai sigur mijîo\.: pEntru GMuHd to' soiul de bl:li;Je bLrbM';~[1 Kâpolna) n·rul 4 'lam s'rămut,'ţ In strada IlHCZ'cll Kitroly Nr. 3 din 1 M' .~' 
cS producE'rea, P2Itcc$IOl1lnea ei eor;- :ţ dm stotl;; ergL;l!lf} IiILU indJg:me, dt'·Pl. rucd·; C sik-w-Cl'argel"" l1-rul 13. 8t. n", l'~~J! mutat in str. KUlm ~l~~!14,' 

: -... ~el v~rea. ~_. ',' ,EH\ mai noua \lI croltură LU şic, pe lâ~ g'\ ././ Cr.nd ' 
R a It\Ultumesf' M Un b" 

:1; ~, il 'ţurl modera.te şi COIHilt11 de plntă aV~ll' llgen .. 1 mult ou.p\lb:ic să biuevlliasci\ Il m~, .. v •. > • • pU l}« 
::l F""'I"I''ftIl'''C'SE''''EI ~ t' ,. , .. p ... 'utru partmlrc'li de c"re ,t '" ~w...... .... "'" : JOilsa. pl\tîlm ,t pe miii departe semnel . ;t .. ,n a vreu· 
~ ACf'st milluuaţ, pre~'Rr~t ne,.l1- ::' La dorin$3 mij duc ~i in p:ovm$a. B76 3- 25 cu deoseb. stimli. ~~Cl In decul'!:! de 7 ani, il rog B;;; 
~ ;tl,mator, cunt şi f/i;ă gră~iroe ale C' Ajunge o coreBpoDdenţ~ tu ca.re să tiI! x1.lgat M . h Inevoeas~~ a m~ onora, şi mal d~. 

'<OI un efect uimitor. ~' sa m~ pr~zm'. 968 7-10 1 it 1 Y i III e s, parte cu l'a. 
, '~ In (i~~e'\'B l!lih~ le,ce s~ dlspat li. "00) architec;-mereprinzlHor. Cu deosebită. stima· 

~-' = C" aiuv>$0ie, peÎele de ficat, ~~ojH, 9 
'-" j IlkU1\I.!J:W:, bi.'.blţ0lt', puud. negn.l ~ 
~: (comeuunett) Şl toa~e 8te~ţ!uUlle 2: 

• ~ \le pl:le. NtHeZeş~tl mcreţlt~l'lle '1 :f 
,= ciupit unle de "i;j,sat (bubtlt) a ... aud 
; efuet chiar şi asupra ceh.~r rotd 
N ~ ! {U3111bai1 In 'V1IH\tJ, di,w::-a it) face ~,{ 
E p61ca l.Ultl,~ şi tJ:UIDllu8&, ; 

, ;:. Dt. MOBeugdl şi Metzgof, lCi- §' 
,a; ~ 

'~ auml~:l pro~. viudeca lncr~ fw:mle ::l 

::1 \le pa obrirji cu ~jutOtul m~",a.· e. 
'::'> giU.,ui. t3PN ~ct:::'i. s~.op GJ:(;ill& :c. 
f Margarel.!~ eB~e cea miU po~rivlt,;;. <l> 

· ~ Uaca f41\ zilmc se Jllt.;Be~,z~ cu ~ 
· ~ Crt.ma Ml.\l'gl:»L'tlH'i, dlBIHH nu nu· = 
,~ ma.l aluni ţ.' ie, pf:ltele (ou fLl,;t.t şi o;;; 

~ alte DeCu.:uţt:r:il de pleh~ ci şi ~. 
~ ;:rqunie, ciupltllrile de btl bat ijl 
.~ ~ .... al'm anom·~il1 cauz;~te prm bAt!:l· 8 ,::1 ... · = nqe, gdjl, b"ală, etc. Un l,rljser· ~ 
i'; v~,iv in contL'~ at~iiei bOllrtllUi ;:; 
• .Q şi vintului. Şi ziua se pOa'Le In· 5: 
· ~ ~I:ebuin~a. ii 
~ ~ 

;: 1 borcan mare costa 1 jl ,unul ~ 
1 mie iJO er. Pudra de damă Jlar- :=. 

garela oU er. Săpun Margareta ;.: 

SEIDEL OT"I'O, 
fabricant de ci\c,iulI, 

ARAD, .6.ndrăssy-tăr ~'r. 9 
(VIii! a ViS cu b!G,~ilCi:;.J. 

Execut o:l-ce fel de ~1ipiu. mi
li~ .. u, POSHW fiJ1~Dţi.:.l pentru pvmpierl, 
pentu! prevyl şi clviu, clilit~~e imua, 
prt;~ modeHlt. 935 10-80 

I III atelliia p"bli('ulul ziditor! 
Am onoaie ~ ... 1i.l.<Cl 1~ lUllol;lt,n~'; m 

,Jll. lJU'JHC, că lH stLHla Kapa, n-rul 12 
lu~':l ... }lrOVlie) ~m d~s ha! 

O cancelarie de zidire. 
ln~r~pfind zidul de c~~su nou~ H):!l.aU

l:aIOtro Şi Schiwbtltrea de caa,1 vbchl: cu U1I 
• ;u\â.~~ ori-ce smu de lucrare ce se ţiue de 
,~m\il ăsta, pe l1~gâ p,eţ"ni E;,fLine Şl g6Lnţle 
;lt):,olu;a. 954 9-30 

CIl stimA: 

LADIOS pAL, 
zugruv • 

AI ad, IStl'ad,. Vesse16nyi N r. 47. 
Se rl. Cl'IDt:.nd& om'r. intreprinza

torI de cladirl, precum şi pubiicUJUl 
nll:m-', se ang:jeaza sa execu.te orI-ce 
lu..:,r~r6 de t:llHJ8t j~n. 

Pe lângă preturile cele ma~ avan-
tagwase. 934 10-30 

Primeşt·! de I.se menI stll'pireu. in
sectelor vt1~amc\to'~l'e din locuinw. 

'VOLF JllNOS , 
- c;Dbular de gb :t\3 ne blÎ[b,;~1 lJi dame.-

AraJ, colţul pietii L bertăţil şi str. Simonyi. 

. Am. OnO!H') >! atrl'lge at."·ţia ono public 
'.;J!; 1\H~ ~1 provl)Jlâ, ('s tn atelierul meu de 
niobotdl ie pH g,HEi'!C ghetele tele mIII fr,"m'~811;~ 
";.'c~ >nt~ ,~i 8vll<,I~! pr~,:ulU şi gh~ I.l' ortope~ 
rl~ce. lJ,: Jâ~gl d, ;);111:: g.~.::;nlHl, 994 1-50 

atelierului nostru de 
Iăcătuşi şi reparatw: 

din ARAD, :str. Vnrja~f.Y Jozsf)2, l 

C':H~e f E!t C": f:m lucrurile în fier ,M'1~" : 
zidIri, grattt la 'mormin# ,t vetre practl<'.', 
1 !Nmill \-i lat f"led Cot:' .: il ;;,~:,lIri \!ii:: Olt, 

l1<!;i\, p,,; ial!gti. preţurI foarte {avoral1ile \'; 
g!lr~n,:e Ub~l;lil~ . 

Ca t,IS i. f':im~; 

VANCSO şi LANG, 
l&.calllŞ'. de l-Irta ţli Zi·.\j!I!. 

,"~-t ... --m . 
-----~._-

· .; • 85 er. Pasta de dinţi Margareta ~ 
~ . 50 er. Regenerato1'ul părului pro- .§. 

· ::: .. duce coloarea originala a părului ~ 
încănmtit 1 fi. Blondinisarea p,r cP 

r-~"enczlil.lg'er liit.,roly, 
mâiestru tie zidar diplomat. 

p III ntelllia ono proprletn,rt de (use. Haine pentru domni' 
rapori şi steaguri bisericeşti Am onoare 8 lltrdgtl ~tentid m. cu preţ excepţivnal de ieftin dupa cea 'ti', . 

· '~ .. rului de ori·ce eulom·e. ]Jărul pri 
· ~ · mesce o culoare aurie 1 jl. 50 er. § 

prtll:;UUl 11 ono public 8Supra modernă croituril ! 

lucrări de zugrav execută StabilimentuluI meu de t .. igle. • ~ : })omada tarmoclLÎninica cel mai ~. 
i : bun mijloc spre cultivarea şi c~'es e. . 
~ ~ 

:'::, cerea pă1'ului 35 şi 50 er. Resu· -. 
'~ I eito?' de musteţe Bohus de 'Viliigos 
:.~. ! spre cultivarea mustejelor ;d5 şi 1 1.:: i 35 er. 989 3-
, ..-
~ Clement Foldes 

i ~ Arad, str. Deak Ferecz Nr. 11. 

KALrJlĂR JOZSEF 
meehanic. 

Recomandă 

Bîcicletele 
sale de cea mal bună calitate. 

LUtlovic .Neisz 
Arad, strada Chorin 2 *i str. Hunyady 6. Primesc tot felul de lucrărt noue 

şi reparărt ce se ţin de acest ram, 
965 5-50 atât In loc cât şi In provinţ&, pe lângă 
ULMAN JOZSEF, preţurJ.o.-!p:-rorabile fjÎ garanţie deplina. 

.. d a·fi·..· bOl Ruga.ndu·m~ de partinirea mult onor. masar e e 1 C11 Şl ma 1 e. public, 
A pa d, strada aiizt .. PAl".;l." ", Se ........... --_... • ... "._,,11, .... 

Se Itlcomaudâ in ~'{:1lllUnel':t. binevoi
ţoare a onort'ltuluJ p"bli(', ~e 'Dg!lj~Z~ Ja 
"(It felul r/.e=, 11J.:,r~,;,r 1](ju~ ~1j rq.arlitarT Cf~ 
e~d ln branşa de mtlsar, pr' hllgi1 p;:qurl 
mOd'l'i·tt' el Ff"pr man p\rrnp!ll. ~i p"n:,tl'!ll~. 

La dorintd merge şi în provintă. 

955 10-10 

Zideşte fântâni, 
le curăţeşie, gaure§te sau le face ma~ adînc!: 

ItLAICS D't1SAN, 
9% 1-25 lll~iestril' r gi ar. 

Arad, Angya) utrzll Nr. 26. 
---~---_.~-----------~-

BIEDL JOZSEF 
cQloritor şi pictor de odfli, imitator 
967 6-25 de lemn şi marmurl\. 

Aract, l'ia.ţa. t .. ibert. (vis<s vis de etat1lie) 

Arad, strada Szent .. Pâl Nr. 3.; 
(Vis-ă,·vis de caft:neaua Eroei)';) •. 

Din stofe indigen", şi e:ugh'zCfiS([i. 
Executarea cu gust. Deasempne", r·;, , 
ori oe rl'p,ud!\'urJ cu prf~ţ sv ':iJlt~1 gÎi:;l • 
R~g apriginu! onO'l'atul.....,r~,..,...·-~ 

eli d1Atit1~i\ "'li,:", '."''f~ 
• • .II ZSO, r.~ 

l:l"uitor bl\rbMesc. 

------~·I 
Kiss Albert, 

tapiţer şi decorator. 
Arad, 8trada Yarjassy Joz'Ief 13." 

Primf~t.e tot felul d<:- lucrări de tap!(erif. '. 
decoraţiuni, cOl'fcrţ:o;'sr(' de IDlld'vţe ' 
o'l·ca repar Ar! cu ~ele ro!::! modt'.ib pr(Jr ţ 

Are In deposit gurnit tnterioară şi 

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

Liesmann Jozsef, Arad, strada Weselenyi 36. 
P}'i!t1~'şte toatf~ hwrl\rile ce se ţin 

bnnşa asts, cb;ar şi cde roa.i grele, 

Can&l)ele şi' IDl'idtlilurl Be gll;J@Ii.; r 
tu pt>rllifmenţl\ to deJlositul Wf!U. 961 11 (, 

de 0 

Eftine şi pe lângă garanţie 
949 13-30 PĂLĂRlERUL 

MA.L Y ALBERT efeptuieşte 975 9-

Reparaturi de biciclete, 
instalărI de 

- ARAD, Piaţa Borus-Beni Nr. 8. -
Pr:mpştf.' colorarea pr.lăriilr.!' de pngtR\" 

şi p;1ie, MrMtfştl ei ff'!nP Pl,It1; 1\iE"me"'N~ 
cur!\ţirea şi trf\Dt',(orm af€B ~or lh; pA mnde 
"(,I\ mat tJ.odi, Cdlcarea cilindrelor, ·inw.,· 
fotmrtTJ1~ 16 f'fBdUE'Şti:J CU tlft:ţ prompt. 

sonării electrice şi telefon uri. 
Toate pe lângă garanţie. 

Strada Salarz nr. 2. Telefon nr. 24:2. Se p-::imeec comor;dp. şi din pro ... iHir:. 

II 

I PianB, ~ianinB ~i n~tB mn~i~aIB 
se găsesc In depositul nleu ÎnfHnţ.nt in auul 1850 cu pre
ţurile cele mai moderate, la dorinţa în rate, eventu,~l wntru 

~ t n ehi p i a t eul u n 8_ ~ 
P'allcln m~,le sunt din fr. bricilfl: B(ht-ndort~r, Eh!bar. R(ff llnnO I 

Kem, Kţ~iroer, Koch ei K(irsţ·lt, Luft{'l" Lyrs, P:trcf, Pr(\k~ch, Schnabel, 
8telzhamru<:r, Bţirgl, B1.hweigh0ffer, Tb<k ei We8zpiy. 

- Pdmesc reparăr; şi acordări de piane. 

J. K RI S P I " ARAD 

In bibliot91'S mea de Imprnmntl\re taxa 
lunară pentru cetit este 160 cor. pe 

lonă. De volum 10 Bieri. 

1 ~)SI~~ CI.~ 1 S 1:-:» IN 
Arad, str. Dettk-FerCllcz Nr. 28, 

962 6-20 Nr. telefonului 35. 

\\ 

I 

)J 

pictăpi de odaie, 
precum şi coloriri lJi imit~ri de lNil:l indI
gen sau exoih' (fiodefaH) tn ~l!lec:u*ie r-t,.' gu:::t, 

re lângă preţuri moderate. 
Pri 00"' etţl tot· (dat!!. cur' fil'ea iocllinţt\!ol' dr, 
tot fdul de inflfc;p, yl' Hir grI gfl!l' D~if}. Co 
ll'Hm,:cle din provmte promrit ~i gr~ b'i('. -

La comande pe sa ma bisericilor ,.abat. 

Ujvary Arpăd, 958 1O~)~ r 
m:'îsar, timplar fi ru~'t .... ~tall1;', 

Arad, strada Lâzrlr Vilmos 4. 
S,~, (ţ'.::cmalldl1 m. on. pub!:;; "'1Nl f-xeouts, • 
·li ta, (pIui de Il,. rl<ri tlpafţin~4uai' ram;, 
de timplărie, ţlr<':CIlID aranjamenfe de pr,;, 
şi birouri, lucrări de clădiri şi pOf'luiltfi ,; 
materie uscată ŢI(' lt"g;~ p: ~·n ':1': ... ek ,,1" 

mcrt~:rBt~\. Ex'~e:Jţ r:~ ~"'ompt!'{ ~i sed: 
Beparal'Url "-epetk,i eftin. 

optician. 
.; +"'" A !; dr<.\,ssy- ",e t'" 6.. 

'!.. 
~.~ 

1: 
,1 

,i 
.' 

• 

'" " . 
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Nr. 95 "TRIBUNA POPORULUI" 5""-
Pră valie nouă J t , Prăvălie nouă r r r 

H·" "'E"G-' r. E' ... -JD"-' "UII:':j S·'. A1Y""'U("; LÎ A" "i ,": - j <--] ; 1'" ur-\ 'i; 1 

./ ' .' ~' __ ', :' ___ - .j ~.' __ _.J .~ _~ ~ ~ __ j' ,' __ , .] '" - ./ _!J' ' __ 

--. ma~e prăvălie de periI, pămătufuri ~i specialităţi de tualetă 

, < 

; .. , 

'.'" 

- A.nAD, Andrassy-!Cr 15. (Palatul llermallu). -
Am onoare B aduee la cnDoşţiinţ~ M. on. public cA aici In Arad, pirJţa Andrâssy 

norul 15, In palatul Harmann l am deschis o prăvAiie de 

Perii, pămătufuri şi specialităţi de tualetă. 
Am In depnF-it tot fElul de perii de haine. pdr şi dinti; perii pentru eCQnomia, d~ 

casă industrie şi lux,. vă1"uitoare "i aPe obif'ctEl in lfgMur~ eu, acea,te, precum '1 artICln 
d ~ r!;l 't· piele de cerb bureţi, obiecte de tualetd indigene '1 străme, parfumuri, sa· 

e cu.. il . "d' t ~c 
punurl pravuri, paste, ape de dinti, pu re, p~ep ene e . 

~gperienţele mele bogate câştigate pe acest teren tml ~8C ca putinţli ali pot ln 
dcst,lli chiar şi cele mat pretenţioase dorinţe ale cDmp~rMorIlor meI, cl\cl rlvna mea 
este: Increderea mnşteriilor meI. 

Cu deosebitll stirnI: 
980 3-25 

lIEGEDUS GYULÂ. 

Preţurne: Preţurile: !.I 
65 om. lunga. 1 fi. - cr. 1. 

70" " 1 9 05 " 
85 cm. lunga. 1 fi. 20 cr. 

75 " 
80 " 

1 II 10 " 
1 " 15 • 

90" • 1" 30 " 
95. • 1 JJ 35 " 

100" • 1. 40 li! 

L~ comande de 5 bucAţl se trimit franco. La comsnde 
de 10 bucăţI franco 1 COlI sa.. G'Sranţie deplina.. 

FISCHER KÂROL Y 
fabricaut de roduri de sîrmă, impletituri, site şi rocluri 

de oţel (materase). 

- Arad, J6zseffoherczeg-u. Nr. 8. -
~eco~&ndă f~bricatele 8ale de sirmă, aşll: rociurt de aram~, 

fir: ,ş~ cusltor, mal ales pentru fabrici, morl şi economii, preoum 
Şl sl.te v pentru clururl sistem Bachler. Fao rociuri de mână şi de 
maşma pentr~ tngrădirea de grădinI, livezI, ourţI de galiţe şi 
p~rcurJ; Roczurt pentru pietri, prund si CărbunI. Gratit pentru 
p~vniţt . şi hambare. Prinzetoare de schintei pe coşuri de locomotive 
~ fabnce. Saltale de ot~J, elastioe, prea practioe. Diferite .site 

r eI per, fier, aramă şi mlitasli, sIte pentru tutun precum tot 
e ui de lucruri carI sli tin de branşa aceasta. ' 

984 2-10 - Cal#ate bună şi pret~,ri moderate. _ 

J 

~~§~t§~~~8~@t~~ 

Imprumuturl da banI pa a1ll0rt1Sâ,re I 
mijloceso p~ lânga. condiţiile cele mal avantajoase, pe moşi1 şi rgj 

••• e In oraşe cu 4°3, 4·1) şi 0'/0 şi amorti.are de ~ 

20, 25, 30, 60 de ani, ~ 
a» ' adecă In camlită e socotita. ata.t oamăta cAt şi amortisarea din capital. ml 
@ Principiul meu e tndestulirea M. Ono public, oare vrea sa. tm 
Mi facli împrumuturl hipotecare. 
~ lmprumutu?'ile se plătesc în banl gata, scrisorile ht'potecare se 
{ti plătesc cu valoarea lor nominala.. Spese prealabile nu sunt, bcsele 
~ mi le socotesc ulterior. 
I Pentru desluşirl mai detaÎu.te 8 se adresa la 

_0 HERZOG SANDOH ml i .. Arad,. strada weItZer~.T"nos Nr. 11>, uşa 70 .ra! 
~~@~~~-~ 

.-
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Prăvălie de mode 

ROSENBLUH H. ~I 
În ARAD 

Colţul pîetel Szabadsag şi stradel Forray. 

Recomanda. marele 8~U magazin de 
dame : ma tasur!, pânzături şi chilonuri. 

Trusouri gata, barcheturl, plapome 
confecţiunea noastrA proprie. 

mode pentru 

şi matraţurY, 

Cele mai bune fabricate solide şi preţurile cele mai ieftine. 
Materie fin&. pentru reverenzl, 

coloarea, In Arad numaI la 1101 se 
bogat. 

Executăm confec*ionarea de! 

care tşi conserva. 
1) tl~ In asortiment 

+. 
'@ 

I I t§l. 

I 
~ 
I 

reveren.z.f, paltaana, p~rdesfu.r!J I 
şi le prega.tim prin bineounoscutul croitor Dragan Adamovici. 

Avem tn mare asortiment mtderie şi matasuri pentru 

t 'II "b lJ 

II! t' = crnae ~l prapor~ _ ~SerlCeşt ;:;::;: 
Putem preaenta nenumernte scriaori de recunoştinţă 

de:::-pre reverenziJe oe noI le prrgMim, precum şi despre 
serviciul nostru bun şi iuescepţionabil. 

968 4-2~ Cu distinsa. sUmă: 

Rosenbltih H. şi sotul. 

I ~g~~~_&leJI~~~l$ 
I Strămutare _~prăvălie ! 
~ i AUC:::~~~~ ~~~~~CHT I 
ml şi-a strămutai j} 
fi PRA V ĂLIA DE MĂNUŞI ~ I cu prima :'I-...... tu 1903, g 
00 in strada Salaez NI.'. 1. m1 
II (Casa Loes.) 974 0-10 1 
fD m1 
~~~§~~~~g~~~~ 
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Nr. 95 I -

Porter! Pret-curent de RusaliI. , Porter~ 
Din prilejul stlrbMorilor de RUBilif, marele magazin alul Porter Vihnos oonteaz~ la o circulaţie mal mare. Din considerarea asta s'au stabili 

preţuri extra. .. crdinar de Ivantajoase, iar magazinul s'a prov~zut bogat. Asortimentul In ghete se poate numi inescepţionabil. Au sosit mult€ 

noutaţl nu numaI de ghete Inalte, ci şi de jume.tate şi ghete ta.iate. Recoml;\nd~m tn atenţia merelul public românesc D,lâI ales Isortimentul de gh.etE 
pentru oopil, In care se cuprind tot felul de ghete negre şi colorate, dela cele mal eftine până la cele mal fine. _ ,""' ' 

*~ ;.. 

Afa.-.l tie gbete 
': 

carI - cum am amintit deja mal sus - se afla In o bogaţie estraordinarA, merita amintire lnoa urmatoriI articlil: 

Parisoluri pentru dame: 
---

• • . . • • • 1 fi. 20 er. 
. . . . . 1 • 50 • 

• • " • . • . 2 n 

Parisol de saten1 desenurl frum08se. . . • . 
Parisol de saten, calitate mal fina. . . • • . 
Parisol de semi-me.tasa., colorat SiU negru. 
Parisol de matasl curatA dela. . . . . . . • • 5:fI. p&nă la 12 • » 

Veritabile ntănuşi de Praga (din piele), toate culorile 90 CP. 
(Ma.nuşl de ata. - asortiment bogat). 

Bluze pentru dame: 

Mare asortiment În HrAne pentru dante: 

CORSETUIlI: 

Bluza. frumoasa.: 
din levantină francezi, diferite ColorI • • . 
din Piq uet, model mal nou. • . . . • . 
din batist fin francez, frumos colorat . • 

• . • . . . • • - fi. 90 Cf. 

. . . . . . ... 1" 1;0"j} "-
• • • • • • • ~,. 75 ,. 

din mătasă fină, ts!t glaca •... 
din mătasă fină Luizin • '. '" 

• • • • • • • "'".",. ..... Ji, ...... J) O " 
.......... 8"-,,. 

,.,:..iţ1>~ ~, 

BrAu elegant d~ moin~e. . . . . . . .. ..... -:fI. 25' cr' 
BrAu frumos din panglica moiree sau duchesse.. .• 1 It 50" 
BrAne de tot moderne, fine dela. . • . • . . . . 75 pAnă la 3 II " 

Croiturl InaltA, sau scurtA . • . • • • .. . e5 er. pAni la - fi. 90 cr. 
Cn os veritabil de peşte. . . . . . . • . • • . . . • • 1,. 60" 
Calitate de tot fină dela. . . • . . . • . • . • 2 fi. pAna. la 4 • ,. 
Aftlră de aste: corseturl Sada Jaco, R!idical, Traviatta şi Ilona tot soiul. 

~ \ 

/ 

Albituri pentru dame: se afll d'asemenl tn mare 8sortiment, şi deja pentru bagatele preţUr1 se pot cllpMt ,.} 
, lucrurI bune şi de gust. '.. r#' : ..... <~ 

Ciorapi pentru bărbatl, ~ dame-: .. :·şi~opii_aaoriim·RtFf.N!F.eFdje·jft: •• '~;ltgnl. 
, t)C", I 

~---------------r----------------~--------------~~--------------~ I PălăriI de paie CămeşT pentru turişti Brâne de turşiti PăIăriî ain per de epure 
pentru dame, bărbaţI şi copil. au sosit deja ceJe din urma noute.ţl. 1 cor., calitetea cea ma1 buna.. materie verit8bil~. O bucatA 2'50 fi. ~ 

~-------------------------------~----~----------~----------------
ATENTIE I Hain~ D~ntrn Mi~U ~i C~Dil~ în toat~ calităUI~ ~i Dr~tnril~, 

CămeşI ,i ~:~va.t~ pentru bă.rba,~i în c~Iitate binecunascută. 

Spre pildă: Căma1a de tot colorată, cu pept colorat, ievantină franceză; bucata 1"50 ,fi.,: 

I ,Il' r7n.w il [Căruţe pentru copi~ II Obiecte de l~cs: :! " 
Bastoane. I i Jocuri de TenIs. l Holule peu!ru COpII. ~ l. 100-160 bncSjl. I i CadourI de prIleJ"; \ 

La cumpepări de 10 cor., :fotografie gpatuttă. 
" 99:i1 i-arele Telefon Nr. 324."-"'" r ' 
• agazln 
PORTER 

ARAD~ Piaţa libertăţii. UIL 
.. , 
, 

......... 

OS.' 
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1 ,1-- al dus şi până acum. care poate în tiu a înlâiă a sf. Rusalil va sfinţii bi· 
nac 1.1 a , d' aceea cu ' d' -servi ca model multora ŞI e, ".'lenea m acea comuna. 
:ltfit mal tare suntem, COl1\d'l!1 ŞT că ŞI P. S. Sa are hz suita sa pe d-nil 
< ~'n r> veI fi tot emma mo-
de acum ma111te , l' d' l' R Ciorogariu Vas ilie Beles, protodia-
d l i' 1 f pro ~orll ŞI Irectoru In-, . '" 'd' 
eu modr<l C , f, nil IJminos şi cultivâtorul conul Dr. l. SUCLU ŞI can ldatul de 

teler t SI rept, la T d P , , l' 
iilerat~rel bisericcŞt d preo: eo O:' OPOVltl'l'b care ~a,.I: 
. VeI liinJul~a J?reterărT, ar nu sfinţIt întru dlacoll la ce e rarea sjl11l1rel 

dcsnădăjdui ,,,'icI harr.j,:-ţl ~reatoare .. do: ! bisericei din .'IIonoştur. 
vedeşte ~i 1111~ernatul t~odlogI,~, p~ C:I~~~ Luni, a doua ti a sj. Rusalii P. 
I-aI )["inllt a lllceput, ŞI up<.l:e -a fi ' .' t· v ~ B .1 ' s la cale l-aI predat !Il cea maT S. Sa va ace Vls1ta.ze ca 11 0111 ca uz e-
ga[1lsat Şl pu, .' b' '1 • 
bună stare şi ren~uJaIă spre mal departe lznţ, sedLUI protopre~ ztet a, eal' fum 
conducere alteI stlln~te ,Pcrsoane, , ' seara se va reîllapOla la reşedtnţa. 

Te felicităm LuvlOase PărInte şI-ţI .. 
dorim ca tagma monacbala să-ţI servească (}01l.~acrarea nouluI episcop al Lu-
Jt: teren mal vast pentru a putea nu gOluluI Dr. Vasilie Hossu, - după ~um 
numaI a ne fi spre bucurie internă, Cl scrie Unirea" - se va (ace la Bla) la 
a\'2nd înainte-ţI gradurl de î,năintare să serbăt~area sf. ApostolI Petru şi Pavel. 
pOţl ajunge cu voia atotputerOlculuI Du~n- Noul episcop se va muta la Lugoj în de

,nezeu care plăsmue~te toate cu mare ,m- cursul luneI Septemvrie, car P. S. S. Dr. 
ţclepciune, ~i gradul cel mal de sus blse- Radu trece la Oradea-Mare Încă 'in de-
ricesc pentru a FJutea d, o",edl că eştl chemat 1 1 1 1 Il' c cursu une u e a. . 
pentru conducerea bisenceI noastre drept ... 
aedl nciose. 

Să trăieştI Cuvioase Părinte la mulţI 
anT spre bucuria întregcf preoţi mI, spre 
fala dieceseI şi a bi5criceIintregI. 

Pmd Salldru, pl'eol, iti Ten'K01'a, Feliciau 
Nl'mol~l/, preot, În LâPUSIlÎcel, Zaliarie Po
pnl'leill, preot, in Globucraiol1a, Vlnu'lrie Po
poviciu, preot, îl/ '[oplefi, Victor Tml101icm, 
0Qrlllu, Ilie Pupol'I'dU preot, În 1 'etroşllifa, 
Simioll RasJ1all, preot, in Domaşuea, 1011 
Gmsa!'escu, preol, în CornereJJa, Ilie l:ep~l~ 
preot, In Armemş, George 111alll'ciu,preot, 111 / • 

')latina, roşU elevI Iostf S. Nemoiall, preot, /1l 

LWlca11iţa, GeorRe AiarsaJJl'la, preot, Î/l l\le
Iledica, Nl'colac Coca, preot, în A1chedlca, 
IOIl C/u!udz', preot, in Fellll'l, (jeof:I:5e Talucu, 
preot, În lablawja, Constalltill Vldduceall, 
}-'1'('Ot, îll Plugol'a, IOIl Trailol'iciu, prea!, în 
CUl- filare, (;eorge Pepa, preot, în f)omaşnia, 

..ioan Serbu, preot, în Rusca, JYistor Brellzeiu, 
preot î/l Cor71ereva. 

o DUŞMĂNIE TRISTĂ. 

Ojicer în rClJervă llegl'lulat. 
Sieher Eugen, subLocotenent in reserJ1ă 
în regimentul 37 din Oradea-Mare a 
fost degradat Motivul degradării e, că 
anul trecut apăru se l'ntr'o foaie ma
ghiară din Oradea-Atare un articol 
vehement, în care fnlreg corpul ofice
resc, şi mal ales comandantul şcolii 
voluntarilor era invinuit că tratea:j,â 
riu cu voluntarii maghiari .. FăCf!ndu·se 
cercetarea, a eşit la iveală, că autoruL 
moral al articolului e numitul ofice,. 
în reservă. In motivarea ministerială 
se spune că, Siclur a vătămat aşa 
numita • Sta n deseh re ", cmlfribuind la 
aparitia articolululuz illjurios. 

• 

,,8limlmâlorulU
, revistă literar;;l! de jiertatul de pia memoria, Iosif Bosl:o fost 

septemilna}ă. Apare în Bucureştr, str. Re- paroe!t rom. ort. în F.-Tont (com/tatul Bihor) 
gal~l Nr. II Anul Il Nr. 20 din I H ~laiu,. înfemplatd în F.-Tont Jot în 1528 Maiu 
l~j()3 are următorul sumar: O\'id Dcnsu-I d. a în al 7:J-lea an al etdJi: Remaşitele 
şi:lTlu: Din revinJeciirile timpuluI. - Cintec pămenteiti ale defunctet s'au aşezat Spt·c 
BJnJ.ţean. - St, O. [osif: Credinţe (poesic). orlifmd vecinica Sâmbătă în 17/.30 ,\1aiu în 
- N, Iorga: O nouă epocă de cultură. eimitirul bise1ieei rom. gr -or. din F -Tont, 
- Mihail Palcologu: Romantă, - '{iron petreeutd fiind la mormint de un pltblir, nu-
Aldea: La fereasta (note), - Z. Birsan: meros Inmormentarea s'a sevîrşit prin patru 
Cintec. ,- DărI de, sam~: r} N. Iorga: preoJi sub pontilicarea 1Jeteranului paroch, 
"Preludll" de Il. Chendl. 2) Il Cbendl: Damasl:hin Serbu din F.-Girisiu, eară C'ân
Brâtescu Voineşti: "Nuvele". - Elena tarile şi respective respltnsurile funebrale dl' 
Coleanu: Vară (poesiej. - N. iOrga: Cro- înve[(ltorul lo r:a 1, Vasîliu 1'enca cu eleVIi Sili 
nica septcmJ,nală, - Invierea RusotilIsmu- cart întradever t;ântau foarte frumos şi c~ 
lur. - Baciu din Sălişte: D'ale ţeranilor. multă îndoioşiare cântarile ~i r(Jspunsu,.ile 

Red.: Informaţir. Rcspunsurl. funebrale. Pe reposata o deplâng: Elisabeta 
• Bos(:o m, Beşan ca {ică Ghiula Bogdan sore! 

în Arad, Gavril Bl'şan paroch în F.-Tont 
ra ginere, Aureliu Beşan, preot r:a nepot şi 
Valeriu Beşan ca sfranepot, stud, gimnasial, 

Clubul celor tăcuţi. Dacă e drept, 
că tticerea e de aur, ear vorba de argint, 
nu peste mult in valurI de aur vor Înnota 
escentricir, cart de curcnd au Întemeiat in 
Paris clubul celor tăcufl. DevÎsa acestuI 
club e: a JJ(),-bz e - uecllviillţd, căcI orI-ce 
om cuminte toate le poate înţelege ~i din 
semne. Astfel de savantI escentricI au tr<lit 
şi In timpurile maT vechI, căcI In Londra 
deja în veacul al XVI-lea a esistat un astel 
de club. Acolo totI ceI carI îndrăsniau să 
vorbiasc<l, devenia{1 moralmillie mor/ro S'a 
Întemplat, o~ată că armat~ en,Etleză a ,r~
portat o I11vmgere stnîlucltă, loate spln
tele erau agitate, toate sutletele pline de 
bucurie. lJnul dintre membriI clubuluI, 
răpit de entusiasll1 naţional, Întrand în club, 
esclam~'i : 

- Domnilor, am Învins! 
ToţI priviră la el furioşf. Preşedintele 

grăbi la tabla neagră şi scrise pe ea cu
vintele: 

Trebue eschis tlecaml dsta! -
CeIlalţI făcură din cap, şi tiecarul fu eschis. 

AVIS. 
Aducem la cunoştinţa st. nostri abo

ner/ţt că am tn'mis la adresa tuturor 
acelora cari sunt în restantă cu abona
mentul (01:1, chitanţă despre aceasta re· 
stltnţă. Rugăm dară pe toti cel, ce au 
inimă pentru fot româneştt să binevo-
1'ască a rescumpera aceste chitante, cart 
li se vor presenta prin Oficiul po.~l ti 
compdent. Adm. Trib. Pop. 

ULTIME ŞT'IRf. 
Alegerea dela Dobra. 

- Serviciul telegrafie. -

Dobra, 8 ceasurr 40 minute . 

Sub acest titlu publica ~ Jurnalul ( 
din Bucureşti articolul de mat jos. 

___ .;;;D;.",' ~jp amănunte alocurea e reu in
t,~~ j""" fort1'iat, îl -reproducem în întregitne pe 
,/'" r Cn -nil • r.'.'~j "y c dela Brasov şi coaliatet 

Mkki~.,,;J..I.y1tatca, deLa U;(lşw~. 

KulturerlYlet-ul ardelean, şi-a ţinut 
în ziua de 2 Iunie în Aiud adunarea gene
rală, fiind de faţă numeroşI participanţI. 
Adunarea a fost presidată de contele Beldi 
Akos S'a depus cu acest prilej o cunună 
pe mOT!l1cntul celor căzuţI În revoluţia 
din 1~48, ear profesorul Or. Mârki a ro
stit aci un discurs. Contele Kuun Geza a 
ţinut o conferenţă despre cultura Maghia
rilor din Atelcuzu şi Lebedia. După adu
nare a fost banchet pentru 300 persoane. 
~.>"r" oa"pcţil s'au dus la Orăstie unde a 
doua zi s~a L\c.~vaht tabla C(_H·~·H.:.,nura\'ivt\ 

Petreeere. "Reuniunea de cântdri a 
plugari lor f'umâni din Hodoş din intidentul 
adwulrii "Despdrt~melltului înveJăto1·CSC din 
tradul P?'otopresbite1'al gr-or, rom al Lu
gojulu't, aranjeaza Joi după Rosalif în 29 
Maiu (11 Iunie) c. în r:omuna Hodoş COri(:ert 
impteunat r;u dtlns. Preţul de intrat·e de 
persoană 1 COt·" de familie 2 (:01'. [;0 bani 
Olerte benevole sunt a se trimite eassarului 
reuniunei Iulius l'odd econom. Bodoş u. p. 
Lugoş, şi se (;uifeaza pe cale ziaristica, Ve 
niiul curat e destinat pentru scopuri filan
t1'opir;e, Inceputul la 8 ore seara. 

lrogtama: 1, Ianru .T1anu, r'ăpitan 
(le /1 U.irlHd, c~Jis(Jd, nu ţioua.l în ·1 ade de J1, 
Mtlu ,Il. 1 nl~JHl ('u!tN-rf bis.", ('or mi.J;( 
de G. Musir:esr:u. 2. "Resuneful Ardealulut" 
cor mixt de 1 Vidu, 3. Resunet dela Gri: 
şana ". cor mixt de 1. r idu 4. Stejarul şi 
cornul". cor mixt de G. Musu;escu. fi, Taci 
barbate"", cor mixt de 1. Vidu. 

De"i presiunt mari, Rmnânit sunt 
însufleţiţI. Tojt cu trup şi suflet pent,.u 

Dr. Vlad. Popor muU a sosit inca de 

cu sara, asemenea şi doue companit de 
militie. Geandarmit au oprit multime 
de a 'egătort români pe la poduri, S'a 

facut protest, lsbânda e sigura. 1vluntean 
a plecat. 

Dobra, 10 ceasurl 20 minute. 
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In presa româneasGd de peste munti a 
îweput o noud şi uricioasa polemir;d. 

Faptul care da eardşi un caracter iri
tant neînţel&gerilor ce mal de mult au des
partit în doua ~abere pe cei de peste Carpajl, 

~ este alegerea dtn Dobra, pentru un scaun 
vacant în dieta maghiară. 

Se presinta un candidat român, dl Dr. 
Aurel Vlad, susţinut de a~a numitii nMan
grişti" din jurul" T1'ibunei PoporuluI", par
tizani ai participarei românilor la luptele 
eledorale, adica ai eşiret din pasivitatea de 
pâna awm. 

Contra candidaturei dlui Dr. Vlad 
se 1'idicd sprijinitm'it atitudinei de pâna azi 
a românilor, şi în "Gazeta Transilvaniei" 
a,;eljtia spun ,;d dl Dr. Vlad şi amicii sei 
"vreau sa înfiga un pumnal in programul 
national dela 1881". 

___ Pe de alta parte chiar partisanii a/;-
tiavitdjif nu sunt tnteleg', r,ăci pe lâ'nga can
didatura dlul Dr. Vlad, se presinta şi aceea 

/tI'1l1ut Munteanu, proprietarul ziarului nAc-
tivitatea (t din Orăştie. 

Resultatul tuturor acestora e că dintr'o 
(leosebire de vederi s'a isr;at o adeverata 
duşmanie, care din zi în zi scoboară nive
lul discuţiunilor, transformânilu le într' o luptă 
~wJen,ta şi pătimaşe, in care personalismul 

~1t'JUNOS merge pâna la trivialitate 
, Noi ceştir: din ~ega.t nu putem privi 

dend nt o adanr;ă mahmre spectacolul acesta 
deplorabil. 

___~' Sf'îşierea asia dureroasă ce se face în 
aplausele vrdşmaşului comun îllSeamna za
~ărniria tu:uror a8piraţiunil~r, pentru care 
s, au ~~t, atat~a lupte, s'au făcut aUUea ]ertte, 
s a rlS'ptt atata eroism / 

NOUTĂTl. 
ARAD, 6 Iunie n. 1903. 

le.. Di~ clausa sfintelor serbăt011 ale Rusali
J, numr:ru proxim 1 l' , " a Ott noastre va apare 

numai MarJi la ami azi. 

" 
L P. ,8. Sa Dl episcop Ioan 
d 

"l Papp a plecat astăti cu trenul 
ea amea{ Belinţ-Mol1ostur 'unde mâne ., - , 

pusă la casa unde s'a nascut contde KUUll 

Kocsard, care a fost cel lllaI mare bine
facetor al kulturegyletuluI. 

'" 
Mare şachist romiÎln. Concursul 

international de şach, ce a avut loc la 
V iena, s'a încheiat în 25 Maiu n. Intre 
primii învingetorI aflăm şi pe un Român • 
di G. Marco din Bucovina, fiul parochuiui E .. ~un(Uirile din A.merica Săptă-
gr.-or. 1. Marco din Cuciurmare. DI Marco mânile trecute America de nord a fost 
a d,ştigat premiul al treilea in sumă de băntuită de o groaznică esundare. Precum 
[150 ":oroal~e. Pri,mul învingHor a fost se scrie a~u~n ~in Cansas-City, pagubele 
rusul 1 sigonn, al doileagermanui Marschall ce le-a pnC111Ult esunJarea în tmuturile 
al treilea rOITI<lnul lHarco, Sachistul ma~ acele se urcă la 15-25 milioane d~ dolari. 
ghiar Geza ~laroczy, care in anul trecut * 
ccîştigase premiul prim, ear în anul acesta Cutremur (le plimellt. In Amcrica 
la Monte-Carlo premiul al treilea, a remas a băntuit zilele accste un groaznic cutre
la intrecerea din Vit!na la locul al s-lea. mm de P<lment, care a pustiit mal multe 
Lupta (şach) între Romilnul Marco si ,'la- 10 1 I 

h ' sate. !' LI ţI oamenI au perit. Detaiurl lip-
g iarul Maroczy a fost la Viena Înverşu- sesc IOC<\.. 
nată, a durat 2 zile şi s'a terminat cu \'ic- I 
toria Românulul. 

* 
. Notar deţl!n'Uf. NOlarul Carol I. 

Relch din Poiana-meruluI - care deja 
d~ do..UT a?I, e suspend,at pentru neaptitu. 
dlOe In OhClU - In zIlele acestea a fost 
deţinut de cătră judec<ltoria din ZcrneştI 
pentru escrocheriI şi falsi licărI de docu
mente. 

li< 

, PaduM în rnâni ovreieşti. Pă
~unle dela Gurghiu, comitatul ;\lureş
furda, unde reposatul clironom Rudol[ 
mergea cu predilecţie la venat, au fost vcn
dute pen~ru suma de 3 milioane ~oo.ooo 
coroane ti r,meI evre ieştI GoltlJingl'" fi ']'e
planszkY

A 
dm Bud~pesta. NoiI proprietarI 

au de gand să tale cea maT mare parte 
a acest~r. pădurI în~inse, ca să Înfiinţeze 
un stabiilInent de ferestraie cu sediul în 
Gurghiu. ' 

Incendiu nu lire ,în 'Neapole, La 2 
Iunie seara un incendiu groaznic a nimicit 
p~datul, unu! institut ~e banI. Cu prile
g~ul stlngerrI s'au n'inlt grav 5 pompierI, 
dl11tre carI unul a şi murit. :-.l'umaT cu sfor
ţărI au reuşit pompieriI să localiseze focul. 
Cu toate ace~t~ a, ars cea ma! mare parte 
a palatuluI ZIdit Incă pe la ItlOO. - Mar
chisuI Sarmiento ajungcnd între doue tu
Iumbe de ap.!, a fost strivit şi a remas 
mort. Paguba se urcă la 1 I milioane lire. 

• 
Jlurt de t're'i, rnilioafle. Politia din 

Nissa se ocupa cu clutarea autorilo'r unUl 
furt comis, la 20 Murtie trecut, la d-na 
Quartera ce locueste în Caselt ,Montferato 
(Italia), In timpul iunel vilejiaturI a acesteI 
doamne rău făc,'ltorI au spart casa de banCă 
printr'un cartuş de dinamitl\, punind m<lna 
pe conţinutul dintr'tl1sa, care se ridică la 
3 milioane. Poliţia din Nizza a arestat 
zilele t~ecl!te pe tref italienI care propu
~ea~ banCII Lausard cumpărarea titlurile 
ItalIene de a c<'irul proveniente el n'au 
putut indica. ' 

• 

, Principesa Luisa şi tatăl el Din 
LJOdau ~e telewuf,cază despre o intere
santă schImbare lI1:sltu:.l.ţia principeseI Luisa. 
?\hrele ~uce de Toscana, Tatăl principe. 
seI, s'a llnpăAcat cu ne f<;ricita sa llc::'i, şi o 
ya cerceta cat ,m<~I curend. După această, Negrolog. Subsr:rişit eu inima frântiJ. 
~ntrevedere, pnnClpesa Luisa se va retra cre de durere adU(: la cunoştinta tut!tror rude. 
lIupreună cu copilul el In Franta, unde niil~r şi r;unosntţilor încetarea din vieale! a 
va lua locuinţă stabilă în castelul' Ronno nemiatei mame, surori şi bunire, Ana Boseo 

• nascuta Bopdan remasa preuteasă vedutla 

Pană acuma a votat comuna Dobt'a: 

Dr. Vlad 
Farkas. 
Muntean 

70 voturi. 
la 
2 

Cehii în contra nlo'1tenlto
,,'ului dp" tron. 

Vt'ena, 5 Iunie. 1n şedinţa de azi a 
Reichsrathulur. df'putatul radical Choc 
(ah tiner) a interpelat guvernul, ca are 
cunoftin.tă că mo.~tenitorul de tron Fran
cisc Ferdinand şi nevasta lui într' un 
local public au aplaudat cântm'ea Ser
vus Brezina (O cântare odioasa 1)entru 
Cehi. Red) Intreabă de prefedinte, de are 
de qând să-l provoace pe ministrul preşe
dinte, S(l blarneze această procedura, 
care vatămă naţiunea cehă, Choc sfîrşeşte 
cu cuvintele: , Dela un moştenitor, de 
tron habsburgic, jie numele luI Fraacisc, 
fie Ferdinand, nu te poţI aştepta la bine. 
Mar puţin te poţI aştepta la bine dela 
unul, pe care îl chiamă Francisc Fer
dinand .• 

Preşedin.tele îl îndrumă la ordine. 
La asta deputatul Fressl îl str~qă pre. 
;edintelut: ,lndrumă-l la ordine pe 
moştenitorul de tron, să se poarte mal 
cinstit c • 

lndyumarile la ordine ale preşedin
telui şi cuv~ntele deputaţilor Choc şi 
Fressl au produs un sqomot asurzitof si 
învălmăşala nemaipomenitd. Din toate 
părţile se auziau o(en"e şi injurit. Nu
mat cu mare greu a reuşit preşedintele 
si! faca lin1·şte. Re,~puns meritoric la in. 
terpelaţie nu s'a dat nici din partea mi
nistruluI, nicl din partea preşedintelu,i 
ReichsrathuluI. 

Red. respona. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
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Bările de sa.re; ~i iod, din lv1ere:ureSt'1 D'tl~~@~@~n&~~~@~r§1~~~~~@~ 
----______ I-· ... ------~- ._. ---8 

(Erdely Szcrdahely So!o!fiit'do), N' A G Y A D. 0-- lT -'.' 
despre conţinutul oărora opinie medic:-lola e foar:e favorsbil&. âproape la _-,",1 __ ; c __ , _.;' -. _, . '. I ,,/' ,L_~'" F: 
toate boalele, adoptate şi prov~zute cu edifidHo şi vileb din nou zidite, ~ . - tJÎnlchig'iu de zidir'1 şi Rl"t.t'\ .. -.- =-=' = 

D • v 1 7 Iunie 1903 j d umlneca n 26 MalU - Ara colţul stradf.\lor Hunyady şi Szent.Piil. 
se vor deschide In mod festiv la orele 2 p. m. Primeşte toate lucr9.rile ce S9 tin de meseria. asta . v 

'Trenul instalari de apaducturi,. reparări de closeturi (astupate), şi r:;~::~ ~:nallzan: 
stA ZilDic la diBposiţia o8Ii!pP$ilor, având la MI Bta~illnfl proprie tn care Boseşte la 1 v 

orele 31/ .. , 9 şi 11 a. ro" 5,6 şi 81/a p. m. U era ride zid i:. i ~"=~~~~ 
Omnibusul dop,", dl'semnuri de gUBt şi co~1;!8r.uri~Hosr('. Reliefuri ,i de ldzi pentru păst ... 

rleacl la bll din Mercurea-ora, la olole 6 fŞi 11 8. m, 2 ,i 51/, p. m. Taxe potrivite. v 1 '1 Tarea ghtep; 
Odăi de locuit pe seama mace arl or şi cafegiilor., . 

pentru oaape,1 Be pot Inr:hiria, Cll preţuri moderate. In edficiul ve(;hiu ,i noua viii Tot felul de aranjamente de culină prompt şt fflin. ==c~=·t,. 
zidiUl spre acest scop. 988 2-25 Reparărl şi comande din provinţă grabnic şi Bolid. .. 
Restaurant 

tn una din vilele cele nooli, arsnjllt mOdt'rn s\ cu gust; ru o Bel~ mare 'pentru pe/recelr. g~~@@~~~tfă1I]g8~ElHil~@~r@J@'@ 
Cu Dlâncii.rl şi beutnrl alese, pe lângii. un servicia prompt se recomand! 7J 

9961- ILI~~n;tLl~A:ŞIU. TUN S Z K Y şi MI H A JLOV ITS 
NB. IntormaţionT mal detdlate despre cor.ţ!nutul b!!i!or se pot lua dela subsc'!'isul. Fabrică de mobile de fer şi saltele de rociuri de sîrmă. 

Trăsuri gata la disposiţie. 
Lucru de gust, preţuri moderate. 

Comande din provinţ,ă se 
efeptuiesc prompt fi grabnic. 

Tary Bela 
--fabrică de triisurl-= şi atelier de lustrui,re. = 

A'fad, Boros :Bani-tor nr. 10. 

ARAD, colţul stradel TemploD1 şi Kolcsey. 

r~--, flr"r -,,1 

I f r~ i Iii 
I II f li' I '1 I ./ I i ,1' , I I I I d' I I I -

_-,k' ~ • .;:)I~.;;;.;;::.;; ~",,-;,:;~,~,_c, ,-~"~~. ~=~p:;~..;,:,~,:i: .. ':.::: .. ,!i, ~': .. ~L_ i :1 ~/j' 
~""'F~l_ ~~ -~·l;3"'~ '-. ~-~~ ~_ .. ~ ..... ~-~~~'- '~~ ~"--~ ~ 1'47 

~_~-Q-"""""_ :/''''''-~~l '~.,. ~ <:,::"._. ~ --=",~-.. -' .. C -"'-.:--.,. _, ' _;;;;:.,!':r_ J 
- .. ~~ - '1 ""~j'""'"- ,> ';'-~, "":::::~""" .• --'" . .,..) •. ~. ~"-'-"""Ji""/"""~' -1 . 

--:c-r~~:;;:.;:~~~':l>l'-I-yjg~;:~~=~t ~"~#-"'V' -- ~. 

>~ 

~ ~~- -

-.-
Primeşte fbbricarea de traBurl~ caleae şi cAruţe core8punz~toare Primim toţ felDI de lucrArI sparţir~to8re ace-stat ram s,a: 

tuturor re cerinţelor moderne, pe la.ng~ ezecuţie de gust. Primeşte d'asemf'\nl arangiarea de casarme de soldaţi şi pompier!, şcoli, institute şi cafenele. 
tot felul de reparaturl, şi toate lucrarile ce se ţin de lustruire, pe lâllge. CorturI de grădină (de descompus) şi pavilonurl, 
preţuri moderate. - Se recomand&. mal ales atenţiel şi pariiniril prea st. pentru ('afenele şi f('st!\Uranturf. 
domnI proprietarI de pâmAnt. 990 2-25 - Trimitem In loc IJi provin$l comercianţilor spre vtvzue mal departe. -
::;;:';;;:0;% .:;:r.;; ,v· ~~ 982 2-50 - Lucru escelent. - Lustru de gust. -............................................. +...... ~ Promptitudine rari t - ~. -~ ~ ,-_ ,.". ~ 

II Cel mai ieftin Isvor de cumpărare In artlclii de fer:. li ~;:=~;::~;;;=~~1 1," 

-

Telefon 386. Tel<'fon 3S6, ~ I'atent Nr. S6S67. 11' f 
, ti Nu e crucea Volta. 1111 ... Nu e leac secret ~: 

I~I-atil Jlel-'" H vindecă si inviorează sub garanţie. . D! ~ 
, Af alatul acesta, vindecA ţiI-!: Ilt'regtrlatj:j 8 sAng(>hlT şi COD· 

t
. d.p .•• t t ei foloBeşte contra durerilor d6 ~- - ~ ha multor altor boale, ca.rt la J 

--- privă le e lerArJI ŞI Ins rumen e cap, urechi şi dinţI, migrene, " "tract::.re I:ormsH~ " medlCj'}ul 

ARAD, Andr8ssy-ter 3. la'iunei s!\ngeluT, Bnemi"'. amo· ~r I lD!-1Uşirea ac('stui apaN' 68te, 
ţ('U, ţiuitutl de ureche, Mt~ie /J cii vindecQ nu [tum",i din tirJp ~.fi. 

(/1 de inimA, sgMciurI de i~iOJ~. Sn tirn~" ci tntroGuce COngtN3t ... 

RecomandA stropitoare de peronospora, sistem nou, 
N ou plus ultru, garanţie de 10 anT, cu 34 coroane. 
Toţt cumperMoril sunt rugaţl In interesul propriu, ca Inainte 
de 8 cumpera stropitoare de alt sistem să vine. sA vazll 
sistemul nostru şi 1iJA. se conving9., cA sistemul "Non plus 
ultra" e netntrecut. 

m 
~ ...... 
Pt 
d 
o 

946 5-12 ~ .. .. 

Mare deposit In articlil de fer, instrumente, ferării 
de pat, articli de culină, cuptoare, articli de econonlie, 
puşti, revolvere, patroane, cumpene de cimale, telegraf 
de odaie (cu instalare) etc, etc. 

__ Preţurl moderate. __ 

~:Iu.rfLl. <1 ..... prin:u.L calitate. 

~ H astma. BUIIUl greu, agârclurr de sto 1n corpul omeneElc bjner~~- ",-.: . 
mac, lipBa poftei de mllncare. r~:ca1!i. r' nt. când pe dt"oparte v 1 il d e c li -~ , 

~ la mân1 ,i pidoaxe, alll.birea pe!'t' to~, (' l snce6a boali.":'le uMtoare, eali :J ~ 
...,j reuma podagrl iSl'bias, udului b PlSt, pu de altA parte e cel ma.i bun 
~ int1ue~za; insOIDnia, epilepeist circuli\ I:jl ut contra 1mbolnAvirilor. ,... 
O" Deosebita atentiune e a se da împrejurt'trei, c(J acest aparat ~'-

H vindeca boale vechI de 20 anI. • 
EB~ In cancelaria mea le anii ateatste incula6 din toate p§rţile lume', ; 

cari pre~uesc cu mul$umire invenţiunea mea ,i orJ-ein& poate vede BcefOlţe j1ţ§ I 

atestate, Pacientul, care In dec;urs da 45 aiIe nu se va vindeca prin apa-. t 
ratul meu, ptime~te baniI Inapoi. ,,-' ~ 

, Unde ori-ce incercare s'a constatat zMarnicA. rog a proba apBratul , 
mfO. Atrag 8tenţinnea P. T. pubHc asup.a faptului, c~ BlJfuatul meu DU ~ 
poate ti confundat cu aparatul • VoIta"". esre atât lD G€rmanis, cât $i 'n' • 
Auatro-Ungaria 8 fost oficios oprit fiind nefolositor, pe cind a,aratal ..... , • 
electro m8gr:etic prin deosebita.'1 liutf.:re vindecM6re, e 'in genere cunoscut, :-' 
apreciat şi respândit. "~ 
, ChHlr ,i ieftin!\~tea 6straordinarl\ a erucei mele ell{/lctro-ma!'ne-f 

nee o J'l:'c(Jm8nd~ cu tDt~ ţire. 624. -168. ..~ 

Preţul a~aŢatului mare e .Cor. 6. _ __.. . . ,J r~: 
foloBlbll la morbUlJ invechIte , .• r ~ .. 

Preţul aparatului mice, Cor. 4,. ~ 
fol(lsibil Dum6Î la copt1 !şi la fpmel de CODatl- tJ 
- - - tuţi6 foarte slabI. - - - I.i 

Locul ee n ţ raI principal de v6nzare ,i espedare pentru law:1 f1 
,i strl1inlt!\te e: il 

H~fillRr ~b8rt UudaUR~ta! :~i~:· ~dâ;a:~B 
~:m~!§!~,. 

Tipografia • Tribuna Poporulw ll
• Aurel Popoviciu·BarciADll. 
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