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Contra limbei
maghiare.
Nemţii — Înţelegem pe Şvabî
şi Saşi
au început o luptă straşnică
în contra limbei maghiare. Mal alaltă
ieri
Saşii
din Braşov
au
făcut
adevèrate
ovaţiunî primarului lor,
pentru-că ln lista ce i;?'a trimis din
partea biroului de statistică în rêndul
întâiu a pus Kronstadt,
numele german
al oraşului.
D'aicï supërare mare în Israil.
Îndeosebi organul bánffyst-kossuthist
(egyetértés" 2 3 1. c.) scrie un articol
de o rară violenţă, în care acuză
grozav pe Széli, pentru-că nu pricep J
chestia naţionalităţilor, ci a mers cu
nesocotinţa pană acolo, că a desfiinţat
faimoasa secţie a luî —
Jeszenszky.
Ş'adecă c e ?
Dacă ar exista
încă secţia naţionalităţilor,
Saşiî din
Braşov nu erau să demonstreze în
contra limbeî maghiare ? . . . Naiba să
maî înţeleagă
logica „patriotică"'.
Nu s'au convins, că maî ales de când
s e fabrică atâtea legî cu tendinţă
de
maghiarisare,
naţionalităţile
toate
luptă din resputerî în contra acestor
tendenţe? P e Şocaţii
din
Santova
eine i-a deşteptat la naţionalism şi
i-a făcut 8&'"se' 'lá|éáe-''ae' -*^fe*m#*
Nu oare tendenţele de maghiarisare
chiar şi cu ajutorul bisericii ? P e Slovacii
din Szarvas cine i-a făcut să demon
streze chiar ln biserică împotriva
limbei
maghiare ? Preotul
şovinist.
Cine i-a ridicat în picioare pe burgăriî paclnicî din Presburg ? Nu tot
tendenţele de maghiarisare? maghia
risare cu forţa administrativă, prin
şcoală, biserică şi teatru, — n e maî
vorbind de reuniunile întocmite anume
pentru acest s c o p !
:

Ba da.

se ridice aicî în memoria honvezilor
delà 1 8 4 8 să dea c e v a şi primăria
Bisericiï-Albe, s'a dat prilej la o demonstraţie grozavă împotriva
ungurismului. Advocatul dr. Pridrich Greiner,
cum scrie „Ungarisch
Veiskircher Volksblat", a protestat cu tărie şi a res
pins ori ce ajutor pentru monument,
zicând că Şvabii din Banat n'au avut
nicî odată nimic comun cu rebelii ma
ghiari. In acelaşi sens au vorbit apoi
Bonitz şi Maier, precum şi distinsul
advocat român dr. Roşu, carî toţi au
combătut sistemul de maghiarisare.
S'au
ridicat cu putere şi în contra comi
siei administrative din Timişoara, care
a nimicit conclusul adus încă In Apri
lie de scaunul şcolar al Bisericiî-Albe
ca limba conferenţelor înveţătoreşti
şi a proceselor verbale să fie cea
germană,
şi tot în urma propunerii
lui Greiner représentante comunală a
decis să trimită adresă ministrului de
culte şi să pretindă respectarea
limbeî
germane.

moral, ce legea căsătoriei civile îl exercesză, după un timp aşa de scurt delà In
troducerea el, spre sdruncinarea familiei şi
a societăţii."

Din

Dieta.

In şedinţa de erî a Dietei clica
Tisza-Bànffy a suferit o mare lovirară. Hotărîrea comisiei de imeompatibilitate, care nimicia mandatul luî
Sima, pentru-că s'a cerut contra-î de
clararea de faliment, a fost
respinsă
în plenul Dietei, şi comisia s'a îndru
mat să mai desbată odată afacerea.
Ş'aceasta după ce tiszaistul Gajáry
avusese neprecauţiunea să susţină
hotărîrea, considerată de toţi ca o
simplă resbunare politică. Foile cer
demisionarea întregel eomisiuni, com
pusă de mameluciï ceï mal pecătoşi
aï lui Bànffy. A fost o discuţie aprinsă,
în care Ugron i-a ars pe Banffyşti.

In aceeaşi şedinţă Apponyi a ţi
nut un remarcabil discurs pentru înEar presa maghiar.ă toate ace
cheiarea compromisului cu Austria.
stea le inregistreză cu amar şi nu
vrea să înţelegă, că e vorba de consecuenţele unei politici nesocotite, la
care mai ales presa încuragiază toate
Chestiunea limbei între Englitera
guvernele ungureşti.

şi Rusia.

Există şi una ca aceasta, anume pri
vitor la Jimba diplomatic, sau Ы folosirea
Yacanţe
^Щ^.^^яЩ^І^Ш^
limbilor în contact diplomatic. Delà congre
ahif conducëtorï aï drepteî (majorităţii), tn
sul din Viena, în 1815, limba diplomatică
primul rond cel polonezi, au părăsit unul
este cea franceză ; şi până acum câţl-va ani
câte urmi Viena, plecând pe la băi şi pe
de ea singură se folosia diplomaţia în scri
la moşiile lor. Atât din faptul acesta, cât şi din
sele sale.
altele, foile poloneze şi cehice conclud, că
Prima spărtură în această afacere a
comitetul executiv al dreptei nu se va relnfăcut-o
Englitera, începênd a se folosi de
truni mai curônd, decât In primele zile ale
lin, ba engleză ln notele sale ; Englezilor le
lunel Septemvrie.
urmau Americanii; ear' mal tâiziu diplo
Parlamentul cisleitan încă n'are să fie maţia din Berlin.
convocat, de cât cătră sfhşitul aceleiaşi luni.
Ëstan, când Intre Englitera şi Rusia
Până atunci statul va fi cârmuit tot cu se urmau dese şi lungi negocieri privitor la
§-14.
trebile Chinei, lordul Salisbury a trimis la
Despre vr'o nouă încercare de-a îm Petersburg notă în limba engleză, ear' nu
păca pe Cfchî cu Nemţiî, nu se pomeneşte ca până acum în limba franceză.
roadele absolut nimic.
Ministrul de externe rusesc Muraviev,

„Patrioţii" culeg decî
proprielor lor acţiuni.
*
Maî curios este că eî nu vor
Resultatul căsătoriei civile. Sub acest
să înţeleagă aceasta nicî după ce re
titlu
.Alkotmány*
In numőrul sëu de er!
cunosc de altfel, că au făurit legi de
всгіе
un
prim
articol,
In care, vorbind de
maghiarisare
cari nu se pot executa.
Astfel însuşi „Egyetértés"
scrie: promisiunile, ce oamenii guvernului le fă
ceau pentru viitorul de aur al .naţiunii",
, O a r e obrăznicia delà Braşov a cui când cu plămădirea legilor păgâne, —
urmare e s t e ? A faptului, că legislaţiunea zice:

mâne autonome prin factorii sei competenţi
cum e Sinodul eparchial compus din cei mai
distinşi şi aleşi fiï ai bisericii, cari şi acum

cu ocasiunea alegerii de episcop, luminaţi
de Duchul sfânt şi petrunşl de adevëratele
simţeminte pentru înaintarea şi înflorirea
bisericii 'şi-au dat votul lor şi au efeptuit
actul alegerii de episcop: deci contra
acestor ingarinţe s t r ă b e protestăm cu toată
tăria şi indignaţiunea.
Trăească nou alesul episcop al nostru !
Trăească membrii sinodului eparchial!
Ne simţim mândri de constituţiunea
noastră bisericească, dar' şi capabili de-a o
păzi cu sfinţenie.
Nădlac,

4 Iunie 1899.

Vincenţiu MarcovicI, paroch; Nieolae
Chicin preot, Dimitrie Precupaş, Stefan Stroia,
Dimitrie Onea, Atanasiu Noghin, Ioan
Barb, Petru Păştean, Nieolae Fioriciu, Ioan
Căpitan, Alexiu Pleş, Teodor Luchiciu, Ni
eolae Pătean, Samson Lugoşan, Inveţător
gr.-or. ; George Petrovicî, inveţător ; Pavel
Roşuţ. Petru Suméndan, George Drăgan,
Teodor Pleş, Flore Mărginean, Romulus
Tăucean, înv. ; Teodor Precupaş, ilie Selăgian, Dimitrie Ardelean, Dimitrie Covaci,
Nieolae ; Ghiurcovicî,
Teodor
Drăgan,
Ilie Drăgan, Dimitrie Drăgan, Titus Potoran,
George Chiş, Pera Chiş, Petru Mărginean,
George Răsedean, Ioan Câmpan, Petru
Malis, Pavel Faur, Constantin Onea, Con
stantin Tiriac, George Onea, Dimitrie
Păştean, Scefan Irean, Dimitrie Oprea,
Dănilă Săcăruş, Teodor Ţabic, Traian Suciu,
George Suciu, Petru Irean, Ioan Câmpan,
Aron Hălmăgian, Paia Mărginean, George
Lucian, Andreiu Herţeg, George Totorean,
Nieolae Bolchiş, George Sava, Mîhain
Sava, Ilie Suméndan, Nieolae Pătean,
Uroş Câmpan, Teodor Câmpan, Teodor
Olariu, Mihaiu Chicin, înv.; Stefan Faur,
Traian Petrean, Ioan Caracion, înv.; Aurel
St. Şuluţ, comptabil; Nieolae Mărginean,
Ilie Mărginean, Stefan Lazar, jude comunal ;
Nieolae Pătean, Lazar Roman, Uroş Morariu, Arcadie Olariu, Ioan Precupaş, Pera
Onea, Nieolae Pătroiu, Vasilie Flocos, Flore
Sina, Dimitrie Lazar, Mihaiu Caba, Lazar
Bornias, Teodor Mărginean, Vasilie Crişan.
*
Subscrişiî, ca representanţa comunei
bisericeşti din Mândruloc,
— mulţumim
acelor domni deputaţi ai sinodului eparchial,
cari, inspiraţi de binele bisericii şi credincio
şilor diecesei noastre, au binevoit a-şl da
votul pentru alegerea de episcop în persoana
Preasfinţiei Sale dlui I. Goldiş, — pe care,
încă de pe timpul funcţiune! Sale ca fost
adm. prot. al tractului nostru, noi cunoscêndu-1 mai de aproape ca pe un om

rëspunzônd, s'o folosit de limba rusească, orênduind totdeodată, ca de acum înainte
toată
corespondenţa ministerului sëu, atât cu ministeriul afacerilor streine din Londra, cât şi cu
ambasada engleză din Petersburg, să se facă
drept, generos şi de o rară blăndeţă, — voim
în limba rusească.
Tot aşa a dispus şi pentru contactul a lămuri pe aceia dintre cari sunt mulţi,
fără-ca sà-l şi cunoască, — dar' fiind rëu
diplomatic cu StateleUnite.

orientaţi, fără de nici o cunoştinţă de causă,
Englezii au primit fără ori ce obiec„ . . . Desfacerea zilnică a căsătoriilor
înjură asupra persoanei Lui.
risarea numelor comunelor, M. Sa a şi sanc legale şi sporirea proceselor de despărţenie, ţiune această .egală îndreptăţire a limbilor"
Noî însă strigăm Preasfinţiei Sale, ca
ţionat legea, dar' ea un s'a pus încă în tocmai rapoartele ministrului de justiţie le în ale diplomaţiei.
fiiu născut al acestei diecese, — Vino!
aplicare."
constatează în chip îngrozitor.
alesule de episcop în mijlocul nostru, căcî
.Procesele divorţiale tocmai de'a in
Deşi ştie însă, numitul ziar nu
noi supuşii Tel cu drag T e aşteptăm, —
ca aşa gurile rele, vëzôadu-tï faptele cele
spune de ce nu se poate aplica le troducerea în 1896 a acestei h gï noue 'şl au
bune, să se ruşineze convingêndu-se că Te-au
g e a . Pentru-că aplicarea aceasta ar luat începutul, şi resultatele sunt, în ade
vër,
surprinzătoare.
Desfacerea
căsătoriei
hulit pe nedrept.
provoca ln ţeară — ş i m a i a l e s î n
armata — o încurcătură babilo 'şi-au cerut o :
Subscrişiî, în numele nostru şi al în
Mândruloc, la 8|20 Iunie 1899.
nică.
In 1895 . . . .
2465 inşi
tregului popor gr.-or. român din comuna
Sigismund Bozgan, paroch;
Ioan
Nădlac, vëzênd că din incidentul alegerii Bozgan, preot şi înv.; George fRugian,
„ 1896 . . . .
3221 .
Bată de ce antipatia în contra lim
de episcop a Preasfinţiei Sale Iosif Goldiş, epitrop; Ioan Bozgan, senior; Mihuţ Du, 1897 . . . .
3529 ,
beî maghiare şi a tot ce este unguresc
mal multe foi străine de noi şi de in cău, Petru Rugian, Nieolae Bozgan, George
„Socotite ia un loc toate procesele divor
sunt silite s'o constate Insăşî foile
teresele noastre bisericeşti l psite de ade Contras, Nieolae Micălăcean, Petru Magdi,
ţiale, după legea nouă, numërul proceselor,
Constantin Nedescu, George Crâsti, membrii
ungureşti că creşte mai ales la Netnţi.
vërul real, conduse de patimă, s'au năpăstuit comitetului parochial; George Morariu, în
cari au să fle pertractate, face:
Aşa, că pe când Saşiî din Braşov
asupra constituţiunei noastre autonome, fără veţător şi notarul comitetului parochial.
In 1896 . . . .
5840
*
dau espresie acestui sentiment a i l o r
nici o precugetare serioasă ; cari atât îna
, 1897 . . . . 8395.
inte de alegere, cât şi după alegerea de
în consiliul comunal, Şvabii din BiseŞi noi, aceşti din părţile bănăţene,
rica-Albă
fac şi ei acelaşi lucru. Ce„De aci se vede, că procesele divor episcop cu cele maî necualificabile in am fost plăcut atinşi de resultatul alegerii
rênd adecă „patrioţii" din Hatzfeld ţiale sunt la ordinea zilei şi că ele într'un vective s'au nisuit a discredita capabilitatea de episcop la Arad, pentru-că alegerea a
de sine a bisericii gr.-or. ro căzut pe cel mai demn şi înveţat fiiu al
«a pentru un monument ce ar fi să continuu raport progresiv arată acel efect guvernării
maghiară a întocmit legea despre

maghia

ADERENŢE -PROTESTE.

;

2
dieceseï noastre, pe fiiul poporului, născut
din sinul lui, pe Peacuvioşia 8a dl Iosif
Goldiş, care ca fiiul diecesel noastre, cunoscênd mal de aproape şi mal bine
necazurile şi dorinţele noastre, le va şti şi
mal Ingrabă şi mal uşor lecui ; va guverna
după lege şi dreptate; va aduce ordinea
şi pacea mult dorită In biserica Dom
nului, care adese ori In trecut a fost
turburată prin interesul personal, încât mulţi
nu s'au simţit siguri a sta pe picioarele lor 1
1. Să trăească Sinodul electoral con
dus de Duchul sfânt!
2. Să trăească noul ales Preacuvioşia
Sa dl Iosif Goldiş !
3. Tinerilor universitari le dorim
pentru altădată a se ocupa cu lucruri mal
demne de cbiemarea lor, decât cu desfi
derea părinţilor de la Arad !
4. „Iribuneî"
din Sibiiu, „Gazetei
Transilvaniei" din Braşov, şi „Unireî' din
Blaj, cari se ocupă In chip infam şi înjurător despre actul alegerii şi alesului de
la Arad — le trimitem desaprobare, dispreţul
şi ura noastră, de cari s'au făcut demni in
cel mal mare gradl
5. In fine „Tribunei Poporului'' de
la Arad, care a luptat pentru adevër,
dreptate şi legalitate şi apërarea celor
asupriţi, II exprimăm şi trimitem cea mal
adâncă recunoştinţă şi mulţumită 1
Seceani, 8 Iunie 1899.
Ioan Damşa, preot şi asesor con
sistorial ; Vasilie C. Roman, paroch ort.
român ; Moise Grădinar, înveţător ; Dimitrie
Suciu, înveţător ort. rom. ; Dimitrie Stoi,
dirigentele corului; Mariş Milan, corist;
Ioan Raini, tutor bisericesc; Ilie Stăniş,
Nicolae Lechi, jude; Nicolae Stoi, Мапазіе
Stoi, Ambrosiu Ciupavu, Isdrailă Simulescn,
Iosif Milosav, Traian Ciupavu, Trăila Mili,
Ambrosiu Raţiu, Ioan Lupu, Dimitrie Lupu,
Moise Toader, Manasie Raicu, Golub Gligor,
Isdrailă Toader.

Din Bucovina.
.Patria' (nrul de Joi) ear' ne vine (a
doua ediţie după confiscare) cu pasagie —
albe. Pană şi din foiţă sunt contscate don 6
coloane. Se vede, că îu Bucovina vor să In
troducă sistem mai rëu ca în Rusia 1
Eată resoluţia luată de fruntaşii bu
covineni :
„Deputaţii dietei ţeriî şi al camerei im
periale de naţionalitate română, adunaţi tn
Cernăuţi, declară de a ţine strîns la princi
piile autonomistice. EI aşteaptă, că guver
nul va observa faţ» de Românii din Bu
covina acea atitudine, cum este ea pre
scrisă prin egala îndreptăţire a naţionalită
ţilor, garantată prin eonstituţiune. EI exprimă
regretele şi reproba lor- în contra procédu
re! guvernului faţă de naţiunea română,
care procedere stă în contrazicere cu prin
cipiile amintite şi decid de a întreprinde
paşii cuveniţi, pentru a pune capot acestei
situaţiunî insuportabile, dăunătoare naţiunei
române din Bucovina şi ameninţătoare pen
tru buna pace din ţeară''.

0 jale in România.
Ziarele ce ne sosesc din Bucu
reşti aduc aménunte sfâşietoare asu
pra versăriî de sânge delà Slatina.
Batale :
Un martor ocular, un om care nu face
politică, nl-a povestit următoarea scenă şi
ne-a autorisât chiar, la trebuinţă, să I dăm
numele :
. . . . . D'abia sosise trenul, şi de lângă
maşină, din partea opusă peronului, vëd
pe un sergent din vénatort, probabil turc,
căci purta fes —tragend liniştit In ţerani.
Un ţeran trece la 20 de paşi
fugind; turcul trage; ţeranul cade jos, dar
fiind-că mai mişca, i-a tras şi un al doi
lea foc.

*
Tot acest martor ocular afirmă, că
trupa a tras în ţerani la distanţă foarte
mare. Aşa, un ţeran din pâlcurile cari fu-

giau, a fost împuşcat la o distanţă de 900
„Nu-I vorbă, există în ţeară şi de corporaţiunea bisericească şi de membrii
metri de gară.
oposiţia, dar' ea nu strică trebile el, vocabularul de aceasU natură tură nu
»
stăpânirii nici cât negru sub unghie ; este exhauriat.
Ţerani! au fost împuşcat! de infante căci se poartă grijă, ca nimeni In
Eu unul dintre deputaţii sinodali al
rie Ia distanţe mari şi şargiaţ! de cavalerie
acestei diecese trebue să recunosc domnul
fără cruţare şi fără milă până la o distanţă oposiţie să nu meargă prea departe. meu, că pe lângă regretul ce simţesc faţă
Pentru oposiţia toată — abstragênd de această campanie, privesc totodată şi
de 8 chüometri 1
*
de câteva excepţii onorabile — chesti de simpatoame foarte îngrijitoare aceste aunile
de drept public sunt un ade tacurî venite din părţi necompetente, etero
După ştirile ce ne sosesc azi, până
aseară se ştia, că numërul morţilor este de vërat raiu; pe când prima şi cea gene şi străine de interesele locale ale die
cesel.
trel-zecl şi cinci.
mal de căpetenie datorinţa a el, de
Până la un timp oareşl-care am cu
Numërul total al morţilor nu se cu a controla ocârmuirea, oposiţia o lasă
getat
insă cu francezul : .chacun à son
noaşte însă Ia mod exact.
baltă; şi de aceea cred pe deplin
goût*
(fiecare
după gustul seu). Resultatul
Până eri, dintre cadavrele adunate din spusa oamenilor bine Informaţi, că alegerel Îndeplinite deja nu va fi satisfăcut
gară, au fost recunoscute şi reclamate de Banul se poate felicita de o ase pe toţi şi vezi bine, vor fi interese la mij
familii treî-spre-zece.
menea oposiţie".
loc. Aceasta mi-a fo3t părerea privată ; —
dar ca deputat sinodal, ţîn mult la un act
O altă scenă sfâşietoare e următoarea :
de alegere sancţionat prin majoritatea votu
Pe câmp, pe când ţeranil fugiau, un
rilor. Şi cred, că în această privinţă toţî
biet bëtrân, căci de astădată bëtrànil, după
domnii condeputaţ! sunt de un acord cu
un vechiu obiceiu al pămentulul, se puseră
mine. Dar ca deputat susţin totodată faţă
in fruntea satelor, neputênd fugi repede ca
de ori şi cine, că In ceea-ce priveşte ale
cel-lalţl, remăsese mal în urmă. Un băiat
gerea, singura diecesa are drept a s e pro
al lui 11 însoţia. S'aude o împuşcătură, co
pilul cade mort. Bëtrânul îngenunchiă, 1
8criind despre evenimentele ce s'au pe nunţa asupra ei, şi în cât alegerea ar fl în
ridica pe cât 11 ajutau puterile, şi mal mult trecut In vremea din urmă în vieţa româ- defavorul diecese! şi intereselor bisericeşti,
tlrînd cadavrul de cât ducêndu-1, ве În nescă, organul .autorisât" delà Sibiiu (nrul earăşi tot singură diecesa are dreptul a şi
da opi .iunea sa asupra celor 30 voturi.
drepta spre satul Brebenî, nujându se la
Ingerinţele străine, părerile oamenilor, cari
Dumnezeu să nu fle omorlt până îşi va în delà 10/22 c.) zice:
stau departe de această diecesa, eu cel
mormânta copilul!
„A urmat în fine conferentă intimă a puţin le stimez, dacă acelea sunt scutite
fruntaşilor români, ţinută la 14 Iunie n.
Presa oposiţiei învinueşte tare aici în Sibiiu, — şi o r i c â t de mare impor de animositate, iperzel, de pasiuni, dar'
mal cu seamă, dacă actul alegerel ar fi
guvernul, pentru-că s'a tras în ţeranî tanţă are ea în actuala situaţie, totuşi în pertractat îu mod obiectiv, calm şi într'un
fără a se face cele trei somaţiuni le ochii redactorilor organului „naţional' delà Umbagiu obicinuit în presa civilisată.
gale. Din această causă „Voinţa" Arad nu t decât un „mare taifas*... şi nu e
Tot aşa stimez şi votul şi al unuia şi al al
apreciată decât lot cu îngustimea de vederi a
scrie, că dl Disescu, ministru de justi unei elice.'
tuia. Sunt tn firma convingere, că fiecare
ţie, ar fi avut de gând să demisioneze
deputat în deplina cunoştinţă a împregiurăCum a putut fi de mare importanţă rilor a votat după conştiinţa sa şi după
ear „Drapelul" scrie, că dl Fleva ar
fl voit să demisioneze şi el motivat. o conferentă tn care tonul l'au dus d-nii cea mal bună chibzuială avênd în vedere
Coroianu şi Dénes bacei (Vajda), rëmâne numai şi numai interesele diecesel. Drept
Un ziar junimist scrisese apoi, că
ca organul sibilan să lămurească. Aşa nu aceea, am trecut la ordinea zilei şi aeupra
Bogdan - Piteşti,
candidatul ţeraniaserţiunel D-voastre. Anume în polémia cu
lor, ar fi fost ajutat de liberali. „Vo mai, să afirme, tncă nu-i dovadă. Să nu dl Dr. Ioan Suciu ziceţi : ,
dl Dr.
uite apoi a ne da lista completă a celor cari Suciu uită a face o socoteală aproximativă
inţa" arată însă cu citaţiuni din
„Epoca" şi „Timpul", că dl Bogdan au asistat la acesta mare conferentă, la care a acelor membrii sinodali, cari numai de. aceea au votat pentru vicarul Goldiş, fiind-că
până mai erl-alaltăeri trecea drept deşi se afirmase că au participat Români au fost induşi în eroare prin legioanele de
din
toate
părţile
ţeriî,
no!
aşa
ştim,
că
n'au
fruntaş
conservator.
articoli tendenţioşi' etc. (.Gazeta Transil
fost de faţă de cât G. Pop din BasescI, dr. vaniei,' nr. 115.) Dacă aşa ar fi zeu ! val
Notăm, că Bogdan-Piteştî a fost Mihályi din Dej şi mult stimaţii fruntaşi pe
de tine Sinod din Arad, că sSrScuţ ma!
arestat, dar fiind bolnav, e păzit acum cari ÎI numirăm mai sus.
!
la spitalul Filantropia din Bucureşti.
Toate aceste reflexiunl nu le-aş fi fă
încă odată : să ni se dea numele mulţi
cut. De natură contemplativă, nu bucuros
lor fruntaşi, precum să auzim şi hotărîrile më amestec In polemil. Dar dacă tn caşul
Liamorţante, & дЦІеІ întrega conferentă ră de faţă më vëd silit a eşi din réserva, este
a se atribui apostrofării directe personale,
mâne un — taifas!
de care aţi binevoit, domnul meu, a më
face părtaş.
In , Gazeta Transilvaniei" L r 121 pa
Cerem de asemăn! lămurit! în privinţa
De câtăva vreme apare în Viena,
gina
3
spre cea mal mare surprindere a
comunicatului
din
semi-ofieiosa
.Országos
In limba nemţească ziarul
„Slavisches
mea la clasificarea celor 30 voturi cetesc
Echo", avênd drept menire apërarea Értesítő', care în numërul sëu de alaltă-er! următoarele : „
b) Şese voturi, câştigate
intereselor Slavilor de sud. In unul publică din Lugoj următoarea telegramă: prin fel de fel de manevre, aşa d. e. votul re
din numeri! sëï de pe urmă, eacă
ferentului din senatul bisericesc Grozea,
.Despre conferentă intimă a bărbaţilor
cum caracterisează foia susnumită re de partid românî ţinută la Sibiiu In privinţa care are In Sinod pe tatăl sëu, fratele sëu,
gimul banului croat, Khuen-Héderváry
: părăsirii pasivităţii Românilor s'au respân- un cumnat şi un cuscru, şi căruia i s'a
promis vicariatul delà Oradea-mare".
Coatele Khuen-Héderváry,
când apu dit diferite ştiri. Faţă de aceste ştir! d.
Ţine, domnul meu, mult Ia corectitate,
Coriolan Brediceanu, advocat lugojan, con
case frênele ocârmuiriï, n'a găsit tn Croaţia ducătorul Românilor moderat!, declară eă în şi ca on. public cetitor eă nu aplice even
nici un fel de partid guvernamental ; pre acea conferentă s'a hotărlt: până ce nu se tual şi la mine proverbul quitacet, consentire videtur, sper, nu veţi lua în nume de
tutindeni dădea peste greutăţi; In toate retrage ordinul prin care guvernul Banffy a
rëu, domnul meu, dacă îmi permit a vë
părţile i-se puneau pedec! In drum. Dar' el desfiinţat comitetul naţional român şi pen ruga a-ml da rëspuns positiv şi categoric
tru ce! ce ar convoca o adunare de partid
se
ţinu
de zicala:
primum
vivere, a stabilit călcare a legilor şi pedepsă pe la următoarele Întrebări :
secundum philosophari (tntêiu caută să tră- nală, faţă de era nouă nu o să ia atitu
1.) Binevoiţi a-ml da esplicare precisă,
eştl, pe urmă să filosofezl); adunase puţin dine politică".
ce Înţelegeţi sub expresiunea : voturi câ
câte puţin în giurul seu elemente, cărl
Organul .autorisât delà Sibiiu are ştigate prin fel de fel de manevre ?
voiau să trăească. Şi treaba eşl aşa fel, cuvêntul. Să nu uite îndeosebi a ne spune,
2 ) Fiind votarea secretă, de unde ştiţi
că cine nu voia să se supună, fu ignorat : de ce comunicatul acesta apare într'un semiatât de positiv, pentru cine a votat tatăl
slujbă la stat n'a capotat, cancelaria advo- oficios maghiar?
mëu, cuscrul, cumnatul şi eu ? Observ, că
caţială nu i-s'a conces.
fratele meu (referinţele din chestiune) nu
e membru tn Sinod şi astfel nici n'a putut
Ce erau să facă oamenii într'o ţeară
vota.
seracă, care nu oferă nici un fel de ocupaţiune inteligenţei, până nu găseşte pâne In
B) Cine a promis fratelui meu vica
riatul delà Oradea-mare?
slujba de stat?
Din contră oameni mlădios! găseau
cătră dl Dr. Eugeniu
Leményi.
4.) Şi în fine, cine vi-a împărtăşit acest*»
protecţie şi permitêndu-li-ве a se ridica, in
date, pe basa cărora atât eu, cât şi a! mei
avem onoare a fl clasificaţi între acel câ
toată liniştea, pe treptele, car! duc la po
ştigat! prin fel de fel de manevre.
Domnul
meu
!
Multe
s'au
scris
şi,
cum
sturi onorifice şi grase. In eurend se în
dau cu socoteală vor fi încă multe scrise re
vederase, că sistemul se dovedeşte. ProSunt îndreptăţit la ultima întrebare,
feritor la alegerea de Episcop din Arad.
tecţionismul se desvoaltă tot mal mult şi
Am cetit cu mare atenţiune şi cu deose deoare-ce după afirmarea d-voastre : . . .
In curônd năvala deveni atât de mare încât bită interesare aproape toţi articolil din .Aceste date, tn a căror autenticitate mo
etc. trebue să deduc,
fu cu neputinţă a îndestuli pe toţi potenţii. chestiune apăruţi In foile noastre .Tribuna', încred, dovedesc . .
că
datele
au
fost
puse
la disposiţiunea
Urmă spionagiul şi denunţiantismul. La .Gazeta Transilvaniei' şi „Tribuna Popo- d-voastre.
ruluî' şi trebue se Vë mărturisesc domnul
umplerea locurilor vacante nu hotărea capa
In speranţa unul rëspuns, primiţi, domau 1
meu, că pornirile duşmănoase contra sino
citatea, ci modul de a gândi în politică : dului aradan, dar' mal cu seamă atacurile meu asigurarea deosebite! mele stime, ce
cefcapabil! au trebuit să facă loc Incapabililor şi insultele îndreptate Ia adresa deputaţilor, vî-o păstrez.
Qurahonţ, (com. Arad) 1899 Iunie 21.
şi corupţia îşi luase stăpânire în jurul cari au votat cu P. C. Sa vicarul Goldiş,
Dr. Constantin Groza,
delà
început
le-am
privit
de
efluxul
preo
Banului
medic cercual şl deputat sinodal.
cupaţiunil, şi prin urmare de regretabile.
Aceste elemente sunt acum stupii
Un caleidoscop mal straniu ca articolil aguvernului. Lesne de închipuit, cum in ceştia rar am vëzut şi epitetele de .trădă
nişte asemenea împregiurăr! se practică tor!*, „venzetorî", .infect! mamelucl*, .peradministrarea ţeriî. întreagă viaţa publică \ fiz!*, .perverşi", .clicaşî", .laşitate', .ne
mernicie", etc. sunt eclatante dovezi, că faţă
*) reproduse deja şi în „Tribuna*.
geme sub jugul „ştreberilor".

Să se lămurească.

D'ale CroAţilo

c
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Epistola deschisă

până cel mult la 15 Iulie 1899, când espiră
concediul obţinut din partea înaltului
nostru guvern. Darurile primite se vor
cuita cu prof. mulţămită în ziarul : „Tele
graful Român* şi In .Revista Orăştiei." Petro
şenl, la 15 Aprilie 1899 st. n. pentru comi
4rad, 24 Iunie n. 1899
tetul parochial : Avram Stanca m. p. paroah,
ca preşedinte. Petru Iacob m. p. notar. Dio
P. C. Sa d. losif Goldiş, nou alesu nisie Socol m. p. I. epitrop. Dumitru Buz
nostru episcop, a sosit in Arad; eri şi dugan m. p. II. epitrop.
azi a asistat la examenele delà Seminar.
*

NOUTĂŢI

0 mare satisfacţie. Dând seamă des
pre serbările delà Braşov, „Tribuna" din
Sibiïu (nr. delà 9/21 c.) ajungând la vorbi
. rea ce mitropolitul a ţinut-o in biserică
всгіе :
„Metropolitul arată cum actualii paro
chieni prin biserica zidită au
împlinit
numai o datorinţa a fericiţilor lor părinţi
Aduce laudă şi mulţumită celor ce au ostenit
Baiulescu, Diamandi Manole şi 6 . B. Pop
etc., apoi arată care e chemarea bisericei
noastre; spune că e biserică naţională, care
are o îndoită însemnătate pentru noi, Ro
mânii din această ţeară* etc.
Cititorii numitului ziar, cari îşi vor fi
aducând aminte că nu tocmai de mult ace
laşi ziar găzduise prosa lui Popa Voina
care dusese o campanie de calomnii igno
bile tocmai împotriva veneraţilor d-niBaiu
lescu, Diamandi Manole şi G. B. Pop, îsi
vor fi zicônd acum : Toate se resbună, dar
mai ales calomnia şi neadevSrul.
P. S. Sa Mitropolitul a dat, prin vor
birea Sa din biserica Braşovului, o satis
facţie strălucită celor insultaţi de Popa
Voina, care până acum numai a profitat
de la biserică, dar' jertfă n'a făcut I

Aderenţe-proteste am publicat până
acum din peste o sută comune, cele mal
de frunte din Diecesa Aradului. Toate sub
scrise de preoţime, Inveţătorime şi ţoranil
fruntaşi, reprezentând cel puţină 300 000
Buflete.

„Directorul* „autorisatel" din Sibiiu
chiar în numërul de Joi, in articol de fond,
ia tnsă în bătaie de joc aceste aderenţe'
proteste din „Socodor, Otlaca, Micălaca",
cum le zice In batjocură.
Slab, cum e n toate, „directorul" nu
ştie Insă geografie: nu ştie deci, că ori
care din aceste comune fac In populaţie şi
bogăţie camcât satele de pe valea Secaşuluî,
de unde e şi „directorul"'.
Da altminteri, dacă are îndoială asu
pra valorii acestor proteste, întrebe pe I. P.
S. Sa Mitropolitul Meţianu, care desigur II
vaspune, căNădlaculşi Mândrulocul de pildă,
de unde publicăm chiar azi aderenţe, aduc
cam cât o vlădicie mai modestă.

E C O N O M I E .

«—el Contra durerii de cap
CEL MAI BOT MEDICAMENT

G P â n e .

este

23 Iunie.

CAPTOLIN-ul

B.-Pesta :
Arad:
9.30 fl
9.80
9.54
4.
4.30
4.80
4.63
5.40-5.80 ,
7.40-7.60 .
7.30
7.58
4.80—4.15 .
6.00
5.79

Grâu

Iunie
Se poate capota în toate apotecele
Oct.
Cucuruz Iunie
şi drogăriile.
,
Iulie
—,—
Depositul principal pentru Un- Orz
Săcară
Iunie
garia-sudică se află la
, pe Octom.
Ovës
Iunie
.
Octom.

fl. 9.

l

VOJTEK şi WEISZ
în Arad.

Cursul pieţii din Arad.
Din 19 Iunie n . 1898.

Păziţi-vo sănetatea! Tuturor celor-cesufer de boale de piept, de boală de apă, de
mistuire neregulată, dureri de stomac, de
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii,
se recomandă cu multă căldură medica
mentele Kneippiane.

Hartie-monetă romänä
Lire turceşti
Imperiali (15 E. anr)
Ruble ruseşti 100 à

Cump. fl. 9-47 vônd
9.61
__ _
_'_
*
1&90 \
19.',
126.—
12" —
w

G a l b e n l [

.

Napoleon-d'ori
100 Maree germane
Livre sterling

Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă
delà farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.)

5.68
9.48
58.50
ц.эд

я

.
„

'
\

5.63
955
58 93
1

2

6

0

Porci :

(Piaţa Steinbruch)
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor)
19 Iunie.
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui
Ungare; greutate.gratis si franco din numita apotecă !
bătrâne 3 2 0 - 3 8 0 kg. 42
42.6 cr. p. kg.
tirere
320—390 „ 44
44.5 . » »
Paris, 23 Iunie n. Cabinetul fran
Dr. Taleriu Mezin anunţă căei-ades
250—390
„
44
45
cez, în fine, s'a format sub presidenţă
»
»
chis cancelaria advocaţială în Timişoara
,
până 250 „ 45
46
luï Waldeck-Rousseau, care are
Cetate (8trada Zápolya 4). Dorim noului
mijlocie 240—260 , 4 7 . 5 . - 4 8
Invitare la abonament
promisiunea luï Bourgeois, că-'l va spri» »» 1?
advocat mult noroc.
Române
— —
gini. Lista membrilor noului cabinet
Lynch. Atragem atenţia sanguinarului
V. mol asupra urmëtôrei întâmplări. La 22
Iunie o mare mulţime de popor a pătruns
în închisoarea delà Rio de Grande şi a apli
cat asupra unui criminal francez legea lui
Lynch. Mulţimea — gunoiul oraşului de alt
fel — întâiu l'a chinuit grozav pe Francez,
ear după aceea Va ars de viu.
Aşa Înţelege v. mol şi ceilalţi elevi
minori aï lui Dedu să aplice legea lui Lynch
asupra celor ce au ales pe Episcopul Goldiş ?
Să poftească deci la instalare ! Nu va trebui
nici uşi să spargă, că noi vom fi Intre po
por, ci voinicoşii să îndemne numai poporul.
*

v

Apel. In primăvara anului trecut, co
muna bisericească gr. ort. din Petroşenl.
tractul Haţegului, a început să zidească o
biserică nouă, care să corespundă tmpregiu
rarilor locale şi sociale din această comunS,
precum şi cerinţelor şi trebuinţelor popo
rului nostru, care în timpul din urmă s'a
sporit în mod considerabil şi se sporeşte
pe zi ce merge. Biserica din cestiune
în decursul anului trecut s'a şi terminat In
ce priveşte zidurile şi coperişul cu ţiglă, —
mal rëmânônd pentru anul curent continu
area şi terminarea turnului şi a celorlalte
multe, câte se mal cer până a fi terminată
tn mod definitiv. Comuna aceasta, ce a
putut câştiga şi cruţa de 22 ani încoace,
tot a spesat cu lucrarea de până acum.
Spesele avute până acum In afacerea aceasta se urcă la suma de 7000 fl. (şepte
mii fl); se mal simte însă lipsa altor 6—
7000 fl-, pe cari comuna nu le are. Stând
lucrul astfel, nu ne române alta, decât
speranţa, după D-zeu, In spriginul binevoi
tor al oamenilor de caritate din toate un
ghiurile terii noastre. Apelăm deci cu toată
încrederea la generositatea on. public, rugându'l din toată inima a ne da mână de
ajutor intru ajungerea scopului măreţ şi
mult dorit, şi aceasta cu atât mal vlrtos,
fiindcă comuna intenţionează a renova din
temelia şi şcoala confesională, care încă
este de lemn, mică şi veche, încât nici pe
departe nu mal corespunde cu spiritul timpu
lui şi a cerinţelor de astăzi. P. T. Domni,
cari primesc acest modest .apel*, suntr>spectuos rugaţi a circula o listă pe la
binefâcëtoril
din cercul
cunoscuţilor
lor, eventual şi în biserică la finea servi
ciului divin, şi apoi împreună cu resultatul
Bperativ a o trimite Ia adresa : , Oficiul parochial gr. or.* laPetroşeni (Hunyad-megye),

ULTIME ŞTIRI

este aceasta: Waldeck-BousseaU, ministru-president şi ministru de interne ;
Delcaseé, ministru de externe ; general
Gallifet, ministru de tësboiu; Lanessan, ministru al marinei; Monis,
ministru de justiţie ; Caillaux, minis
tru de finanţe; Millerand, ministru
de comerciu; Leygues, ministru de in
strucţie ; Decrais, ministrul coloniilor;
Jean Dupuy, ministru de agricultură,
şi Baudin ministrul lucrărilor publice.
Doi din membrii noului cabinet,
Baudin, şi Millerand, sunt socialişti.
Pentru portofoliul de rësboiu Waldeck-Bousseau 'şi-a aflat omul în per
soana generalului GaUifet, care este
un aderent al revisiuniî procesului Drey
fuss şi unul din cei mai mari eroi ai
armatei franceze.

Viena, 2 3 Iunie. Consiliul general
'Generalrath) al băncii austro-ungare a

inutazl şedinţă, cu scop de a chibsui
asupra notelor identice, pe carî le-au
adresat cele doue guverne în chesti
unea privilegiului eî de prelungit
potrivit pactului de curênd încheiat".
Consiliul a primit arangiamentul
ncheiat între cele douö guverne, pri
vitor la Bancă, cu unanimitatea
voturilor, minus unu ; dar' totuşi cu
doue reserve destul de importante,
atêiu: dacă Reichsrathul n'ar în
cuviinţa acest arangiament care va
fl pus în vigoare deocamaată prin
14 laolaltă cu celelale învoell ale
pactului, — băncii au să-I fie re
stituite acele foloase ce ea dă staelor în schimb de privilegiu. Despre
"ucrul acesta era vorba încape timpul
negocierilor între cele douö guverne.
Al doilea este ceva nou : Banca
şi réserva dreptul, dacă arangiamen;ul actual ar fi scos din vigoare, a
hotărî licuidarea sa. In acest sens
au şi fost expedate rëspunsurï iden
tice celor douö guverne.
„N. W. Tagblatt'- spune, că gu
vernele 'şi ar fi dat dinainte consim
ţire la o asemenea mosură.

Deschidem prin aceasta abonament pe

*

* 44.*

sorbeştl

46

Quart. III respective semestrul II. 1899 la

„TRIBUNA POPORULUI"
Condiţiunile de abonament, însemnate
şî în fruntea foii, sunt cele următoare

Fasole boabe mari albe şi rot. fl. 6.50—7.—
. cenuşii .
. 7.25 7.75
, colorate .
, 6.75 6.—

îi

în Monarchie :

. f l . io.—

Pe un an

Păstăioase :

inte

10— 1 6 . -

Mazere pentru fert . . .
„
ăurăţită . .
M

a

c

, Ц.
, 17.
]_
, 31.-33.-

u

Fasole albă s'a vônd. cu fl. 6.50—7 — 1 0 0 kl
,
boabe rot.
, , 7.25-7.75 ,
Pe V* an . . ,
„ 2.5C Linte fără gărgăriţe „ , 1 0 . - 1 6 . — ,
5
» . 31.-33.- „
Pe o lună
,
i._ Mazere
11.—17.— "
Semănţă de cânepă , , —.—11,50
Chim
_._28.~ "
Pentru România şi străinătate.
Unsoare de porc . „ „ 52.
— "
Pe un an
franci 4 0 . - Slănină
„43.50-46.— "
Pe V* an

„

5.-

1

ac

NUMEBH DE DUMINECA
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru
popor,

cu

2 fl. pe

o întindere de 8 pagine:
ale foii de zi, plus

un

an,

având

cele 4 pagini

un adaus poporal

de 4 pagine..

Prune 80/85 bucăţi bosniece fl. 12 75
0

"

ЧКІІ

„

95/100

»

»

„
„

serbeşti
„

» 9-50
„12.50
9.1/,

Seminţe
Trifoiu roşu :
„
» 98 „ „ 37.
43.jjucernă: ung. „
„
„ „ 40.
43.—
„
ital. „
„ 98 „ „ 45.
47.—
M, după căutate
. . „ „ 10.50-11.Tleiu de napi
.
j°etroleu american
rafinat"fl"22І50 100 kl
, rusesc
•
» 20-- » .
• de Orşova
, de Braşov
*
• } | ~ * »
Spirt grob pentru rafinat fl! 16.50—16 75
Lână: de vară
fl.
90.
92
» ,Q*tă
90.
93
» aJb»
, 108.-114
Pei lucrate:
prima Einsate-Tereen 10—13 Ю fl. 138 —142
1 4 - 2 0 , , 143І-148
2 0 - 2 2 „ , 133.-135
Zweisatz
Dreisatz
2 2 - 2 4 . , 140.-142
2 5 - 2 6 , , 143.-145
2 6 - 8 0 , , 145.-146
de bivol
2 8 - 3 2 . , 142.-144
n

Administraţia
„TIMBUNA POPORULUI."

„Bevista ilustrată", în nrul 1 din
anul al doilea are următorul bogat
sumar :
După legea cea mai înaltă. O is
torie de C. B. Pranzos, Cântec. Poe
sie de G. Coşbuc. Ornatele (Odajdele)
preoţilor idolatri. Tipuri de S. P.
Simonu. Când te vöd. Poesie de Niţu
Din propria ei putere. Novelă de G.
Simu.

vo

Editor: Aurel Popovici-Barcianu.
Redactor resoonsabil Ioan Sosea Siriana
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Concurs.
Pentru ocuparea postului de conducëtor la prăvălia societăţii comer
ciale pe acţii «Concordia* în Sintea se escrie concurs eu termin de ale
gere pe Dumineca din 2 Iulie st. n. a. c.
Emolumentele sunt:

Salariu lunar 3 0 fl. 2) 1 0 % din venitul curat; 3) locuinţă liberă
constatatoare din o chiliuţă în localitatea prăvăliei; 4) luminare gratuită
şi preste iarnă lemne de încălzit.
Delà recurenţi se pretind:
1) Cu extras de botez au să documenteze că sunt Romani; 2) Să
poseadă limba maghiară ; 3 . Săfiecapabili a procura şi a vinde totfeliul de
articli comerciali, admişi prin lege ; 4) Să producă atestat de conduită de
până acuma; 5) Să ştie manipula beuturile, precum şi a pregăti ra
chiul de spirt.
Recursele astfel instruite sunt a se trimite la adresa direcţiunei so
cietăţii comerciale pe acţii „Concordia" în Sziatye com. Arad.

Trei tineri români
doi învoţăeei şi un sodal, care posed şi limba maghiară şi
germană se primesc momentan în prăvălia mixtă a subscrisului.
Dintre înveţăcei vor fl preferiţi cei cu 1—2 clase gimnasiale.
Zam,

(comitatul

Hunedoarei.

ALEXANDRU PETROVICIU,
338 3 - 3

comerciant.

Direcţiunea.

341 1 - 1

împrumuturi ieftine pe amortisaţie
Recomand în atenţiunea on. proprietari de păment şi proprietari
de case m Arad-centru, că prin mijlocirea m e a pot obţine până l a cele
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile

împrumuturi ieftne amortisaţionale
15—50 ani.

cu amortisaţie de

Nu comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech,
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de întabulare.
Provocându-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie
tari de case, ca î n propriul lor interes cu deplină încredere să se adre
seze mie cu afacerile lor de împrumuturi.

împrumuturile sunt pe carnete de 4/o * V a şi 5%
pe lângă amortisare corespunzătoare din capital
Institut de împrumut pe imobile şi moşii
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Cumpăraţi şi cetiţi!

„Din v r e m u r i

apuse"

amintiri din vremurile erpiee ale vieţii noastre naţionale
ie

Iudita Secula născută Truţa.
Preţul 1 coroană.

Se poate comanda prin Administraţiunea ziarului
„ТгіЪипа Poporului"

Szücs F . Vilmos
ARAD F'ő-ut Nr. 5, vis-à.vis cu moara Széchenyi.

Dentist şi atelier technic pentru dantură.

CONCORDIA"
societate

Am onoarea a aduce la cunoştinţa p. t. public, că în

comercială pe acţii, Sibiiu.

FILIALA IN FĂGĂRAŞ EN GROS ŞI DETAIL.

în etagiu I. al casei de chiria delà teatru

Deposite en gros Câneni (România) şi Alba-Iulia.

am desohis

Branşa d e coloniale

un atelier technic pentru dantură

Zăhar, cafele fine, delicatese de saison şi brânzături de tot felul
chocoladă şi cacao, ciaiuri (thea) veritabile şi bisquits fini, pre,
cum şi pesmeţi, romuri veritabile de Jamaica şi Cuba, cognacuri adevërate franţozeşti şi indigene.
Mare deposit

de vinuri

naturale

indigene

delà 40 cr litru în sus.

Vinuri veritabile de Bordeaux, Malaga, Madeira Oporto şi Xeres, cham
pagne franţozeasca adeverată precum si indigenă. Liqueruri străine şi
din ţeară. Ţuică betrână. sligoviţă, teseovină şi rachiu de trebere.

Mare deposit de făină de Bănat excelentăDeposit bine asortat de ape minerale.

Icre moi şi proaspete. Icre roşii. Raliat de „Bellavista".
Halva. Luminări de ceară, stearină, parafină şi sëu. Sin
gurul deposit al fabricei de luminări şi ştearină Moessner
& Mersing din Galaţi (România)

Branşa de textil şi manufactură.
Mare

Arad, piaţa iertaţii (Szakisai-tér) sab Nr. 22.

deposit

şi bine asortat în ţesături
barchet de vară (de vară

de in şt bumbac,
şi de iarnă)

pichet

Garnituri de masă, serviete şi prosoape.
Basmale

262 23—50

veritabile

de Irlanda.

— Sifon

Oxford,

Creton

Pamaturi.

Bumbacuri de împletit, croşetat şi brodat.
Lână răsucită şi bircă.

Mătăsuri de cusut şi brodat în colori veritabile delà DollfusMieg & Co. Mühlhausen i/B, cea mai renumită din lume.
Cămeşi

pentru bărbaţi

şi pentru

turişti

Gulere

mangete

şi cravate

care corespunde în toată privinţa tuturor cerinţelor
moderne.
Am funcţionat timp mai îndelungat la renumita clinică de
dantură din Berlin însuşindu-mi cele mai noue şi practice tra
tamente aplicate acolo şi provëzut pe deplin cu materialul şi
toate recuisitele technice më recomand (oier) a plumbui măse
lele cu ori ce material îndatinat, sau metal cum se va afla mai
avantagios pentru bolnav.
Pentru curăţirea dinţilor şi conservarea lor în stare bună
şi pe lângă onorariu prealabil fixat.
Tragerea de măsele o sëvêrsesc ori pe lângă amorţirea
durerilor (amnesticum) ori cu gaz de voluptate sau chiar şi
fără de acestea

Pun coroane de măsele din aur.
Aşez statornic dinţi singuratici
Pe lângă plătire chiar şi în rate pun dantură artificială
întreagă, deplin acomodată, pentru sdrumicarea bucatelor, fără
a îndepărta rădăcinile dinţilor, sau numai câte o parte a danturei sevîrşesc cu multă îngrigire, tot asemenea prelucru dinţi
artificiali neconvenabili şi réparez părţile rupte din ei.
Scot dinţi delà sëraci gratuit. Ordinez delà H—9 ore.
Membrilor delà cassa pentru ajutorarea bolnavilor însă
pentru preţuri foarte moderate.
Ordinez înainte de ameazi delà 9 — 1 2 ore după ameazi
delà 2 — 6 ore.
Arad 1899 Iunie.
!u deosebită stimă:

Mare sortiment de ciorapi pentru bărbaţi, dame şi copii.

îreţiiri-curente la cerere gratis şi franco.
^щцраМ

VAJDA BENEDICT
331 2 0 - 1 0

ТііЬкм Ftttnlai" A u e l P« r t v i e i - В я і е і я в а i n Arad,

medic-dentist.

