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TISZ! NU PDATE FORMA CABiNET, _--o" Ştiri recente, sosite 'din, Bu~apesta, 
asigură că Tis{a n'a re1i~I! sa '_ com,
pună un nou minister. Barbaţll pob
ticI marcanţI, la cari s'a a,dresat, ~u 
refusat să între in cabinet, Ear, cu bar-

~- baii de mâna a doua {adarm~ ar fi 
incercat să se presinte. S'ar fi t:xpll.S 
căderii fără să fi putut a~uce, vre:u,n 
serviciu real nici Coroaner md tenl . 
Joi s'a dus deci la Viena, să depună 
în mânile J.\f. Sale mandatul cu care 
l'a distins. 

Cine va primi noua însărcinare, 

Arad, DtlIllÎn(~e{" 8/21 Iunie 1903 
a E2&r 
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lDMINISTR,lŢlA 
Aradt Dea.k .~erNl'·z.-utcz.a nt. 20 

INSJo:RTI L\II,E: 
de un şir g-armonrl: prima 
rl!lta lt banI: a rlOUlI. "arCI 
1~ banI: a treia oa.rfi. el lL 

de fiecare po blicaţiune 

Atât ahoDllmllD t()](), Cltt şi 
iaserţiunile sunt a so piUi 

inainte in Ârlld. 

rreleron pentru QT.ft.:J ~i cOlnitat 502 

Se-rilori nefranca:re nu le primesc 

Z- . 
I fi'11-ilor. Cele câte-vu cuvinte scrise de Jost aleşr caJ/did.Jţil socialişll, si ,nici lUZ sÎll- ' demon,trantif şi deall/fl seda"I. ;wirrnu' 

• Tribuna Poporului I asupra vorbirii fur Culldldaf de altit c~tloare polrticJ. In ce- ia, toate u;e.';uril~~ C(t să uyureu soartNl, 
dela banchetul de instalare ~ Haz:lIlb ~lalte 5 cercurI vo~ Il, alegerI suplinitoare, x '[ , lV t 

_ • _ . ~ ~ Cer 5 candIdaţI soclaltştI vor avea s5 lupte ,<:t;rmanz or oameni, cart s au asa se-
(dela 19 lume 11.) le la dl epl ploba ca cu 3 conservatl'vT I ref'orlul' 't' , t' _ duşi. (8e naşte în sfânna 8'lomot ca· 

TT l h -.' . ~ , ~ I ,. S ŞI I n.t lO :! 
" ya a Il slmpatlsea'{a cu lls{a 1, cad I ],al-liberal. ' lasai). Dl'jJtttatii Tuskân. HarambasicI 
u!te ce scriu el: dacă Tisza va ţille să i Şi În Ba11Q1'ia au câştigat socialiştiI şi VinkovicI ies din bl'/Ilcile lor şi mer
realiseze din ideile ciiror a dat expresie I ~~~i. multem;mdate. Aşa în cercul l~ a~ ca- gend .~1Jre vice'preş/>dinte il amenintă şi 
în Arad in vieata publică a noastrăI'~[JJc( Munchen a fost ales sOC1allstul îi adYf'Seazd cuvinte ing~dt toan~ I'flr1: I'W 

, ' .:,. l' ~ b I ollmar 
s ~r ~rea o noua s:tua{ze .. , :at~'pro. a ~.: interesant cum vor să espl ice zia- perd in ,-:,qomotul aRurzilof. Şpful de 
ca Tzs{a ~pactea\a cu Va/a/mI, )OS lele lIberale din Berlin Învingerea socia- sperie Klein este ameninţat cu pumnii. 
cu el... Ungur adevărat e numai cel liştilor. Spun că această Învinge're înseamnă Larma dwine atât de m'lre încât vice
care propagă ura 'contra naţionalitâ{i- protest În contra .tarifuluI vamal şi poli- p/"f'şrdinte,'e suspenda şedinţa, 
lor si stârpirea acestora... hceI guv~rnulul: ŞI €a protestu~ acesta s~ se 

> ~ • _ , poată valtJlta cat mal puterniC, mulţllne . _ r:ana ŞI ) M~gya:. Szo I a h~at po: de alegetorJ -- ne,~oâaliştr _ au votat pen
slţle mcontra lUI lzs{a, spunand ca tru candidaţiI socialiştI, pe, carT il ştiau de 
actuala crisă parlameutară nu t permis ceI mal inverşunaţr duşmanf al guvernului, 
să se resolve fără - Bdn1fy, da,fdră Ori,culU. vc~ li, d~r în Germania vii
BaniIx şi - să nu rîdeţI -fără Kos- torul e al SOCialismulUI. 

suth Frdl1C{i. 

Dupa 1/2 oră, şed,tnţa se r/>dt!s(;hi/l~. 
Preş/dinţde Giurgcvicl ll1lunţă că a 
primit ° proptm"re in scris prin care se 
cere indrumarea la ordine a deputaţilor 
Tuskân, Harambasicl şi Vinko\'icI şi 
excluderea lor dela [5 şedinţe. 

nu $Ir'Ştie până în acest moment. Se 
lIorbeste cu insistenţă de lVekerLe. lVU 
este î;zsă esclustl- altă comhinaţie. Vom 
vedea. Ceea,ce ne importă. acum in pri
mul re,zd, e să ne dăm·"seama de cau-
sele cari au împedecat forma,rea unul Scurt: nereuşita lui Tis{a însem- Din Serbia. 

Se încheie apoi şedinţa. anut1ţen
el u s~ a doua pe aceeaş zi la 5 ore. 

:, ____ ~abinet Tis{a. nea{ă victoria curentuluI sovirzist. Deo-
.... _ i .~. Credem a tlU gre{i când socotim, camdată, se înţelege. Că~l nu se ştie Executarea sUI.nara a u:w! - "trdddtor": -

J că pricina cea dintâlu este teroarea Îlică dacă }d.. Sa va tolera până În I In Serbia ear s a petrecut o Crimă 

St'ara s' au repffat acelel1ş SC"IlC • 

Drputoţ/t din .'itânqa jiaerau, loveau în 
bă,tci a"a, cel dttpă o scurtă jumet'lte 
oră pf~şeditltele s' tL Vf'zut silit a (tlw~,ta 

,orilinuarea :;edintei pe a doua zi. Tot 
cu aceasta ordine de zi, La astrt Dt're
nesici rizend ironic a reflectat: 

. kossuthistă. Abia se svonise că Tis{a capăt situaţia ce o crea{ă compania d'o extraordinară Însemnătate. Se scrie 
lIa fi chemat de lr1, Sa la Viena,< şi sovinistilor intoleranti. O {i doue, si anume din Belgrad că alaltăerI a fost 
kossuthiştil de ambele nuanţe au por- ~om ~edea cine cedea{ă. > chemat la ministerul de resboiu colo-
nii împotriva lui Tisza L'itvan o cam- nelul de stat major JivanovicJ. l-s' a 
panie dintre cele mai violente. Barta imputat că prin epistole anonime el a - Da, tot cu această ordine de zi, 
Miklos, acest termometru şovinist, a Presa oposiţională, precum şi cea zădarnicit de treI orI reuşita conspira-

1

. sc:is~ ti de~ ti articole fulmina:zte, ame- liberalii ag1<aril, aşa zicend iubileazd cii Tisza ţiuneI, ~ tradând c pe tovarăşiI sel carI _ Şedinţa dela 19 Iunie. -
nl1lţa,..J ca încontra unul lls{a opo- lstvdn n'a putut sa compuM noul cabinet. deja de mult plănui~eră stârpirea di- ~. --

. . Al· Ce va scrie insa daca se va înlempla ca in . I Ob . J Scenele sgotllotoase de eri g'.J.w ,:.g----.. , .~ ~ ... S4la Ve! me,.ge pană a cuţite. l d T' ':IZ R 'J ' 't nastle . renovtc, 
'.. ~ R oc e· '~$.~ sd. venI! ..u.u~n~ /' ,?Yvary, Şi , e (' 1 /'1 l :1 ttd' 'l\ fi'" petl1t şi azi. Opoziţia a atăc(tt guuerrtul 

..:.... _'j /' -":':' oporalil d'asemenl au anunţat pomeneşt~ şt T1Sim ca mtnutr"" .• ' resort? ! , ~O 00:- II a t~ ~< mt c, ar Sens ~ . 
L... re~"p meara şi pe moarle_ , ./:"", I cqtva anomm, CU atannal pl..ţm regeluI. t~ cel mrti vwlent ~lOd. Cel din.tât .vor, 
r..... .-' ,p..;ej dinld,l il urăsc pe Ti,s'{a PCll- • __ i :.~ .. , ..~ I-s'aU'c..trătat atuncisdisoril~ ce l-,,.tm· li r~T)rencsm Ctu'& ttpttmr ~IJ 

" . tril-că ştiu: politica defrase bombastice, I~nvlingerea sonl'ali~tl'lor' dl'n' llormaU,l!], sau găsit în biuroul regeluI şi s'a cOrl- putatii d~nâreapta a.u îrw~~uu într'v 
de amăgire a poporului, n'are in leară II ~ . Uo JJ,l statat că într'adever, slova epistolclor pro?ta.nla~le pe d~putaţli oP'oz/ttei"ca ~arlt 
u" adversar mal hotărît decât pe con- _ Alegenle pentru Dieta imperiak _ anonime este a coloneluluL laş' Ş1 aţata mulţimea la CTtlne. (Vrbmcs: 
tele Tis{a. ]'lu-l pot suferi tlicT pentru S'au sfîrşit şi alegerile generale pen- CamaraziI colonelulu~ l'au împuş- Ruşine 1) Proclamatia a.~~a ~ tiparit o t U-

devotamentul ce-/. are faţă de Coroană. tf'U dieta imperială din Germania, si s'au cat atund acolo, pe loc revoltatl tiind vernul pe spesele propm $t el le-a un
Kossuthiştif propaf[ă adică numaI dinas- sfir;;it cu o puternica întărire a r~rtidu- că Jivanovicl ia tradat.:. ' prăştiat! (Banul Khuen-H6dervary: Nu i 
ticismul conditionat. l ~l s?ci~l-d~mocra~, N u ~e, IllaI p..?a~e tă~ Care va să zică ) trădător I a fost drept. KrajciovicI, sef de ucţie; Asta 

Poporalif, 'clericallfanatid, îl urăsc gadUl: m (JenuaniOl soctahsmul caştJgă ZI l ' e O minâună grosolana), ". "" 
-,-~_. pentru-că e cel mal mare reFormat. de zi teren, zi de zi se sporeşte numerul! numaI ce care anonim făcea at.ent p~ 

f' celor carI prof7sează ideile socialiste. :ege, să se p_ăzească, ear oficenf c.an Drencsin continuă fară să se lase 
1 ; O luptă înverşunată l'ar ti, aştep- AleşI au 10st 2 I 3 deputaţI, ear În 1 g4 Juraseră credmţă regelUI, dar tot 1 au conturbat. Oposiţia nu e at.ât de nall'ă 
t tai ded, şi încă p' o chestie in care sim- de cercur! vor fi al~gcrI ~upl~nitoarţ. ~e- omorit, sunt cavalerI şi mal ales - ju- sa. crează C4 proclamatia s'a putut ti· 
I patIile sun! pe partea oposiJiel, căct oarc~ce n~cT .unul dlntre candtdap n'a, In- decătorl în chestiI de onoare? pări în tipografia statulut, fâra ftirea şi 

cine să dea bllcuros ostasi baul si trul1lt rnalOnta~ .. absolută a votunlor date. F 'te oare Serbia în E' ? învoirea guvernului. Asta e o procedLP'ă 
~ 1 b ? • , • Intre cel 213 dt!putaţI., aleşI sunt 88 dm! ~S -, li! opa. 

(;a/ a1z/.! .. ~ ai a!es când în s;himb centru, s4 social-democraţi, 31 co nsen'a to 1" , necirlstita. (KrajciovicI: Ce am făcut? 
,. ea nu a ce at ŞI nu pune m ve-" q p'Oloni, 6 alsaţian! 6 imperialiştt, 5 7la- Drencsin nu·i respunde). 

I dere niel măcar concesiunea ca hon- (ional-liberalr, 4 În afară de partid, 3 ade- S(landale în DI' ata provl'nolala" Groata" VorMtorul continuă atăcând guvernul 
\ pt?{il să poarte la sabie ciucuri în Ire'f- renI! al partiduluI ţeranilor (BauernbUndler) IJ II , şi mereu întrerupt, când de preşedinte, 

:!"'-'" culori maghiare. Ear exdenţe ca lIie- 1 dalle~ şi 1 1r;lormist, E" . l lt·"".", t t când de de:puta1ii din dreanta. Spune 
1" ronxmi, Andrdssy de ce să între în La, alegerile suplinitoare vor lua parte r~. şz a a a~,f, s a~ p€ recu. sc.ene r r 
:~ mittister de luptă, Câ11d e mal cO"'lod '22 SOCial-democraţI, 05 naţionallibera\T, foarte v1{oroase "" Vteta promnctala între altele că oposiţia croată au asăme-

,,, ", 37 conservativI, 36 din centru şi restul din, croată. Amă la scandale a dat desba- nato cu oposiţia, ungara. Ei, dar Szcll 
i s aştep.t.e pană ce trece vif'orul.' d·C . 1 'd' I 1 /' lente e parti e m,al,lmcI. , terea turb!.rărilor din Croaţia cari au a jost barbat liberal, bltnUI nu-i liberal. 

,.\ ,E a!oI. la mijloc intrzg' a. S. i înca~ De un deosebtt ll1teres e sporIrea so· d· d 'd ~ . " , Il d ' . 'l 'l d 
d d - fost tscutate e partt e cu atata pastune Sze a at OpOS'lI'lel ent e espre alene-

In oue ~pal:tl. Aderentii lui Apponyi cialismuluT intre alegetorI Aşa numaI în ".... ~ " ;J;J 

sunt suparatI pentrU-că îsl lIed hzlăt _ ziua de Iti Iunie cQlIdidalil socialiştf au Cd- I ca a degenerat m mari scandale, mcat rile libtre, banul vrea sa omoare oposi-
rat idolul; Eată .d~ Ce Hod6ssy ll~a p,ttat cu 100.000 voturi mal multe, decât! era teama că aceste vor eşi de nou tia. Cine a redactat proclamatia? Gu-

;.lIrut sa rntre mCl el în cabinet ear toat~ cele~alie p~rtide împ,.e~mit. Chiar_şi În şi în stradă Atâta este sigur că pe vernul şi banul, tot aceia cart sunt acu, 
. CQnteJe Appo1l'vi s'a dus la m' ~apltala lIl~penulur, reşedmţa en~rglculuf multă vreme s'a mutat lim·ştea şi mode zator şi jude, când e vorba de 0p03iţie 

din Eberhar·d.~ J.Vu si,a mal ba't~tŞla sa lluperat "" l~hel~n, nU,m~rul votunlor da~e raţiunea din desbaterile Dt'etet din Zugreb. Juzit dela el depind. (Preşedintele il 
., t" '/ ,,',..... capu pentru candidaţiI SOCIaliştI a crescut cu V; , A " d l d') D l 
:, ' CU greu aţr e ce nztlmpllla Tis{Q . de miI. La alegerile trecute în Berlin so'- O depeşa de eri sos2tă m Budapesta ~n rumă a or me. .t.roc am,apa vrea sit 

j 

, 
t 

,.,.~ 1!robakil ~u ştirea lut aderenţii sei ;'ac~ cialiltiI numaI 3 cercurI putuseră dobândi, îşI exprimă temerea, cil din nou şi în chip ne acuze inaintea poporulUi, dar opinia 
mtrumt fI mulţI la numer au declarat uB' zI lOsă t?a~e 6 cercurile sunt ale lor. şi mat ameninţător sunt pe cale să isbuc publlCit e pe partea noastră! (Banul: 

ellmut lnm le dAi" d' 1· , l AT d t 'l C ~ . . J'a capo ,.esboiu orI cărui cabinet ma! socialr§tl~ ar" Z1l le a Imperta it mi- nea scit s~andalele pe s~radele Z.agrebuluT LlU-j rfP' ere l,n urmă prumrea mo· 
Tista. Ear intimil luz 87ell au pus sz' Dar ~i în cerc '\ d" 1 '1 1 Şecl'lmţa de Joi sa deschzs la orfle ţiunii sale. 

< A ,T un e m iuru capita e O d· . 1. A , 

ei pedecl, pentru-că asa cred e un s~- a,u inVinS sOciali~tiL In cercurile Teltov- 1 umneaţa. ndata la mceput s a Se scoală sa respunda banul Khuen-
cl'ilegiu a în dră7fZi sa dire:r ceea-ce Sarlottenbyrg la. 1898 au avut 4zGqQ ear prod'us tumult mare. Citindu-se procesul Hedervâry. Respinge acuzele aduse de 

d 
< o acum au intrunit f . -' A • nu poate rege marele malestru al For- n h . B}30 3 1 voturI. Marele 0- verbal, la partea tn care se vorbe~te de m- Drencbin în contra juzilor. Asta e ofen 4 

I 1 U' .f' ,~e ansea,tlce: rema, LUbeck şi Ham- . .-lo ' . 1'." mu,e or . .(.Y.Lal ales când dela Viena te bur" tot pnn socialişti v fi ~nuarea propunen r, opostţ'la a ,acut zarea poporulut întreg. - Opositia croată 
... t 7 fi" ~ A t>, or representate 1'. l" b t . an orc, ar~ vre-o concesie Însemnată. In dietă, In Hamburg a fost ale A t ,orma a o s rucţle. vrea sa. se asemene cu cea ungara. Dar 

Agranl nu-l pot suferi pentru-că Bebel, şeful ,p~rtidululuI social-dem~~~~ Trecendu se la ordinea de zi, şeful oposiţia ungară cor.duce mulţimea, cea 
e repl'esentantul politicei merca~ztl·le In Brema pan~ acum numaI o singură dată de secţie Klein luând cuv ntul spune ca. croată se ascunde de ea. (Prot~stări SllO· 

d ' ,a fost ales SOCialist la anul 1 "90 L <1 Q l 'l . ;J ea,." roaia. de can'i, cum sunt An- ", ' ',. (}{.. a 1"90 a trtbuna au detmut pentru turburarea moloase. Strigăte, urlete) E neadever, cit 
d' H. d·k t soclal!ştlI _ au fost trant1ţI cu o maioritate d' ~. " .•.. 
rassy~ al, Batthdnyi si altii îl pz·"'- de mal bine de 3000 de votUI'r e' r or znet pe 407 t1l;l. La Judecătona dtn proclama(iile s'ar fi tiparit pe spesele 

• , \ ' . , , a ac u mOI· f'. -' 
mR~e:c pentru-că-l om odată, nu tufă. ~andldatul SOCIalist a lntrunit o maioritate '[fu, au ,ost arestatt 150 ,nşt. (Depu ţării, Spesele s'au colectat în adttnările 

.'ana acolo merg cu ura for si cu in- lmposantă. tatul Tuskdn: Minciunl). VorlJitorul este partidului. li doare soartea celor înch~l, 
JU1Uarca pe/jUă, in cât ii denu~ţă Un, .MaI mar~ ater:ţie merit~ alegerile din de parerea, ca anularea sentintelor ar fi dar n'are ce face; trebuie sit-, pedep-

regatul SaJ.'omel. ])mtre 23 cercuri, î1l18 au reu rmjl c, pentru că ar încuraja pe &iasel', ca St1 apere Jara de rele mat mari, 

~=-~~======-----------------~ 
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Preşedintele ordonă votarea. Stânga 1 Ct:\t~ţellil din Bârlad il.ltruniodu-ae 
protesteaza.. Votarea se face. Urgenta e In ziua da 31 Maill 1903 au hoUrît, ca 
primită. ' prin Bub.cripţiune public' din toatlL ţeara, 

Românii la Roma. 
Primim revista ., Oronache deUa 

civiltii elleno-latina·, numljrul pe Maiu 
1903 Aproape tntreg acest num~r 
este consacrat pri'mului conqres latin 
ce s'a ţinut In luna Aprilie la Roma. 
Se Inţelege, RomAnilor li sunt consa· 
erate coloane multe, scrise cu deose
bita. cMdura.. E SCOB In relief dl Gr. 
Tocilescu, profesor universitar ca.ruia 
se datoreşte cA. la congresul latin au 
luat parte atAţia RomAn" 

Intre grav urile carI tmpodobesc 
acesta. revistA. suni doulj cari repre· 
sinUl p0 studenţiI şi profeaoril şcoalel 
cO[!lerciale veniţI sub conducerea di
rectorulul lor Virgiliu Popescu, toţi 
tn costume naţionale 8ŞP1 cum au fost 
aplaudaţl la feetivdlut dat tn Teatrul 
National din Romii, ear o a treia gl'l:\
vura. represinta un grup de RomAni 
carI s'au fotogrilltlat In frunte cu dl 
senator Macri. Alt& gravura repre
sinta. o parte din bsnche'ul dela Pa
latin o, ş'anume pe oontele De Guber
DBttis citind şi avSnd In giurul slju pe 
dl ministru Fleva, pe deputatul St. 
Sihleanu, pe cavalerul Grassl, sena
torul Monteverde şi contele Carpegna, 
precum şi alţI mulţI, domnI şi doamne. 

DIN ROMÂNIA. 
Ridicarea unei statui lui G. 

si ridice o statue lul G. D. Pallal!.e in 
grAdina publică, din oraşul BA.rlad, acolo 
unde vrednicul Inptător şi-a dat ultima 
sufl.ar~, intru apArarea acesteI ţl.rl şi a. par
tdului liberal. 

Comitetul instituit in acest scop face 
un călduros apel şi v~ roagA. să binevoiţi 
a·I da. prc.ţiosuJ d -voastră concurs, pentru 
realizar6a acesteI pioase datorii. 

In acest s('op v~ inaintlim o listi\ de 
subscripţie sub No •.• rugându~ve r-ă bine
voitl ca. sumtlle ce se Tor aduna din sub· 
scripţiuJ1e si le tnaintaţI ComitetuluI, cât se 
poate mai urgent. 

Bine-voiţI, v~ rog, a. primi 
deost' biteI mele considelaţil. 

PlEIt(;.dintE:'~ a. Vidra. 

aFijgurarea. 

SeCI etar. 1. Bontag. 

Draga şi Alexandru. 
Draga a'a nAscut la 24 Septembre 

1865 la Georne~MilanovicJ, aproape de Ta
kon. TaUl el, Panţa LUDÎevitz!!'. fiul luT 
Nieolae~ amical Mtrânulul Milo~, Iti pe care 
mal tAtzlU s'au f~cu' incercAri spre a·'l trece 
drept voevod, a murit l;ttt'o casA de sAd 
~8te, dupA o Vj8ţ~ fi git aU. Mama sa, nli
!!ellta Kolivict, dintr'o famHie alcoolic&, se 
pretind~ cA era lnE!A,t aţinsll. de acest vi~iD. 

pe Nicodim, loc.oţ~menţJ ~mendoJ. A vea ,i I din 1200 de o9lUenY cfIlI forma . 
trei 8nrorî: Chrl!ltllli\ m!\niatt1 cu b~neh&rDl b!\\a1ionuJul 500 f t u f'.fectlv,ul 
Pe'rovicl, divor$atll. de bArb"tul ~ . 300 . . . au os O~or[ţT el rllm'l 
m!\.ml\ a doI copii apoI pe G B U,~ . pllSOmerJ '. restul, eu prInţul Carageor· 
Vk ' eorge'a '1 g8VJC!. au reu'lt 8~ neacA pe malul stAng 

01 !\. a~ L~8rel. D~r ti GermaniI. c&rl suportaserA 
Se ,tie cum RI'gio!\ N staU" V~Z!l cu clocmrea leglUnet avurl 8 oflcf'ri ,i 89 de 

spaimA aceastA pasiune a tluiui s~a AlexaD- olH~eDl omorlţ', 4 otleerl ,i 139 oamenI 
dra p!>Dtru Draga. rAmţl, 

- "NicI odaUi un bllrbal, Il PPUB ea, Germ~nil compararA apArarea fobul-
DU a foss lnebonit de O femee mal mnU ca glllUl B!l,nnu~r cu atacul dela BsseilJes 
bil"ta! meu tin Aleundru. SenLimentllHtatea St t lMat t.âriiu Prinţul Pe'rd fu alalila1 Ia 
Dr!lg"J, 8.rţiftcial!'a, ei experienţa sa au facat 188 u. dmalor al 1- el diviRiun1 a corpuJul 
pe fiul meu aea de n r

> blJll, tncAt el nu a 'Il ecolat dUPA bMIUia dela ViIler
tnt~rzjat 8A Be logodeascA. Se cUDoşteau de BeXf\. 
multA vreme plimMl'ile sale pe lunA cu Dem~i~ din armatd. La 6 Martie 1871 
sermanul meu Alexandru, ,i fiecare ,tia de lşl dă demls18 dm Ii:";lata. francez!J. . 
88rmenea cA furia aCl',ster femet se lndrMptl In aceastA demlslune tace menţiuB8 de 
ImpotrivA-m! pNltru·clI. eu 11 ceruBem 81 lu~tele .18 cp,re .8 IUll~ parte, Spune cA rill- .~ 
imi Rpue motivele mSlIOperilor 8111e cart bond fimd termmat r,1 intl'lress de familie U 
făceau 81 nu isbutessl.:l trata.tivele de CABA- r~clamli, roagă pe ministrul de resboiu si 
tori! 8Dg"jate spre binele Serbier·. bme·voi88CI a-I primi demiBiunea ,i apoI 

Si Rr'gin8 Natba1ia adaugll, ca ti cum terminA: 
ar ti avut o pre!limlire: ,Nu v'aş fi de sigur adresat-o daci 

_ Si! dea Dumnezeu ca romanul si! nu pacea n'ar ti fOiii semuatli si dacli ,t ... H 

fi . I d .)utut ss-epta LI} o nouA campanie. 
8e s trşeasci! p11ntr o ramd! • Voiu cO!JEliders C8 UM din cele ma.! 

in cees·ce priveljl~e pe Aie][:mdru 1. preţioase amintiri ale clrierel mele vr~mell 
el pro('!ama de curInd amorul B~O pentru câlld am "vut onoJ\rea sA o petrec Bub draM 
R, ginA unul redactor 81 ziaruluJ ungureSt~ pel IIi n'am altA amintire a aC6ster periodE 
"M}lgyarOrli'zag& In ierminil urmlUorI: dadU gra ,ul ce mi·s'li conferit memorjfJ 

- Adflv~rul e c~ n'am iubit niCi odatA. aCI'!:Ituis va ~t;mâne8 totu,! to tr~di'iile fa 
d~cât o singurI femee, pe Drag;\ me~, ,1 milial n08iltre unde Re g!\S" şte de mulţf an'~'" 
cA o in bssc de dor anI, din eliDa când am o ~redjncio881 dragoste cMre FrRf'ta (,§l~if 
v~z'.(t o lntAia. oarA la Biaritz. Ea e amorul S~rbia U dator~,te, mal alt1lJ de 50 de IDi 
totrege{ m'ille Unere~T, ljIi .tir cAt de tri"U consolidarea autonomiel fisIe ,i eele ma. 
fur~ cel dhrlAl an. al meI. Se zice cl ea bune elem.~nto ale iDdepf'nden~{'X paie. A 

are 40 de anI; privt<,te~o ,i uitll te la minfl, ASB!!Iinstt>le din zilele acestea dovE'· 
v~ JSj cM are ea aerul de tinerA, alAturI de dese Insii. cii. Berbia nu a protlta' cu nimIc 
miM csre lunt deja Mtrân. E~tl, vezi ti din civilisalia occidentalii. 
r~le fifJ'ea de p~r alb carl lncep sA ImI 
l\Ie:'pllif:l.sci1 pe timple. Privefilte-o bine. Ea 
va fi unica dragoBte a bltrAne,er mele". 

Petru Carageorgevicl 1n 1670. 
Noul rege al Serbi!'l! fi luat parte 

activ~ la fi::lsboial dela 1870 dintre Ftaucia 
,i G~rmaniB, ca oftţer tn &rmf/.tf!! f1:ftncezA. 

NOUTĂTI. 
ARAD, 20 Iunie D. 1903. 

Examenele de cvalifteaţiune inv~ţăt6' ' 
reasei la institutu' nostru pedagogic l1i1) 
Arad, s'au încheiat Jof. Dintre 63 candi
daţi au fost promovaţi 40, - ceea-ce însem 
neezd un frumos contingent de tinrt 'nv~ţa 
tori şi un spor general satisfăc~tor. 

• 

D. l'allade. Listele d", subscripţie tm
p!!.) ţite da comitetul pentru ridicarea Ul1E'1 

statul neuitatuluI G. D. Pal1ade sunt în
itl.ţite de următorul apel: -- - , 

Draga a fOl"!t erescu'" la Şabltl la 
Belgrad şi In ItrGinAtate. E~ sA mAriU~, 
foade tlnăr!i, 1881, cu inginerul M."iD, fiul 
unul medic al Pala.$olul, de origwi ceha, 
care fu lovit de apoplexie do! an! dupli 
c!f,sAtotie; alţiI prehlld cA el S'A omorlt. 
Draga r~m3E!e cu o peDsia micA dt vEiduvA 
de funl~ionBr. R~ gioa Natalia B~ ocnpt. 
de dinsa, o luA la damA de onoare dela. 
1892 p~nA la. 1897, clind ile deeplh ~i de ea 
cu profllDd reE!eDtim~nt, surprlr:zGud relaţiile 
el cu fiul ai::lu, la Biariţ. Dr~ga se de te 
atuncI de I/adea reg31uJ Mtlan. ln'oriil la 
Belgrad, Alexandru U cumlli::lrA o casli ne 

In crle din urmA Bile 31e luI Sep&"m
vrle 1870 se org3lJiseaz~ la Boorges al lfdea 
corp de armată, sub ordinele geoeraluluf de 
Mottflouge. Printre trupe sa g~sfla şi bata-
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ventiri adresată tinerimel liberale, la blln
thetul dat in onoarea luI de liberalil Ur
lă lenJ in ziua de 26 Maiu 1903. 

Prin bunAtatea inimt'I, prin cinstea 
sa exemplară, prin ta.lentu] oratoric, prin 
patriotismul 8~U cald ~ prin' temp€<ramentul 
seu d6 luptător 1.nftâc'rd, acest distins 
fruntaş, ridicat. din rîndurile poporului 1& 
cele mal lL&Jte demnităţl, va fi pururi un 
mod61 vreJnic de urmat pentru ganerlţiu· 
nile viitoare. 

Fenleile Obrenovicilor. 
Vladan GergelieI autorul articolul nI 

,le mal jO&i~ este o pe!sona!itate bine cu
noscuti, eare & jueat tllllemnat rol politic 
în ţeara sa. Sub domnia regelui Mila.n • 
fost mini8tru de cl1lte ; mal tirziu mi
nistm de eomercill şi in calitt\tea din 
urmA a se.ris o nsti ~i ştiinţifict. lucrare 
despra reformele eeonomiee ce trebnesc În
traduse ia Serbia. Sub regele !lexa.ndru 
• fost aproape doI ani ministru preşedinte, 
dar n' a. voit siV~l dt'l8 invoirfl& la. daA.
toria regeluI, a demisionat ~i a lupt cu 
dinsul. 

Dr. Vladan eate ~i un eseelent scrii
tor. A redacta~ şi o publieaţiune perio
dic' eu numele nOtachina· (Patria) care 
& stat la. Divelul revistelor enropene. In 
revista. aceasta din pean& lui Ieşeau cele 
mal intereS&Bte studii politice şi istorice, 
vieaţa sociali din Belgrad nimeBI ca 
dinsul n'a descris-o eu atâta satiri. ,i spirit 
de observaţie. In luna. F~brua.rie a acestuI 
an 8ub titlu] .Femeile Obr enovici1or- a 
scris în revista "Zukunft- un aruca], cue 
septemlLua trecuti primind o Ingrozltoare 
actualitate, il reproducem In traducere ro
mAneaseă în axtensiune: 

';::... .',> ,,- , ." ~.'J ',t~ ~._QI • .l.I. _~~~t. ... ~,::... .i 9.,. .. I 

KlUlI, careIa C·)tu,1 i, se fAcuse mal tli·ainte cApitanului Latapi~. 
o operaiie a Qvarelort liIa prefAeu cA e In· Trupele generaluluf Motterouge JU8BcrJl 
slrcjnatA, IIpetl\nd pos~e sIi. stlb~&itlle an pOBiţie la Orlel!n9, lnsA furA obligate de a 
copil Il soreI Sale Petrovjct Planul a fard bde ro retragere spre Bonrges. Pentru 8 
df'jl.lcaţ, de oare·ce aceasta din urmA avorta, acoperi retrligerea, generaial 18!!A In inima 
apol medicii rUIjI! venirA sa. constate cii. ou.,ulcJ Orl(\SDi, tn foburgul Banier, o Brier· 
sarcina nu existA, şi ,arul prevenU de garda d" 5000 de oamen1, Intre carI era ,j 
acesstAln,elAciune nu mal voi BA o primea~cA batalionul al 5 lea din legiunea sirAinA. 
pe Drag~ ln Rusia. pţjnţru " Uiia drLlIDul ganer61uluf von der 

Rfgina Draga er& foarte frumo8s11 ,i T~nll, legiuoea a d~ţaşaţ prima companie ln 
mal aleE! foarte intelig~ntA; du.maoil sl·'I. ca.re 8e afl1l ,i prir:ţlll Carageorgevici. 
cari erau numer0ltT o acuzau cA e in'rig1\ntlit 1 Lupta a fost foarle violentl. 5000 de 
cA e p1inA de ura, ~i de o ambiţie neml- freMU! luptAndu·se contra. 8 40000 g~r· 
sura\~. Ea ana dOf fr~ty: pe Nicolae ,i m\l.tJY. L~giunea a snlerit msrl fl~rcter', ('Ad 

Dae' veţi ceti şirele ac elita feţl crede, 
el eu ţin discursurf pioase despre vrem{l
rile bune trecute, orI povestesc miel naive 
drame din legendele Igor. Cu ioite acestea 
ce loiu spune in ee le următoare, nu e~te 
ali-ceva dec&t datele cele mal autentiee 
ale istoriei uneI familii domnitoare a bea. 
de 100 ani. Cele ce voia avea de scris s' pot 
~i In scurte:cufinte cuprindf:l. In Europa. do
lllinează credinţa, et. visaţI!. privati a domni
torilor DU infl.uinţeazi mal mult soartea sta te
lor. E posibil, ei DoI In peninsula Balcanică 
tnet. n'am ajnns pAn'acolo, dar e posibil ~i 
aceea ti afirmaţiuBe8 aceasta să fie eronată, 
destul ei la noI In Serbia., fericirea ori ne
fericirea ţeril sete stIânS lfg,ti tie feri
cirea orI nefericirea domnitorilor Mstri. 

UD ţl:i\ an, Milos Teodorovicl 8. fOit 
aetIa, care la începutul Teacoh.d nou~spre· 
zece, din a cilicia parte & naţiunel a~rbe, a 
fondat nou stat na-ţionll şi nouli dinatie 
na.ţional'. Numele a.cesta insi numaI atâ.ta 
l-a purtat, câtă vreme mâoa la. tîrgurile 
din Raguz, vitele frateluI sl:in vitrf'g, 
I voeTodulul Milan Obrenoviel. Mal Ur
ziu, când devenise voevodul Rudniclllul, 
şi-a schimb&t numele, luA.nd pe acel al 
tatllul s~u vitreg: Milos Obrenovicl. A 
fost aualfllbet, eare nici pin' la moarte 
n'a învelat meşteşugul scrisului ,i cetitu-

lui, şi toate actele de stat le s:lncţiona 
C1l 8- j iltclrul unul p~eet pe care Il apăsa 
pe ele. Şi analfabetul acesta eate Ullul 
dintre Ml mal genialI bărbaţi s6rb1 al vea
eului trecut. In num~roaBe studiI istorice, 
~i mal ales tn vorbirea pe care am ţinut-o 
ln calitate de ministru preşedinte la des
velirea statueI s&le din Pozarenţ, am ară
tat d.t toe şi cAt' însufleţire inllăeăratii e 
dăruit nat'lra acestui om, care I fOlt de 
un temperament atât de extraordinar. In 
posesia acestor ealităţl a ridicat la. rang 
de principat Buzerao, fosta oropsit! provin
cie otoman' şi in urma uriaşulul B~n ta
lent de organisare, nu peste mult Intreaga 
p8ninsull\ Balcanicii tn principatul acesta 
v&sai îşi pusese toate spen.nţ€le. Eu nu 
pot derit ar. repet ce am zis 10 vorbirea. 
lIlea de &tunel: 

Precum, legendarul Dostru erau Marco 
CralievicJ represintâ In doinele noastre de 
vitfjie toata insuşirile bune şi rele ale po
poruluI sârb al evuluI mediu aşa personificf!. 
domritorul Milos pe tntreg poporul s~rb a.l 
veaculuI nouasprezece, Miloa·cel-mare l·au 
numit losuşl turcil, pe carl i·& despoia.t de 
una diutre cele mal frumoase şi mal Olari 
provincii & lor şi p3 B ct.ror imperiu el Il 

de8hlr~it un intreg şir din cele mal erân
cene amputaţil, strAlUtotându-I In ElllOPa. 

Recunoştinţa lui Szell. Inainte 
dta se duce, fostul ministru-preţ1edinte 
Szell a ţinut B&-şl exprime mulţumit,. 
faţa. de cel carI au muncit pentru el 
Num~rul de azI al foii oficioase pub
lică urma,toarele decorArl şi aVaDSarl: 
Dr. Sellet, consilier ministerial a fost 
decorat cu crucea ordulul st. Stefa.u.,· 
Horvâth şi Dr. Nimeth, consilieri de 
secţie, cu crucea de cavaler al ordu
luI Leopold. Dt. Pâsztilyi subsecret8i' 
ministerial a primit titlul de secreta: 

nu l<':ll pe teritorul Macedoniei ,i pe cel din 
jnr11\ C!lnit&ntinopolulul. Milos-cel-.arp 
(KoI1Zl. HlIos) U numeau turciI - ~i ~n'~ 
tocmai eu 70 de a.nl mal nainte de CAD,i 
parlamentul s&rbesc a adâugat acest V8~ h 

la numele B~U. 

Acest Milos Obrenovicl inel pe vr~'" 
mea rât ~ra ţ~ran. a luat de nevastA pe u 
simplli femee de ţ~ran. Inainte de I n 
luat iu mânl steagul raToluţionar ci!.z:Jt dh:. 
mânile celul dintli Cua.-George, ~i dA 
ft adresat dtrl poporul aduna. 
eu Vlstitele·l eu" nte .Aci.. ' ! 
a~mpra turtmIIlI·! aşa·ar 1~ .. jnte da J"-..;~~;"_ 
putut simţi m!i.etr eii VI ~Xlstl rre-odaL 
tron s~rbe8o ,i ci pe acest tron TI 'tBdea 
el a luat tn cl\sătorie pB Liu9i~a VucoIla· 
n~vicl ilica UMI familii de ţ~ran de frulltt) 
~i pe 9a. a făcut-o, dupil. ce reintors de PI~ 
câmplIl de re1!boiul , înfiinţat tronul, 1ntah, 
domniţA sârbă. . 

Am amintit, el ,oi vorbi despre &~fr .. 1 
de apariţiunl, cari tr!e~e nUn;'-&l tn leg .. nd~. 
Intre aMste se ţine in cel dlDUI rând VOI· 

vodina Liubiţa Obrenoliel. Ştim din foto
grafiile el, ci a fost femee foarte ~um?aal 
şi tot atllt de mare i-a fost curagml ~l ea~ 
racterul ca ~i fmmseţ&. Nu-I gluml\, c: 
ce) mii cunt ade,~r, el mAnuia pistolul ti 
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Nr. 104 

1 d
' ~ 1 d 1 Priveam mal ~Ies fereas,tr~ l.)e \ '. Eată qlm au operat eroii C; dela' nacul nou şi a cerut ajutor. Olkerit Conacu ln.I.Je gra. I care soldaţiI selbatlcl au asvlrh~ ca- Conac. d'afara, in capul gardeî, i-au respuns 

, I,'avrele celor duul --, Sllveram (ce 1 ' insă cu focurI de revoivere. Tot atullcI 
Apropiindu-te de I?elprad dlO~pre :, . f) Ear dUI,a ce Luni am putut )upă ce" la mlczuJ ,no},iiI pcrc- un soldat din g. ardă a tras d'ln int<.ll11-

P · ne Dunăre din lngriimadlrca lro~le.. , " d :'t' c. hea regală sa ret.ras tn fat~lc, să sc 
anclOva, r ' .' sa mtrăm 111 curte, nu ~tLU c ca e '1 ~ . 1 '1) v ' . ., plare şi a omorit un soldat car doue 

d lăd'rI ce acoper dealul lese 10 1 f t ă ," cu ce, co oile u ... ,allmU}'lCI a tnl11l'> 
~,cf l

la cu doue turnurI. E' ConacuL I o.r! ~m tre,cut p~ ~u_~ > ereaSt~ ~,a,m pe cnpltanul .de gardă Coslid să a~.tcpte gloanţe au nimerit drept în fereastra 
relle Ul , " 11nvlt nu iară oare-c<lre emo le. uca· ", c" easer de peste drum a consu\ulul rus 

1 Pe care asa se Zice 1 1 a ! l' . " pe consplrato.fll can Vin prll1 dosul 
ce nOii, ! ~, .' ',' ! murilc externe Ipseau cu ccrceve:e cu, . 1 .,', 1. d 'h'd Czurikuw. P[ll1ă LunI consulul Iăs3);c 

ăcut . L Ţ tot: mei atata r ... 1 are n au ma a'-"u 'h'" ' d ' le,', ,. tut aşa găurită fereastra. Tot ora'ml a f gl'atis luI NlIl-:m Si Natahei , So- \ ' " ;,.l d -' l' t conacu uI SI să e csc 1 ă. poarta cu 
, t tea franceză de drumurI de fer e ,. ',.. -1 el l d' "h' Iă ,'1 e ClL\ ce o ase uI,ostlu, Dllpa-ce 1"1"11<'lL s'o vadă. ' ClC a , sdbatecil uClgas ca s e esc ll. , C ' , ' , . '" u'" , 

d t recunostintă că Mllan a aJutat-o'., L , f tii J I 1 ,au SOSit 1[1 iata conacului reg. \ [ 111-
rep,' ." 'f ' dru"! implf1s-au cu ,a?a A

or , ca avr~ rega ! fanterie reg IV de cavalerie si o ba-
să pnmească ea conccsla a ace, ~ l1C fereastră 10 cat au spart SI f'cam ' ' :, , 

'1 de fer din Serbia deSI alte'·, ' ' I ",' E 'd J tcnc de artIlcrlc, sub comanda capi" 
mUri e , ., > S au rupt ŞI emn<lna, ~ ar ca· a\Te c, '1 T 1" ",-,' '. ' ., 
d x Cl'et>'tI (urla rusească alta ger- 'Id • x ,~ , ă d ~ tali] or JUca (1511[/ ~I S. (Jl UICl Ille 

OUt:; so <.1, ~', ' ' ca e 1I1c .. , au Cuzut p ° ~r' ma' <1 . ' , . " 
X) li ar fi făcut cu ') 5 ml!103lle d ,'\:. 1 1 carc am avut oca~la s~-l cunos.:), mana - , e pctn cu 'Ice, cu car toema era. '" 1 J 1 1 

- , __ .... 1 'e''iin' . 1 d' (" ollcertl. SU) con UCClca cu onelu uI . ma 1 '.1' • • ă să se restaurcze pavaglLl mtre ,0- l' 'IT' '" 1 1 ' .. , ' 
1 ângă această clttdire llnposant 1 h' , d '"' etrll ,\IIS1CI, ,uca,3zarOVICI, Blalur 

" < <, d "ă' 1 nacu vcc 1U ŞI nou, pe un c tn'cl a '. ",.,. ,", \'1 \' , <.\ 1" " ... 1)"" . e mal vede un aconens e cas , a " ~ d 'l' 1 h' . 1I1lf11JlhdlC," 11"OJ .'"l.ngc 0'-" ICI sI ela 
S < t', , 1 mtra m rcapta tn ,onacu vec IlI, car I .' , , ' 
Cvnaculul vechiu Intr'acesta sa petre- 1 • -" 1 'Llz<lrovlcl, au mtrat lJ1 anticamera 

. , ' ă;' ă· 1r1 stanga Ul ce nou, I . , '1 'h' 1)" ," , "1' 
cut tragedia care mal bJ11e d o sept I1hl11 1 ". . i conacu uI vec lU, meI au nă\ ti it 

d ') t" • etTIc)tÎe lumea Întreag~. LunI luc. rau. Il1că 111 conac, căcI 1 pestc căpitanul :-"lilcovicI, oficer de or-
e ZI e me 111, ' d'" 1 1 J 1 1 ' 

S \ d' or'\S' l'lU tramvaiul Ci;lre I lIlamlta Sl g oante e trasc e y.arL el au 'dUll~.U1tă ne care la u lmnus'"at îndată 05111 In < ',' < " . ' , ~ ?, " " , t ~ ',', ,-

ne duce până la Conac, a ~ căruI ia- ClurUlt nu numai pe rege ŞI reglll~, ce 1 au vezut d,Ll~mănos, llltrepnndenI 

Barbaria cea mal mare a fost 
apoI faptul, că după ~ăvirşirea omoru
rilor, pe regina au aruncat~o prin fe
rcastra gardcrobcr car pe regele prin 
a IataculuI, pe unde regina strigase 
după ajutor. Oficeril zic că sold_ii] 
au comis această ticălosie f:1ră ştirea 
lor. Dupa·cum tot cI spun că intaiu 
.rugaserăc pe rege să abdice. ASla"1 
puţin verosimil. El au conspirat cu 
g<lnuul s~i Jesfiin teze dinastia Obrc-, , 
novici, Ş"QU f<1cut accst lucru, a~a că 
au ingro;;it lumea. 

Russlt ŞirimlU. 

Cronică bibliografică. 

tadă este spre apus, spre Sava C:e11 dar spart-au ,tot, ce a fost de, ~pal t: l,or nocturne. Crucea d1l1 camera ad-
1 e clădire modernă, cu un etaglU, aşa ca vandalIl d ar fi trecut p aICI ŞI jlltalltl/lui arată locul unde a C8ZUt 
~~u vcc/ziu e tot cu un etagiu, dar mal nu puteau să lase conacul rc~al Într'o oficcruL le~indu-Ie in cale pri111adju~ 
scund. Grădina din faţă ţi-1 presintă stare mal de p!ans .. , .pe !OS urm~ tantul Petrovicl, aces1a i-a purtat prin 
îftsă in cadru plăcut, aşa că nu te mirI de sânge, pereţII ingăunţt, Icoane ŞI sala de consiliu, cea arabă şi prin ca· 
când afli că perechea regală hzlr'acesta oglinzI ump!end cu rămăşiţele lor par- mera de primire, AicI conspirat:>ril 
sedea. De stradă îl desparte un grilaj doseaua, dulapurI sparte, cu un cuvcnt, şi-au perdut rt2bJarea şi vczel1d că 
, lb ., M" " r Toţt autori1 cari doresc ca oputllo lor sti flo 
de fer, la extremiţăţile căruIa sunt ,Că~ s? ă tI~Je ... 1 a CUPrl~S gr~aţ~ ŞI groaza I PetrovlcI vrea s<1 sc~pe pe r;ge, au natt' ('.o:abur:ltorilor nostri specialr spre receJl~iun(\. 
sulir pentru - gardă, garda de tristă Ş un Sll1gur lucru m a Uimit: rece~la. impuşcut; el a căzut 10 colţul II1semnat sunt fu!!nţi Il ni.le trimite tn el\t(' nou~ exempilro. 

celebritate care a tradat - adevcrat: şi liniştea cu care oficerul imi explica \ cu cruce. Uşa care ducea spre tatac, d"'O!lIl!"('\J 1111 oxemplar are sti. so p1'lstreze pe SallH' 

p'un rege slab, dar in sfârşit tot {elonie totul: pe unde au intrat, unde a fost era lnsă incuI[lt~. Atuta vreme 111~1 hihliotl.'crl rlHl1lrţlonlllo • 
.-- Jl1izerabilă a fost. De VinerI până LunI, unul, unde altul, pe unde au trecut avuse regele. Au spart, o decI cu dl- .,Popm·ul .Ifom{r:,n~, (Budapesta n, 

când am putut să intrăm în curte, şi pe unde au părăsit acest loc sinis!ru, namită. Dar tot nu ajunseseră la ca- Vijri)smarthy u. ()o a. Prqul pe un an..f 
~m trecut adesea p'aicl şi ,priveam ~u Dum mal jos şi noI o schiţă pri- tl~era de dnrmire. Colonelul Naumo- COL :Numcrui -+ [îl.). Cea maI bună kafe 
rnteres casa asta modestă III care sa vitoare la scena unde s"a petrecut vlCl a aruncat cară~l o bombă. C~a rom<lncască scrisă pentru popor, Nu numaI 
petrecut cea mal sângeroasă şi mal Înfiorătoarea crimă. s'a şi spart in bucc1ţT, dar şi colonelul preţul el neinsemnat o face accesibilă pen-
zguduitoare tragedie modernă. a căzut mort. o ţandără din petardă tru românul cel mal serac, ci şi limba po-

D'ale. 1\ fost lll'Unclltli i-a sfâ~lat pieptul. Dar conspiratoriI nu porah1 in care e scrisă" N'ar trebui să 
rl'gioll s'au oprit emoţionaţf, ci mal lnsălbă- existe sat locutt de românI, unde foaia 

-1 f-I 1-1 1---: tăcitI încă de sângele tovan1suiul lor, asta să nu tic r<lspiindttă In cel puţin vr.;-o 
t t au ~lăvi11it asupra perecheJ regale, care 40 .. , 50 de exemplare, Mal ales preot, i f si 

I GarderobA ' 
_ ~ t ... sta lângă pat, (insemnat A. D.) şi tra- invqătoriI nostri ar trebui să se adres~;r,e 

1 ~ J \-. --------r-----:--lr----:'t-,·-----' 11--- .~ .. I gl:-lc, elI s"biile, ,I~h)\ini"traţici S;,1 li-se trimitJ. numere de 
J,'/ .,- 1 """,,'r,.1- :~" \ Dela lll~l.na regeluI o iovitură de prob:i, ca astlel conving:indu-se ue spiritul 

..".6 .... _' ---1 Ill' primire Salon lutllC .;: sabie a (. .. 1Iat patru degete si tot bratul sJnctos în care e scrisă, s'o poahl reco-
, :'-'~ -:; ~ I i-a fost ciopărtit Se vf.!de că ~i-a apă;at ln;J 1~,Ja tuturor poporenilor lor. 

! . Camora arabii I -1 ~ ~ \ îns~ bine capu" căcI pe cap n'a p.rimit Ar fi de dorit ca foaia asta să d~tige 

I~ 
A D - ,- 1 t T d \: Alt mereu la teren, mal ales in vederea lăţiriI . .. I .::: ~ 0\'1 ur c sa )!C, ma avu ŞI pu-

!! .. pat: i:; tere să fugă în garderobă, Oticeri! primejdioase a socialismuluI falş printre 1 ;.---=--1 ~ "':-~-""T"_--z:"" __ ...A._--=-·_1 f-,~ n'au năv<11it însă asupra luI ca să facă rom,lnir nostri. 

;1 
't.! 

: hJ Baie .... proces lung, ci căpitanul Ristici i-a • -: tl Anticamflrli Sofrllg<>rie tras un glonţ drept în inimă, alt glonţ l'! CaJm naţionalt't", ilustrată rom<l-
: ~__ -~ ~---I 1- i-a pătruns în gmă şi celelalte treI în nea~că din ,Ar~d. Editura institutulUI lito-

:w,..' .......... 

Cilmera -
adjuta.ntulni 

---_..&._--- Intrarea 

Anticameră abdomen. Patru gloante au rănit gratlc p, SIni/lOJI, Arad. Preţul uneI bUCflP 

mortat pe regina; el au căzut amendot ilo banI"'), 

imbrăţi~aţT, lângă fereastră (însemnată II 

cu datle crucI), Un amănunt: pe când 
Naumovici spărgea usa cu dinamit, ~~~--
!) . '1' 'd' I -) Se află de v~nzaro la administraţia foir 

raga a sănt a fereastra lIlspre CO-. noastre, 
---I~t---

NANTAS. 
- •• -

AtuncI îl ajunse Însel nenorocirea; şi turnurI, ce se intindeau tinl sfîrşit pdnă vinse că toate promisiunile aste fuseseră 
mama Îl muri şi pUţin maT În urm,l tatăl-seu, la cimitirul Pere-Lachaise. Dar d,lC~l N:lIltas mrbe goale; în aceeaşI vreme InSel a\'erea 
căzu de pe o cl<ldire şi ajunse neputincios. i se pleca lllal tare din fereastrii, putea cu- sa SC~lxuse la :20 francI. 

'\ -
: ............ i!o, .. ,.,F 

Nuvelli Ile K1I1LE ZOL i. Era acum rîndul lIului să dştige dt'lnea I prinde cu ochiI o bucat,! a uneJ gr:ldint Cu acestI 20 {ranc{ o mal duse o 
I. ~e toate ,zilele·bDe continuarea, sty ,ielor

l
, superble ce sle ~illeaA de caSia din vecinl~ 1~l\1i~i în:l,lre:lg[I'; nu Ill<lnCa dedt pLine uscată 

p , tlreşte, meI vor a nu maT putea ti, Şl t!l1cru I un pa at str[L uCl!, cest pa at, precum ŞI ŞI ~ e llml1leaţa p,ln~i seara cutriera Parisul 

.-.~ -, 

, ~n de voie bună şi n .. ldejde în viitor Nantas era prea fericit că-şI putuse d~tiga 'casanna în care descinsese Nantas, erau C,tut,lnd un post tie d,t de neînsemnat. 
ve0l5in antas la Paris. un mic oficiu, din veniturile c,lrula putea : propriet~ltea consilieruluÎ de stat baronul Numar noaptea se Întorcea în camera 

A ,urmă I MUlte a trebuit să îndure se trăiască împreună cu tatăl seu, , Dan\"illcrs. S:l, fdnt de obm;ealâ - si mal s<irac cu o 
pa,nă a alun~ ac, eastă t,intă a dorl'ntelor sale! D t b ' d 1 I 'T ., • b'l' i {' ~ l ':l l' , ... ' 1 
A 1 ,.' I ar pen ru aceea nu a zisese c p a- I ,'\;:ntas IŞI mo 1 la~e mans~lrl a oarte. naueJ. e. n lntunerec treOllla s .. l se cu ce 

lC va s<,vlrşi ucrurI Ill'lrJ d',: I d '[ I b' , 'i,' ,,' 1 1 ~ I 1 1 1 1 ..' d' d d' 1 ' <, .tIC va 0- nun e sa e am lţlOase. n va VCl1l ŞI tunpu mo, est un pat; o masă, un scaun Il - petro LI ce ampă se stIrşlsc eJa e 
ve I Dml~ marT, că e geniu, că e o fortă. meu" îşI zicea, şi lucra cu zel şi aştepta. : ajungeau; trebuia sit cruţe mica sa co- mult, - şi cu toate Ca era obosit de 
...< ~ e ca~e-orr'l spu,sese asta, pe dind e'ra Dar vremea asta întârzia, Trecuseră.·· moar:"l, şi de alt,l parte lşi Ja bine seamti, moarte, somnul nu-! venea. Nu doară, că 
l~~a dnuma .~oPJ ' prietenilor şi coleailor zece anI şi el tot in acela~ biurou şedea ~i că nicf nU,"'l putea locui aicI multă vreme; [-ar li descurajat lupta asta omoritoare, 
~ '1 ar toţY I n cau, căcI băTatul slăbăi10g tot aceleasI funqiI de copist le Îml)linea. "de dte Of1 nri,'ea la mansarda sa mize- ci din contra Il era TI<lCaZ pe soarte, că 
lOa t ŞI Uc,cCltiv <tIe căruI haIn' . 1 
erau prea scu~·tc' sau prea strî~te e n~oate Numar curajul seu rămăsese neclătit, curajul t rabiLi, cu podelele murdări te şi stricate, putea ti atilt dl:! nedreaptâ, at,lt de ilo g i ca. 
"ortă nu t d D 1 • mar ~eu şi credinţa sa în puterea voint,eI şi în cu nercliI afumaţI, de pc carI varul caJea , Cum! II dase pu tere ca să aiung,l cui mile 
~, ra a. ar ul nu-I păsa de bat-tir ~ l' ' 
Jocură. °rte e s~le asc~nse, A ~t~ ,bu~:j\~- şi se în~tor~ea apoI !nspre ce e mal malte şi-l refuza aC~lln bucăţica 

_ Lumea e a celuI 1" ,'< 1" I,ntr o seara, rentorcendu-se dela lucru, 1 uilcnl ŞI LuvrLl, se aC,emena Cll un capitan, de loc unde să-şf pun,l pICIOrul, ca să 
_ şi tare e cel care are ~r~ .~ "zlce~l ~~, lşT g~sl pe tatăl mort în scaunul pe care de anI care lnall1{ea uneI fort:.îreţc mar] şi puter- poata ajunge treapta d'ântâr. 
nească lumea Eu <v rea u s,~n\.~, s~ stdP,l~ ~e ~lId nu-I părăsise, Ciubllcul, ce nu reci~ă I nice, pe care altă zi avea s'o iee cu asaltul, Intr'o scară, t'\antas se întoarse acasă 
voi stăpâni-~! s ap,l\1I!SC ŞI Inca pe to~, z~cea ~ânH<i el pe pămen~ I petrece noaptea intr)~ c~rciumă, ordinaŢă. I f~lr~t să fi m~lnca,t ceva. Nu ma! avea p,lne, 

Ambiţia o rnostenl'se del '_ '" ~e Nantas nlllllC nu-l mal reţtnea N"ntas credea ca n are decat să-şI 111- : ~I nu a"C,l prfetm care Set-l fi Imprumutat 
1 ' a mama sa leum 1[1 0l"l~1I1 seu I - - d ' 'j' .' d 1" Z' ~ , tată -seu fuseie un 'z'ldar ., ' ~ ~ , < '1 -' nata; lşT VIl1 U pupna i tlnl ă mana ca sa gaseasca un post emn I numaI cu un ranc! lUa mtre<lga cazuse 
d · serdc, munclto! \ cl\ ere remasă dUpă t '1 . ' I d ' 1 '[ 1 Il· j " , '1 1 mo est Şi sârguincI'os (:Iar n' ,~. ' t' • b' atd seu ŞI cu 200 e tact! tiiţl e sa e' : o p oa e mărunta,l casa ŞI rece ŞI pe asta tu 

, I alll,t-sa visa raneT 1Il usun 'lr porni p' t L" '. b' d I {. b I . pentru el o alt'i soart'·' " , I xiI ' ' <. spre ans. era Il1că tmer - a ta av~a 30 e unecos apa acuse ă ţl marL 
faca. ° carieră - '1 a,' VOIa ca e sa I ' ntr o casarma dndu de o mansardă, anI _ nlin de lllLrede,'c în sine si naJejdl I In vremea asta ud până la pIele 

, , In ume SI tocmar d'aceea I dttnă ca '1' It', , '. ' '1 , , " ~ 
părlnt11 lur adUseră ,'er'tf' 1 1 r r t"' ' ,re li, convel1l nu numaI pentru maT avea SI ca te-va SCrlson de recomandarc, laCllse Nantas drumul pană la Bercl' Sl 

1, . e e ce e ma mar e tlllâtatc'l C llrtd ci şi pentru '1' ' :1 • . i q 'j' I 1 'Il ." d" '~ se lpseau de cele mal d )' ă f' I f ,.' " prIve lştea cum putea (ara sa l el' greş r • l aco o CI il ontmartre, cacI 111 amen ouc 
"unicul" lor să poată ~ dPS " n~ll1a c~ I rllmoasa., IndMă in ziua ÎntâI porni la drum, locurile erau posturI vacante ~ cel din Berc}' 
deveni ,,,domn mare", SUia ~I sa poata i O. ~arte ,e\ ~ans,~lur: ~ aC,e~:~r ~r[aş, I prel~ete scrisori.le şi f~LCtl :'Îz,ite pel~~ COI11-, ~nl deja <;c~pat, car In Mont~1artre it. re-

Tlnerul Nanta dăd d d' pe care a,~a d(.; t->dnd sd-,l LucereasLa~ c,arufa I patnoţI. PretuHndenIII pnmlra pretmqte; tllsara. SCrisoarea nu-I era m ;de a/uns 
strguinţă de fer şi s~udia ~u ?ez! ~l e~ o I :'Ol~ s'1-1 ll1.1l: l1 ,nă gC111ul, Se:l, se tnt1l1dea i toţI regretati că momentan nu~l pot ajuta, ,de frumoasă. (Va. urma). 
'cât făcu bacalatlreatul ~ at,lta ze, In- 1 ma1l1tea pnvlnlor sale m(.mtate: cursul căcI n'au nicI un 1)nst yaont si-l d:ldllr:t 

, 111 vreme mal FI" I S "1' '1 '1 '1 r' , decilt top ceIlalfI colegI al ser scur d • argmţlu a ,e~el, . UI eru e, Lu\"rul, şuyl i apoI drulllu~ ,îl1clirc~ndll-1 de cele t,na! fru-l 
. . lung al chelunlor ŞI o mare de acopenşe . Illoase prOll11SlUnI. Nu trecu.o lună ŞI se con-
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KALMĂR JOZSEF 
meehanie. 

Recomandă 

Bicicletele 
sale de cea mal bun& cslitate. 

Are In deposit guma interioară şi 
esterioară de prima calitate, şi tot felul 
de p&rţt oonstitutive d'ale bicicletelor 

:mitine şi pe lâ.ngă. ga.ranţie 
efeptuieşte 975 16-

Reparaturi de biciclete, 
instalărI de 

sonărfi electrice şi teJefonuri. 
Toate pe lângă garantie, 

Strada Sala.rz nr. 2. Telefoll nr. 242. 

Ujvary Arpad, 95813-25 

mAsar, tîmplar şi lucrător de portalurl, 
Arad, strada Ldzar Vilmos 4. 

Se [scomsDda. m, on, public spre €>x(.':cutarea 
8 tot felul de lu('rAri 8parlin~toarfl ramulut 
de tîmpLărie, precum aranjamente de prăvălit 
şi birouri, lucrări de clddiri şi portaluri din 
materie uscata pe Unga preturiif) cele ma' 
moderate. Executare p rom p t li şi sol i d li 

Reparaturi 'f'epede şi eftin. 

M~ angajez la 

CALCAT LUCIOS CA OGLINDA, 
la case, sub cor.diţll extra oIdinRr de aVlIlJ 

\agioase. 941 12-15 

Cu "tim§. 

D-na Prohaska Ferencz, 
Arad, Kapa·otcza 47. 

SEIDEL OTTO, 
fabrielWt de el\clnH, 

ARAD, Andrăssy-ter Nr. 9 
(vis a·vis cubiserlcli). 

Execut 0'1-oe fel de chipiu mi· 
litl:lr, postav finllnţi81 pentru pompierI, 
pentru preoţI şi civilI, oalitate buna, 
preţ moderat. 935 19- 80 

P. T. 
Am onoare a aduce la binevoi

t08rea cunoştinţa a M. Ono Public, 
ca tn CBsa din 
colţul str. Battbyânyi şi "r eitzer 

Janos (odinioară Templom u.), 
am deschis un 

Atelier de repara-tur! de 
biciclete şi maşinI de cusut, 

unde B'vlrşesc tot felul de lucr~rl oe 
se ţin de ramul acesta, precum şi in
ataU\r1 de soneril electrice, toate pe 
}(;.ng& preţurI moderate. pa,rţt consti· 
tutive de ale bicicletel se cap~t& In 
totd' a una eftin. 

Rugt\ndu·m~ de pa,rtinirea marelUI 
public, semnez 

Cu deos. stimA: 
l".Iâthe Sandor, 

970 8-50 mectm1c. 

In atenţia publiculuI! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 

M. Ono public, care doreşte a zidi, 
ca. biroul meu de zidire din strada 
Kneztch KâroJy Nr. 3, din 1 Mai u 
8t. D., l'am. mutat ln atr.Kapa Nr. 37. 

Când mulţumesc M. Ono public 
pentru p&rtinirea de care m'a vred
nicit In decurs de 7 anI, II rog B' 
binevoeascA a m~ onora şi mal. de
parte cu ea. 

Cu deosebitA atimA: 969 18-20 

Szidor Jânos, 
m5eslru-midar diplomat. membru al asocia

liunel arAdane 8 mAielltriior diplomaţI ,i lndrepţjililf. 

"TRIBUNA POPORULUI" 

CREMA -
MARGARETA -

este (l~ 1 mai SijtUT mijloc pentru 
producert'8, perfecţionarea ti COD- : ~ 

: ser vara a : 'g a IN 

FiL 'C'M'tTSEŢEI. ;; = ..... 
'<1.1 

-= <:.l AC6S1 minuna', preparat nevll.-
• :iZ ~ămator, curd IiII fAr9 grAsime are 
!.::: UD efect uimitor, 
I 00-: = In cMe·va lile taca sli disparA 
•. ~ . aluniţele, petele de fteat, cojir, 
I 2' jupuiturilf?, bo bîţelr>, punct. Dfgre ,1:- (comedonett') li toate af('(ţ;,unHe 
!.. de $lI' le. Nett'J'lf'şte IDl'rl'ţilurile şi 
• ~ ciupiLunlB de \'i:Ls!\t (bllb6t) !H~nd 
~ efect chlsr şi asupra celor maZ 
': tntlintsţl tn vlr8~j:i, cA'.'ora le face 
~ pelea Uu~rli ,i frumoasA. 
II,) Dr. Moaengeil SI MI·!zg"r. re
. ! nnmlţll prof. ViIldE!'{~A {ner, titurile = de ve obrliji cu sjutolul masa
.. giu;ui. Sprt'l acest scop Ctema 
f Margareta este cea mai potrivlUIi. 
f! DaM. faţa zilnic se mas6s,ZA cu 
~ Cn:ma Mtirgi'lreta, dispar nu nu
~ mai aluniţ 'le, petel" de fii cal li 
~ alte neeurAţenÎl de piele ci 111 
'; crt:turile, ciupiturile de bubat ii 
S alte aDom~lii cauz~te prin bMrt
g n~'ţE', grij', boall\, etc. Uo ~\reBer
:::: I V8tiv tn contra srşiţei Boarp]ui 
:; I ,i vtntului, Şi ziua Be poate In
'i: trebuinţa. 

.;. .1 berean mare costa 1.ft, unul 
I mlC 50 cr. Pudra de damd Alar

,..: gareta 60 Ct'. Sapun Margareta 
'~ I 35 cr. Pasta de dinti Margareta 

i::: 50 cr. Regeneraiorul pdrului pro-
,~ i duce coloarea originald a pdrului 
';' înctJ.runţit 1 fi. Blondinisarea pa 
li) rului de ori-ce culoare. Pdrul pri 

. ~ mesce o culoare aurie 1 fi. 50 er. 
I ~ Pom ada tannochininica cel mai 
. .; i bun mijloc spre cultivarea şi crese 
1"'" i cerea părului 35 şi 50 cr. Resu 
I ~ i citor de fnustete Bohus de Vilagos 
I ~ 1 spre cultwarea muste/elor 25 şi 
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In atenţia ono proprietari de rase. 
Am onoare a atrage atenţia m 

ono publio asuVra . 

StabilimentuluI meu de tigle. 
Primesc tot felul de lucrări nou~ 

şi reparart oe se ţin de aceat ram, 
att\t In loc cAt şi In provinţ~, pe la.nga 
preţurI favorabile şi garanţie depJina. 
RugâDdu-m~ de partinirea mult onor. 
public, 

Semnez ou deos. stimA 

XLAICS :O'C'SĂN, 
ruăietitru- ţigtar. 996 5-26 

Arad, Angyal uteza Nr. 26. 

LADIOS pAL, 
IngraT. 

Arad, Strada VesseIenyl Nr. 47. 
Se recomand& onor. Intreprinza

torI de cladirI, precum şi publiculu1 
mare, se angsjeBZ& 8& exeoute orl~oe 
luorare de aoest jen. 

Pe lângă preţurile cele ma~ avan-
tagioase, 984 14-80 

Primeşte deaaemenl aUrpirea in
seotelor vătamMoare din locuinţe. 

Strămutare de birou . 
Adllc 1'\ cuno,Unţa muU onorat public ci 

Biuroul de zidire 
ee 8 sustat JlAn~ acum 1:1 A RAD strada 
Kapolna, D-rul 4 '1 am strlmub' t~ strada 

Csiky-tlergely n-rul 13. 
Rug~ad mult on.pu b!ic sl\ binevoiaB:!ii a m~ 

p l\rtini lIIi pe mai departe semnel 
976 7-25 cu deoBeb. eliml 

Mihalyl Illes, 
architect·in'reprinz~ tor. 

Nr. 104 

In atenţia publi('.ului ziditor t 
Am onoare a aduce la cuno,tin$& m 

ono public, cA In strada Kapa norul 12 
(casa proprie) am deschis ' 

O cancelarie de zidire. 
ln'repriod zidiri de case DOU~ r·e.ataa-

rltrea ai h' • 
" 8C 1mbarea de cale vechi ca un 

cU\"~Q; ori . d ' ram 1 A ·ce SOIU e lucrare ce ae ţine de 
abBolu'A~ta, pe ltngA preiu.ri dUne ei garan$ie 

9M 18-30 
Cu stirni' 

Ten~zlinger KârolY, 
maleatra de zidar diplomat. 

In at.enţiunea zidit9rilor, -aproprie~' ~C~ 
tarilor de case Şl a chiriaşilor r 
978 8--50 ....... 

Avem onoare a Vts a.traga a'en'ia asupra 

atelierului nostru de 
Iăcătuşi şi reparaturi 

din ARAD, str. Varjassy Jozsf 12, 
ond.e esecu~~m luer,,~Ze in fier de lipsa la 
etdtrl, gratti la mQrmtnli ,i 1Jdre practite, 
precum ,i toţ felal de repara'url ele ~olul 
Asta, pe lAogl\ pre$url foarle favorabile " ... ~. 
ga.rlul~ie depUnA. 

Cu toatA elima: 

VANCSO şi LANG, 
lAclUu,l de aru~ ,1 zidire • 

965 9-60 

ULMAN JOZSEF, 
" măsar de ed.ificii şi mobile. .' < 

A p a d, strada 8zt-PaI 1. 
Be r{l(mmandl 10 a'ell$iunea binevoi

.oare a onora,ţlllilt public, Be angajlUlA la 
tol lelul de IUl.'fA:l nou~ ,i reparatorl ee 
cad 1n branşa de mdsar, pe IAngl preţuri 

moderate ,i esecutare prompti ,i punc'uall .• 
La dorinla merge şi in provinţd. 

Spălătorie de albituri ,:-: ("8 24w' 
l· 

I';L' 36 cr.,,_.~-.,, ___ ~_ 989-":l- \'VEGH lSTV AN, 
\'5 Clem.ent Foldes 
_I_~_ ...... t .. A_r ... a_d ... , ... st .. I' .. ' IlllliD_e_8.k._F ... e_re_.~_r._l'l ... r._ ... l_l ...... ~_. ~~s:·~D;B;:·D:t~t;;i;:-10:1· 7=~~·~"'ft<o·~'~i ~c;AI~ca:r~e:a~l:or~, .~~~r ...... IIIIIJIitIII-

936 16-20 (Colţul străzII N8dor). 

Primeşte orI-ce lucru de oroa
ment, acoperirea cu tinichea a cladi· 

coloritor şi pictor de od8i, imitator riJor, turnurilor de biaericA; mal de-
967 10-~0 de lemn şi m~rmurA. parte luorArl pentru tntroducerea apel, 

arangiarea od&ilor de baie, a oondu
Arad, piaţa. Libert. (vis·a·vis de statuie) oerel apel In bucM&rie şi la closet, 

BIEDL JOZSEF 

Prjmi,te toate lucrArile ca se ţin de repar& ţevile plesnite atM In 100, cM 
branşa Bsta, chiar ,i cde mai grele. şi In provinoie, preţurile celea mal 

pictAri de odaie, moderate, exeouţie prompta. 

precum ,i coloriri lIIi imit&Ii de lemn indi
gl;>n Bau fxolic (fioderare) in f'zecu$ie ee gust, 

pe lângii. preţuri moderate. 
Primelte tot-odatl\ curflţireB locuinţelor de 
to' felul de insecte, po lâugA garsn'ie. Co· 
mandele din provinţe prompt ,i grabnic. -

La comande pe sama biserieilor rabat. 

Urm. lUI Papp Kalman, 
atelier de aurAril, arginterii şi giuuerieale, 

Arad, strada Fdbidn 12 (Casa Bonts). 
Primellle lucrliri ln aur, argint ,i 

giuvaericale, apoi srar1jarea de aUa re, lItrA· 
formarea sau aurirea lor din nou. Preţuri 
ettine, serviciu prompt 956 11-50 

Haine pentru domni 
cu preJ excepiional de ieftin dupa c/!a mai 

moderna croitur4 

Arad, strada 8zent-Pâl Nr. 3. 
(Vis·â·vis de eafeneaua Erdelyi). 

Din atofe iDdigeD~ şi englezeasc'. 
Executarea cu gust. Deasemenea fac 
ori·ce rep!naturl ou preţ &vantagios. 
Rog spriginul onoratulul public. 

Cu distiosl stim": 
937 17-50 Wolster Izs6, 

croitor birbMeac. 

Hotel "VAS" 
Prapori şi steaguri bisericeşti ca.fenea., restaurant şi berărie. 

Arad, strada DeiLk Faranez. 
precum şi 

lucrări de zugrav execută 
Ludovic Neisz 

Locul de intilnire al inteligenţeI romine 
din loc şi din provincie, unde se glisesc cu 
pre~ul cel mai avantagios mâncărl de CQsă, 

Arad, strada Ghorin 2 p str. Hunyady 6. vin escelent şi bere Dreher. Un prâDz de 
3 pIese 1 coroană. 

Kiss Albert, 
tap I ţer Ş i d e cor a tor. 

Oaspeţilor dela hotel le stA la diepo· 
aiţie, pentru ori-ce 'ren care soaeljlle sau 
pleacA, omnibu.s BBU tră8tWă. 

Preţul camerelor es'e, dela 1 cor. 
. Arad, strada Varjassy J6zsaf 13, 00 ftJ. ln sus. 

PrimeIŞte lot felul de lucrari de tapiterie şi Curliţenie exemplarli, pe lAngA aBiga· 
decoraţiuni., coofe('ţloDare de madraţe ,i tarea tLnai serviciu irepro,a.bil. 
otl'ce reparirl cu cele mal modes~ preţuri. RoagA pretiosul sprigin. 

Canapele ,i madra,url se glisesc In 
ln permaD6n,' In depoBitul meu. 961 16-00 

Cu deoseblţj1, stimi!. 

V~duva Dujfner J Ozsef. 

I I 

Sp~l rufele ea fie albe ca zapada 
şi oalc strălucit gulere, manşete, pre· 
cum şi alte rufariJ. De asemenea şi 
perdele. 983 l'-~o 

Cu stiml 
Ved. Lada Mihâly. 

LANcsARICS JOZSEF-:~~. 
CIOB O TAR. 

Arad, strada NagYTaradi :Nr. S. -' 
primt>ş\e loate lucrarile, cari aparţin bram,et 
BBl~. le efElptoeşte dupa moda cea ma' n01.Ul, 
din materialul cel mar bun ,i pe ltIlgl!. pre· 
ţurI (oarte moderate. -948 l'-iD 

Nizuinţa luI e: ca prin lorrlirl cOD,tii~" 
cioaBe sA-ş' pAstrez6 ,i pe viitor încrederea 
muşteriilor sM. .", .. ..-

Beparatoril8 S8 eseeutA prompt şi .<' : 

cu iogrjjire. 

W O L F J A N O S, .. ~.' 
- clobotar de gbete de b~rba,I ,i dame.
Arad, coltul pieţii Libertăţii ,lstr. Simonyi. 

Am onoare a atrl'lge atenţia .-fpubfic 
din loc ,i provin,., el\ tn al~Z meu dl 
ciobotdtie P~f g!l~eBc ghetele ..,eI~ mal frumll,-, ţ;;",,_ 
ele!l;ante III solIde, pr.cdm '1. gbete orlope. .. 
diee. pe lAngA deplin'" ga.ranpe. 994 6-00 

____ o 

SON~ENVIRTH JOZSEI 
pictor de artă şi firmă, 

A. RAD, strada Deă.k Ferencz 39 
Am fost aplicat 8 aBIIa domnul Ioan C.bilel ; 

ca conduc~Hor artistic; eseca': 

Inscripţii ,,1 deeopaţll 
pe sticlă, lemn şi fier''''~_: 

~= fl'umos şi dura.bll. ~= 
Esecut d'asemeDea pictarea de ico·a;f1': 

sfinte pe IAngl preturi moderale. 986 6-11 

PemrM bilerici favorun aeo.ebite. 
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KISS GYULA 
tâmplar de zidiri ,i mobile. 

ARA.D, str. CHernovlcs Peter Nr. 16 (colţul str. llalâsz). 

Primeşte tot felul de lucr&rl ce se ţin de zidirI şi 
mobile, precum: lucrări în lemn pentru clădiri, portale, aran· 
jamente de prllvălit şi birouri. Aranjl;\mente deculină, dormitor, 

8ofragf!:Yie şi salon, dela cele mal simple pa.na la cele mal 

elegante J»ompt şi eftin. 972 5-25 

Comande din provinţă se efeptulesc numai de cât. 
_ Desemnurt dau gratuit. -

La lucrări pentru biserici dau rabat. 

r . 
. _ __ =t!t!Mt!t!t!t!HH~t!Ht!t!t!t!t!~t!t!H.+t!t!~ 

....... P. T. ~ 

... ImI iau voia B aduce la conolltir:ţs M. 00. Pub1ic~ eli. 1n Arad, piata • 
~ Szent,Peter NArul 4, (10 cllsa d'cdiuior.rA sluf PaviBitB) am d. schia un ~ 

11 Institut de curăţire chimică :: 
,---.-1 şi văpsire de postavurl. ~ 
i"' Intru toate cozl;tpund!tor receriD'f:-Ior mele, L'am ar811jat 1n sşa mod • " = l.ncM voi putea satisfll\ce şi celor mat marT pr~teDţit Cur!l.lesc pe cale ,. 
': ~ chimic", dupA BÎstemul cel maT nou, haine de bărbaţI, femel şi copil, apoI ,.. 
, • perdele, postnurl de mobile, broderil şi parisolurJ, precum şi corl!.llrea şi ,.. 
; i ... 'Ilpsirea (tn culorI dupl plac) a tot tdul de stof(>, - pe lângiL preturi :: 

1 : ~ prea avantagioase. ;~ 
:1, ! ApelAnd la binevoitorul CODCUl'IiI al M. Onor" pu blic. • 
" semnel cu deoBebiLl stimA: ,.. 

R~:C===I:~~IX=~~~ 

B Cornel Tămăsdan, ~ H neguţător de COlon:~, ~~:::se ş~ ape minerale I 
6 str. Apchiducele Iosif Np. 12. O 
N Işl recomsndâ magazinul bogat de 929 10-10 Irj 
ti Colon i ale, z ă har şi de 1 i cat e s se" 

B cea. mal fina. cafea de Cub1!o, Mocca, ceai din străină,tate, -
. dellcatessa de prim~ mtLnâ, tot felul oe ape minerale, vinllri 

mInuna.te, şampa.nle, cogna.c, tot felul de poame sudice şi : .. 
" cereale, cu cele mal moderate preţuri, 2% rabat la plătirea cu

M balli gata. Telefon Nr. 41U. M 
~==~I=:t:Z~Z:l===~~ 

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

FISCHER KAROL Y 
fabricant de rociuri de sîrmă, bnpletituri, site şi roc{uri 

de oţel (materase). 

- Arad, J6zseffoherczeg-u. Nr. s. -
Recomanda. fabricatele sale de sirmA, aşi: rociurt de aram!!, 

fier şi cusitor, mal ales pentru fabricI, morI şi economii, precum 
şi sUe pentru ciururl sistem Bachler. Fac rociurt de mână şi de 
maşină pentru Ingradirea de gra.din1, livezi, curţi de galiţe şi 
parcuri; Rociur1. pentru pietri, prund si c~rbunl. Gratil pentru 
pivniţl şi hambare. Prinzetoare de schintet pe co~urt de loco'motive 
şi fabrice, Saltale de ot~l, elastice, prea practice, Diferite site 
de per, fier, arama. şi mMasâ. sIte pentru tutun, precum tot 
felul de lucruri cari 8' pn de branşa aceasta. 

984 6-10 Calitate bună ti prejurl moder'ate. -

\ 

., "~" ".' ~ 951 9-26 SAMU IL FRIE D. = 
-;. _* ~Hfi ••• HWH"" •••• HW •• H •• jii I x" 

:1 
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" 
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TERENYI JENO, 
= Prăvălie cu diferite mărfuri Ia "Steaua albă" = 

Arad, Piaţa Beres Bani Nr. 22. (tn colţ.) 

Recomanda magazinul s~u da coloniale, tot felul de 
fainl, precum şi alte lucrurI. 

Deosebit recomanda. & e m i n ţel e a tot felul de 
legume. 

Preţuri moderate. Serviciu prompt. 
La comande din provinjd împachetarea nu se socoteşte, Cumpt.-

rarea cu ban' gata 2G/ o scdzdment. 945 11-25 

SJ(§J~ 

ImprumuturI de ba.nI pe âlllortisa.re II 
mijlocesc pe ItLngA cond'H'1 l~l e cele mal avantajoase, pe moşi1 şi 

case in oraşe cu 4'3, 4'0 şi 00/0 şi Amortisare de 

20, 25, 30, 60 de ani 
adeci tn camMa. e socotitI!. I\ta.t oamMa cM Ai am t' ' dO. 't 1 

P
. .. .. or lBllrea In capi a . 

rtnClplUl meu a tndestulirea M On publl'C lj, 

f 
lj, •• , oare vrea SQ 

aCQ tmprumuturl hipotecare. 

lăteslmprumuturile se plăt,esc în ban~ gata, scrisor't'le hipotecare se aD 
p, c cu valoarea. lor nommalct. Spese prealabile nu sunt, tacsele fR\ 
mI le soootesc ulterior. YSl 

Pentru desluşirl mai detai!lte a se adresa la 

L HERZOG SANDOR 
Arad, strada lVeitzer-Jânos Nr, 15, uşa 7. 

S_8~ -t-'-t""" ..... ţ-ţ- . .................. ...-: ........... .... ....... _ .................... "-o.lI''-''' ........ u 

Comande din provinţa. se 
efeptuiesc prompt ,i grabnic. 

Tary Bela 
===fabricA de trăsurI-
= şi atelier de Instruire. = 

Atad, Beros :Beni-ter llr. 10. 

Primeşte fabricarea de trăsuri, calese şi caruţe corespunz~to!lre 
tuturor recerinţelor moderne, pe la.ng& ezecuţie de gust. Primeşte d'asemenl 
tot felul de rep8raturI, şi t08ite lucr&rile ce se ţin de lustruire, pe lângă 
preţurI moderate. - Se recomandâ m&\ ales atenţieI şi părtiniril prea st, 

I 
domnI proprietarI de pămt;nt. 990 5-25 

.... · ..... " ••• 9 ................. 9 •• 

lJepozit de ciasornice şi giuvaericale. II 

II Depozit de ciasol'uice şi ginvaericale. 

t::::::r = -.:::::lI 
= 1::'-':1 _. -
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Sensaţie D1.edicaIă. 
Cel mar bUD, m~t bygtcnic şi cel mÎ1[ m::Jdern IT, jh~ pţ ntrll cll!'~ţirea diI:Jţih'f Iili 

;1 g,'ret e8~e: 

"Pasta de dintl din eă'>?bune de teiu" 
(Pa te dentifrice au charbon de tHIeiul) 

"IBOLYliA" 
flindc~: cur~ţeşte dirl$if admirabil r,i f face Jupl\ tnfrel1uinţl\rn do eâtf:w"I orI albI ca 
zj;pada, deBOdcre8.z!li şi deBinfectef'zli - est~ In genere cunoscut efectul C!!.l bunp]u! de 
a abtlorbi miroE!~1 ni pHlc~t si deoi!f'bitelor mstonf, - ImpRuecA potrf zirt's nutnlDir.
tf'Jor ll:lmase prliltre dmţl, precum formarea p{ trei de diI ţr· are UD miros l~coritor ei 
P~li!~u~, eţ corOBDa f m'nentelor FIsIe insuşirl e~te l~O[)BerVare8' din1il()r, Intarirea gir giJlor 
Şl tmpn}u!';rra cA prq:Hll:~C dl: f(; In latJoratollu} {hf mic stb fl1grijire medicalA specialj:l 
r ste lipsită de orI ce decI d!l.unăcI0B. 

Fiind-că preIAngă cură~irea dintilor cu pastă flste neapărat de Jip!?ă 
şi folosirea uneI ape de gura care f ~ dt'sinficieze !ntref'ga cf'\vernă a gurel 
recoma,nd: apa mea de gură 

"IBOLYI{ A" 
esre pc b"n 1\,n '1li~e! (hE' rnhfl fll~Ut:1 de ms' multe cek br ii !I$f !n!ruDe!:lte tn ~inB tOlte 
condiţiu!lIle bylt~enice ,ce M recel da la ? flpl\ de gur!!. adec!i: d~Binf~cte3za şi l1im:
ce~te pE'rfect on·ce mICrobI, eHta neutrată, :.re UD gust plăcut t:l It! i'Oritor tntăreşce 
men:: br~'ll3 gurel ,i nil atac!i diDţil ca ,i c(lIc mal multe ape de gurii existente. 

======-= Scutit prIn lege. 
SA pot capăta tn toate f&rmaciiV", parfumeriile şi drogueriile. 

Dep osit general pentru Ungaria ,,10 EI i f Tor o k ", farmaoist In Buda
pestv, Kira:y-utcza 12 şi succesoriI lI Ko<,hmeister Frigyes" Budapesta, 

V. Nagy Korona-utcza 32. 

OTTO VOTSCH, 
farmacist şi proprietar de laboratoriu faflusceutic şi chemic 

in IIittszeg. 

Pre1ul unei pllste 70 fiI. unei sticle de apă de gură 1 cor. 50 fiI. 
Mulţime de dechier ăţiunl de recunoscinţa. 

SpectstulaT Domn O t t o Vot se h, f9!macil!llt In Hii.1szeg. 
Co.n~!atez cu pHtcere, cumell 'pas.ta de ~inţl din ~arbunl de ~Iu "IBQLYKA" şi apa d(1 gură 

"n OLt KA parte to urma cerceUlrll ŞI E?spermţel proprII, parte prm observările făcute tn decursul 
praeseX mele la paciE?nţa şi la cunoscuţil meI, euraţeşce admirabil dinţil (mar bine decăt celelalte 
pu<,te . eSistente) DU atacă d~ntina, desodorea.~ă complet, tm~iede.ră p~trpzlrea şi are un gust pHlcut şi 
dnralnl. Iar apa de gură prm efectul matcfIllor foarte antlsephce ŞI totu~i nestricăciease ce conţine 
desil\fN~tcll7.ă ('a,'erna gurH, nimic'pşee bacteriile 1n timpul cel mal scurt, fllră a avea o lntlninţ1'i 8tri~ 
('ll('ioa~lI. a~llpra dinţiitor; nu iriteazll. momorana ,[!'uril şi so ponte folosi la orr ce merb simţitor de 
gură. In urmarea gustulul celuI plAt'ut şi al cfectulul recl'eator o una dintre apele de gură cele mal 
salutnrL Ambele prr)larate po basa tnsl1şilor escelonto, ale ef('('toluI lOT cu totul nestricăcios şi pe basti 
preparărir lor conform recerinţ4310r hygienice, le recoma.nd călduros ed şi cul". 

991 8- .. ~i Dr. Le,o ~l1i:o~Q.~_~. 

~I~=X===I==~~ 
~ Cruce sau stea duplă electro-magnetică 

Fatent Nr. SGSG7. 
Nu 6 crucea VoUa. ...... __ Nu e leac secret. 

vindecă si inviorează sub garanţie. 
Aparatul aceata, viridec~ ţianeregnlatlasângoluf ,i COD-

8i folQselilte contra d\l1'erilo~ de Ira multor altor boale, carI la 
cap, urechi şi dintI, mlgrene, trsctare rormrH fi mediculuI 
neilr6..1gie, lmpedf.lcarea. clrcu- &e vmdecA p rin eloctriCltB~e. 
1~,i\JD3i sAngelul, ancmie, Rme- ln8u~irea acestui aparat este, 
,el:, ţiuitml de urecho, b;:'6tl1ie cii vindecA DU Dumai din Ump 
da inimă, sgârciarl de inimi, In timp, ci lntrodue~ constant 
a~tma, aU.nI greu, sga,rciurr de 8to~ 10 corpul omenesc binen.1c~~orul cu· 
mBc, lipsa pofte-I de mâncare, r~ceaJIi rent, când pe deoparte vin d e c li 
la mânl ,i picioare, sHibirea pfsle to~, CII succes boalele afl.Moare, earl 
reuma, podagrli hmbias, udului io pai, pe de alti parte e cel mai bun 
iutluenza,iusomDis,epilepaia, circula- s('ul conua 1mbolnllvirilor. 

DeQsebita atentiune e (1 se da împrejurarei, c() acest aparat 

a
" vindeca boale vechl de 20 anI. 
~. In cancelaria mea Be at!!i atestate incurse din toate p!\rţile lumel, 

cari yreţuesc cu mul~umire invenţhmea me8 şi orl·cine p()~ţe vede aces~ 
• -> atestato. Pacientul. csre tn decurs de 45 zile nu se va vindeca prin apa

. latul mau, primeşte banii Inapoi. 
H Unde err-ce Incercare s'a constatat zAdarnici, rog a preba aparatul 
y meu. Atra.g aţenţiunea P. T. public asupra faptului, cA aparatul meu nu, 
4fil poste ft confunda' cu aparatul "VoIta·, care at~t la Germania, cât şi In 
~J Aualro-Ungaria 8 fost oftci08 oprit ftind nefoloHitof, pe eând aparatul meu 
~ tl~ctro·magnetic prin deosebita-'I putere vindeciit6re, e in genere cunoscut, n· -apreciat şi respândlt. 

':..J Chiar ,i ie(ţinAtatea eatraordinarl a crucei mele electro-magne .. 
" tice o recomandA cu lnttlire. 624. -162 

U
' Preţul aparatului mare e Cor. 6. 

folosibil la morburl Inv~chita. 

~. Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
~ folosibil numai la copii şi ]8 f~mei de cODsti-
~~ - - - iuţie foarte Hlaba.. - - -

it Locul c e D ţ r II 1 principal de V~Dlare ,i 6spedare pentru ~A 

li M'i strn"~tl~·rteAl·: hprt Bn~anD~ta V.,etr. Vadăsz42./X 
K llJ UIJ I II plJll I oolţul str. XUmt.ll. 

~~~~~~~~ 
, . 

/ 

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

II 

j 

II 

Pian~, ~iallin~ ~i n~t~ I11ll~i~al~ 
se .găseso tn ~epositul meu înfiinţat in anul 1850 cu re-
ţurIle cele mal moderate, la dorinţa in rate tit P 

tJ;S;l I h i ' i ' even ua pen fU 
. IiM Dep a t eul UDa. Ii 

Planele mc,le sunt din fabricile: B69fndorf 
K()rn, KriimH, Koch si KQrseIt, Luner Lyra, P~tt(o~~' ~~r?~r. Heoffmann, 
~telzhammel', S,il' gl,. Sr;bweighof'fer, Th'"k ~i Wesz('Jy. k~ch, SchnabeJ, 

- Pnmesc reparări şi acorddri de piane. 

~ 9. ts "ARAI ~ 
CLA1\'-, . . . QkIU~ 
Kauf. ~ Vertenf. 

nUlell • lna-fTAB1JtSUU Il 
'--... --

J. K RI S P r" AR AD 

In bibliotera mea de fmprnmntare taxa 
lunarA pentru «:etit este 160 COl·. pe 

hmă. De volum 10 IUeri. 

l<_)SIF C11.ISPIN 
A.rad, str. Dei&k-Fercu{'z Nr. 28. 

96:.l '1-20 Nr. tdefo.e.v.lui 35. 

II 

1 

II 

~imiMi~~Mlrnffrni~ 
~ .~ 

A. VERBOa ~i FIIUL, ~.,-=<._ 
Fabricant de mobile !.!lA = A r a d~"'iCIai leI: ~Andrâssy Np. 6. = li1 " 

..., .. ~ 'n l"Jediaş. ~ .,--" 

Atrage atentia onor. pubJio şi-'I roaga. 8~ visiteze II 

Marele seu magazin de mobile = 
dela ftlbricR augmentată. 

Are tn magazin mobilele celea mal moderne lucrate 
In stiluri decsebite; 8lSortiment bogat. 939 11-20 (!ijJ 

~~~li1--: 

Care e coasa cea mal bună? 
tntreabA toţI economiI, la ce noI le rcspundem dIn con
vingere 

că cea. mai bună coasă din lume 

e coasa ,,:Sur" cu marca, unul "Eur" călare, 
care e pregatita. din oţelul cel msI fin şi e aşa pregatitA, 
IncAt Intrece toate coasele. 

Adresa pentru Europa şi Americ. tntreltgă.: 

WINKLER ŞI GRAUER 
I~ob.{:tnyn, NI'". ;3.4 .. 

. . - " ,.,.~;.> . 

Preţurile: 

Iii 
PreţnrJle: 

65 em. lungă 1 fi. er. 85 cm. Junga. 1 fi. 20 cr. 

70 1 05 90 " • 1 
" 

30 
" " " • II 

I 75 1 10 95 • • 1 • 35 II 
II II " " 80 1 15 100 

" • 1 II 40 II 
II " " II 

L, comande de 5 bucăţI se trimit franco. La comande 
de 10 bucăţi franco 1 cossă. Garanţie deplină. 

Noutate: Cute nBur" 25 cr., cuta de Ammergan 15 or. 

Preţuri-curente ilustra1 e gratuit. 

-~--- -~-
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ministerial. Au mal fost decoraţl 
lnaints ţl mulţI alţi~-

şi 1 Desp. Timişoara al ~Astrei" si-a ţinut 
adunarea gl'oeralA 8. snuln.l. curp;n~ l~ Ma· 
h,la, DamifH:di la 14 lame .. a;ustsIld la 

, '. adunare maa popar, b~rba~1 ~1 feme! j mal 
Anlversnea morţii lui Deak. C8pl~al8 alo8 tineretul a fost bme rep~nse,utaţ, dea 

a 8ţablht dt"ja definl~lv progf~!)'Jut s~~~~~.lor semenea a fost bine repreBeHhte Cl~sa euUS, 
ce BP va ţir:E~ la, 17 OdomvrJe In smmtlrea Rea liga inţel:g,~nţ'\ 41 rlamele rO'llâne. DI 
lul Franr;~sk Deak, ."Hlrele. M!bat .de f!tat Emanuil UugL'ri!\tlu a deseh s adunarea cu 
Dim. 18 10 ore: s!uJM In b~G~rW8 dlu Pe,Ata.. UD diRear8 memorabil dBRpre Cf),U8e~e .~es· 
L~ 11 ore: Declamarea ('murit"", 8t~tl1f1t 101 moştenirii Românilor. In COffiltatul TIm" '1 Jur. 
Dpsk) a odeI premjate de cAtre cU'pI~lli.1~ [n alt ouro~r vom Incepe publicarea acef!tu! 
orI': Depunerea nnd cununI' pe, Bluml lUI discurs pe C!H'e-l recomand!!.m atenţ1unbl 
Dulk. Munidpiul oraşuluI va tnvlt~ ~~ act'ste tU\uror cl.\.rturarilor noştri. Din raportul ca" 
~efbăr[ padamentul şi toaţe munlclpnle ţ{\~ll. mitE-tutuI estr3g'3m urmAtoarele: (n anul 

". espirat li fondat desp. 4 blbllOţec! poprlrale 
DirecponeB şcoalal eomerriale supe· (Lucareţ, Topolov~ţul·m.. Blldlnţ ,i btar), 

doare gr.-or. române din BraşoT tf\'-'~ ~:~ dpfolP numeirli deci cu ţotul 20 de biblioteci 
~""!l(l8CDt ordina8 eXI1W.,nelor publtce de e P~mtru b~bliotecr s'a spf\sat in anul ei-l(}irat 

turitate şi de el8'!A de lnchmere, car~ B 516 cor. 60 b~n'. Desplrţ~mGut~d a cum 
for ţinea cu elevi[ şcohleI c(tmcrclsle 8lpe- J:eirat ,i r~";pândjt 500 ex. din .DHprlnderI 
tioare gr.or. romAne din B~o3ŞOV la t'lnea p~grJbitoare", 500 ax. din Nr. 2 al Biblia· 
~llulnJ şcolar 1902-1903. . t tedl Aso:)jaţiunef, 200 ~x. din poe;;;iile lu! 

~ -, Examenul de maturitate 8~ va ţ~nea . n Del",m~rina. III scopul aC~i3t8 8 spesat 286 
r aHf11e de 12, 13 şi 14 Iunie v. a. e. 10 sala cor. Pentru re;e1lisite ş:!olare Il 8068at 180 
"--......- 1eştivll B edieiuiul ,'entrI11. La SC?"t eX9.rtI!'n eOl:. Pentru 1w.Operit'M ire bllinţl'llor C~llt.U

je~chiB pentru pub1i,!ul maro, DU pot lua rale a tntre)lrins comitetr.d o colectă, la cere 
,parte ecobril. .". t au im~unl 1386 cor. 24 banT. Fondul enltu· 

&camenele de cl~sa se vo. ţl'l~1!. n raI i-a tnmnlţlt cu 1000 cor., care Be urc!!. 
.grila. clfUIel fi ~reia in ZIlele urmAtoaro dela la. suma de 3403 cer. şi 18 bl\n? depuşi 
7-12 ore a. m., cum urmeazli.: ptute la • Timişiana." parte tn obligllţiunf 

'" l Mercu,-i, tu 18 Iunie v. el. 1. comercialli, fODci~re 9113 • AlbiMI &. Desp. num~rl}. 8 
.. ----- .. Joi 10 19 Iunie v. cI. IL com~rclfllA. mElmbri fondatorI, 11 m;;\mbri pe vieaţ' ,i 

/' Vi~eri, tn 20 lonie v. ('1. 1. comercial~, 45 membri or.dinarr. 
f , ~ambdtd, 1n 21 IU:lie v el. Il. co· 

'll.ercisIA. 
Luni, tn 23 [unie v. I 1 L com~rC:8l1t 
Mercurt, In 25 iunie v. el. II. Ci)

alHciaiA. 
lJuminecd, In 29 lonio v. dupll sl)r~i. 

.;)iul divin, la care vor pluti' ;pa. ţol: ş;;ohm f, 
.•. le va tncheia tu mod solemn aDul şc,olsr 

---...~~·1902-1903, d:stribu ndu-se premii!', 10 saI8 
--f "ea mare a institutuluI. 

~ 
" . ' 

-, La tnch~ierea anului ş(loiar tn 29 
'. Iunie v. tlE'care şcoler va. primi tcstimomu 
;i~olar şi un (xemplar din AD~a7ul ş,~o&le!. 
,colsrif 8bspnţr. preeum şi rpstanţ'rrit de 
Jidactru, nu vor primi Anusrul ,coall'l. 

La examenele acestea, prl'lCUJB IIi la 
~eB~ivitatea de lncheiere a· anQiuJ ,colar, 
'Junţ InvitaU 4U toatA atirna pArin$Ir, amicii 
~i bin~voitoril ace~lor şcoale. 

BraşQv, In 28 Maiu v. 1903. 
" . '~~'(' Di?·ecţiunea. 
:::"'1' -,- 'l..ubllcul unu: vredni<~ tipogruf. 

• > W«f1e' se implineso 70 ant de cAnd 
~ ~1ipograful Rethy Lip6t a tntrat ca lu~ 

crMor tn prima tipografie aradana.. 
Colegi1 S~l din Arad au decis sâ E~F
beze această zi. Ne asociem din 
toat. inima la urările de bine oe i-se 
aduo NeBtorulUI tipografi lor din Arad 
şi poate din ţesra lntreagă, căcI puţin! 
vor fi avut norooul sa. ajungA v~rst& 

. :,;:::~~ ..... _ de 85 aDI, dup~-ce a muncit 70 anl 

\ 
o' 

1D colbul greu al litarilor de plumb, 
cum i-s'li tnt~mplat venelstulul domn 
Rethy Lip6t. 

Sa. iraeasca InCA la mulţi an' l 
• 

iataganul tot aşa de bine ea şi Iiugura. şi 
e!1.,..odatll. când Milos dupA on r~sboI perdut 
a fugi~ aeasi şi a declarat ei totul este 

) petdtlt, e3. IlU i~a mai rAmas nimic in urml!. 
--," ... ~ ... datAt ~oart6a, domniţa Liubuţ& şi~a depus 

şurţa Şl a aruncat-o vo~vodnluI eu euvintiJle 
aeestea: .,Edă şurţ, aceast t de femee, dacă 
arma nu mar e d~ tine". 

Digoitatea Ma şteaptat!i , care îI desechi
libreazâ şi pe cel mal isteţl parveniţl şi il 
transformă in carieaturY ridicule, n'a fost tn 
s~re ~·rt fra.ngrt. caracterul de oţE.'I al r>.C8std 

i..o' fem€'l ~i 811.-1 turbure judecata. minţii sale 
_ -<- sănMolso. Şi pe tron 11 r~maa cea ~e & 

--';.-" fost crediDcioas~, gospodarnieă eruţătoare 
mami buoll. şi lnţeleapll\ care la oeasillllI 
binevenite lşl scutura băiatul de urechi in
tocmai cum e obieeiul în satul el natai 
Brllvni\a. Todi deosebir;)a era acum numai 
aceea, ~~ ea privea acum Serbja întreagâ 
de famlha el, de care trebue sA ingrigiasctt. 
cu dragost~ neslle"tl de mamA. Dacă titlul 
de mamă a ţerit, de care lacheil dela curte 
atât de molt abusau, i-a'. cuvenit vre-odată 
eu iva, atunci el de sigur cu mal multi drep
t~te. CărţI Intregl s'ar putea serie despre 
binele mult ee .1 fAcut ~i despre r~ul ce 
l-a de~i.turat prJD bunitatea, lacrimele şi 
logl.m1Dtele sale eu carI schimba hotlritile 
I'amllolse od nedrepte ale bărbatuluI el 

• 
Vecsey recon valescent. Cititoril 

nostriI i~I vor fi. aducend aminte de drama 
din Posta. Locotenp.nt'c1l de husari Vecsey 
Încercase să. se sinucidă lângă patul idea· 
lului 8~U, M zăcea de m.ulta vr~mlj bol
uavă. Idealul a şi murit, ear Vecsey în
trtatlta s'a reinsăni:itoşd, incât io cureud 
va putea părăsi spitalul. 

* 
FaliInelltul regelui oţeluluI. 

Din Londra se Btlrie, Că Şvab, directorul 
trustulUI de oţel din America, bogat de 
nenumerate milioanE', a suferit perderI 
imt"'nl.le, aşa incAt a ajulls ro pragul fali
mAntulul. O voste sositA mal tirziu spune 
el UD consorţiu american a primit aran· 
jarea tuturor afa.cerilor luI ş~ ab. 

• 
Commiraţia in cQntra prJnci .. 

pelui bulgar. ,Cu prilejlJl' IDl1uen"lof 
bulgare ţinute în 1 ra anului 1902 in 
strtmtoart'a dela ŞipCI, a produs sens&ţie 
mare faptul, e~ principele pe neaşteptate 
a intrerupt toate fe;,hvităţile carI aveau al 
Illai ţină 6 zile, şi împreună cu suita sa 
lntreagii 88 întoarse In capitală. "Na' 
ţional·Zeitung" dio B~rlin dă acum ~8p1i~ 
earea acestf'l întâmpllrl. Se urme anume 
un complot in contra principelut Ferdi
nand. Sufletul eomplotulul fuseai Lud~ 
scanovr fost mioistru in cabioetulluI Danev. 
Pe când era lnr.ă ministru pU8~se conspi
raţia la eale, având de glod 8ă-I asa8i~ 

iute la mAuie din tire. Sunt o&re prea de
mocrat, dacă susţin eli dintre prineipesele nâs
cute pe tron şi crescute de a fi regine numaI 
puţine sbu }I aeea ină1ţime moral' la care 
a stat ace· stl\ simplA mlidiţă. a poporului j 
Debpre un& ins!\ put afirma, că este a 
doua Liubiţa eu eSC8p,ţiunea. unel InsuşirJ, 
acăre1 li pali losi ne mâreşte admiraţia faţi 
de dâllsa. Daei a~a. cred(·ţI că vi!lPZ, apoi 
v~ rog să m~ iertaţi, prinr,ipesă s6rbi este 
şi ea şi eu mulţumesc luI Dumll~zeu, inel 
n'am uitat aă simt adâu!', câ.nd este vorba 
de bli.rbaţiJ ~i femeile mall ale neamului 
meu. Principesa de MunteofJgru Mileua 
este femea. aat, GingAşi&. femeiască este 
Inir'un chip şi ma} sublim deavoltata. in
tr'[n8& ea. ŞI in Liubiţa, pentru-ci ea. a 
arătat e&t1 durere trebue sA auporte şi sl 
aseundă o femaEl Incoronati., dacă prin aceasta. 
se aduce serviciu fericirii patrie) şi fami
lieI sale. 

Puteţi vedea, ci am ajuos la I1n su
biect, asupra căruia în apus nu SI" mai dis. 
cută, dar de eare la noi sl1 leagli muJte 
laerăml şi şiroae de sânge. 

(Va urma). 

neze la manevrele din strîmtoarea Şipca 
pe principele F erdinand şi în locul lut 
să proclame de principe pe Boris. R')geni 
aTrp. sI). fid N ltlOJA6 Nicolaevt'ct, ma.rf~ du~e 
al R1HiieI. Cu o zi Inainte de ziu, ho
tăritA, pen tru esecuhrei eomplol uluI, prin· 
dp!lle primi insli. o scrisoare, in ea.re tine-va 
\1 tra.dA tQt seer'. tu 1. Prineivele arăUI. 8cri~ 
BO&rer. marelUI dL1efl Nicolae'/Jict, eare îl 
sfătui să tac·ă, ca 8~ nn agita spiritele. 
Principele întări garda sa şi IDtrerup~nd 
festivitaţl!e Sfl Întoarse In eapih.Iă. 

• 
Exministril bUlgarI condamnaţI 

la oene. S~ depeşeazi din Sofi.,~ cii in 
pncesul pornit În cvntra unor lliembriI 
din cabinetul lvanciov, min\strul·pre~edintl'l 
lvanciov şi ministrul luerlirilor publice 
TQnciev au fost conda.mnaţI 11 8-8 luni 
munclt silnică, pentru neobservarea dispOBiţii
lor ,'xi ~tente relatiV la iueră.rile publice şi ppn
trn 6ubvenţioflllrA.& lioio1 lenntine germallfl 
fari ~utorharea. Sobraniel. Pe fostul mi
nistru de iuterne Radoslavov l-l1u pedElpsit 
pentru delicte rolitiee eu 8 lunI temniţt 
Pe Tenev fUl:'t ministru de fina.l1\1'l l-au achitat. 
Trihuualul a det'is, să !eeomande SobnmiBl 
gra ţiarea deHevi'nţilor. 

• 
Un monument al regeilli Milan. 8'!ulp 

tQTul tl"~UH!ez Anţcnin Marcier fusese In
sl'irciosţ aeum cât·va 'imp de a executa un 
monumenţ In memorie. reg13lul Milan pe 
csre 11 comslHhse tt t! :ul rege Alexandru. 
R' g 'le voia ~a aeesC monument sI.\. tie ridi
cat hl B!grR.d, lu hlj\ DunArel, cu urml1· 
toarea in&cripţil'l: R\>gl Milano pa.triae gra 
titndo erfxit. D. M'ilreier tomar lermin8Be 
m: q U ... tM IiII dupA Invitalea reg 'lu! AIElxaDdru, 
erh f!~ pl"ce la Belgrsd p"otra ft ltlll oare 
e!:\rt inf1rmaţi.unt pentm dou~ bllsreHf'furl 
eH1 trebuiau s~ ImDodob~llscA piedl>Bt~lul. 
R g~le Alexandra sp3ra B~-l P08t~ inaugura 
In 1904. 

Mlqueta pe care o pregAti se d. Mer· 
eier representa pe regele Mlian In costum 
de major general 81 armateI st!l~b ·,U, cAlare 
pe iapa 88 fllvorit!~ Z~rh .. tn faţa. piedesta
lulu!, des'Iupr!\ datet 1389, S 'rbia din veacul 
1\1 pt tru-Sp!6 z~cele... o ti[l~rA femeie ln 
atitud:ne Il:I~boinic~ Busline 10 br&l(lle sale 
un anldst f~,'b, murind L!\ dcioarale !l81~ 
vlllturul 88:0 \xrirA. Pe h$ ~ dina.pol B ~OClll' 
luI, e tinera Serbie din 1881, S8 r~9!lmA, 
~eninllot pe o 8DadA latli cu dout! t~iŞ1U', 
In VI'ema ce vulturul F8rb [,1 ia sborul din 
tncreiitura mantieI sale, 

Tot sculptorul M>~rcier era !le aX'lcule 
ei bu.1Itllrile regellll Alexandru ,i r!'ginel 
Draga. 

• 
Censnra turceascA •• Sl'fvid", din Con

sti~ntinop()l, vorbind i.leSlpre evenimeote-le din 
B~l bia, M~rie el r('gr·le All'nndru ar ti mn· 
rit de indigeRtie. Cât despre soţ,,,, sa, r('giIlB 
DrRglt, ,i despre toate cele petrecute to te
ribilul eomplot din B"lgrarl, nu fiice cea m8J 
mieii m(-nţiun{~. La Stll.mbal ceOBllra esttt 
8traenic~ panA !fi" rdicul. Ni{ 1 rlfspre lnptde 
cu b~[idele revolutionare dia M lcodonia no 
se (ace pomenire. Când CQ 8Msinarea pre 
'ildiotduf repnbltcf'! francese, Ca,rnot, zisrele 
~urce,H, conform ordinuluI Buperior, scrieau 
el moar.ea i-s'a tras din pneumonie. 

4 

Fuga. fiului şahului Persiei. 
Din Teheran, capitala Persiei, sn scrie că 
IInul dintr~ fiii ~ahL11ui PersieI, prineip,.l~ 
Soahes Saltaneh a incercat sl fug~ din 
ţlrA în !loeietatea unul pril:'tin intim. Ca.u a 
ar fi, că tat~l !ieu n'a voit să-i Încredill' 
ţfZ6 portofoliu1 ministrului de resbol, ~i 
uit-1 să~l fael governor al vre uneI pro
vincii mal mari. Tatăl seu tnsli. a. dat or
din in ţ?,&ra întreagă si-l oprias"~, şi 1 

rugat şi autorit!ţile dela. graniţll RusieI să 
nu-i permitli. trecerea. In RMvin I şi 
fost apoi oprit de eltre gUTarnorul d'aeolo. 
Principele Într' atâta s'a infuriat încât şi-a 
scos revolverul c& sll·l impuşte pe guvernor, 
dar văzend ci acesta nu se inspRim~ntă, 
s'a d&t prins. Intr'aeeea sosi şi trimisul 
taU-luI Săli, care li r2condus~ in capitală. 

• 

gerUI)r IIi la o !jţsţie jnte1.\~llhrll 9. '1 di!.lpliru& 
cu ele. l,t poate ori cine lll';hipu i surpnn 
1e~~s cât!lturil()r c&ud dimineaţ'i 9lU ~â"jd ,H'Ie 
nl1 e.l gll,ileau h ,in" le. TreziţI ftind ,i cais
l1\llr 80 lntAlnirl Mrb!i$J ,i femel tn cogţam 
de nO\!lte pe coridoarele Ir(;"nuluT cupriuşT 
de n adev~r3tll panic:~. Dar DU erB nimic 
d~ fA~ut ei aşa au Ir!'btli~ BA se tmpace cu 
~itu"ţi. trflg' ·comica ,i a elllHori irI balaţe 
d9 noap~e spre HOllcva. 

POSTA REDACŢIUNEI. 
(}. 1. Oraviţa. Cu post~ de erf ţi am 

trimis 2 ~x. ~ Preludit' . Adillinistraţil\ te·a 
de bitt.t petltru de cu fi cor. 50 111 P(~ntrQ 
Dr. N. am dat un E'xempl!lr la compactor. 
LuI 11 voiu trimiţe tllcurând ma! multe. 
Pâ.nA aeum lmlA DU 8un~ gat!'!. Partit'lf8 
ce mi ar cerul am trimia·o lnţr'un pache' 
pe adresl. amiculuI P. Cere-o dela dlnsul. 
V~ re·g SCU8!ltl cA atât dQ ţAr z u pot Bf}tis
hca cmit'liunilor primHe, am fost foar;e 
OCUP!\tL Salve 1 

Â. O. Cogteiu. AY avut drf'pt!\te. Ad
mioi'!traţia !Il-a uitat E-r InsA au fO'ilt puse 
Ilt lJost~. Te Balut cu dragol5ţe. 

Publieaţiune • 
"VIOTORIA", institut de credit şi 

econamii sor:ietate pe acţii anuIl~A, cQ 

Interesele după depuneri 
le stabHea.lB In urmAtorul mod: 

Institutul plă.teşte: 
1. Dnp~ d~punerile ClUJ stau de~>u89 

cel puţin 3 lanl de Zile la inilmut 41/, 010 

2. DupA depuneril"3 c8rl stau dtl o 

pUSEI timp mal !!Ieurt decât 3 hml 
de lila . . • • . . . • . 4% 

Pentru depunerile vechi dispositiunile 
de mat sus illt~·a. în vigoare la 1 Iulie 1903 . 

Darea de 10% dupA interesele depu
llerilor - IArA escep$ie - ° solve,te in· 
sotuluI. 

Arad, 14 Iunie 1903. 
Dirccţiullea. 

ULTIME e;rrIRI • 
Khnen Hedervary la 11. Sa. 

Budapesta, 2J Iunie. ŞtirI sosite 
aiCi aseara. anunţă ce. blJinul Khuen 
Hedervâry a fost chemat telegrafie la 
Viena. Se asigurA cA M, S& Il va in
s~roina pe d~n8ul cu formarea noulul 
cabinet, dup~-ce M. Sa. prea graţios 
li luat 18 cunoştinţe. nereuşi~a conte
luI Tisza.. 

In cercurile politice Qtirea aceasta 
a făcut mare sensaţie. Un cabinet Khuen 
Hrfdervâry se considerA drept semn c8. 
M. Sa nu vrea să cedeze câtuşt de puţin, 
ci este hotArit sA apeleze la serviciul 
barbaţilor de stat .mAna. tare", cum 
li se zioe. 

Se crede tnsA ce. pentru aseme
nea politicA niol banul CroaţieI nu va 
găsi colaboratorI in capitala UngarieI, 
cees·oe 'i~S'8 ma.I IDt~mplat odată, 
dupA prima retragere aiui Wekerle. 
AtunCI partidul libBral~ inspirat de 
Szilagyi Dezs6, a forţat aş!'; zic~nd oa 
tot ~Vekerle sA r~mAna.. Ş'acum aunt 
mulţI oar1 ar voi să forţeze readuce
rea la carmâ slut Szell ori un oabi
net Wekerle cu elemente din toate 
nuan~ele partidului liberal. 

- Abdicarea sultanului. -
Budapesta, 19 Iunie. 

Hoţi de vestminte pe tren. O aven
torA cam neplAcut' i-a sjUIJ8 - cum 8' 
serie diu MOBCVS - pe cAlAtorii de pe linia 
Kusk MO$cva cart mergeau 11 MOSCVB. NOBP
ţea, cum e obicei 11 pe trenurile rQB~,l!, Wll 
pSî!sgeril s'au dej'lbrlicl\t şi R'au culcsţ. O 
bandA de ho$r lns!\ care c~IMore8U cu Bee
la,1 tren iU tarat 'oa'8 vestmintele paEli-

Foile d'siol In ediţiI separate ves
tesc ca. gdrdll sultanuluI Abdul Hamid 
l'ar fi silit pe sultan sA-ŞI de. abzÎ
oerea. Mal adaoga oe. oomitetul ma
cedonean l'ar fi asasinat pe marele 
vizir Ferid, şi că In lar& IntreagA e 
terbere. 

Toate. aoeste ştirI tns8. sunt lip· 
site de ort-ce baza.. 

Red. reapons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovlci .. Barcianu. 
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"TRIBUNA. POPORULUI" Nr. 104 

~ Cel mai ieftin isvor de comperare In articlil de fer. 

Telefon 386. Telefon 386. 

F.-afil Ile.-ta 
__ prii vălie de ferAriI şi instrumente 

ARAD, Andr8ssy-t9P 3. 

Recomand' stropitollfe de peronospora, sistem nou, 
Non plus ultru, garanţie de 10 anJ, cu 34 coroane. 
Toţi cump~rA.tori1 Bunt rug!lţl tn inte-resul propriu, ca Inainte 
de a cump~ra atropitoare de alt sistem BA vinA sa. vaza. 
sistemul nostru şi fii' ilie convingă, că sistemul "Non plus 
ultra" e netntrecut . 

Ppeste 

800.000 cor. 
trece suma. p~ care o plateşte Aradul 1" t f b i t 1 d h t· . w an pan ru &, r-
C8 e e e g ~ e atr~IDf:", austrJ8cilor, boemilor şi moravilor 

? ,1 ce ape 
pentru acei ban 1 ? 

___ ._ 1 Poftim priviţi r ====== 
,~-~~\ r· , ~..:~. i "._~~~ Ar-?-

... J) 
. , 

~~~, ~~~'", , iA 
~ "~ 

~.. ". ~ ". ;::";-~:i'" "~)8"'~ 
, iiff4;jb;hI1J'i:'~~ .- . .2i .. _ !Jbif~~ 
;?.~ 

Astfel vor prospicfa ghetele de prăvălie cu alte 
cuvinte fabrlcatele sl~be vieneze, dacă aju~g odată 

sa se ude . 
Iar industrieşul indigen tange~te tArt. de munc ... · " 

Dacă 'ţi irebuesc g het e, 
comandă-le la, industrie; indigen. 

1I~ 

00 
~ Mare deposit In artfclU: de fer, instrumente, ferării 

de pat, articli de culină, cuptoare, artlcll de economie, 
puşti, revolvere, patroane, cumpene decimale, telegraf 
de odaie (cu instalare) etc. etc. 

._.Y----~,.~ 

O 
C 

~ 
__ Preţuri moderate. __ DaeA le iai de-a gata, sA oumperl I~ 

II 
-II . l\:larfa. de prhna calita.te .. , ., 

Asociaţiunea călţiunarilor aradani, 
988 5- strada BisericII (Palatul Minoriţilor.) . __ 
_____ Filială: Piaţa Boros Bani. -----

'·\:~i' ' .. ", -~;. ~·:I~·' '.' -wt.?!1tO mw II r " 7 ; $ J S 

~71'1 ~~ __ ~.~ 
:~:~:::~~~~d~~Şg~IT~~~~in=! . I'@\" Prăv~~/e de mode 

1111 sau brunetă: perul, barba şi mustata. - Această coloa.re e per- ',~!, R n S E N B L li H HI '~I S n i li L manentă şi nu S6 poate deosebi de co1oarea naturala.; nu se mur- \t!It U U 
dQ,reşte şî nu se poate apiUa nicI cu se-pun nicI cu apa. caldă. II 

E ne stricăcIos şi Intrebuinţarea e foarte simpla.. Preţul prepara- "In ARAD 
tuIul e: 2 cor. 80 merl. Preparatul, care 

___ "aee pepu} blond, ., ,'. Colţul pieteI Szabadsag şi stradel Forray. 
or1.ca.rul p~r, tn eAte-va minute, ti dA atat de pla.cut a coloare blond-III; 
aurie, In coloarea inului, cenuşie Bau de ori-ce coloare doritA, 
fArA-ca Ba. atace p~rul. - Preţul: o sticluţă 1 cor., O sticlă 

ma.re 2 coroane. 

__ Poftiţi a. ii cu atenţ1un. la marca de patentă t .... 

TEAHAJDU 

598 -80 

R.ecomanda. marele E!~n m3gazin de mode pentru~ 
dame: m 'tasur', pânzăturt şi chitQnurl. 

Trusouri gata, barcheturl, plapome 01 matraţurJ, 
oonfecţiunea noastrA proprie. 

Cele mai bune fabricate soliăe ~i preturile cele mai ieniue. 
Materie fina. pentru reverenzl, care lşi conservA 

coloarea, tn Arad numaI la Bol se .:fil In asoriiment 

bogat. 
Execut'm confecţionarea de: 

Tiporrafta .. Trib ... PoporulUi·, "'1U'81 Popovioiu-BaroiaDu. 

, , 
( -

JSl:, 
'~I 

'II 
\ii '-, 

.,."... 

b. """"'"" . " .' . . . 


	Tribuna Poporului_bw_028
	Tribuna Poporului_bw_029
	Tribuna Poporului_bw_030
	Tribuna Poporului_bw_031
	Tribuna Poporului_bw_032
	Tribuna Poporului_bw_033
	Tribuna Poporului_bw_034
	Tribuna Poporului_bw_035

