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CINE A ÎNVINS? 1 
?entru-că era Îll joc posiţia de mare i RevocarefL .]Jrolet:t'~llui (le lerţe 

J ,') , I .). wmtrlt nrca.rea lMtct civtle. ,Alard~_z!ar 
plltt) e a mOllal c ZId. Zett'" adur-e ştirea ('lt '/JiStena eurtn nu 

In privinţa armateI nu este deo
sebire între el, totI UnguriI o vur, 
desi bine stiu că a'ceasta ar sguJui 
în;as tem~lia .Monarchicl, orI poate . "t ură' cine a E discutze mare 11l • e ','. y ! 

_. • I 1 • "U"Siil/ll stIZ .. 
A ' ?' li Ullarc III orz • J • ' • 

I1lVl1lS. J. • • '!li lzbe-
rîeI/el t"t!actlOnară orI Ş()J1l11z.~ • . 

raU'! Partidul gUJlerilamelltal on opo-

si/ia de drept public? • 
Kossutlziş/ii pt!slesc că:1. Prepara 

;. . '1" '{ ~ă aJuc'u la CltIlO-cI/lar lm ma/ll./:$. ' . . . . 1 " 
.<> , , flli Z'IlVi110cJ'eu splntll ltl slm{a popur il • 1" 

. ;wtimlal asupra om:;iputef1 ţel, ces~~'e. 
• t' pUl care 11l Croatla a taiat 

Ballld, sa ta , ~. I },' 
, , 't a vemt la Kossuf 1 e-SI SptUZ",w a , .' , 

• ţ biâlldeţea unul mIel, A VlSl-

rCIlC{ Cil~"'tvus Kdro/Y .. a stat de vorbă 
lai pe ,(1 .- '. • l' 

14. Btlrabds şi P04!1l)'"1, ,bp Ruţm.a IP-
~it să nu facă visită ~i lUI Ratk~;:, 
Proiectul de lege 'militar nu va vem 111 

discuiia Vie/ei . .. \ ,: ., . 
Deocamdată, se !,*lege! '; , 

1 LI' -'. d \ 

, Partidul lui Kossutlz FerellC{ ~ ~tai cere urcarea listei. civile fi, prin urc 
urmea-J Bar/Iza - n'a facllt si ul- mare se vor retrt~ge pro!f>r:tele l!rwdoar,e la 

_ l ., .' ar-casta urcare.... dar, - CdCl este ş~ un 
, 

tocmai pentru asta. 
tlmul pas CI sa mulţllml/ Cli apa- dar,'- curtta va (:ere ca d'afum inrolo 
renţclc. A dat. a~JJersar~lu~ JlrL'me gdrda mashiara şi garda_arcaşilor să se 
să se reculeaga ŞI a deCIS ca va cun- plateasr;t1 dm /'assa armatel comune. 

Sunt interesante mărturisirile ma
ghiare carI spun pe faţă lucrurile ace
stea. Asa de ex. c Budapesti Hirlap', 
cel mal' mare şi mal resonahil organ, 
în numerul sC:u din 24 Iunie, scrie 
urmatoarele: 

finita lupta când duşmanul se va fi ' 
Întărit indestul pe1ltru a învinge fără 
marI greutăţI. 

, Asa a ajuns idâa naţională 1'11' 
morn;chz/atd sub ruillele speranţdIJr 
perdute! 

l::ar »Budapesti lIirlapc dela 2 5 

Iunie {ice: 
, A ,sculat în pleLUare U1Iguri

mea· Pllnendu-i Î/l vedere cuceriri 
, natjonale' şi eată, după-ce a întrat 
ill ' lupta obstrw.:{ionistă, oposilia se 
î1iloal~Ce de pe· teren fară concesiunl 

. naţionale! c ' 

Arch~duc819 Iosif În Arad. 
IerI al chiducele iOSif a il/spectat Iru ,Situaţia politică este foart~,~rJticji 

1~' ,1- • -d"U' I nesIguranta creşte tot r,nal mare. , :11'a or~ 
pele hOlll'ezeşll (,(J/lcel/Irale pe JU ,as Il 1). ce indoiala partidul Kossuthlst tormena 
HeJ'I'sla a Î1lceput CIt Irupele ct.llare, carT aII de present centrul de grayitate. Dela tran, 
ami! () alitudille ce a' mullumit pe archiduce. sacţie ÎncoacI n)a mal fost o asemenea 
Şei/il comal/dalll a impeclat apoI cai! de re- situatie ... 
. . ,'Asta este o aparit,ie foarte curioasă serJ Jtl si dun,,! acet'a trupele de ill/aIzterze, pe _ , 

, :r şi de o extraordinară importanţă, I11ca1 tre-
car! d'asemenl le-a lăudat. bue să ne ocupăm niţel de etica el. 

l.a Ill/~ arelliducele a sosit la Crucea Trebue Înainte de toate s'o spunem, 
Alb,f, uude-/ aşteplau deja o/iOra(iuril pe Ca/'I că stânga extrema orI mul bine zis pu-

i terea aceasta a minoritat,iI parlamenlare, Îl Îmi/ase la mas.t 1/1 Ihmtea mese! şe, ea 
J I este de un caracter negativ. lmpedică ma-

arcluducele, la dreapta IUl P, S. Sa l:'pis- ioritatea şi pe ban În nisuinţele lor. De 
Ci' BdnjJy în t"t agr~r '~~{) ~ li, e~ I 

'Y"""Clară însă pe kossuthlştl ,t"ddat~rl. ~l Astâ credem şi nOI: după-ce gu-
spiritului Iwţional, Şi l~lşte g~gallţl, i vernlll Jlc!dt:l'vâl)' va ti q;1us rinduiala 
cari s'a/{ lăsat păcăliţI d o vorba dulce. în afacerile mai urgente, jără Îndo
a lui Khuen-IIMervary. ială că alta va fi situaţia. Avend bud-

cupul l. 1. Pap, la stânga T 'dsdrhelri iN/a, aci incolo nu-I trece puterea. 
in Ja(_l comitele-suprem Crbdll, la dreapta Dar oare de unde.vine puterea acca~ 
lui gellemlul LeJwzal/, la stâl/ga udl; CzirjJk, sta, care şi aşa cum e, se poate numi 

/ D '{ " D extraordinară? "i .zşa mal departe. l'iciwallu ano 'r, 7', Dacă oameniI ar vrea să fie sincerI, 

Poporalii se Î1'ltreabă: aJ~o~ d~c~ get votat - eal' kossutlziştii s 'au legat 
au cedat când puteau să se ţma palIa ~ă nu impedice asta - avelld recruti 
ce Viena 11~ va ceda dinsa, acordând si cuota, viitorul prim-ministru va pu
O1'mată ma1J/~ifl"ă, ta ce s'a făcut oh' tea disolva Dieta, va putea să-'fl re· 
stt'uctie, de ee S'a alarpzat ţea~a, pen- crute{e o majoritate cu ajutorul că
tru-ce au venit '1 'B~Jdapesta sute~e de. reia să ';"al r~trângă libertatea de 
delegaţiunl' şi ce' folos de voturzle ŞI vorbire în Dietă. S'atullcl s'a mântuit 
adresele comitalelor? Cll terorismul koss;i1hist din parlament. 

Augler, Greell AdI/dur, şi al/il. il/treaga ar da iute de isvorul acesteI puterI. 111S~ 
societate s'a j(Jjograjat. ' sinceritatea in politică este virtute rară ŞI 

l.a ;21/! s'a terminal prân,ltl eal' la foarte rar este chiar virtute, m<lI de multe
:J archiducele a Îosi în V'aT.1, de IInde a plecat orI -este greşală 

l' o Trebue s'o ştie şi regele, că transac-
la CII/ţiI/eu, ţia din 67, aceasta operă a î?ţclep~i~mir 

-~"- patriotice a eI-eat-o resoarz,de ŞI 1ll~ t7l/ln~. 

_\ legcrile din Gern\anÎa. 
.har m,;' j;e/ ec..:tra-parlam~L il :jli.:, • .l.., La ::u Iunie au avut we al/'ytrile ...,. J~-'I ; .'dj1t",yaror .. ~ iL1[; ("tcLrr ~fI Ir~- .r 

.'nie) sub semnatura lui Bar/ha scne ,administrac Khuen-JNdervdl)' fi mai suplt'nt'ton..rt p~mru ditla t'mpedală. Din 

Si cand este vorba de asttel de dlSPOSlţll, 
~;1 armata să fie germană, că suveranita
tea natiunel să facă concesiI - atuncI in
zadar ~ spune şi Szcll Kdlmtlu şi Au
dl'Qssr Gru1a şi 01'1 care alt maghiar cil 
l'rea sd sl/s/ind aceasta, ca armata să fi,e 
aemţească. Asta nu corespunde cu senti
mentele nicI cu simţul de demnitate na
ţională a nicI unul maghiar. Toţi doresc C011-

trarul, numaI oportunitatea politică şi dn
tări rea greulăţilor îl face să vorbească ch iar 
şi pe Tlsza lstvan, aşa cum vorbe~te. 

~lltre' alt,ele: 

, Fracţiunea 'maT mare a partidei 
oposiţionale de drept comull s'a în
ţeles CIl banul, Ideia naţională s'a 
înm01~mentat sub ruinele speranţelor 
perdutlt , .. 

, Partidul luz Kossuth Ferenq se 
mângăie că va re/Uel eal' {upta până 
la extrem, când, fa toamnă, guver
nul va cere sJ)orirea 'efectimdui mi
(itaI'. Cred. că o să reia lupta. E 
altă întrebare însă dacă va aJle vr 'lUZ 

~:. succes, Partidul nu si-a tras seamă 
că atund situatia ~trategică va fi 
alta.! 

lAcum un adversar bătut a cerut 
armistiţiu. Partidul i-a dat si l-a Iă-

~ saI gratis să scape din st~îmtoare, 
Atund partidul (kossuthist) se va aJla 
în faţa Ullel puteri care are Îfl mână 
budtr,etul, care se sprigineşte pe un 
partld guvernamental unitar si are 

bine: cei doue-zeci ani de stăpânire în resu[tatul de pânf1 acum se poate ('A)n
Croatia sunt o garanţie! stota că social-democraţiI au învins şi 

De aceea victoria pe care o trim, de astă-dată. 
biţă aderenţii luz Kossuth 'JerenC{ ni-se Pâna a.cum sunt cunoscutA resulta 
pare cel puţin - lucru pripit. Căci nu it le nlor 179 de abgt'rl. Au fost aeşi 
s'a ajuns d.:cât un singur succes: s'a 8U socialiştI, 19 liberalI, 18 conserva
amânat discuţia asupra proiectelor de tiVI, 11 din centru, 9 imperialiştl, G 
legi miLitare. Că ete vor ti raaduse poporalI, şi restul din diferite alte par
Însă şi votate, o ştiu şi kossuthiştil, t1'de, In cttrend dm'l~ partidul cel mat 
Spun însă: ca ele să poată trece atunci putt'r.'nic în impl>riul germa,n va fi par
impotriva voinţii oposiţiel, M, Sa va tidu social dtmocrat, care azl numert't 
trebui să facă vre-o concesie naţională 84 deputaţt. 

maghiară. Jnterpsanta a fost aleqerea din cer 
Aici credem că speră prea mult. eul 1 din Berlin, st'nguful cerc în CCLr~ 
lntâiu de toate allend o Dietă nouă, la, awqerile qenerale socialişt,tt n'au putut 

altjel va vorbi guvernul M. Sale. J.Yll Întruni majaritatea absolută. La alege-
va mal fi, ca acum, la discreţia oposi- T11e suphmentare pentr'u cand1'datul liberal 
tiei kossuthiste. A doua: Dacă cercu- au votat toţi ministri, ca,ncelarul Biu'ol/' 
~'ile militare ar ti soco/it posibil o con- şi tof'l funcţionarii dp- stat fi tOt1.Şt abia 
cesiulle militară în se1lS naţional ma- au Iust în starp si! faca o mnjoruate dt: 
ghiar, ar ti dat-o acum, când intr 'a- clÎteva zec'l de roturi. 
deve:- ~itu.alia st~ i'n/r 'un jir de ală. Social,democrati au fost aleşt (ale, 
~Mal. tar~lU, dupa-ce multe. se vor fi a- I qeri suplinitoare) în oraşele: Lipsea, 
raryat şz - vo~-~a ~ul. B.al tha - "duş- I jH ainz, Stettin. F reibp'rg, Oder-l! rankturt, 
ma.1ll~1 se va, Il ~tnt~nt .Z1ldes~u.' pel!tru I AO."n?'qsb.erg, Magdeburg, cercul 1. din 
a fi SlgU~' d~ zs~an-,da c, -- deslfJ!"' ,c~ n~ AIiin'rhf'n şi Dresda. 
se va slmţz mel mdem.nat mCI szlit sa Ncnnoscute sunt încă rfsultatele 

Pentru fiecare maghiar, în ore tră
ieşte conştiinţa trecutuluI ~i care contem
plează viitorul naţiuneI, aşa numitele cu
cerirI naţionale, sunl mUt/af chestiI de lz'mp. 
Mal lung pentru unul, mal scurt pentru 
altul, conform temperamentuluI fiecaruia, 
dar chestie de timp este pentru toţI. 

Pr-ill urmare deosebirea, şi aci resi.it.l 
puterea stângel extreme şi 11l1!ellil/area crl'· 
sel, esle cd elementele mal tiI/ere şi s.l1lg11i· 
Ili~'e a le stâ1lp,el extreme cred deja sosi/ă I're
mea a pretinde, ceea-ce este Î71 "Iima lloaslnJ 
a tuturora. 

Noul cabinet. 

- în ~1tâJIă decretul de disolv~re a 
Diet~I. ACl~m nu eS,te însă glwer n, 
partIdl/1 lz~eral e. lmpărţit în gru
puri, nu-i uzdem1llsare, nu-' drept de 
13. St r 3,IIKC dare, llU se poate recruta, 

. transac{ia ecol/omică stă În vent, tot 
. ./~ ... "."""""0'.F"ţ ..... aşa şi armata, căd pe '{lua de 1 Iulie 

nu-l nici cuotă. 

se znch!'ne Ş?v!'lliSmUlUI maf{lzair. .L~~al di,. 9 ~ercurl. 
ales ca SOVl1lzsmul acesta sa ma1lljes· 
lat a{a de p,'egnan(. fncât nu mal' su
fere mdoială : 

Criza a încetat dară. Banulul 
Khuen-1Ndervdry i-a succes să-I în
duplece pe kossuthişH să abzică de 
obstrucţie, dând astfel banuluI putinţa 
să formeze cabinet. In decursul ziliI 
de erI banul a şi format noul cabinet, 
dar a fost silit să primească d' ocam
dată 3 portofoliurI. 

_ Rctra(1erea lui Fejerl'ft ry . 

Cu alte cuviute: 111la din fractia 
kossuthislă e nemti/Il/milă de ceea·c~ a 
făcut cealaltă. O aCUtă de lleprevedere. 

-, uşu:-inţă şi lipsă de curagiu. Pflltru-ca 
scne Bartlza, dacă Khul;.'1l-1Hderval)' 
a renunţat la recruti! necesari artile 
riei (celei noul) ~i La chemarea sub 
arme a lmel părţi din reservă nu mal 

~ , 
ca. sa, sc~pe din încurcătură, fără 1'11-
dmala ca dacă kossu/histil nu cedau. 
Viena s'ar fi învoit si' la cUllcL'siuni 
naiionale, Ar fi fust' silitd s-o facd~ 

victoria acestuI SOV1l11Sm ar în
semna sguduirea pute~iI armate a mo
narchiel fi a credinţil naţionalităţilor. 

Armată natională. . 
In lupta ce s'a dat în jurul pro

ectelor militare, a ieşit in chip preg' 
nant la iveală spiritul kossuthist, de 

A învins ded, de astă-dată numai ...'.. tă 
principiul oportunismuluI. Vi:na n'a care este stăpamtă mtreaga vlea, pu-

l blică si politică maghiară. 
aJ a! că, e consult a căuta o deslegare Dinastia însaş a trebuit să se con-
a • sztuaţlei ,în, c/zip b,rusc, când şi cu vinaă _ dacă trecutul n'a fost destulă 
iabdarea SI dlp!()mafla tot acolo poate d b d x 1I. i1 h' "1 

• 1." I :" ~ ova ă pentru aceasta - Ca il ag lan 
3)ltnge. La,. wSSlltll/.~tll 1Z au mdrăsnit una t "d t ' rba de int"'re-
nici ei să ~ , ~ 1 '[ 1 t· sun, can es e "O t; 

unpZ11ga llcrul'l e a rup ura. I sele specifice maghiare, şi că idea 
-,_._--~- ,Monarchiel va încerca Încă grele sgu

, du irI din partea lor. 

Khuen-Hidervdrx des de dimi
neaţă i-a făcut luI Fejervdl:Y o visită. 
Scopul banuluI a fost să-I .înduplece pe 
Fejervd1)' să remână ca ministru în 
noul cabinet, FejervdlY i-a declarat 
însă că nimic nu-l poate abate dela 
hotărîrea luI d 'a ,se retrage din vicaţa 
politică. E vorba, că va abzice chiar 
şi de mandatul de deputat. 

Cabinetul nou. 

Formarea nouluI cabinet n'a rost 
lucru atât de uşor pe cum s'a părut. 
Banul n'a putut găsi pe nimenl pentru 
ministerul a la tere, căcI F estetich că-
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r,uia banul i-a oferit acest portofoliu, 1 cu tn'rebarea, ce a vorbit cu banul? La n'au promis lut He it'llva·y. Pariida popo-/ D v 

la rdusat. Banul a fost decI silit ca urml le r~spuudp, ci l'a Intrebat: rall'., cAreia nu-r convine, cA K088uthişti au oue adună.i. 
J'ocamdată să primească şi acest por- - Bun' eurios sA ştiu, c~."t zice ns- 8

l
blas de obstru<"ie, II; s'au lDvoit ca banul, La TopoZoveţ ,i RcctJş, - Blamagiul unul 

tofoliu. Noul cabinet e compus prin V8sta ci veI fi numit de mlDIB'ru-presi- 1 intrerupea mereu: aristocrat român. 
dent? - VreI 81 te speli? Inzadart Ad d 1_ m 

urmare: _ N'am motiv 811 m~ splU, ci A unarea ew..L opoloveţ a fost foarte 
1') 'd' .. d' . Un ris general. nu ne"er"eJ._J." 1 t te ~ re)ie mte, 1111n1stru e mterne Şi Dar iatl sA apropie ,i bz(fll, Incun- aun~ - negru. (Alu8iunl la aceea ci pe "" lM":", au ua pIlI numlll notarii' co-

~l latcre: contele Khuell rNdervdry. juraţ de fo~til luI ministri, cu cad a ţinut clerICal! Il nl].me~c "ffk»te c8uM'!ok.·. De mUllaIl, vu:e·notariI, CAţI-va juzl comunalI; 
Finanţe: Lukdcs Lds{/6; ultimul c~nsiliu. Pare a fi voios. BRl,utl In fapt tOnA P?loaYl e cel mal brQuet dmLre puterea & stat In Jidovic&rl au fost iu 
Comerciu: Ldllg Lajas,. d~ea.pta ,. Bti\Dg~ fArA si se lntre~mA cu toţI d~Pdtaţll) majoritate, apoi spre ruşine lU fost şi cAţI.va 
Aaricultură' Dardn ri lfYndc7 . Clneva. t e lnueaga casl. preoţI şi IllV~tlitorI ă' t 1 d' Ch' tX 

,r> T " J b 1. , Peste vre-o cAte-va minute si ive,te Mal vorbElllte democratul Vuzsonyi. Pe '. d' f,' P riD e e In lse .,0 
C ult,e.: Jf lasslcs Cyula,. ,i Apponyi, pe care nu l'a aşteptat nime. el II Intrerup Koseu\hîştit: r mi. In Pamova ou tnv. din Sziklas, 
Justiţie: Plos{ Sdndar; IntrA direc' to dietA. BunA clopoldul. Tol' - Nu te tnsreb!im pe D.Ta, ce sA nv. comunal. din Agu" Lucareţf, O· ForgaeT, 
H on vczime: KoloţSvdry DeFâ; d.ep,uta~it ,Intri. ~otru ,i eli In g~leria zia- tacem 1 Sustra, Rls!naş, elco Cu trenul de 41/ d 
Croat: Cseh Ervin. rl~tllor dm provlDţA. • - D'ar .la loceputul o b3trucţiet m'alE a. & sosit protopretorele, pretorele ~i ~Iţi 
1 . b" Intrebat I .- rlpostE\az~ V ăzsonyi. onora,ţiorI din Tlmişoa a di . 't t 
)m acest ca met hpscsc dară nu- Onorata casli are aspectul unul Cea- Se ridici şi Voevodul· Eutvăs Kâroly L" t . t n cun081 a fI. 

mal Fejervdry )ii S{ecsenyi. tru Wlde poţI Intra numaI cu bilete scumpe. Vorbeşte numaI io cuvinte, dar destul c~ d lDj, e~ a 8US~lllU -~ 7 6endanJll, cari in că. 
N oul cabinet, Duminecă va de- Pc blic ales. Galeriile IndeE!ate. Dame sunt Intreaga casl si erupA lnn-'un ris cu e Imllleaţil au SOSIt aci. 

pune jurămentul înaintea ~1. Sale. LunI tn num~r foarte mare. SA vede, eli le in· hohot. După 4 ore a sosit şi Il. Sa dl Dr • 
. d 1 l' b tereseazl mal mult politica, decât liugura. eedin'li p!lre a fi tot rIIal iBtere8autl. Iosif Ga.ll care a fost intllDpinat din part ,t 

seara parti u 1 erai va ţine o con- Oo&mna Baraba.'It elegantl ca toMeauD8, a Cere cllvanlul Rakovseky lstvun ,i adonlreI cu să trlească II ear din pad, 
ferenţa intimă, cu care prilej banul îşI venU al aud a. vorbirea blrbatulur. cu temperamen' lnfocat, limbii. curat un ţ~ '1 d' • II '. "" 

va prcsenta noul cabinet. E vorba că IntrA BzelJ. Opos;ţia Ifi guvernamen- ungureascA, cu o convingere tare, atacii ram or In comună cu "abzug t ŞI I'~ 
din acest prilej toate fracţiunile parti- talU ApPODyi,U Il primesc cu strigăte de: l~ mo~, veheme~t pe con 'ele Tiszl\ trle~sc' dl ~endl. ~ inceput apoI dI, (lI 11 

duluI liberal vor fusiona! Ministrul-pre- "SI tdiaecA 1" 81ell pr.r.ei n'aude. 8e '1 pe mInIstrul Feherva y. Zice, cii acel,lU 8e ţmt. vorbuea salD decursul clrell~> 
sedinte Nlarti ÎsI va tinea vorbirea de 8,azl uşor In fotoliul mini8~eri81 - pen'ru do! oa.menl au s~pat groapa guvernuluI fost tot Întrerupt de ţărani cu .sa. traiaS( " 
, '" ultima oarA. Szell. Intreaga casA Il ascultA cu atf'nliune !il Lendl" etc. ear la plecare l-au hUl-
program, atât în casa deputaţilor, cât Apponyi d'a8chida ,edinţ'i. I-a cuv~n- ~n~~rda.tA. Numai Ve.szi ei mai târziu Kos!lut· duit ca pe un om de r~nd cu b 
s, i în casa magnat,ilor. t 1 "d 1 •• B b - V b 1,'n U Intrerup mereu. Pe jupAnu! Ve3zi II . ..., '. .a zug 

Din "Dieta ţerii." 
Budapesta, 25 Iunie n. 

u Rra ana • DOihru ara as. or ~şte pi,ci poporalir. Notarii su JIdanii ŞI eu preoţII au Inirat 
lntr'Wl ton violent. Auditoriului i Be pare b' t t J 
un "uriaş· care loveşte cu o sabie In . - .. Nu te teme, vei primi snbven,iune i? Il, pen rU-,că in.aintea birtului 8 '" 
dreapţa, şi stânga - în vent. Arunc~ eu- el In vutor domnule "graf Veazi Jozssr." ţmut adunarea ŞI au incepnt a bea bei, 
vinte aspre la adreBa coroanef. {SA vOlbia, ci BzeU Il va recomanda lua- cu vas~le pănâ nu s'au mai eunogcut unt;~ 

- Ungurii au lost fidelI case I domni· i~te de abzicere regelui si 1 distingl\ cu pe altul. O parte din el apoi a mers t ._. 

toare toţdtoauua. Am sim~it cu regele In ţ1UaI:\ contţ> r trenul sean, în cealaltll, parte a r~maa 1 ~ 
bucurie, ln dor~re... II avaz 'y .1 recompanseazl lmpru- 1 ărala până LunI dimi a+â~ . 

Lengyel Zoltan: P2ste m~suri 1 mutul şi lui POIOllyi. • ump ne , • 
BaraMs: dMr M~jestatea Ba nu ,i-a - Eu ca cel mai nf?gru, ti pot da • 

, 

t 
f 

Am obţinuţ dar şi eu, ln urma legi
timsţiuneI trimise, bUet permanent pentru 
8 'Pulea tntra orI· când In ,Onora'. CS!!I,· 
.. Tribuua PoporuluI" e cea dintAie toaie ro 
mâneascl, csre 'şi are raportorul el parIa 
mentar. DU:oI·ce m'am presentat cu UDul 
"de-ar nostri" la oficiul ,e>tuluT-cllsU mi-s'a 
da.t un bile' de urmAtorul cuprins: 

tmplini~ dstorinţa constituţionall. dl~i Po'?nyi 'esUmoniu, ca nu al ~jne de Adunarea din Recaş, la 14 lun~ •. 
Opoaiţia apI8ud~l iar Apponyi li In. cel n~grl; dar despre aeeea, ci in atinge- Pe 1& Iora dupA. ameuI a trecut d, _~ 

drumA la ordine. rile cu noi nu 8'80 c'am funingiDat, nu-i pot câtrl R~caş prin Topolo,eţ dl deputat Dr.~ 

n Tribuna. PopC1fului". 

"Anag! Hivatal. 

ilJand6 Belepti-J egy 
a hirlapir6k emeletl karzatalB. 

l?a.rlamenti Tud,6sit6 ur reszere. 
Csivotl8Y B~l. 
kepvi.selijhw baz.. 

nsgya. 

Am 1ntrat tn corid.or. O fetbere colo
Rs]A. DeputaţiI se grupeazA tn diferite grupe 
djBculAnd asupra eituaţieJ. Pe cMe DD co
rifeu, ca Tisza lstvun, contele Andnissy, 
Nagy Ferencz II IncDDjlllA ca dr)aia. Din
tre romAnI mal mult se mi~cl Szombati. 
Szcrb Gyuri sit laşeazi pe o canapea cu 
Miinnich Aurel ,i discutA timp lung. Opo-
81ţion~1it 8e' ceartl Inlre el. Omen r~D. 
Partida poporall trsge 1. Ii:!spundere pe 
koesul hişt', pentru· ci s'au lnvoiţ cu Helier 
vary. Dintre opoBiţionsl! mulţI 81 iau dupA 
"Voivodul" Eătvus Karoly ,i·l torturE'azli 

Femeile Obrenovicilor. 
(Urmare.) 

Dupli. astea este uşor de inţeles, cum 
s'a născut vestea, el după SJivniţa, regina 
a voit să~'1 ri:ipe&8C' tronul bărbatuluI el ~i 
si\ domnească dinsa r,a rElgenU~. Asta insii 
din două motive n'o pot crede. Unul pen
tru· că regina aU\ta totuşI a ştiu' din istoria 
naţiona.Iă B~rM, cii fări insultlrea senti
mentflor !;enuine naţionale ale popomluI 
serb: femee nu poate urca tronul, precum 
in istoria Do,str' de peste 8 veacuri Litl
odată nu s'a îllt~mplat er. vre-odatl femee 
81\ st~pâneagcă peste poporul s6rb. A doilea, 
pentru-cr'l tnailltea Nat&liel sta pilda Oata.
rinel II şi din istoria ruse,scil putea prea 
bine sll ~tie, cA. Oaterina. Il Inel ca mo
ştenitoare, anI întregI şi cu multi sirguinţ' 
a studiat ~tiinţele de atat, pregMindu·se 
aşa zicAnd cu temeinicie germană pentru 
misiunea guvernăr~i. OateriDa II a. trăit 
multe romane, dar n'a avut vreme s, ti
teasci nicl-odat5. vre-un roman. A lipsit 
llin eD, ori-ce gingă~ie femeeasel şi vanitate 
şi a.ea a putut deveni ţarevni mare. 

In tonol aCf sta lnchee, fagAduind, ci da. (Pol?~IYj, dupA cum 8e ,tie, a pac'aţ de Lendl, Insotit de câ.te-va tr'sun. A venit 
vor aplln ,ara - er k08î1ulhişm _ pllnA mu.ae·orL ca partida poporalA.) ~ 
la cel din urmA sIrop da aânge. De cearta din~re oposi,ionali si bu- ploi la 16z8em~lva., acI apoi 8'au adunat. -

8e ridicii Bzel. O linişte mare. Vor- cura mai mult guvernamentalI. din comunele din prejur o mulţime de tr'i-
b",te In ton abIa auzibil. P.n'c" plft.o,lte. In vorbirea lui lnverşunal§ Rlrigl cu suri carl au inceput I merge spre R~
Dar ca Incetul si tnclUz~şte to~ me.I tare. voce tare IJi cu un pathos interesant: eaş. In marginea Topoloveţulul mu~ica 
BA vede, cA e orator, care ,ţie cu for~a - MH 8zoljllllk bă~6 FehJrminiszter- din comuna IOzsl'ffalva. s'a dat J'os din tră.~ 
atrage audilorir. ApAU cu foc coroana vary eljârrisahoz'1 ' 
de insinualiQnile 101 BaraMa. CAnd l1llr- Un ris genoral l'a Impedeca' sl.,i surli, f}i cântând mergaa înaintea trAsnrel 
şeete, erap CII dil1tr'un vulcan attig!1- poatA da imediat r~Bpunslll. diul deputat, ear celelalte \ri\auri In şir re-
tele de "al trAiascA" aproape din Intreaga P~ca', ci contele TiBia 8'a fost dU8, gulat l'au urma\, erau aproa.pe 200 trâsurl. ..~ .' 
cas~. iar FeMrvary n'a f08i la ,edinlA, cAci nu- Prin comună pretutindenea a fost intimpinat 

Acum 81 ridit>1 o figuri intere8autl. m~i atunci s'ar fi Inceput o polemie inte- cu eMduri, tn mar in a. • 
Contele Tisea lstvu7lI' TOl'! di~.'" . dl • .., .. ".";",,~,.~~,.,,.:-7'."·''-··_' ~ " p 
indreaptl ocmaDu11\e a.prell.· Opo. . • UI, , până la Sustra, aleI ear s'a. dat mueica jos, 
lrnpiedecl s~ vOIbi~rsc{i,. Sburau eMrl el auzul laudelor ce i le-a adus R· kovBzky, 
aposlrofArile oposi~ioD&lilor to 'oatl forma. dar mai ale8, când trfiera In cuvin'e aspre şi a percurs drumul dealungul. satulllI eAn~ 
Mal Inver"unBt era Rakovszky ,i paItida purcedarea lui Tisu ,i FeMrvary hţA de tând. Inainte de întra In R~caş !n marginea 
poporala. Tisza sll liniştit ,i aljlteapiA. Bgo- Sze:l. comuneI, l'a Intimpinat musica din Răcaş 
motul lnceatl, dar numaI pe un moment. Appouyi tn('heie ,edinltl ]a 21/ 2 ore eu o mulţime de oamenI ~i banderil'. E~a 
CâDd Incflope. vorbi opoBi~ia Il tntrerupe tntre aplauea generale la adresa luI Bzell şi ceva impuniltor. In R~t:aş au sosit ale-
de 110U. Tisza nu si lasi, ci vorbeşte lin a pre,edintelul. Aplaudau Ins9. numai OP()· xt i d' t' I 1 It d' 
cu un temperament rece. Par'el 10' cuvân~ eiţi.ooaUI ,i Apponyiştil, clcl el depling mar g., or lD oate ce e a e eomune In 
tul 11 pune la cump!\nl. ReBpinge afirma· mult cAderea luI ~zell. prfjur, aşa incAt numai lncilpeau pe Jocul 
liunei, ci el ar fi dorit si guvetnfze cu Deputa$il DU s'au deplr'al lOBI, ci unde ~i-a ţinut dl Lendl vorbirea, daf-~~-
mijloace de forll brutali. ~ontinuau disputa asupra ştirilor sosite din nici la alegere n'a fost atAta popor. AU--

Aoum Incepe a deveni ,edinta mal Viena ln restimpul şedinţei. decurs toa.te in Jinişte 1i dupA. aceia s'a 
interesantA. Oposilionalil 81:1. lucaerl. Raportor. intors fie-care Ia ale sale. 

Vorbe,&e polonyi Geza. Toatl casa I 
ride de apuclUorile luI advocaţiale. Face 
diu alb negru. Zice, cA el toate ,i nimie 

piclUură, de care s'a vărsat păh'HuJ. A 
trimis·o pe Natalia Se cli.litoresseă cu mo
ştenitorul şi într'o bunA dimineaţ. consiliul 
de ministri surprins oa. de moarte a fOBt 
în~tiinţat, cii regele a. cerut mitropolituluI 
desfacerea. căsli.torieI. BietuluI guvun pân' 
aci nici prin minte nu i~a trecut şi nllmaI 
din actul acesta, cara i-. fost trimis .spre 
ştire" a lud tn adev~r ştire, dtlspre cele 
intemplate. Oe eri 8& facă. Si\_fşl d.ee 
demisiunea ,i prin aceasta. sl-1 fac. pe 
rege imposibil pe tron, orI 8.1\ r61111n' ~i 
cu sacrificarea vieţiI lor politice al. apere 
autoritatea coroanflIf Şi Milan a tradat 
multi iscusinţă., chemAnd in acest milJi!lter 
b~rbaţl, cari nu numai vieRţa IQr politică 
ci şi cea fisie' o sacriftcau bucuroşi pentru 
dînsul. 

cesiune îl iscăleşte nu numai regele dar 
şi ministerul intreg, consiliul de stat, pre· 
laţi! bi.~ericfştI şi alţI Mrbaţl fruntaşi al 
ţ6riI. Documentul acesta I·au dus o de
putaţiune speeialA regineI in Wiesbadf<n 
ca ~ă·'I cearl ~i el învoirea şi guvernul 
spera, cii dragostea de mamă va învinge 
asupra vaniUţii ofensate. S'au înşel. t îns~. 
Regina mal bine a lAslLt si. i-se ies unicul 
copil, decât sl-I ţh i la dinsa şi când ar 
fi ajuns majorenitatea S, 8e Intoarc' cu el ca 
regin' in Serbia. 

Şi eare era opinunea generală' 

acest pas asupk'& acestor tntrebărI nicI cand 
no s' a declarat, dar aşa ered că a gAndit. 
astfel: Poporul B~rb se va eonvinge singor, 
el un ObrenovicI cedeazA voinţei 8ale ~i c"n"~" •. lc,~v 
efectele desastroase ale tlou8lituţiunel vor 
fi evidenteI vor reveni iar dinşil la vech~\ 
a lor constitutie. , , 

Despre abdioarea sa regele Gug"ta 
astfel: 

Rusia imi este dll~man', du~mad mal -
mare decât imI sunt radicaliI şi dacI\. aşi .r 

voi, ca greşelile mele s, nu se r~e 
asupra tiului meu .tuncl ar tre"''''lI. Sthlmb ~ 
purtarea mea Joial' depAn'aei faţă da - .~.' 
Austro Ungaria, eare ~el~ Andrassy incoael 
mereu m'a spriginit ŞI ajutat. Last notat 
least a vtat 81i depunil masea ce & purta\ 
pln'aoi ,i să iee în sfîrşit in cilsătolie pe 
femea, care i s'a dat, car 3 l-a. iubit cu 
devotamentul pe care nD l-a dat In us .. 
sa proprie şi pe care în chipul acesta voi&~ 
si. o remunereze. Spre noroc, era patriot cu 
mult mal bun, dec&t se uu vad', eli. un 
astfel de paş num,1 ca om particular d,.~ 
nu ea rege ar putea face. 

Milan a crezut, el regina profttAnd 
de resboiul perdut, vrea să se proclame 
lPgentă. Aceasta I fost ce.. din urm' 

In 1inia primi ministrii s'au nisuit, la 
hotArirea regeluI, a-l face si. retragi di
vorţul. Nu vrea.u s'amintesc aici de oste
nelile de necrezut ee a costat, dar in sflr
şit regele s'a învoit la un compromis, d 
retrage dilUIţul darl regina pAnl atuncI, 
prmi când mo~tenitorul nu va implini vârsta 
de 18 anI remrme in străinătate şi acolo 
tngrige~te educaţia. fiinlnl el. Pe vremea 
aeeal:lia il arangeazl curte şi tI cedeazi 
p; rtea. ea.re i-se revine din lista civil' cu 
Isigoure., cI. documentul despre leeasta 

S'a înt~mplat, ce de obicei se 'nt6m· 
pUj. In Serbia şi în Europa intIeag. ni· 
meni nu cunoaşteau adev~ratele eause ale 
a.eestul desDodăm611t nefericit. Lumea toată 
l-a condamnat pe rege şi toa.te simpatiile 
s' au intors eătli\ frumoasa regini\, dela oare 
eu geandarmI a trebuit luat unicul el tiu. 
Injurind ,i bll8tăm~nd ~i-a trru\ MUan zi· 
lele mal departe nefăcAnd nicI mlcar în
cercare I rectifica fat' de fanatismul raseI 
slave, plrerile gr~şite ale lumiI. De aci 
încolo nu~'l preocupa deellt gândul si asi· 
gure fiului du tronul. Spre scopul acesta. a 
datţ~ril;eunQscQta cODstituţie ultra-radicalA şi 
a. abdiea\ de tron. De ce a făellt aceasta, 
fost-a lipsi si. o facI. ,i ce I aştept&t dela. 

(Va urma). 
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"TRIBUXA. POPORULUI" 5 • 

Cronică bibliografică. 
. '\ dor08(, ('a opudle lor să 11e Tot) antonl ('al . , , 
'1 ' Ilostri speciali spre recenSlUne, 

date eolabor!ltun OI • 1 

Ar fi de dorit ca foaia asta să câştige 
mereu la teren, mal ales În vederea l~ţiril 

, primejdioase a socialismuluI falş pnntre 

româniI nostri. ... 
. , ' 10 trimlto In i}(\to doul! exemp are, 

Rl11lt rUg'nţl a ni: l r are să se păstreze pe suma Caslt natiotlalit", ilustrată rom ti.-
rl(l·oaro·(~O un eXE'mp a ~.. " I l' 
hihliotccc1 1"('llllr.ţionllle. nească d\l1 Ar~d. EdItura mstttutu ul \to· 

'IllleL,il~ta Ideali~f(Îl.l., Iiterat~ră,. art:1 I grafic P. S·imtlOll, Arad. Preţul uneT bucăţi 
. ".' sociologie. Director: Jlrlzazl (r, I I () banr"), 
stllnt.., ' • l' J A 
Ilo/ban, prim-redactor N. ~aSCI1.al!. nul 
1 I (14) Iunie 1~}O3 Tomul Il Nr. 4· pp. ZII, FeluJ.limi. - cuprinde: 

Riria: Kiajna şi Ion v?dă (~ramă). -:- .Ilevoluţiun;î milUa're. Revoluţiunea 
M. G Holban: RelJaşterea Idealtslllu,lu~~~ . militară a Serbiei nu stă izolată. în istorie. 

. """1t(mea contimporană. - lulcs Brun, I .- l.\lai ales în evul vechI revoluţiile aste 
~ I' dicina popu ard. I '!) . perstitiJ romaneşt ŞI me, ~ '1 erau la ordinea zileI în Roma ŞI el'Sla ',.,. " L' .. lirică romana . 

Calipso C. Botez: tteratur,1 . 1 Imperatil romanI prin revolutia gardelor 
I FU<1cnIU ancu- '. '., d 

în pr~lgul veacu uI [9, --~ ',1'> ) pretoriane alU ngeau pe tron ŞI-ŞI per eau 
ci 1) S desroblre (roman ., " , , ~ x 

lescu e "eus: pre . '. tronul. Pretonanll l-au asasinat pe Impc-
. l' T" • t "\ limbeI literare. - .. ~'. '1' L A. Su ulIU: U nltd e, 1" I T ratll Caltgula, Commodus ŞI 'Jerlmax. a. 

, . ,. '." Suferinte e t\l1cru LI • . ~ • A .. 

Em, (Jl'Igorovltz", , S ,,' '. lanul Ilj2 In d. ehr, au vcndut tronul IIn-
( ' \'entura' c tra1l1lsmu· , 

Werther. - Jr, . S 't 1 perătesc senatorului Didus lultaillis pentru 
I1v:-.lru, -- Dr. A. Taluşe~cll : /) pl"a e(, :u- suma de 2') 000. sestertir. Incepend cu anul 

. I "anitare - urSII: .lan- , . _ 
rale; relorme e . < •• N AII." d ăsta până. Ia zX..j. nu mai puţin de 15 lIn-
J ' .. dc O It v· [oapte oa. e ,,' , . 

uri tomnaW.:e, , ' , _ ' peraţI au tost aSaSl11aţl de pretonalll. -
., J- S" '1 de c.. d AnnUI1ZIO, tra· . - , - - . d 
1 eo vru; e,lr, , , \.1 S- ţii In Orient s'au Illtamplat astle! e revo-
.\ d \.!c;';:lI1drescu·Dol na. -. , ~ a, .. - . d 'd 

. uLlcere C f " , 1:> \T I . lutiT. Nu s'au unphnlt 1l1că zI> e am, e 
ci I Ulla (nuvela) -' . U can . ' '1 
oveanu:' ,. 'lb' . C " dnd a fost asasinat cel dm urm .. t su tan 

Vi~lll (lluveIă). - 1. C. Bac" .~IŞ,l, ':Ol11C~ In Rusia de doue ori au fost înlocuin tariI 
teatraliL - M. G, HOI,ban

l
: 'Icaţ,~ ll)~bţl~ra I in urma revolutiilor militare. TariI' !;eI1'll 

." 't "in.H'lte Buletin Iterar ŞI .>1 10'[ , ' ,. _ ' " 
ŞI.II: • S r ,1 <, ş~ ~)aul au fost asas~ naţl, d C ?hcerI, ca sa-I 

gl,dlc , . '"II " ,_ d \ nUlce pe tron pc Caler1.l/a ŞI Alexandru I. 
I)evlst"\ Idc'llist'l e o re\ lst<1 e , - d 

'Il" " ,. , ,~ • _ In Svedia Gusta1' 111 a tost omorit e 
"j'b rope'lO <:i reFwesil1tă In adever ' , , . , 
\,;,1 1 ru eu. <,...... '_ nobilime si militarI ear cel dll1 urmă vla-

x l' t x ştllntă SI arta ~, 
.... iI';F',unc", Hera ur ... , >/1". star al casei X'asa la [808 tot i'n urma 

uneI revoluţiI militare şi-a perdut tronul. 
- îu America sudică revoluţiile militare 
sunt lucruri de toate zilele. AzI e un ge
neral preşedinte, mâne moare moarte silnică, 
ca sa facă loc altuia 

In editura librărief Socec a apărut în 
traJuctiul1e română celebrul roman al ma
reluI s~riitor J~f;/'mOllt/l}I': n Cn erou al tim

puluI nostru". 
Traducţiuneulngrijită e făcută de 

cunoscutul publicist l\1ariall, redactor la 
n {'l/il'l!rsul" şi traducetorul mal multor 

opere de valoare. 
ltecomundăm cititorilor acest nou ŞI 

elegill1t volum, care se vinde cu 2 leT. 

* 

• 
Cel mut mare afUf (lin lume există la 

Baltimore, în Maryland (Statele-Unite). De
taliile pe carI Je trimete un corespondent 
american unul ziOlr din Franta calitică acest 
at1ş ca fiind "cel mai mare din întreg 
l1\)iv<~r""'li\TU 

Cea m~I nouă carţe de \ Prapori şi steaguri bisericeşt 
11mba maghlară pentru precum şi 

şcoalele poporale române lucrărI de zugrav execută 
a apărut tn editura luI W, Kraft't In Sibiiu: 

Carte de cetire şi gramati(:ă 
maghia.ră pentru ş'.!oatele poporale 
cu limba. de propun, re româna, De 
Dr. A. Srhullerus şi I. Popovici. 

Purtel10 prim&.. 8° mediu 88 pl:lg. Preţul 
It glit coI'.-.50. 

Partea s doua. 8° mediu. 285 pag. 
Preţul lt>gat cor. 1.70. 

In legătura cu aceste cl1.rJt sta: 

Manual pentru propunerea Iim
bei maghiare In şcoulele poporsle 
cu limba de propunere român&.. (lndi· 
gitarl metodice şi schiţe de lecţiuni) . 
De Dr. A. Schullerus şi I. Popovici. 
8° . mediu. 47 psginl. Preţul broşat 
cor. -' .60. 998 2-5 

PărerI despre aceste cArţl: 
.Cărţile de cetire ale dlor Schollerus şi Po· 

povicl, Intrebuinţat-e conform indigitii.rilor metodlco 
cuprinse In manualul amintit, vor scoate din şcoale 
formalismul sec, Ele dau vieaţă lllvl\ţii.m~ntullll, II 
fac interesant şi conduc pe elevI aşa zicend ju
cii.nrlu-se la Invoţa.rl'a limbel maghiare. Metodul 
urmat de domniI autorI In adevl!r e cel lJlaI natu
rIIl şi uşor atat pentru lnv!'lţătorl, cat şi p('ntru elovt 
P<,ntru lnv(lţătorl o do maro preţ manualul, caro-'l 
condlleo pas do pas, daud preparaţinnl lntre~I şi 
indilritii.ri metodic-.o amllnunţite şi nşurand In mod 
Insemnat groana lucraro a InveţMorl1or, - Acoste 
cărţI ni·so pare cole mal bune Intre eate avem noI 
pentru propunerea limbel maghiare'. 

"Tribuna" Nr. 133.1902. 
C o m isi u nea şco Iar ă referează tn şe

dinţa SinoduluI archldiecesan, ţinută la 19 Aprilie 
,90:!, asupra .Manuaiulul şi cll.rţil de cetiro' do 
Dr. A. Schullerlls şi 1. Popovicj . , . propun~nd sll. 
tie admiso, după~ce din punctul de vodere pedagogic 
sunt Qt>ja censurate prin eonsistoriu·. 

~Tel('gr8rul Român" NI". 4.4, 1903. 
In conferenţa Inv6ţătoreasce 

din cereul S61irşte, ţinută In GurartuluI la 26 Aprlliă 
19U:I, .lil Petru Giura Ilfl ceteşt~ elaboratu,l dospre 
studlol asupra manualelor din limba maghiară pen· 
tru şco81ele popol'ale şi propuned asupra celor mar 
bune şi practice de folosit. 

Prin o amănunţit! şi instruotivA expunere 
arată metoadele, carI se fulosesc la Invi'ţarea uneI 
limbI străine, metoade pe bas8 cărora sunt apoI 
('ompnse cliferitele mlLnul\lo (U(\o.etico, Criti(~~ rInd pe 
Tind manualole din limba. ma.~hil\r~, ,'arI se (olosese 
1ll şcualellJ llOI\~tre, şi in iln!) rel·.omaudă a !:le folosi 
manualele (Un limba maghlarll. edate de Dr. A, 
SdllllIerus ŞI l. Popovici, pe carI le allA mal core· 
spunzătoare, mal practice, 

Conferenţa recomandă Introducerea manuale
lor luI Dr. A. Schullerus şi 1. Popovicl tn şcoalele 
din acest cerc·. 

"Telflgraflll Român" Nr. 02, 1903. 

,v O LF J .A. j~ O S, 
- cJobotar de gbe'e de biirbaţl ,i dame.
Arad, coltul pieţii LibertAtii ~i str. Sfmonyi. 

Ludovic N eisz 
Arad, strada Chorin 2 fi str. Runyady G. 

Ujvary Arpad, ~58 14-2& 

mAsa.r, timplar şi luerAtor de portaluri, 

Arad, strada Lazar Vilmos 4. 
Se recomandl m, ono public spre executarea 
a. tot felul de lucrAri aparţin~toare ramul1ti 
de timplărie, precum aranjamente de prăvdlil 
şi birouri, lucrări de cladiri şi portalurt li In 

materie uscatd pe llngl preţurile cele mat 
moderate. Esecutare p rom p 'A şi sol i d li 

Reparaluri t"epede şi e{tin, 

P. T. 
Am onoare a aduce 

toarea cuno~tinţa. a M. 
ca. In casa din 

la binevoi
Ono Public, 

(',olţul str. Battbyimyl şiWeitl':('r 
Janos (odinioară Templom 11.), 

am deschis un 

Atelier de reparaturl de 
biciclete ~i maiinl de cusut! 

unde sa.vlrşeso tot felul de ]ucrllrl ce 
se ţin de ramul aoesta, precum şi in
stal&.rl de soneril eleotrice, toate pe 
lânga. preţurI moderate. P&.rţl consti
tutive de ale bicicletel se cap~ta. tn 
totd' auna eftin. 

Ruge.ndu·m~ de p&.rtinirea marelui 
public, semnez 

Cu de os. stiml: 

Mii~Il(~ S{t,ndop, 
9709-50 mecanic. 

Urm. lui Papp Kălman, 
atelier de aurAril, arginterii şi ghnaerienle, 

,Arad, strada Fdbidn 12 (Casa Bonts). 

Primeşte lucrlri In aur, argint şi 
giuvaericale, apoi aranjarea de altat'e, sld,
formarea Baa aurire a lor din nou. Preţuri 
amue, servicia promp'. 956 13-fiO 

Un tinar rom.ân 

.~ rtJ'tJpO'l'uf, Rom,{tu". (Buuapesta \'1, 
V(lrosmarthy li. (ia a. Preţul pe un an ..j. 

~or. Numerul 4 fll.). Cea mal bUIl"l foaTe 
românească scrisă pentru popor, Nu numaI 
preţul el neînsemnat o face accesibilă pen· 
trU românul cel mal serac, ci şi li mba po· 
pora!;.l În care e scrisă. N'ar trebui să 

existc sat locuit de rom..lnI, unde foaia 
asta să nu tie răspândită i'n cel puţin vrc-o 
40 -So de exemplare. MaT ales preoţir şi 
învcţ<1toriI nostri ar trebui să se adreseze 
administraţieI să li-se trimită numere de 
probă, ca astfel convingându.se de spiritul 
sănctos în care e scrisă, s'o poată reco
ula.uda tuturor poporen ilor lor. -

Alişul este executat din ordinile uneI 
companiI pentru vinderea aparatelor tele

fonice. EI ocupă tot zidul din lăturI al 
uneI case enorme şi reprezintă un om 
stând cu un aparat de telefon la ureche. 
Capul omuluI măsoară H metri de Înălţime 
iar pâlnia receptoruluI telefonic are o 
circonferinţă de 4 metri. Ve puteţI explica, 
de sigur, că aşa cum se presintă acest atiş, 
e imposibil să nu fiI atras in mod invin
cibil şi să nu te opreştI când trecT pe lângă Am onoare a atr8ge a'enlia ono public 

din loc "i provin ţi, cii In atelierul meu de 
. ciouotd,l ie prfgltesc ghetele cele mal frumoase, 

foiI i elegante ,i solide, precum ,i ghe'e ortope
; dire, pe IAngl deplinA garanţie. 994 1-5{) 

acea casă. 

.) 80 atlii de v~nzaro la arlmi nlstrnţia 
noastro, 

ab301vent al "coalel eomerciale din Br8~ov 
cu practic\ de un an In ar8~erl de blnc", 
perfect tn corespondenţa limbel maghiarp ~i 
germane cauti aplicaţie la o blincA românll 
Bau casA comercialA ca comptabil s~u 8'}U' 

comptatbil, eventual corefpondent. 1013 2-2 

InformaţiuDT mal deaproape se atU 1" 
adminis&ra$iR "Tribune. Poporului". 

NANTAS. 
Nuyell de };MILE ZOL!. 

(Urmare). 
2 

II. 
Baronul Danvitlers şedea În biroul 

'''hl, ° sah1 vastă ~ranjată Cll 11ICS, şi totuşI 
cu ~ll'it~ ~e treI 7~de era ca mort; statura 
sa malta ŞI robu~ta" ce n'o putuseră fnlncre 
vremIle gre,le, s~m~lna acum a staturii Ul';~T 
lI1oşne~g, w\rbovlt de, povara anilor. Prea 
puter~lca tu~ese. lOVItura c~ i-o aplicasc 
domnIşoară Lhum, descopenndu_T rllşine'l 
tu,,\ "ale Ea, ce-f drept, se folosise d~ 
esprc..,\\ \'\.'In,le, incerdnd să scuze cumva 
gre:-;.a\a dDillni')'\arcÎ Flavia, dar ştirea to-

"~, tI ~Iovlse ':~1 un trasnet din senin; nu-
~- mal gandul 5u se,luc"t<l\'u\ voia să·sT re

'p~1re p:'1~atul, Il llla~ d;\Jea plIt<.:r<.: '<i trCiiască. ! ref .zlle, a sUI,ertt. ne~pus ue 1\1ult, până 
se, re~ule: ... e de se Sll11ţ1 Jestul de tarc s,I-1 
p:ul1lasca pe necunoscutul acela, de Care 
UleI ?e ~lume nu-I auzise, şi care il răpise 
fata lT;tr un mod atât de rusinos. 

Sună. Un servitor Întră, oprindu-se 
la uşe. . 
, :- Ioan,:- Îl zise baronul. _ Va veni 
In ,:unnd un tll1~r. Să-I întroduci numaI 
J.ecat. p~ntru alţiI nu sunt acasJ. 

. Ş~:n vr~me Ce aştepta să sosiască 
~t uner, ~DlJ ~de gândurI amare îl fră-

lm,u1ta~ cre_nI: 1Il familia sa care veacurT 
ungi lşl pastrase I1Cpătată onO'lrea _ , 
• . < <, avea 

sa Phflămeas.ci'i [acum un fiu de zidar un 
om meslt, ară ocupatie. Despre ~mul 

acela se vorbia, ce-T drept,că e un om ta
lentat şi cu viitor, dar totuşI era o ruşine! 
Şi Flavia, fata sa mândr!i! 0, abia o putea 
crede: Şi totuşI era aşa căcI ea nu numaI 
îşI mărturisise pecatul, ci luase toată vina 
asupra sa, 

Asta se lntfimplase în ziua ÎntâTu; 
apoI se retrăsese în apartamentele el f,lră 
să l11aT comunice cu cine-va, NicI Dal1\'il
lers nu întrebase de ca. Inainte de a o 
erta voia să aranjeze toată afacerea. 

Servitorul Întră din nou. 
- Domnul Nantas 1 
Baronul nu se sculă, ci-şI Întoarse 

numaI capul privind scrutător la Nantas, 
care se apropia, 

. '!'inerul care se opri în mijlocul 
O~ă.IT ,in ţinută modestă, dar de fel nu u
mtitta. sau sl~lgarnic<l, nu făcea impresia 
~nuI ~ve~tuner, Nantas fusese atât de pre
ca~lt, ITlCat nu-şI cumpcrase un rend de 
ba!ne nou noure',ci-şr ale~ese nişte haine 
deJa, p~r~ate, dar 1l1că de tot bune Avea 
a~a IOtaţlşar~a unul stUdent serac dar iu-
bltur de ordine. ' 

--:- D-ta eştI dară - începu baronul' 
apoI tac~ d'odată. Simţia cum 'i-se urcă 
sangele In cap, cum 'i-se umilă de indig
nare VInele. 

Tăcu un moment, apoT Incepu din nou. 
- Domnul~, al comis o faptă marşavă. 
Nantas V(/la să spun[i câte-va vurbe 

de scuză, dar baronul Dan\'illers nu-'I 
dădu prilej. 

- Am zis, o faptă mârsavtl! - re
petă baronul cu glas mal tare~ - De att. 

minterI~ nu vreau, să ştiu de n,imic; te ro~ La auzul numeluI feteI sale, baronul 
s"l nu lIlcercl a- mI da explIcărr. Ar it sări de pe scaun şi strigă iritat. 
fără orI ce folos Chiar dacă fata mea s'ar - TacI I Ti am mal spus că nu vreau 
ti aruncat in braţele d-tale, c r i m a d tale ar să ştiu nimic! Nu me interesează, dacii. 
fi tot atât de mare. NumaI oamenl ne- fata mea a făcut pasul dintaT, s'au dacă dta 
cinstiţi caută să se furişeze in familiI pc l'aI făcut. ~'am cerut dela ea m,lrturisire, 
astfel de căI. nu cer nicI dela d·ta. Tineti-ve m:1rtllri-

Nantas plecă capul. sirile şi nu mi! murdări II cu' ele. 
- Fireşte, În chipul ăsta uşor ajungI Baronul căzu frânt pe scaun. Nantas, 

la zestre t SeducI fata şi tatoll... om al voinţeI ce se stăpânia In orI-ce Îm
prejurărI, era adînc mişcat. 

- Domnulel - 11 întrerupse Nant3.s, După o pauză, baronul Incepu din 
indignat în ad,lncul sutletuluI seu. nou Yorbia acum liniştit şi rece, cum 

Baronul se ÎnlÎerbântă. vorbeştI în chestiI de afacerI comerciale. 
- Ce? cum? D-ta aicI n'aI să vor- - Scuză, domnule. Am uitat de 

beştf, ci să asculţI ce-'ţI voI spune, căcT mine, cu toate că-'ml propusesem să rcm:111 
d-ta staT Inaintea mea ca un om vinovat. .. rece Ştiu bine că nu d - t a eştl În mana 
D ta m'aI insultat de moarte; de treI vea- imea, ci eu ina d·!ale. Onoarea:familiel mele 
curI 1'amilia mea era nepoltată, numele, depinde dela d-ta. Al venit să-mI oferI 
nostru nepilngărit, şi acum viI d-ta şi sdro· I transacţie absolut de lipsă, s .. 1. Incepem dant 
beştT aceste tradiţiI seculare de onestitate, pertractările. 
demnitate şi respect. Ruşinea asta era să Cu cât vorhia mai mult cu at~lt mal 
mc omoare; şi dacă am Încărunţit, dacă mult se linistea, Par'că toată. .~facerea nu '1 
:nânile }n,!T tremură., dacă In ~ceste 3 zil~ am atingea de l'oc; părea a tî un advocat care 
lIubetrimlt cu 10 anI de zile, să ştiI că vrea să termine cât mal scurt un proces 
toate aceste sunt opera d-tale. T aer şi murdar, 
ascultă·me. ~, . - Domnişoara Flavia de Danvillers 

. Nantas mgălbel1lse. Rolul ce-l pn- a moştenit dela mamă sa o avere de 200,000 

mlse, era maT greu de cum crezusc. Dar francI, care sumă e a i se phlti În ziua 
nu voia. să apară În ochiI aces,tul betrân căsătorieI el. Capitalul ăsta a adus deja 
v.enerabil, - drept un om lipsit de orI-ce interese. ItI voI da îndată socoatâ despre 
Sllhţ de onestitate, şi încercă să se scuze administrar~a acesteI averI. (Va urma) 
cUJll-va, să micşoreze greutatea faptuluI. 

- MI-am perdut capul! .- gângă"i. 
-:- N'am putut s'o vez pe domnişoara Flavia, 
fără ca - -
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KALMÂR J6ZSEF 
lUt chunje. 

Rt'comandă 

Bicicletele 
sale de ora mal bunii. oslitatF'. 

Are in deposit gwntt interioară ş'i 
€slen'oară de prima calitate, şi tot felul 
de părţi constitutive ,i'tiole bicicletelor, 

Eftine şi pe lâ.ngă ga.ra.nţie 
efeptuieşte 975 19-

Reparaturi de biciclete, 
in stal&rl de 

sonării electrice şi telcl'olluri. 
Toate pe lângă garanţie. 

Sinuln Sahv Z llr. 2, Telefon nI". 242. 

M~ 8Dg' j~ Z ls 

CĂLCAT LUCIOS CA OGLINDA, 
la case, sub cOLdlţi.I extra ordlll3r de 8liau-
~~gio.:;.l:le. 9·11 1;}-15 

Cu stimT:\. 

D-na Frohaska Ferencz, 
Arad, liapautcza 47, 

Kiss Albert, 
t Il p i ţer şI de cor 11 tor. 

Anul, strada YarjalSsy Jozsef 13. 
Primtşte lot fdul de lucrări de tapiterie şi 
deco'(aliun~ COll{6~ ţloG&te de IDlHltbţ ~ Ş 

",n,c", raptulU! cu ceie mf.l modegt~ prl\utl. 

Cauapeie şi. madlaţurl se gă6rRc tn 
lu puru~nOlita tu deposl:ul ml U. 961 17-50 

In atmlţia publicului ziditor! 

I Am onoa.rea a. 8duce la cunoştinţs I ro. ono pu b\ie, ca 1009 2-- 50 

Bll1 deschis 
Un atelier ~e tapiseria ~i înfrnmsetare. 

AnI tndelung~ti sm lucrat tn !I,te
\iere de rangul IntiI din Budapesta, 
Viena, Berlin, Brtlasela şi P8ris, I>Ş~ 
tncât sunt In posiţia plăcuHi de-a putea 
corespunde tuturor eBigeDţ~>lor mo
derne. 

Primesc tot felul de lucrarI de 
branş!\ asta dela cele mal simple 
pânll la cele mal elegante, pe la.nga 
preţurI moderate. 

Primesc eftin mobilana de locuinţe 
tn 100 şi provinţa.. Lli mut&rl prim!:. se 
tt'unsportul mobilelor, pre~um şi repu
rarea şi renOVlirea de mobile şi mese 
de biliard, pe lânga preţurI eftine. 

Cu slimă 

Reinel' 1. Gyula, 
tapişior şi lmpodolJitor. 

'l'i,kiily·tel' 6. (Casa. ProHtb). 

BIEDL JOZSEF 
coloritor şi pictor de odbi, imitator 
967 12-2I> de lemn şi murmura. 

Ara.d, pia,ţa. Libert, (v:s Il ViS d[) S!llobil:') 

Ptlmf.'ş,e t(a ~ luaarile ce sa ţiu (h~ 
bn.llij~~ aalt, (h!!u ~i cdtl ru~i grele. 

Pictări de odaie, 
precum 1;11 coloriIi ŞI Imitari de le nm iUlil' 
gen sau txout.: (tlodU8rt:) li1lz,~(.:uţie ~k Su!:i'l, 

l;e lâng{L preţuri moderate. 

Am Olloa;:e a aduce la CUUO~tIUţ:1 
on. pubhc, c~ 1'1 s~rada. Kapa, n-rul 
lca~a plOIJli() am dt.'s, hl8 

Primeşte tot'uda~a lUIl>ţllea lOCulL\dor al:: 
toi fdul tie mStCLe, pe lâ.ngă g"nill~He. Co· 
mflnd~le dm provlll'e prolll~Jt _i ga b:Jic. -

~ La comande pe sama bisericilor rabat. 

O ca.ncelarie de zidire. Nou atelier de rnăsar. 

VEGH ISTV AN, 
tinidtigiu (10 eBlllirI şi ll1X, 

A RAD, :Soros Deni-ter Nr. 10. 
93G 18-25 (Colţul străzii Nil.dor). 

Primeşte orI-ce lucru de 01 Jla~ 
ment, acoperirea cu tinichea a CH1.fii· 
rilor, turnurilor de bisericii. j m~l de· 
p1:l.rte lucrari pentru introducerea apteJ, 
llrtmgiarea odililor dp. b9.ie, a con du
cerH ;::.ppI în bucMarie şi la closet, 
repara. ţevile plesnite atAt in loc, cât 
şi în provincie, pri'ţurile cele~ mat 
moderate, execuţie prompta.. 
--------- --- -~ ~ ~ - ---- -- =- ~~- -~-

Haine pentru domni 

SEIDEL OTTO, 
fnhriC:lllt do ciielull, 

ARAD, Andrăssy-ter Nr. 9 
(via a,·vis cu biserică). 

. liJxr:cut OJ~·ce fel de chipiu mi-
htrlr, posî:av finanţial pentru pompied, 
pentru preoţI şi civilt, calit~te buna., 
pret mode:uJ.t. 935 2L- 8U 

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

Cel mal eftin lsvcr de cumpara.re 
din Arad, 

J u vaepicale, 
bucăţ.i ue aUl" şI argint (frântc) 

bilete de amanet 
cu pret exceptional de ie/rÎn după cea mai cump~ra. pe bani gata cu preturila 

morlenul croitltnj ~ 
cd~ ill(.;l scumpe, SitU le s\:himb& cu 

Aru(l, strada ~zent-l)~U Xr, 3. 
(Vis-â-vis de Cnftllellua }:rdt11yi). 

Din store indig2nn şi eIJg:ezeas('i\. 
Exeeut~rca cu gU~G. De.liiH~ml'nuj, f~c 
ori ce rpp~!"aturl cu preţ &v&.nt':gios, 
Rog spriginul onor.:\tulul public. 

ell diBtin:1i1 ",timâ: 
937 1!1-1l0 'VoI s t erI Z 8 6, 

croitor b!\rbi\te'lc. 

SONNEN,Tlltr!'II JOZSE~1 
pfctur de artă şi tirmrL, 

A RAD, strada Deâk Ferencz 39. 
Am fiJflt apllcat 8 uH! !ij, domnul iULn CZIIN, 

l'a (!ondul!?:\~Qr a.'t:stie; e<î0n.l: 

Inscripţii şi decoraţii 
pe sticlă., lemn şi fir r 

~~'- ---:::' fJ.'umos si duxa.bil." , 
Espcut d'a,emenes pidarl'8 ek icoaue 

sfinte pe Jârg1 pnţcri modera'.e. fiS:, 8,-10 

Pentru biserici favO)'uri deosebite. 

In atenţia publiculuI! 

ahe obiecte 1005 :l-

Deutsch Izidor, 
CHt,80rnicar şi j uvael'giu 

.t\..rad, ~trada ".l:'elllploDl. 
-- 'l'dt\fon n rol 1 H,. '--

DnCa. aveţI lOUG 3 ~iiO • 

tapete (covoare) de reparat 
fie acele cuvoaro lle Smyrnat- sau
l:'Elrs~a. nu le trimittţ( in bit loc. In 
Al'a.d nu sa ştie inca., ca. ma.i frQ,
mos 91 ma.i eftin le repli.ret\za sub-
8Cl'lclUl~ care tilll neuumeriite pa.l'Yl .. 
primit scrisori de mul~umitl\. 

~c,hwal'tz Jozsef, 
~teher de n;p ;,rat şi cUfaţit covoare.'''' 

~loz~etroherczeg-ut 8. 
Prim':rC C<IVO!W,j pe pas~Hlw pctlte Vl.uli. 

In atell~ia ou. pr'oprietari de case. 

i 
. . ., 

ln\reptind zidiri de case nO\i.a, test au
ntrea ,i sdumbaItlft de 1:8.~ "t.~bl, ,'-lU un 
CIl\ ellţ on-ce iOlU de lucr8r~ ce btl 'lUa d<:> 
mmul ă:i~!:I, pe Hrgi4 pr~ţiui d~Ill·) 1;11 grllnile 

Am onoare a atrsge atenţia ID. 

ono public fASUl'l'j:\ Aduc tespeC'uoB la cunoetUJţ~ marelul , ~. 
plIbtl\', e. tn At:ad,'8trada Ba.ttJqt&D·~' ~'~.r.i·u3~~~!I!~~~..;~~~.,.~~_ .. ..i~aMillllilllWi~~~~~~~~~ ... --

b bsoluLă. 1:154 16-30 

Cu stim!\.: 

rrCIH.""zliug,-el'" :J~.{troly, 
mfliestru de zidar diplomat. 

LADICS pAL, 
zugray. 

Arad, Stra{la Vesselcnyi Nr. 47. 
Se recomandA onor. tntrt'prinz~

torl de clii.dirY, precum şi publiculuI 
mt:t.f{·, se ang,tjelizA sâ eX'3uute o1'l-ce 
lucrare de scest jen. 

Pe ltil1gă preţurile cele mal avan-
tafJioase, 934 15-30 

Primeşte del:l.scmenl stirpirea in
sectelor va.tămMoare din locuinţe. 

Strămutare de birou. 
Aduc h eun()~tiDla mult onorat. public cii 

BiuI'oul de zidire 
('(> 9. Bustat până acum t'1 A RAD, strada 
J((ipolna, norul 4 'l am iut\mutM In strada 

Csiky-tiargaly n-rul 13. 
RUgt)'ld mult on.pebic B~ biuevl)i8S~~ a m~ 

p~rtini ,j pe mai dflj:lartc eemm!li 
HiH 8- 25 CU deQSE: b. atin..li 

Mihaly i 111esf 
8!\:hlteet intreprinz ,tor. 

Ill1:TElt şi LUSZTIG 
ooloritor şi viipsitor de odiU 1n 

Soborsin (cam. Arad.) , 
Se reCOffirD H\ o;). ~Ub'ic din loc ti provirlţl\ 
pentru eXi, C'ltara!\ de blcr!\!Î de ~ c lo,.'r) 151 
vl\p8ir.·, 8. Flire V: attrzr! mcepcnd dela cele 
mai simple până la cele mai splendide, cu 

"returl modela'{>. 
Lucrn soli(l, conş6in cios şi punctual 

O~rf,f,jl~~ rlt>phl,rl. Bisericelor le oferim avan 
tajurile cele ma'i mari. 971 t$-60 

am deschis a.telier~de <m!Sli', l'U nuul. Ul~ l'nmebu tUfi temi do lucrat"i nout' 

nnde execut I a" "'. de nla .... sar Knczlc,h llitro)y NI'. ;1, din 1 Maiu şi repanlrl ue se ţin de acest ram, w' fel'ul de ucr r , st~ n.,l'aw muttlt in slr.Jiulln ~I·. ;~7. at~t m ioc tât şi in provinţă, pe lânga . 
precum: lU~l'ArHe tn lemn d·; hps.1. la por- Când mulţumesc M. On. puhlic preţurI f(~vol'libi1e şi garauţie depâuii. 
b~lurr, ar8Iij:m< nt. de prăvfjlie şi la e]lUir" pentm pilrtinirea de c.s.re m'a vl'ed- H.ugâllliu.me de pil.rtinirea mult onor. 
cu preţurI fOPorte (-Hine ~. pe !ârg'iA g"r>. nţ!e nicit in decurs de 7 anI, îl rog EU pulJlic) 
prompt şi gfl:lbni l

,'. Cu atât mal mult n.ti r(g binevoebsc~ a m~ On01'8 şi mal de- Semnez cu deoa. stimA 
de pllr~Ulirea mareiU: pubiic, cu cât prin 
clpiul ID('U e să Ratida;! con~tiin~:08 muş- parte cu ea. ItI"AICS DtJ'sAN, 
teliilor me', Cu de OS6 bitA stim~: 969 lG-20 

Cu d('os, b:t!\ stim~: 9!J5 7-26 m3Îi:s1ru-ţ'gjar. 
Szi<loI" .. T {"no~, Arnd, Angyal otua Nr, 26 

Kiss Ci aal1, mli' EHru-zidar diplomat, mCTh bu d ~.t?,Jcii\-
ml\sar de ciâdirl r:i mobHe. ţiund ar~dane "' ml\icl'1hllcr diplcmf>ţl 

100. 2-50 

----,--~-----.---... _---~-----' şi tndreptl\ţi~l. 

Incunoştiinţare. 

Am OllOi:lre a aduc.; OOGl'llt. puhlic la 
crnoşt n~a. cA f, m desc hi!1! In AraI!) strada 
Piiltenberg Erno Nr. 12 

Un atelier de pictat şi CO]OI'are, 
Primesc OII ce lucrare de brapsa Il 

cE'asta, dda cea filaT Bimpl!\ rân~ la CMl 
ILai lux()a~li. Dispun d~ eRt;elcnt(~ .. u:er~ d .. 
lu( ru Ş\ exp ~rÎl ţ~!e mele de 11 DI 1Dl!€'lull' 
gaţ\ râştjgute tn orq~,'j ml1r\ m~ lac i!'~ CTf'rl, 

d~ VOlU coreppl> nle 10 'ua-te c~'ri r li'!or 0.:1. 
puUic In rleos: b~ n ~ voiu trgriji t:ă ~i Ct'a 

mal mica lucrare s'o t:'xceut ;HOlDpt ~i pe 
lângil. preţl>!i cât mai m(!Uf'IBtf. ,Iti C~ p:j
ve şte prlţurl .,i exe.;mtare cut· z a rival1sa 
cu Otl-Cl:l firm!L C~!rând spdj 0\11 mult 
Onoratu!~! pu blh', Bl runez IU' di.-tin· ă stirn!l: 

10042-[10 IIo1I6 Arp{td. 

DICK FERENCZ, ALAJOS, 
ml:l.Îrslru de lustruire şi COlOIIl.!{,. 

.r\.rad, strada Boczli:o 9. 

Primeste toate lum a,'ile ce se ţin 
de branşa asta, precum; 100S 2- 60 

Aurirea ~i obducerea 
CU marmură, 

de odttJ. de ba1e; putine, mobile de fer şi 
lemn, carafe de apă, tave, corre de lemn, 
bronsarea de lăm~j, pid~rl de maiol1'ca pe 
lemn şi aramă, floderări in toa.te culOlile 
in ez en'ie secesion1:"tă, eftin ~\ prompt. 

In atenţiunea ziditorilor, a IJloprie
tarilor de case si a chiriasilor 1 , , 
97B 9-50 

Avem ODoare a V~ !\trsge atenţia 'H~~.!lra 

atelierului nostru de 
Iăcătuşi şi reparaturi 

(lin AR;\D, str. YarjaRli-Y Jozsf 12, 
UlHJe f BP('tlt~ro lucrw'ile în fier de lipsll , la 
zidiri, gratii la morrnin{i şi vetre practu:e, 
llrecum ~i tot fd~ll de repl<ralurl ~je I'oml 
!\Bt,u, po lâr: gl\ preţurI foarte favorabile şi 
garaq.e dep\m~. 

Cu tran~ srlUa: 

V ANCSO şi LANG, 
)~c~luŞi dtl f).rtl\· ~i z 11lJ:e. 

LANcsARICS JOZSEF 
CIOnOTAU. 

Arn(l, strada NagYTanHli Nr. 3. -
prnl~ş~o toate lu(r~rill?'. oBrI Hparţin bX8DIJet 
. "d mat nouă sah .... le r' tr'ptU("I;I;c dupa mo a cea , 
din materialut cel mal bun fii pe H~ng1\ pre
Jurl foarte moderate. !)48 !f,-:-.2[, 

Nizuinţa luI e: ca prin l~l'dI ... I cOnijtnll 
cioflse sS-şl V~Htt~Z'J Iti pe vntor mC7ederea 

muşteriilor s~i. 
HeparaturHe se esecutA prompt şi 

cu Îngrijire. 

._--_._------------ ,- ----,--, ----------
96ii 10-50 

ULMAN J6ZSEF~. .... 
măsar de edificii si mobile.~-> , 

A rad, strada Szt-PăI 1. 
SI) recoID1'!.I1dg, in ~lt(,Eţiun~a biuevoi·"'-

~o&re f.!. onn!i!tulu1 pl.:hli f!. se angBj '.z:\ la- ,~ 
'ot fel~d de iucr1:1 nou~ Iti re~ar8tQrl ce ", 

--:1. 
C1td in branşa de măsar, pe lAilg~ pre1ml ;: 
tnod;'''d6 şi P.~t(ut8r:' pr(Jmiitli ,i P\;UctU8 ili./ 

La doriu[â merge şi în pro~intă. ..,,1-' 
-~---~-~--. 

Spelătorie de albituri 
şi călcarea lor, 

Arad, Schveidal Jozsef-ut. ~~-,-. 
Sp~l rufele eA fiealb~ZRPa.~,~> ,,",,,~;:;:

şi calc s:rălucit gule:re'~'-,~"şete, pIe..., 
. 1 ruf .... ..;'· De a!::l8menea ŞI cum Şl t\ ~e -~ 

perdele. 
~13:3 15-2f) 

Cu stimlA 

ycd. L~itla Mill(Lly . 

----~~-- - . 

949 1[.-30 P ALAl{lERUL 

MAL Y A.IJBERT 
__ AHAl), Piaţa Boros·Beni Nr. 8. - .,...... 

Prim" st,,,, r.olnratNl, ţI~ 1~riilor de pn~ta~( 
al r~i.f'. b1rbMf~U 6i femei'ştl; &RlmenN:l. __ . 

curiiţ:rea eÎ trantlformare.s }~r dupl!. rooda 
cell mai Ilml~. Călcarea ctlmdrelor, traDa
form!\rile le efectuel$t9 CU prel prompt. 

8e primesc comande ti din provincie, 



• 

, 

Nr. J09 

Nouă epocă În Serbia. 
Belgrad, 26 IuniE\. 

Finita la comedia 1 ro; - ai . putea 
. i "lorcându.ţi privirile dela S~rbla iD~ 

Zlce n iti parte Cortina a căzut 1 Nu 
spre a • S b' 

• e nimic de vezut. er la are nou 
mal care a depus dt'ja jurămentu] p~' 
~~~:~jtuţia ţării, are guvern ?ou! n~dE'jdI 

1 Ineă puţid. vreme ŞI chiar ~l cele nou •• • t 
mar încăpăţinate ,·uter! for . trece . P~8 ~ 
&slLsinările din Belgrad la ordmea ZileI ~l 
vor r6cunoa~te noul sistem. . 

Avacumovic1, ministrul preşedlOte pro-
'-''''''''viBoriu a in8intat eri regelu'i. drmisia î.[}tre~ 

gulm ~binet. Regele i.a. încredinţat l~l t~r
marea noului cabinet, ear AvaCt~moV1;.t l~a 
pIOpUS - pe ministri actualuluI ca ma . 
Rt gale s'a şi invoit. ., . 

NjcI nu se puttla altmmt8r. CabHle~ 
tul a fost recunoscut de scupcină ~l senat 

-şi disolvarea luI - În mOID:ntele de faţă 
- ar fi jignit sim~lllintele lotreg'uluI po-
por 6~rbe8c. ~ 

Noul rsge li adresat azl POPOrulUI 
8~rbe8c I1ImMoarea proclamaţ'o: 

''"', Către scumrul meu popor! Nu 
numai pentru mino, ci pentru ţara in
u-eagă e d'o mare in8elD.n~tat~. momen
tul acesta, când pentru 18t"a ~I dată 
me adresez poporuluI berbese ca rege. 
Primind aeeas\f. alegere, in inţelesul 
constituţiunei am depus eri in faţa. adu
n~rii naţionall:l jurămentul de rege con-

.. .,j-stituţional al Serbiet, şi aduc acum la 
cl1noştinţa scumpului meu popor, Că. În
eepend cu ziua de azI am prumt 
drepturile şi dator~'ntele filele de rege. 
Precum eu un veac mal nainte moşul 
meu Carageorqe a fost chiemat sl con
ducă' luptele pentru neatirnarea Serbiei, 
aşa am ajuns şi eu din graţia lui 

,. 
Dumnezeu Ş\ voinţa poporuluI pe tronul 
Ser hiel, pe care tatiI meu Alexandru, 
alesul poporului, 16 anI a domnit. Ml-e 

..- ~ objcelU vechI să fOI bese şi lucru sincer, 
~ - en 'Vizir d,,,.," ... },i,,. ...'"... \.~~x.~;" ~J._.~, 
• "",.' (;(6. tuuu~ p~erea mea de munca s o 
r sacrific spre fericirea şi b~nele po-

porulut. Ţin decI de datorlllţa ffit:a 
dintâiu, ea In Dlomentele aceste solemne 
s' dau expresie convingerii mele ada 'lei, 
c4 domnitorul totd' auna trebue sa fie 
luptăwr pentru libertatea ~i înaz'ntarea 
poporulut seu. Vreau sA fiu un rege 
constitutional al Serbiel; ia taţi mea 

. - /~ garanţiile constituţionale ale libe!tăţd şi 
",~, . (. dreptuiilor poporului, tf:1mfllia desvoltlni 

şi inaitltAril naţion.lle a ori-cărui popor, 
- sunt sfinte, şi le val cinsti şi observa 
î~ totdeauna. Dar cer dela tOţi să facă 

,ş".' aNemenea! Condus de aceste pritleipif, 
arunc văZul uităril peste cele întemplate, 
Lăsând u,wriet sa ne judece pe toti după 
faptele noastre. Credincios tradiţiilor 

... poporuluI sârbesc şi ale strămoşilor meI, 
,~,"I' In politica mea estern' m~ voI lua dupll 

aceste tradiţii, întărind In aceiaşI vreme 
leg~turile prietineştl eu popoarele lnve
einate, căci aceasta e eftucsuJ comuni
tăţiI noastre europene. Armata mea vi
tează, careia îi exprim multumita mea 
regaltt pentru meritele de până acum 
fi jertfele aduse în interesul patriei, 
TOr ridica-o pe treapta pe care trebue să 
stea o armat!!. naţională, năd~jdea popo
rulUI s(;ro\lSc. Sunt pe deplin pătruns 

~':' ,~e greutatea ~i m~rimea datorinţelor 
N ."".; mele rrgeştI, dar sunt convins d po-

~, porul mao m~ va sprigini sint",r; ~i cu 
ajutorul lai Dumnezeu fi a popQrului 
meu vor conduce Serbia spre ealsa bu
năstlril, Inaintlrii şi fericirif. 

Belgrad, 25 Iunie. 

Regtle Petru , notific~t azi suirea 
~1" pe tron tuturor domnitorilor: tot astăZI 
i4 dat amn.estie g~~erali tuturor ostndiţilor 
pe.otru delIcte polItloe, redut~nd in aeeea~I 
"re~e pedepsele celor OSîndiţi pentru crime 
ordJDare. 

15/28 Iunie 1903 a 

NOUTATI. 
ARAD, 26 Iunie n. 1903. 

Disidenţi kossuthişti. In urma 
pactării kossuthiştilor cu banul Khuen:' 
Hedervary s' au născut în sînul partt
duluî independist certurt, cart poate vor 
avea de urmare că mulţt vor păşi din 
partidul acesta. Unul a şi făcut-o Olay 
LajoB a anunţat lui Kossuth ca înceată 
d'a mai face parte din partidul de sub 
şejia lui. 

• 
Demonstraţii socialiste. Sociali"ti' din 

Budapesta de loc n'au fost Indes&u'ill co 
purta.rea kl)9suthiş\ilor In vremea criz.,f. II 
aCllzl cI s'ao lasat mitui ţI primind 4,000 000 
de cor. Au şi demonstrM loam,ea clublllul, 
dar poliţia i·a Imvrilştiat. - ei socbllŞti1 
din Arsu ae prf'gM(~8C sI d"monstreze mâne 
In ~oDţra luI Bo.rabâs Beîa. 

• 
Peripeţiile unni interview. Presa 

maghiarI de când existA a fo,,' r~1l infor
matii despre afacerile noastre româneştr. Un 
singur comunicat eor~8puDzMor .idev6rulul 
n'a V~Zt1t lumina zîlei In aceal'lU~ preSA. Ua 
caB recent ilustreaz§ aceastA orb 3care ŞI 
mai eclatant. B~ptl:lmâna trccutli, nou aleslll 
deputat al Dobrei lJr. A, Vlad a pet!ecut 
o zi ln Arad. Cu ~ceat prih:,j a fORt m'ur
vitw"t de un gazetar dela "Aradi Kuzlunylt. 
NoI am reprodus la vremea sa acest intH· 
vi, w. Pe bc.sa no~stră foile din România 
(.Jgrnalul" şi "Universul") IncA BU luat 
notlţA despre declaraţiile D·lut Vlad f.!o\cuţe 
Ina;ntea gllzetaluiul ungur. "Budapest~ H~: 
lap" la rlnnul sl:!a reproduce notlţB dlD 

Universul' eur acum vine din nou "Aradl, 71 , 

K(}zluny" şi In numl:!rul teU de erI repIo
duce am "B. H Il notil'" ce apAruse In co· 
loanele el co 10 zile mai nail:te! - Asts-I 
apoi gaz~tArie, nu glumă 1 

• 
Examenele de cvalificaţie jn

veţătoreasCă, ţinute la institutul die
casan tn zilele 15 -18 Iuniu n. c. au 
avut următorul resultat: S'au presentat la 
examen de tot 66 candidaţI, dintr~ .carl 
A9 I •• ,_ ..... "w,C:o.!U'Utl • ':t: R ~vu",n," - 1. , I ~ 

111" c<.l 4~t au caz;ut la !'xamenul 8cnp-
turistic 1. Din restul de 48, au obţinut 
testimoniu de cvalificaţie cu notă gen~rală 
" distins " : Nic. Alexa, Nic. CriLştlI, Iosif 
1eu, Ioan Marta, Hortensia. BogdaL, Georgina 
Papp, Elena Pinter, E!:atarina Ranoiu şi 
Iutiana Sfera; .bun ": Antoniu Blagoe, 
Simeon CrăciuD6BCU, Traian Debeleac, Ni~ 
colae Dima, Nlcoiae Doichiţă, George Oher
dan, Leontin Micluta, Nicolae Raicu, Pa
raschiva Cristea, Livia Raduloviciu, Atla 
Sebeş,\D şi Ana Sarb; "suficient": Ieremia 
Ardelean, Ioan Caba, Vincenţiu Gul~ş, Pavel 
Minda, G~orge Precupaş, Ioan Şenchea, 
Stefan Ştef, Dimitrie Str panescu; avisaţI la 
emendare au fost din eate un obiect 10, 
din câte dO\l~ obiecte: 3 ; la repeJirea t'XIi
menuluI nu .. fost afisat nicI unul. 

In nu mărI)] celor 49 candidaţI au fost 
şi 6 inveţători, dintre cari a p~estat f'X{

nul cu notă geI;.sraIă "bun": Ihe Moţ; cu 
suficient 1(: Emeric BaUa, Ioan Musca şi 

Îosif Popa, iar la emendare dintr'un obiect 
It. fost 1, din douA 1. 

Dintre cei 7 emetldanţI au prestat 
examenul: Eleoa N edeleu, Iosif N E'8torovi~I 
Ioan Sociu şi Ioan Volentir. 

• 
Ducele Nakaşidje. Din Franţa vine 

ş~il'ea in'eresantA, ct. ducele rusesc Naka
şidje 'Ii soţit} ll1r, csrl ambii profez6azA 
ideile 81'srchismulul activ, au fost detinu$1 
tn Thonan les-Baine. Autoritlţile francE>ze 
sl~nţ. In lncurcl!.turl mare, n€,Uiad onde sA-1 
trImItA, cPcl Bunt expolsaţr din toate ţ~ril",. 
Vlea,a aceslul duce e plini de aventurii 
interesante. - In luna Ianuarie 8 aces'ul 
an 8U fost deţinuţl In Geneva. MuUA vrem~ 
au stat autoritaţile pe gând ce si fllcA cu 
el, cl\c' din Rusia, Austro· Ungaria. Germa
nia, HaUa Franţa şi SpanialJunfde mult 
eXpUiE!8ţt In urmA le a~ ·l!~t voie sA trA. 
easc!\ Intr' un mic oră~el din apropierea Ge
nevel. De ai~1 au trecut tn Franţa, unde 
ao fost deţinuţI. - Ducele Nacaşidje deja 
ca UD~r ara aderent al ideilor anarchiste. 
La 18858 pus la cale 00 complot In contra 
'.J.1arulul. Osâ.ndit la moarte prin ştreang, 
agraliat de Ţar la temniţA pe viea,!\ a fost 
in$ern8& lD &emniţ, diD Peter8burg. Dupl 

o robie de doI anl ti Succ~se sli fugli. A 
trAit mal multli vrem0 tn Paris, dar poliţia 
- descoperind cli se OCUpI cu pregAtirea 
UDuT cQmplot - Il expuls88zi. Foge In evi 
'''U, unde e int\'rnat In o casl d!:l alienaţf. 
D'ail:l s'~ap!i. ,i merge la Londra, unda facf\ 
cDnoştin$~ cu auarch'st!l barone88 Rudolfs. 
heirn, cu care ImpreunA cuireeri Bel~ia fi 
d'aiel - f'XpU!SOţl fill)d - trec In 8paniR. 
Dar nicI Spania nu i·a saferit, ci i-a da' 
p!.'ste granijlt Au trecut In Italia, d'aiel In 
Sviţ "ra, şi pe urm~ ta Franţa, oude din nou 
au fosţ deţinu~1 zilele aceste. 

Standard societate de asigurare pe 
vieaţlL. l:3ociet",~ea aceasta de asigurare, care 
este una dintre cele mal marI socie'!\ţt de 
asigurare a continentuluI In 28 Aprilie 190a 
'ş-ia ţinut a 77-a adunare generalA In Edin
bargh. Comunicăm următoarele date din ra
portul consiliulUI direcţional: In auul 1902 
au fo~t dl1te 5t594 oferte despre suma 
734GQ,2S5 coroane, au fost exiladate 4815 
conrraC'6 cari represintA suma de 56,556.578 
coroane. Cu Sfll'Şl\ul anului starea sumelor 
al!lgurate 8 fost d8 cor. 653.573.63G cor., 
şi venitul anual de COI<.ume 32,427.000. Ave
rea socieUiţil tn anul espirat s'a urca' cu 
8,250.B60 cor, venitul anuluI la suma de 
COr 257,552.783. Pohţa espirate [Jrin moar~e 
"i termlD sOCIetatea a achitat In 1902 In 
valoare de cor Ul,516823. Din averea 80-
cietAlit 97,332,902 cor., suat lnvestde In hi~ 
pot6ce, In imprumuturI ve contrlictele dl.! 
8Bigurare ale sOcletăţil 21,594 &1:2 cor., tn 
imobila 24,495.422 cor., in ettlc'tl 97.616.296 
in diferit" valori 5,324.106. 

• 
Importantele lucrări din Florenţa 

Din Fjoreu~a se Hcrie: importante lucrăr' 
se flie lu actS' moment tn interiorul ar'i· 
siic21 IIi intert:s :mtel catedrale Ssnta Maria 
dd Fwra, unae se mon~eazA noua poar\A 
cQnu:~li, opera lui PiiSBlJgtia. 

In aces' templu se g~se8c mal moae 
Sarcofdge dia evul medlu toarCe pre$ioase, 
fi c8rl nu se puteAU vedea din caus' cII. 
sunt "fl"Z 1te într'uu loc (naH şi ln'r'lIn colŞ 
obscur deslfopra porţii la'erale. 

UDul din aceste 8arcotagiurt .e gAsea 
odinioar!\ acolo unde fusese ridicat In 1842 
altarul Sf. TrinitAţit şi de~Ba.ud _~i~. al. 

... ~ ~- o ro lP\H~ dt:;(llea\!\ 
ep:!!(:upulu! Grau al c!\! u' 8srcofag con~ine 
r6.nă'lJt,le 8ale. In acela,1 timp a fost g11111' 
numele IiUt01UIui mOllurnentuluJ /;travaC pe 
peatră: Opera-De Lenis Natus Ex Magro 
Carnaino .• ," 

Acest Camaino a fost disoipolol lur 
F,cvanni Pisano, ,i monumentul tu executa' 
in 1321, la moartes episcopuluI Orso ,i din 
pOl'JDCa poetului Francellco di Barbarino 
ex~cutorul 'estamen'ar. 

N lşte IIplUMurr practicate ps marmora 
caMralel au dat la lumina zileI urmele 
OlHl' import~ll~e de<!oraţiunr pohcrome. In 
afd de asta, aproape de fereas~ra vecinA 
ei ft1b un acoperi, de sub coloarea petrel 
arcbhetul care dirig~8zl lucrArHe a IArii 
nişte 81lreole de SfiU~l 10 reliet. 

pot si Indemne pe fiecare, ca sI cercete~e 
marea prAvAiie a lui Por'er VllmoB dIn 
Arad. 

• 
Cine 8uferlL de reamlL, pod.grl, ne

vralgie, durerI de urechi ,i migreniî, BA fo
IOl!ea8t'li crucea !tupll m8gne~o-el'3c&riClA R. 
B. 86967 inventa". de dl Albl'rt MtiUer 
(Budapest V. Vada3! \\t 42/K), care Intrece 
In efect *o.'e remedtile din lume. Neoum~
rate sunt scrisorile de recunoştiDll, cart 
adevereac aceasta, cum o adevereşte lotre
altele ,i Ludovic Weiser, profesor de pian 
(Pozsony), Inu'o scrisoare adresati de cu
rGnd d-Iul Miiller. 

TEATR U. 
Repertoriu stlplemânal: 

SAmblitl: Mikado) opere tI .• 
Duminecl: Dllp'smesz; Peleskei n6ta

rius, comedie; seara Mikdd6 oreretA. 

ULTIME Ş'rIRI. 
- Serviciu telefonic. -

Budapesta, Iora. 

Semiofioi08ul " Magyar Nemzet" 
publioa azI lista noulUI c~binet. Lista 
consuni cu lista data de noi la faţa 
tnte-iu. Ministru ii. latare e Tomasich . 

Banffy - oposiţiQnal. 

In cercurile bine informate se men
ţine ştil·ea sensatională clt În Timi~oara 

va păşi de deputat i,ietal - în locul lui 
FejervAry - fostul ministru-preşedmte 
B&mtfy, care va trece apoi împreună cu 

50-60 aderenţz' polz"tt"ci - in oposiţte 

Carageorgevici ---:.--am.enin t.at. 
~. _..D-tlAp~~ elin Londra anunţa, că 
tn ziua sosirii sale ln capitala. SerbieI, 
noul rege a primit o scrisoare ano
nimă, tn care aderenţil dinastiel Obro~ 
noviCI îl ameninţă cu moarte daca 
nU~1 va pedepsi pe asasInii p;rechil 
regale. 

Rad. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor AureI Popovici-Barciallu. 

!n~~r~~nni şi reclame. 

AVISI 

)opli-ce s'a luat s'ratul ce le acoperea 
!iU a~rut de fapt miii IDult'3 capete d~ 
E!tlllţr!O ~iwbI de a~r. Acestea sunt nişte 
PletUI dm veacurue trecento ,i q lJattro
cento,sl'ernata de bog~te orailmeo~aţir. 

Comuna bis. gr.·or. românii din MehIda 
cottu! Timişulur, anoD$1 vinderea alor 04 
(cincizecI şi-patru) bocăţi de aeţiI ale sale 
dela lDstltutul de crediS ,i econoIDil Timi-
şana" din Timişoara. " 

. t-m!\rindo-ss cercetArile, a'a V~Z\lt eli 
tllrţllel~t"rale ale b'Beriie silnt toate aco
perite i031lsemenea deco!'aţiunl ascunse tn 
acela'lmod. Aicr a o lucrare delic"tA de 
etectu~ apre a lIe da la lumini aceBte in. 
'ereS3ta pictUri. 

. Eve~~oalil refiectanţl Elunt ruga.', ca 
sli bmevoIsscA a se adresa ,i comunica oter
tele lor cu otl.ciul parochial precum ,i a cere 
tot dela acelaş o~ciu informa$iunile de lipsi 
asupra preţulIlI '1 altor ImprejurArI. 

ren"efJ,"ţliud incoronarea Fecioarei şi situat 
,., . t' ilo f08t redea~upl marei porţI, '0 III ertor, 

staurat. . 
F .• e cart sunt ls flAcare col' al 
1'!CU~ll. . . d' T'\ elevul mosaicu,t '1 pictate de S:mtl 1 .1 o, 

lai Mlha Angl'lo ,i al 101 AUorl, au fost 
curăţite, :;. 

Inm.te de a pleea în vi~egiatarlL or~ 
In eAIetoie sl\ priviţI neconfhţlOnst exp? 
siţis de tlied8 necesare pentrV.fă\~s~Od~~ 
in marea lrAvlUie a lui Porter 1 ma 
Arad de le piaţa Lib:;dIi.W. Su~~e~ co;. 
vir ş' eli '8 afia foarte multe o lec e e 
care' avelt neapl:lratA lips!t Geamantai::' 
cotit m@rlmbrAcate tn pâozl tor!ţ f~~dler
brAclminte, Geamantaoe pa. en ' '1' 
code de tBeltie articole de loalc:tă, e P2~e' 
Peptene aricole de scaldA, pr.lArll d p , 

, . • al to~ ce obiecte de 'port. etc., co on cuve I 
poate avea Ipt1~ OD clU~tor. Ma.' Sll~t ap:: 
ghete de tot uşl)are de varA dm pl~le . 
ritabilA şevlII.franerz şi gh"te ,tar[ ,1 tO~::1 
elegante pel1'ru ture ~i excu~sluot. left t 
lalea extraorc1iQarl '1 aBortlmen'lll boga 

ioan Pluvoşm, 
parooh, cond. ofto. par. 

LICITAŢIUNE MINUENDĂ. 
Pe bati a IDcuviinţ~ril Vener. consli6P!/t~ 

. . rom. din Arad de dUo 40" 
dle~( sa.n gr. or'l 2316 se publicli licitaliune 
MalO a. c. oru . a 

. d' enuu prepararea Itl renovare 
~~~~f:e' di~ Pilul·mare, prO\OllreBb~i~t!l 
Chişineulul. co preţul de eBclama:~lO 8-3 • 
36 tilerl. . 

Licitaţiun~,a se va ţine~ In 15/28 lt~~r 
1903 d. a. la 2 ore in 10cahLatea 'cos e • 

Rdlectanţit vor avea si depunli lnai 
inte de~ licitaţiune vadiol de 10% Inb.1bsD 

ta hA·nl de valoare accepta 1 e. gata Bau -
Planul şi proiedul de apese. ae pa' 

vedea ort-,i·când In cancelaria ofiCIului pa-
rochial din loc. . 

Dat din ,edinţ8 comitetulu! paroahlaJ, 
ţinu'I. In Pilul-mare la 5/18 IUDIe 190 : 

, loan Goldlg, 
Stefan Leucuţa, preşediD~. 

notar. 



1. 1 

i 
k 

r 
'ţ 

o< 

i , 

I 
'1 

~ 

. 

. ~ 

I 
! 
I 
I 

I 
1 
J 

'1 

"~"f). 

" 

---
"TRIBUNA POPORmm" Nr. 109 

VI ETE r; 

:.. f'mal bună la spălat. 
~c=~.~= Sub sllutul legilor. 

ViJloţeala ea. mal folosită in spAIătorii şi case private. 
Ettinl şi nehirecutl\% 

1 stlcl~ mi('~ de 24: fU. ajunge la 10 sp~j.!Murr. - 1 sticlA mare' 
costă 1 cor. 60 tU., 1,2 de sticlă 1 cor. 

~ 

======= Se poate eAp~ta pretutindeni =====-== '" 
" Se ne ferim de falsificate. 916 10-20 

f ! 

, " 

l' 

Singurii 
Fabri(',anţi: FRAŢII H OCHSIN GER, fabrică chimică. ------------------BUhAPESTA, 

VI., strada Rozsa 08 

KISS GYULA 
tâmpla.r da zidiri şi mobile.' 

ARAD, str. Csernovics Peter Nr. 16 (coJţul str. Halâsz). 

Primeşte tot felul" de lucrbrI ce se ţin de zidirI şi 

mo bile, precum: lucrări în lemn pentru clddirt, portale, aran
jamente de prl1văZit şi birouri. Aranjamente de culină, dormitor, 
8ofragerie,; şi salon,' dela cele mal simple pâna. la cele mal 

elegante pompt şi eftin. 972 6-26 

'Comande din provinţă se efeptuiesc DUlUai de cât. 

.- Desemnurl dau gratuit. -

La lucrări pentru biserici dau rabat. 

II 
Trasuri gata. la. disposiţie. 

Lucru de gust, preţuri moderate. 

Tary B,~la 
--fabrieă de trăsurY-
= şi atelier de IURtruire. = 

........ _.'0<_ ...,.,. 

Âta.d, lJoros Băni-tel" nr. 10. 
---.~" 

Primeşte f8bric~rea da trtlsurl, c~leBe şi cAruţe corespunzMoare 
tuturor recerinţelor moderne, pe lâng9. ezecuţie de gust. Primeşte d'ailemenl 
tot felul de reparaturl, şi toate lucrQ.rile ce se ,in de lustruire, pe l~DgQ. 
preţUI1 moderate. - Se reoomandQ. rol:lol a.les atenţieI ,i părtiniril prea st. 
domnI proprietari de p~m~nt. 990 6-25 
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--~~~c~e~1~~~';81~le~f~U~'n~iS~V~O~~~'d~c~e;~1:n~~~e~r~~r~er·%~tii~a~~iu~CIErliI1~~e~~~~;;;r~ii .... ;;;;;,\lIillI .. ~IÎ~II .. ~ÎI~ .... ;;-=~~~~~1 
---~-~.~~.~----~-~ "~-- CrUCe sau stea duplă electro-magnetică 

Telefon 386. Telefon 386. Pa.tent Nr. SaSe7. 
Nu e CMWea Volta. ...... .... Nu e leac 8emoet. " 

",FI~afil. Bel-ta . vindecă şi inviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, viLdecSi 

,i foloseete contra durerilor d@ 
ţis nutglllaHi e. sângrlllf şi con. 
tra multor a.ltor boale, cari la 
tractme llormaHl Ilo medicul'll 
se v,ndecA p riD electrici.tate. 
I08u\11108 ace-stni apera.t este, 

__ prlvălie-de ferAriI şi instrumente -- cap. urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, lropt'deca.rea circu
la\iunei !:langelur, anemi'3~ awe· ARA.D, Andritssy-tep 3. leU, liuitur! de ureche, bMaie . cii VilJdeelS DU numl\i din timp 

C 
Recomanda. stropitoare de peronospora, sistem nou, 11 

Nou plus ultra, garanţie. de 10 anI, cu. 34 coro~ne. -< 

de inimă, sgârcinrl de inimii, 
Il:ltml'l, aUl/iul greu, sgMciurJ fle sto
mac, lipsa pollel ele mâncare, l~~eBl9. 
la mAaI şi pidoare, slrtbires pestI? tot, 
reu.rua, podagrl\ ischias, udului 10 pa.t, 
inftuenza., insomnia, epilepBÎa, circulu-

In timp, ci tllboduce constant 
tn corpul omenesc bine(!\(~~toru):(~tţ
rent, când pe deoparţe vin d e c I 
cu succes boalele afiAtoare, earl 
pe de alti parte e cel mai bun 
Bcui contra 1mbolnavirilor. . '. 

Deosebita atenţiune e ti 

vindeca boale vechI de 20 anl. 
se da imprejurltrei, elJ acest aparat 

In cance]aria mea se aM atestate incurse din toate p§rţile lume1, , = cari prelu8sc oa mulţumire invenţiunea mea .i ort-cine poate vede aC6Str'"' 
atestste. Pacientul, care In decurs de 45 IUe DU Be va vindeca prin t.ilI"' H 

ToţI cump~r&.toril sunt rugaţlln lDte~~Bul proprl~, ca Inamte JooIo 

de a cump~la stropitoare de alt 81ste~ B' VIDa. sA vaz!:\. . Q 

sistemul nostru şi iii' iile convingA,c' sIstemul "Non plus 
ultra" e· ne1Dtrecut. 

al .e 
Pt 

'1=1 o 
946 8-12 _ ~ .. 

.. 
'" i.t 

o 
I:t 

~ raţul meu, prime,te banii Inapoi • 
~ .. Unde ort·ce Incercare s'a constatat zMarnicA, rog a proba aparatul . 
Q meu: Atrag a1enllunea P. T. public asupra t,:ptnlui, cI! 8p8~8tul meu. nu 

poate 1'1 confundat cu aparatul" VoIta', care atât in Germl\Dl8, cât il tn " 
~ a AUfll.ro-Ungsria il fost O~Cf08 oprit fiind nefolo9itor, pe c~ând aparatul meq..._ 
(II t' lectro meguetic prin deosebita·', putere vinde~.t6re, e in genere 6~ ... t, 
e.. ~ ap r6ciat ,i reSl.ândit.,' . "!~' '~.. ~ ,,-

C"t- "Chiar şi ieftinMatea 8suaordinarl a erucei melf,,·ce1ectro-magI!e-.., ţ+-
p tice o rfcemandA cu lntl'ţire. . .•. ,' 624. -!Ha 

M . folosibil la morbur! Invechite. 
, " n'" f: H Preţul aparatului mare e Cor. 6 .. -

de patra ~;Pl~Bit In artlclll de fer, instrumente, ferAd" Preţul aparatului mic e Cor. (. 
u ...' ar C 1 de cnUnă, cuptoare, articH de econond( ---- _ _ -- _ _ --. folosibil nunmi ia npiT IIi Ia femei de consti-

:e ~~~reY(Olv~r~, pat!~ne,,\tumpene decimsle, telegrli ti - - - tu\ie foarte 81ablL - - -" 
e ou lnstalar,e) etc. ~, li Locul e e D , r a) principal de V~Dlare ,i espedare pentru ,earl 

I 1 ..... Ppe ţupi mod ~ pa t 8 ..... ' "i Bt'r5~~:e -e~ . 

I i 

-~~-- --,- _··-;~~"f~-:-~l~---- -'--.- ----.-- -- --~ 

• 

TipolI'a1la • Tribuaa PoporulUi I , Â-urel Popoviciu.Barcianu. ~ ... ,' ~ y r.J ',S \ j 
. ~ .. ~ '" _ r \-

\ -~'..s\ 

~::; ~ \ '" 
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