I

І З М . 1

I

I

Arad, Mercuri 24 Martie (5 Aprilie) 1899

REDACŢIA
k&d, S t r . Aulloh ( A d a m )

A r a d , S t r . Aulich ( A d a m )

ABONAMENTUL

ţtntruAustro-

Ungat Ui :

pe ) an fl 1 0 ; p e
и fl. 5 ; y s \<t de a r
fi.250 ; p e 1 lună fl 1

ft-ri» de Duminecă pu
an fl. 2.—
ţmtrtt Кетакі»

fi

ar I fir gtvrmvxd ; J.nuia-tb.t.
y ci'. ; a «ior.ua оага 6 cr. :
B trcia-oarä 4 cr. şi timbre
iie HO cr. d e fiecare p«iH*
CEţiune.
:

Atât a b o n a m e n t e l e cat ş*
î e s o r ţ i a n i l e sunt » »S p î i f

strâtntl-ît-

pe an 40 franr;.

Scîsori

йапчксг.і t e nu sa «nv. кЧа/А.

neffunesta
prmiesc-

nu «a

iau în înţeles mai serios. L a noi, na- (Steagului" n ' a r e să iasă din învăl,Vë comunic din isvorul cel mai demn de
inte de nefericitele „desvăliri", le i măşeala de po stradele Bucureştilor, credinţă, că astăzi (30 M.), la Curte s'a
g e n d e triste despre „ t r ă d ă r i " crimi ' nici din luptele violente dintre cele întâmplat ceva cu totul extraordinar: papatriarhului dintr'odată i-s'a făcut rSu, de
nale şi câte lucruri înfiorătoare t o a t e , j aouë partide din ţeară, ci în primul clarând cătră o persoană, că vrea să demi
Care v a sa zică demnitatea
naţi nu s'au auzit. E a r când ele s'au îm rând din bărbăţia luptătorilor
d'aici, sioneze din demnitatea sa, ba chiar sä pără
onală ar c e r e ca în urma
apariţiei prăştiat în public, au isbit p e mulţi. din bărbăţia şi cuminţenia lor.
sească ţara. In-?S nu a eşit la iveală în
la Budapesta a unui pamflet anonim, Nimeni nu'şi p u t e a închipui ca vorbe
Bărbăţia no cere să luptăm nu tocmai tot ceia-ce s'a petrecut, ci se ghi
repudiat şi de guvernul şi de oposiţia late şi frase violente să fie oferite eoniiл unor pretinşi duşmani fraţi de ceşte numai ; atâta e încă sigur, că ne a(lám Iu ajunul unor întâmplări şi schimbări
maghiară, guvernul Ţerii-Româneşti publicului în organ în care nainte dincolo, ci contra opresiunei
maghiare; extraordinare. Hotărlrea patriarhului de a
demisioneze. Sa s o d e e astfel o se dusese luptă bărbătească, e a r nu ear' bunul simţ n e cere să nu ne demisiona este statornică şi neschirababilă.*
eonfirmare
absurdităţilor şi insuni- campania meschină a unor tempera certăm p'o chestie aruncată
între noi
Toată presa din Budapesta se ocupă pe
ăţilor din pamflet, care afirmă- că M. mente nefericite.
de duşmanii Românismului
par-că anu larg cu aceste treburi serbeşti şi, lucru ciu
Sa gloriosul rege Carol I şi-a schimbat,
Cine să-şi închipuiască la noi că me pentru a ne întărită pe unii contra dat, nu numai că e perfect şi precis infor
mată despre toate amëauntele, dar încă ia
\a 1895, guvernul în urma i n t e r  bărbaţi, pe cari naţia îi ridicase la altora.
posiţie contra lui Branlcovici, ear' unele gu
venţiei s t r e i n e , şi anume a baro rolul de conducători, s ă ajungă la felul
vernamentale, cura e spre pildă în primul
nului Bánffy, e a r ' tatéiul S e u sfetnic, de j u d e c a t a al studenţilor zurbagii din
rend însuşi ,P. Lloyd", care eub Bánffy
'1 apărau cu căldură, acum tac molcom.
dl D. Sturdza,
de mai multe ori s'a Bucureşti, cari şi în ziua de 18/30Martie
D
i
e
t
a
îşi
reîncepe
activitatea,
dupa
Se aşteaptă cu mare încordare întrunirea
fâcut vinovat de crima „trădării" au eşit, cu steagul albastru ^bietul steag
vacanţele Paştilor, mâne la orele sinodului episcopesc electoral, convocat pe
naţionale.
îa câte scandale s e r v ă de paravan,)
10, pe când e convocată şedinţa or 7 Aprilie n., cu singurul scop a alege titu
Aşa cred în "malta lor înţelepciune de la Dacia pentru a m e r g e la Ca
larul diecesei Bacica.
dinară.
dincolo In regatul roman, bărbaţii de meră, unde din mijlocul tumultului
stat Seorţescu, Marghiloman şi Fleva, o p e a t r ă a spart capul chestorului
ear' la noi Coroianu, Raţiu şi Dăianu. Camerei, dlui deputat Horea Rosetti...
Stări deplorabile în biserica
Că biata „demnitate naţională" ori
„chestie naţională" e s t e luată numai
Bărbaţii
p o l i t i c i de dincolo,
sârbească.
ca armă de partid Intr'o luptă c a r e cari cu atâta insistenţă v o r să acre
Novisad, 1 Aprilie.
ţinteşte Ia r ă s t u r n a r e a actualului gu diteze
ceea-ce desigur nu cred nici
De la Camera.
Toata
semnele
şi
apariţiunile
ce es la
vern, aceasta nu sufere îndoeală. ei — că şeful partidului adversar
iveala
în
biserica
sârbească,
arată,
că
paCine a auzit vre-odată de naţionalis lor este trădător, nu aduc deci serviciu
Şedinţa de la 19131 Martie.
triarchul BranJcoiici a devenit urgisit de în
mul dlui Saorţosca
ori
a dlui nici României,
nici
Românismului ! treagă naţiunea, afară de cele eâte-va per
Dl viee-preşedinte B. Iepurescu dă cetire
Marghiloman? Cine nu ştie, că dl Străinătăţii nu-i r ë m â n e decât ori să soane ce se află In nemijlocita sa apropiere. unei scrisori a dlui Delavrancea, prin care
Fleva chiar între anii 1893—1895, despreţuească o uaţi ; C U capi atât Tot astfel şi foile serbeşii, fără deosebire, îşi reînoeşte demisiunea.
Pusă la vot, demisiunea se respinge şi
când mişcarea naţională e r a mai in de slabi, ori să se mire de solbăticia eseepfând numai foaia bisericească, atacă
în moi mai mult ori mai puţin înverşunat de astădată cu unanimitate.
tensivă,
nu aprobase
campania pusă în luptele politice militante. . , pe patriareh desvölind felurite încorectităţi
Dl N. N. Ionescu ara ă, că eri un fapt
taalţetoare al cărei
suflet
e r a un
сѳ-аг rí sövérsit el încă pe când era preot de o gravitate esceptională s'a petrecut la
cameră: dl chestor Horia Rosetti a fost lo
(xrigore Brätianu şi G. Cuntacusino ? !
Nu a v e m însă cuvinte a n e plânge în Zombor şi episcop la Timişoara.
vit cu o peatră în cap de o persoană care
Ce
posiţie
a
luat
faţă
cu
congresul
aCine nu ştie că di Marghiloman la contra actualei oposiţie-ипШ.
Ea e
întovărăşia
studenţi şi care trebue eă
1894 fusese ministru al justiţiei când cousecueută cu sine : face ce a fă mânat din 1897 şi cum s'a purtat faţă cu fie cunoscutăpede
cei cari au pus manifes
păşirile
cele
multiple
ale
majorităţii
mem
studenţii ardeleni veniţi do la con cut şi faţă de ilustrul Brätianu.
brilor congresului uizuind a obţinea relu taţia la cale şi cari au rëspunderea ei mo
gresul din Constsnţa în Bucureşti
Avem însă cuvent faţă de sfătoşii trunirea lui, s'a relatat de mai multe ori rală. (Aplause). Cere să se manifesteze
simpatiile Camerei pentru dl H. Rosetti şi
au fost primiţi cu stingerea tuturor noştri betrani de la Sibiiu.
în foaia d-voastră.
a se vesteji faptul de eri (Aplause).
In
ultimele
luni
s'a
adăogat
la
aceste
felinarelor pe unde t r e c e a convoiul,
Adecă-te s e r i o s : demnitatea
naţio
Dl V. Morţun spune că, în sala de în
stări încă un conflict dia cele mai acute,
ear' pe bulevard unde la statua lui nală
credeţi că alimentează focul între episcopul Versetului Zmeianovici ря trunire do la Dacia, erau numai tineri, nu
Mihaiu Viteazul au voit să depună o cu sacru al dlui Fleva, Marghiloman şi
deoparte, ear' pe de alta patriarchul şi co erau agenţi de poliţie; studenţii erau îm
nună, a u fost stâlciţi în bătăi de po Scorţescu ?
mitetul stabil congresual. Acesta, după рё- părţiţi în doue, dia cari o parte protesta,
liţie ! . . .
rerea majorităţii congreauale, trebuea să că cei cari au convocat întrunirea n'aveau
depună funcţiunile sale îndată în ziua amâ dreptul a angaja toată fetudenţimea. NeAmicii noştri, cari în a d e v e r con
Demnitatea
naţională
V a făcut s ă nării congresului, la 28 Iulie 1897; nefă- putnêdu-se ţinea întrunirea, s'a ridicat şe
duceau atunci un ziar ,.autorisât",
cênd-o, funcţionarea! şi activitatea lui e dinţa pentru-ca studenţii să meargă la Ligă.
n'au zis că guvernul este vinovat de publicaţi scrisoarea discretă adusă de privită ca nelegală, cu atât mai mult, fiind l-s'a afirmat în urmă, că aceasta a fost o
ruşine naţională, de • înqenunchiare
în dl Delavrancea ?
că tntr'adevër comitetul a sëvêrsit de atunci stretagemă pentru-ca studenţii să meargă
Demnitatea
naţională
vë face să. mai multe isprăvuri vădit nelegale, căl la Cameră.
faţa Ungurilor. . . A scris-o însă actu
Dl Al. Marghiloman zice că dl Horia Ro
alul „director" al ziarului
autorisât", începeţi e a r ă d'a capul întreaga or când prescripţiunile autonomiei bisericeşti
setti a fost rănit în momentul când îşi fă
pe atunci student şi colaborator gie cu nerozia despre pretinsele fată de cele trei eparchii.
Treaba s'a desvoltat într'acolo, că epis cea datoria şi se uneşte la propunerea
la ziarul „moderaţilor". . .
trădări ?
copul Zmeianovici
a refusât nu' nnmai pentru simpatia ce trebue să i-se arate.
Credeţi că cei peste doue sute orênduelile, după el. tot nelegale ale lui
Ş'atunci, ca şi acura,ne-am păzit a
Dl C. I. Stoirescu,
ministru
de
justiţie,
da poporului nostru, plin de ilusii membrii ai Camerei şi Senatului Ro Brankovici, dar şi hotărîrile aduse de cătră
zice
că
a
fost
provocat
să
vorbească.
Dacă
faţă de România, în loc de curagiu mâniei, între cari metropoliţii şi e- comitetul congresual ; acesta earăşi, la po
întrunirea de eri ar fl fost pacînică, n'ar fi
runca
pstriarchului.
ca
président
al
lui,
і-в
şi entusiasm, otravă. P e n t r u c ă a piscopii, bărbaţi de talia unui Stâsistat lui Zmeianovici leafa delà 1 Аргіііч forit nevoie de nici o mesura. Se ştie din
afirma că în România un r e g e tescu, naţionalişti sinceri ca Perie- începând.
presă ce scop urmăreau întrunirile ce s'au
ţinut. E de datoria guvernului să nu lase
Carol I aduce la p u t e r e partidele tzeanu-Buzëu, Stroe Beloescu, ExarcnCând murise în casa alienaţilor de lângă
Alex.
Lupaşcu
şi alţii, Viena, episcopul dm Bocka (Novi-Sad). să se creadă, că în ţeara aceasta, strada
după cum i-se indică din
Budapesta, Baeäu,
a afirma că şeful unui partid înche cari s'au solidarisât cu politica na Opacici, ca administrator al diecezei, până poate dispune de ori-ce.
Dl Take Ionescu. care protestează, că
gat sub marele Bratianu fost capa ţională a dlui Sturdza, sunt nişte in ta alegerea noului titular, fu nu>nit tot Zme s'a scos armata îu curtea Metropoliei, îşi
bil de „ t r ă d a r e " , însemnează să conştienţi, patrioţi cari trebue să în ianovici; patriarchul însă a pus toate petri!e \ oate aduce bine aminte, că în 1895, când
în mişcare să zădărnicească întărirea lui In
otrăveşti aici
la noi,:.
In Româ veţe d e la studenţii întruniţi la Da Budapesta, intervenind personal la Széli şi cu legea maximului, d sa pe atunci depu
tat, nu putea să se facă auzit din causa
Budiş- Wlassics şi ponegrind pe Zmeianovici..
nia chiar vorbele cele mai grele, cia. . . Generalii Anqhelescu,
teanu,
Şişman,
colonelul
Negel,
Obenu se iau aşa grav. Lumea s'a
Acesta, »МпЛ lucrai, а denunţat atât gu sgomotului provocat de şarjele din curtea
vernului
dia Budapesta cât şi la Viena mai Metropoliei.
deanu
etc.,
cari
şi-au
vëreat
sângele
obicinuit cu violenţa luptelor mi
In ce priveşte faptul, că au venit la Ca
litante şi îndeosebi cu ineonsecuen- pe câmpul de luptă şi a u înscris cu multe fapte necorecte băneşti ale patriar- meră un p r e u r o r ai un judecător de ins
chului. B'Î înţelege, că Branlcovici earăşi s'a
ţele atâtor bărbaţi politici. Acolo vitejia lor România în rîndul statelor înfuriat şi mai grozav. Intr'aceia, foile ser trucţie, ei veniseră dup cererea şi cu aupublicul delà Dacia a aplaudat pe d. alese a l e Europei, să fie ei Români beşti, tn frunte cu Zastava îl atacară necon *огізагеа preşedintelui Camerei pentru a
Fleva şi când a lădat pe ilustrul Ioan mai puţin naţionalişti ca dl Marghi tenit, fără ori ce cruţare, descoperind tot instrumenta caşul rănirei domnului Horea
Rosetti.
Brăteanu şi c â n d l ' a acoperit de cele loman, de pildă, care, se ştie de mai mu'te secrete din administrarea banilor
încheie declarând, că justiţia îşi va face
p a s i u n e a în locurile, unde păstorea.
mai violente insulte. Acolo dema toată ţeara, n ' a r e decât
datoria.
(Aplause).
Spiritele contra lui sunt pretutindeni foarte
gogia şi-a făcut o scoală, avônd Р І Ѳ Ѵ І — cailor ?!
Dl
Al.
Păcleanu, provocat fiind de un
iritate şi nu nu se găseşte nici o singură
ziar
conservator,
ţine să declare, că se atn toate păturile sociale şi eênd e
foaie serbească, afară de cea arhidiecesană
sociază
cu
totul
la
moţiunea de încredere
vorba de a rësturna un partid p e n 
Să n e tragem deci bine s e a m ă când din Carloveţ, care së'l iee în apărare, nici
votată.
tru-că să vină altul, cel care „duce tocmai ne simţim datori să ţinem ison chiar BraniJc, deşi Polit, şeful liberal este
Dl Bibianu declară do asemenea, că se
lupta sfântă pentru o n o a r e a steagu- la vre-o campanie pornită în Româ chiar advocatul fondurilor bisericeşti.
asociază
la votul moţiunei.
Cam cât de mult e etrîmtorat patriarhal
lului", se comit şi s e permit multe. nia chiar pe t e m a „demnităţii naţio
Dl
I.
N.
Iancovescu declară, că d-sa, nu
se poate vedea din următoarea informaţie,
putea
vota
moţiunea.
La noi însă şi scrisele jurnalelor nale"...
ce o are din Carloveţ , Zastava" de la 31
şi vorbele celor c e fac politică, se
Să înţelegem odată că „isbânda Martie :

Demnitatea naţională.
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De la

Senat.

In şedinţa de la 19/31 Martie s'au púmit la birou şi sunt comunicate Senatului
aderările d-lor G. Exarcu-Bacu, Emil Sam
son, Constantin Racoviţă, Moisescu. Langa
si Ilie Ciolac, la moţiunea de încredere
în
guvernul présidât
nal liberal, dl D

de şeful partidului
A. Sturdza.

naţio

D-nii Al. Vericeanu, G. Gavaliotti, Dr.
Michailescu, Ioaniu şi Şoarec şi Dr. Mano
lescu declară de asemenea că aderează la
moţiunea de încredere.
Demisiune.

pe de alta a repara şi ispăşi greşelile di
plomaţilor.
Logic gândind, s'ar putea deduce dir»
această nervoasă înarmare înaintea propnnerei de stăvilirea ei — aşa dar' încă odată :
nu desarmare, — că ea ar fi semn favora
bil pentru resultatul dorit al conferinţei,
căci ea ar permite a presupune următorul
raţionament al puterilor : nici una nu va
vioi să se arete la conferinţă contra „ stă
vilim " propuse de Ţar, ci din potrivă va
căuta să se arete mai umană de cât cea
laltă ; prin urmare, dacă va fi, eventual, pu=i
zăvorul înarmărilor, hai ! să ne folosim Încă
pe cât se poate de libertatea actuală.

Dl Emil Costinescu şi-a dat demisia şi
din mandatul de deputat şi de membru
în direcţia ziarului „Drapelul". In gruparea
drapelistă mai sunt astfel abia 14 deputaţi
A doua apariţie, ba întemplări cât se
şi senatori.
poate de importante, care pot fi privite ca
prevestitoare favorabile pentru conferenţa
Decoraţii.
convocată la Haaga, este faptul surprinzë„Monitorul oficial" publică lista ultimelor tor, că s'a delăturat primejdia de conflicte
decoraţiuni diu care vedem că între alţii
internaţionale în cele doue puncte, unde ea
li-s'a mai conferit „Coroana României" în
gradul de oficer d-lor: Drag. Dernetrescu ameninţa mai mult decât ori unde pacea
(prof. univ.), d. Dinicu (prof. conservator.) generală : conflictul Intre Engluera şi Fran
Doctor C. Giorgian (prof. seminar Nifon), cia în Africa şi acela între Engluera
şi
Mocean Gh. (prof. sf. Sava), Ştefan Po- Rusia în Orientul asiatic, adecă în China.
pescu (Direct. Gimnasiului R. Sarat). V.
D. Păun (Direct. Lie. Lazăr). In gradul de
Engluera, recucerind anul trecut Sudanul,
Cavaler s'a conferit între alţii d-lor: Clinnu
numai că s'a înstăpânit aşa de inexpug
ciu I. (profesor Liceul Lazăr), Culianu P.
N. (conferenţiar, facultatea de sciinţe Iaşi) nabil în Africa din Nord, In cât chestiunea
Ovid Densuşianu (profesor Liceul Focşani). egipteană aşa zicênd dispare de pe tapetul
1. R. Floru (profesor Liceul sf. Sava), D.
Georgescu (profesor Liceul Ploesci), Man chestiunilor litigioase, ci peste tot a deve
dl eanu V. (directorul liceului Cantemir), nit puterea decizătoare, ba poruncitoare
Mihäilescu M. (profesor liceul Matei Basa- in toată Africa explorată şi acuirată până
rab), Diaconul Musceleanu N. (profesor la acum. Până-ce nu făcuse această cucerire,
facultatea de sciinţe), Pop Ghiţă, (profosor mereu era vorba de isgonirea, odată, a En
liceul M. Bravu), F. Popa, (profesor liceul
Lazăr), Popescu Sp. (profesor gimnasiului glezilor din Egipet, onde Francia era să fie
despăgubită, cu ajutorul Rusiei şi Germa
Vaslui), etc. etc.
niei, în mod cât se poate de mulţămitor,
în schimbul renunţării definitive, recunos
cută deocamdată numai tacit, prin acte se
crete diplomatice, din partea Franciéi Ia
Alsaeia-Lotaringia.

Revista externă.
înarmările.

Pe când terminul fixat pentru întrunirea
aşa zisei „conferenţe de dasarmare* — da
altfel foarte fals poreclită, căci e vorba cel
mult ie un statu quo actual — ziua de 18
Maiu se apropie repede, toate puterile, ear'
mai ales cele patru mai puternice, Englitera,

Germania

şi Francia,

se folosesc

de

1

Această combinaţie şi planul erau adese
ori discutate tn presa germană ; ba însuşi
fostul secretar de stat la externe al
imperiului german, actualul ambasador la
Constantinopol, von Marschall, făcuse'ta această privinţă o alusiune destul la Înţeles
într'un discurs al seu rostit ln Reichstag
la începutul anului 1897. Prin urmare se
poate conclude, că planul, combinaţia acestei fel de despăgubiri trebuia să fifosî
discutat printre factorii competenţi. Ne aducem aminte, că atunci unele foi franceze
tn frunte cu „Figaro", admiseseră o astfel

restin pul acesta pentru a-şi spori armatele
şi Цоіеіе cu aşa iuţeală, precum poate nici
odată mai nainte, în timp de pace. Te aalsacio-lorene.
pucă fiori cetind şi vëzênd ce sume fabu de soluţiune a chestiunei
loase vor fi scoase din munca şi sudoarea
D a r , se înţelege, asta a fost numai uu
popoarelor, pentru a îndestuli lăcomia şi moment, o licărire, mai stăruitor nu Innesaţ il brăpitor ale unora dintre ele, ear' drăsneau sau nu voiau peste tot să vor

FG ŢA „TRIBUNEI POPORULUI".

ATENTATUL DELA TOPCIDER.
— 10 Iunie 1868 —

In decursul veacurilor cele mai multe
aten'ate în contra domnitorilor s'au comis
în in! orvaiul delà 1848 până la 1868. Abia
treceл v r e u n an, în care să nu se fi co
mis î;i una ori altă ţeară atentat contra
domi itorului, sfîrşindu-se adeseori cu moar
tea domnitorului.
In 26 Noemvrie 1848 s'a încercat ateutat îr. contra ducelui de Modena, în 12
Ianuarie 1849 în contra moştenitorului de
tron itl Prusiei, în Minden-Ingolheim ; în
22 M;iiu 1850 s'a încercat atentat în con
tra r gelui prusian ; în 28 Iunie 1850 Pate
Robert a aruncat cu un ciomag asupra re
ginei engleze, pe care numai Dzeu a fe
rit-o <!e lovitura mortală ; în 22 Septemvrie
1852 з'а încercat în contra Iui Napoleon
III. un atentat cu maşină infernală ; în 18
Februarie 1853 prin o norocoasă întêmplare a scăpat de urmările unui atentat
împër^tul-rege Francise Iosif, ear' la 16
Aprilie a aceluiaşi an tot asemenea a scă
pat r* gele Victor Emánuel. In 5 Iulie 1853
s'a Ir iercat un nou atentat contra lui Na
poleon III, când voia să meargă la Opera
Comică. In 20 Martie 1854 a fost străpuns
ducele de Parma Carol Ferdinand ; în 28
ApriUe 1855 s'a puşcat de douë-ori asupra

lui Napoleon III. pe câmpul Eliseelor ; în
28 Maiu 1856 atentatorul Fueros a puşcat
asupra reginei Spaniei, ear' In 8 Decem
vrie a aceluiaşi an un soldat a voit să ucidă pe Ferdinand II. regele Neapolei. In
1857 şi 1858 earăşi Napoleon III. a fost
ţtnta atentatorilor; In 1857 s'a întêmplat
atentatul lui Tibaldi, ear' în 1858 (14 Iu
nie) faimosul atentat cu bombă al lui
Orsini. In 14 Iulie 1861 un tiner din Ba
den a puşcat asupra regelui Prusiei, ear' în
anul următor, în 18 Decemvrie, un tinër
grec a atacat pe regina Greciei. In 24
Decemvrie 1863 un atentator temerar a
ridicat arma earăşi asupra lui Napoleon
III. In 6 Aprilie 1866 Harakasov a comis
atentat în contra ţarului, ear' în 1867 s'a
întêmplat vestitul atentat al lui Berezovsky în contra ţarului la exposiţiuneă din
Paris.
Dintre toate însă cel mai tragic sfirşit
l'a avut atentatul comis în 10 Iunie 1868
în parcul de la Topcider contra principelui
Michail al Serbiei, căruia a căzut victiraă
nu numai principele, ci şi o frumoasă fată
tineră, Anna Constantinovici, verişoara prin
cipelui.
De şi Michail Obrenovici fusese făcut atent prin mai multe acrişori anonime, că зе
plănueşte complot contra vieţii sale, totuşi
el nu dedea nici o atenţiune acestor scri
sori, căci se Incredea mult In iubirea popo
rului seu. Principele Michail Obrenovici era

bească ziarele franceze despre combinaţia
ideiei „revanche'4 şi recucerirei celor doue
provincii perdute pentru totdeauna, prin pro
pria vină, prea de tot le sgudue Francezi
lor ori-ce fir al patriotismului, prea le Impedecă tncă gândirea trează, pentru a se pu
tea definitiv, sincer şi loial împăca cu soartea
şi a dobândi, pe lângă un confmiu In Egipet
cu Englezii şi prietenia sinceră, adeverată
a Germaniei.
Rusia, cel puţin cercurile hotărltoare ale
ei, care absolut nu vrea să se strice cu
Germania din causa Alsaciei — Lorenei,
favorisa atât prin diplomaţia sa, în mod
discret, cât şi în presă această ideie a îm
păcării Intre cele doue popoare, căci nu
numai dorul de pace al terilor o cerea, ci
şi interesele, ce isvoreau pentru Rusia din
rivalitatea ei cu Englitera. Ba se afirma
la timpul seu, că despre planul acesta ve
nise vorba între Ţarul actual şi decedatul
président al Republicei franceze, Faure, pe
timpul visitei lui Nieolae II, Ia Paris, în
Oetomvrie 1896.

de a da Engliterei această dovadă pipăibilă k
cugetele sale pactnice şi amicabile*

Ştirile ce veniau după această informaţie
atât din Petersburg cât şi din Londra, erau
tot mai mult continuatoare, ear' depeşile
vorbesc deja despre încheierea învoelii,
care va fl in câteva zile iscălită tn Pe
tersburg de cătră contele Muraviev ţi
ambasadorul englez de acolo Scot.
Se înţelege, c i prin învoeala aceasta ш
sunt aplanate toate chestiunile litigioase,
ce isvoresc din rivalitatea Intre Englitera
şi Rusia; această pornire reciprocă a lor
va rëmânea şi mai departe şi încă pe
multă vreme cea mai de căpetenie şi oa
mai puternică, aşa zicênd centrala osie, la
giurul căreia se învlrtesc şi se împletesc
celelalte toate chestiuni internaţionale şi
combinaţiuni diplomatice.
Totuşi e un
semn foarte favorabil atât pentru resultatul
conferenţei însuşi, cât şi pentru menţinerea
păcii peste tot, când aceste doue puteri
pun deocamdată stavilă rivalităţii lor, mai
ales acolo, unde ea era mai mult amenin
ţătoare.

Francezii însă n'au ascultat nici de „dujmanii" lor, nici de „prieteni" ; şi astfel s'a
întêmplat, că azi Francia a fost silită să
primească din partea Engliterei mai mult
de milă, decât câştigate prin victorie diplo
matică, unele ţinuturi şi drepturi în Africa,
Arad, 4 Aprilie n. 1899
a căror valoare trebue încă dovedită.
Un binefăcător. Dl Ioan Petroviciu, preot
Despre amënuntele acestei împăcări vom tn Ciclova română a dăruit 10 acţii de ale
„Severinenei" din Caransebeş pentru fondul
mai vorbi încă.
nou înfiinţat „Ioan Popasu" din Caransebeş,
Suma do 250 fl. cât fac cele 10 acţii ae
înainte de întrunirea conferenţei „pentru vor capatalisa până la suma de 1000 fl. si
xnfrănarea
înarmărilor
(nu
„desarmare' ), atunci venitele se vor folosi pentru ajuto
s'a Intêmplat un fapt de cea mai mare rarea tinerilor de la institutul teologic peda
importanţă internaţională : Rusia şi Engli gogic din Caransebeş. Fapta dlui Părinte
tera s'au înţeles privitor
la îngădirea sferei Petroviciu se laudă de Bine.

NOUTĂŢI

1

lor de influenţă în China. Chestiunea ligitoasă In care era concentrată de câtăva
vreme rivalitatea şi conflictul acestor pu
teri în China, este aşa ' zisa afacere a
drumului de fer îu valea rîului
Niudvang,
In josul căreia se purta rësboiul cel mare
Intre cele doue diplomaţii.
Ziarul „Daily Graphic*, acum o septëmână încă, vorbind de pertractările Intre
Rusia şi Eoglitera privitor la această
afacere zise, că „chestiunea aceasta a fost
aplanată spre deplina satisfacţiuue a gu
vernului englez.
Guvernul rusesc şi-a
schimbat în urma urmelor pretensiunile sale
privitor la această parte a chestiunei mandjurene şi a îndrumat totdeodată pe amba
sadorul rusesc din Constantinopol, Staal
a comunica lordului Salisbury,
că ţarul

*

„Asociaţiunea" şi Eke. Din Sibiiu pri
mim urmëtoarea v e s t e : Joi se va ţine şe
dinţa comitetului „Asociaţiunei". Această
şedinţa se va ocupa şi cu raportul pe care
îl va face secretarul prim al ei, dl Dr.
Cornel Diaconovich, raport despre merge
rea dsale la Cluj şi participarea Iui la şe
dinţa comitetului reuniunei carpatine arde
leneşti, „Eke" al cărei sediu e în Cluj,
Reuniunea aceasta vrea să arangeze o odaie
românească tn casa iu care s'a nëicut re
gele Mafia, care casă a fost renovată
acum de curtnd. Arangiarea casei, „Eke'
vrea s'o facă cu sprijinul „Asociaţiunei"
flind-că cei din Blaj, către care s'a adre
sat mai Intâiu, au refusât d'à se pune lu
slujba unei reuniuni de maghiarisare. An
gajamentul ce şi-1 ia Asociaţiunea e vred
Nieolae, în ajunul întrunirii conferenţei
de nic pentru alte cause mai bune.
x—y.
„desarmare", (? !) se căleuzeşte de nisuinţa

iubit de poporul sëu, ear' popoarele celor
lalte state privea cu oare-care invidie la în
ţeleptul principe al micului popor sêrbesc,
care prin înţelepciunea lui, prin politica lui
ce nici odată nu a Intenţionat să suprime
libertatea, ori să-şi măriască puterea cu
păgubirea vecinilor sëi, — ştiuse să căştige
pe seama micului principat stima şi tncredera statelor vecine.
Dar' casa Obrenovici avea duşmani de
moart-i pe membrii casei Karageorgevici,
detronată şi alungată din Serbia.
Karageorgeviceştii sunt descendenţi ai
lui George Kara, eroul libertatéi seibeşti,
dar' dreptul la tronul sêrbesc nu li '1 recu
noştea nici Europa, nici Turcia, ca suvera
nă a Serbiei. Alexandru Harageorgevici Inse
voia cu ori-ce preţ să fie principe al Ser
biei, şi pentru ca să-'şi ajungă scopul tre
buia mai Intâiu să facă urgisită înaintea
poporului sêrbesc casa domnitoare Obreno
vici. Spre acest scop îi era binevenită moar
tea tragică şi legendară a eroului George
Kara. A rëspêndit printre popor faima, că
Milos Obrenovici, tata lui Michail, a ucis pe
George Kara, el i-a jupuit pelea şi a trimis'o peşcheş sultanului.
George Kara, eroul doinelor serbeşti, a
murit tn mod enigmatic. Această întâmplare
i a fost binevenită familiei Karageorgevici,
ca să irite poporul tn contra Obrenovicilor.
I-a venit In ajutor şi vëduva lui George
Kara, confirmând faimele rëspândite de

Alexandru Karageorgevici şi astfel tn 14
Septemvrie 1842 Serbii au detronat pe Mi
hail, ridicând pe tron pe Alexandru Kara
georgevici. Domnia acestuia Insă nu a durat
mult. Karageorgevicii nu erau bine veauţi la
Constantinopol, s'a început deci lungi serie
de lupte contra Serbiei, şi tn 1858 j
sandru Karageorgevici a trebuit să iee lu
mea 'n cap.
Pătruni de ură cumplită faţă de rivalul
seu cutriera ţerile Europei implorând sprigin şi ajutor spre a-şi recâştiga (rond,
N'a aflat ascultare Insă; pretutindenea a
dat de uşi închise.
In acest timp s'a Intêmplat atentatul
contra principelui Michail.
In ziua de 10 Iunie 1868, pe la 5 oare
d. a. principele Miehail a eşit, ca de obiceiu, la preumblare tn parcul Topcider,
avênd la braţ pe verişoara sa Anna Con
stantinovici, alăturea de el mergea adju
tantul seu militar Garaşinin, apoi Catinca
Constantinovici şi doamna Tomjana, mătuşs
principelui, ear' în uima lor un servitoi
de curte. La o eotitură a cărării s'au În
tâlnit cu trei oameni, cari salutând pt
principele, acesta i-a resalutat. Imediat
după aceasta au rësunat doue puşcăfuri ţi
principele nimerit tu ceafă a căzut la pi
ment. Tinëra Anna Constantinovici s'a
aplecat epre el, ca cu trupul ei să-1 apere,
dar' ucigaşii au ucis-o şi pe ea. Unui

3
Catastrofa pe mare. Ia ajunul sărbăto
rilor catolice vaporul maritim englez .Stella"
s'a scufundat în largul mării, îa urma une*
explosiuni de cazan. Pe bord copii călători
tocmai se jucau ear părinţii priveau. Căpita
nul porunci atunci ca cele 7 luntri să г1е
lăsato pe mare, ear călătorii, 140 la numër,
fără aşezaţi intrênsele. Oftcerii şi mateloţii rëmaserâ pa vapor, a cărui scufundare
a urmat în scurtă vreme. Dintre cele 7
luntri 4 au rëmas împreună, 2
spre
seară s'au scufundat, una з'а rătăcit pe
mare. In cele 4 rëmase împreună au fo3t
74 călători, şi erau cârmuite de marinari
isteţi. Pe cei cari de groază au voit să
sară în apă, i-au legat, După o noapte
groaznică naufragietii au fost zăriţi de
vaporul .Lynx", care i-a mântuit şi i-a dus
la Cherbourp. Tot de [aici se telegrafiază
că un alt vapor a т я і mântuit 8 călători
de pe .Stella". Ei plutiseră 17 ore pe mare
fără a avea vre-o hrană. La început jau
fost 14. dar şese au murit de frig, foame
şi groază.
4

Societate română de avicultura s'a fon
dat în Bucureşti. Această societate şi-a pro
pus de a Introduce Iu România paseri din
toate ţerile Europei şi a se ocupa de creş
terea lor prin toate mijloacele ştienţifice şi
practice. Societatea e întemeiată pe acţi
uni. Capitalul de fondaţie e 100.000 lei.
*

Doică bestială. După cum să scrie din
Bichiş, o doică cu numele Rákóczy Erezsébet
a omorît pe toţi copii care i'au fost daţi
îu îngrigire. S'au pornit cercetări în po
triva rakoczianei doice, care aşa de frumos
adevereşte lauda Maghiarilor, că ţerancele
maghiare sunt foarte bune pentru doicit,
laude care au aflat crezământ chiar şi la
curtea princiară a Bulgariei unde încă a
Necazuri d'alo notarilor. Reuniunea no fost adusă o ţerancă maghiară.
*
tarilor comunali şi cercuali din Bihor a ho
Telegraflarea fără fir. Ministrul de rëstărît să trimită Camerei din Pesta o rugare,
boiu
al Franţei, Freycinet, a anunţat casei
ca ча nu facă lege din proiectul fostului
deputaţilor francezi că s'au făcut cu succes
ministru de justiţie Erdély Sándor. In înţe
experienţe de telegrafie fără fir. Probele
lesul acelui proiect notarii vor fl opriţi d'a s'au făcut între Boulogne şi Douvres.
*
mai face contracte de vênzare şi cumpërare precum şi d'à mai extrada extrase
„Taina celor 12 Vineri mari de
funduare. Rugarea şi-o motivează cu aceea, peste an şi rugăciune pentru vre
că şi aşa-'s lipsiţi. Dacă li-se vor lua şi muri grele" este titlul unei broşuri,
aceste vinite, — zic ei — vor fl siliţi raa ce a apărut la institutul tip. „Mi
să se spânzure, sau să — krivauyiseze. nerva" din Oreştie, edatä de d-nii :
Despre faptul că cei mai mulţi notari iau Iosif Tăbăeariu şi Ilie Turdăşan.
pentru câte un simplu contract câte 10—20
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea,

Era vulturul imperial german ţinond în
ciocul seu firul de për al lui Moltke, şi de
celalalt capët al perului, atîrnau armele
Alsaciei şi Lorenei cu această insciipţie :
Ele nu se ţin de cât de un fir de për.
- - Domnule ambasador — rëspunse feldmareşalul Moltke dlui Gontant, — mărturi
sesc că de astădată sunt bătut.

Din public.
Convocare.

Conform statutelor reuniunei înveţătorilor rom.-ort. din protopopiatele aradane
I—VII § 23 — despărţementul protopresbiteral al Chişineului îşi va ţinea adunarea
sa de primăvară, Marţi la 6/18 Aprilie 1899
în şcoala conmembrului Iustin Moroşan din
B. Ciaba, la care, cu toată stima sunt con
vocaţi toţi membri, acestui despăiţement ;
— nu altcum : On. preoţime şi inteligenţă
e
rugată a ne onora cu presinţa d.d-lor
să grăbească cu procurarea.
fl. reuniunea bihoreana tace.
lor.
*
*
Şimand, la 15/27 Martie 1899.
Turburări în China. Trupele din KongSosirea „Bulgariei*. Vaporul german
*
Jou
cari
au
provocat
turburări
îu
toamna
.Bulgaria", cărui mai zilele trecute i-se întâm
Ioan Volentiru
Demetriu Boariu m. p.
Siluirea maghiarisărei. In urma porunci plase nenorocire pe mare şi a cărui căpitan trecută în China, înaintează spre Pekin.
preşedinte.
notar.
*
lor inspectorului şcolar din cottul Şopron, (Schmidt) se purtase atât de brav, că Im
bieţii înveţâtori germani de p'acolo sunt si pôratul Га şi decorat, — acum a sosit in
Ultimul cuvent. Din vieaţa lui Imbriani:
liţi să-'şi părăsască numele pe care l'au pur portul deia Hamburg, unde va fl restaurat. El, urcându se odată într'un vagon de cl. I
Invitare la abonament
tat până acum. Foile maghiare spun cu S'a primit cu mare pompă. Amirarul Kor- în care se afla şi un profesor anume OcDecshiâem prin aceasta abonament pe
emfasă, că acesta e rëspunsul la broşurile ster a ţinut vorbire ear marinarilor li s'a cioni, care nu 1 cunoştea, Imbriani întră în
antimaghiare ale societăţii berlineze .Alt dat banchet şi au fost decoraţi.
Quart.
II1899
la
conversaţie cu el şi de odată întrebă :
deutscher Sprachenverein*. Par'că lumea
—- Ce crezi despre M. R. Imbriani?
nu ştie, că cum şi prin cine se promovează
— E un galantom, — respunse Occioni,
procesul de maghiarisare 1
Fomete în Rusia. Rusia este din nou — dar' un nebun de legat 1
Condiţiunile de abonament, însemnate
bântuită de fomete, o foamete mai groasnică
— Si de fratele seu Victor, ce crezi ?
şi în fruntea foii, sunt cele următoare:
Dieta Bucovinei în şediuţi sa delà 29 încă de cât cea din 1891—1892. Provinciile întreba Imbriani fără să se tulbure.
Martie a votat şi urmëtoarele subvenţiuni : Viatka, Prem, Ufa şi Samara de la resă•— Un galantom, dar' şi el e uu nebun 1
In Monarchie :
societăţii ..Doamnelor Române* 500 fl, In ritul Volgái şi Kazan, Rizzan, Tuia, Sim— Dar' de tatăl lor ce părere ai ?
ternatului român de băeţi 500 fl. (cu o sută bir.-k, Saratov, Voronej şi Tambov, la apu
fl.
10.—
— Ohl acela,—zise Occioni,—era un ga Pe un an .
mai mult ca până acum) Societăţii canto sul acestui fluviu sunt In prada teribilei lantom şi nu era nebun ! . . .
Pe V s an . . . . « • • • „
{>»—
rilor gr. or. români din Bucovina .Lumina* plăgi. Toate aceste proviucii la un loc o— Permite-ті,—rëspunse Imbriani emo
cupă
o
întindere
de
peste
un
milion
de
„
2.50
100 fl. iar casei naţionale ruseşti 'i s'a
ţionat,—să te sărut pentru dragostea ce ai Pe V * an . . ,
votat 3500 fl. Deputaţii ruşi s'au obligat chilometri pătraţi şi cu o populaţie de cătră tatăl meu...
Pe o lună
,
1,—
că şi pentru o casă naţională românească peste 25 milioane locuiteri ! Ţeranii au
*
Pentru România şi străinătate.
tncă vor vota o astfel de subvenţiune. véadut tot ce aveau. Acuma mănâncă, pen
tru
a
trăi,
pâne
făcută
de
arburi,
ghindă,
Bibliografie. A apărut Nr. 12 anul al Pe un an
Fraţii noştri din Bucovina nu vor întârzia
franci 40.—
pae, coaje. Cortegiul obicinuit al foametei, ll-lea din excelenta publicaţie enciclopedicădeci a întemeia un astiel de aşezământ.
bolile epidemice şi-au făcut apariţia : tifo
ЗШМЕВІІ DE DUMINECA
*
cu următorul
sul, scorbutul seceră vieţele cruţate de ilustrată „Foaia Populară",
Ploban panamist. Plebauul catolic Havli- foamete. Caritatea oficială a consacrat a- cuprins : Valoarea personală de Paul Pa- pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru
csek din Pojon-Vitàgvolgy a delapidat mai proape o sută de milioane pentru a veni în naitescu. — Gorgona de Alexandrescupopor, cu 2 fl. pe un an, având
multe mii de fl. Plebanul a ajuns în postul ajutorul suferinţelor. Dar această sumă vDorna
—
Ideal
de
Laura
Vampa.
—
Nici
acela frumos cu ajutorul maghiarisătorilor normă este numai o picătură faţă cu oceanul
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine
din Pojon. Câtă vreme a mers mână în miserieil ce e mai grav estecă fometea în Ru odată (versuri) D. Karr. — Cronica ştientimână cu antemergătorii .idei unitare" iau sia este un fenomen periodic, ca şi în Indii flcă de Dr. Nan. — Adevëratul cinstit ale foii de zi, plus un adaus poporal
fost trecute cu vederea toate potlogăriile, mësuri preventive contra sărăciei de recoltă de Iuliu C. Săvescu. — Cei doi chinezi de
când însă s'a apropiat de credincioşii sëi consacrând vr'o 50 milioane la facerea de Constanţianu. — Alexandru Sihleanu de Re de 4 pagine.
şi le-a apărat naţionalitatea germană şi a irigaţii etc. In Rusia, eminamente agricolă
Administraţia
dactor. — Note din vieaţă de Alf. Daudet.
lucrat împreună cu ei în contra teatrului roa 85 la sută din totalitatea populaţiei e agri
„TRIBUNA
POPORULUI.*
ghiar din Pojon, foile maghiare au început colă—creditele afectate la lucrări preven — Septëmâna financiară de Pol. — Epi
goană împotriva lui şi-i cer destituirea.
tive contra foametei ating cifra de 112 gramă de N. Hristescu. — Medalioane de
*
Cea mai noue, cea mai bună şi
miiioane de franci, pe câud budgetul rëi- Del. — Păţaniile lui Gulliver, roman de
Românii d'n Bucovina au fo3t obiectul boiului е-Ле de 1265 milioane ! Eată es- Svilt. Cronica evenimentelor. — Jocuri cea mai ieftină
unei interesante conferenţe ţinută în Jaşi plicaţia iniţiativei Ţarului Nicolae 11.
distractive. Posta redecţiei etc. Ilustraţii:
de dl Codreanu, bucovinean de origină.
Carte de bucate
Ion Pilat, Al. Sihleanu, O nenorocire (umo
A apărut în „Biblioteca noastră"
ristic). Abonamentul 5 lei pe au în toată
ţeara.
Numër
de
probă
gratis.
Redacţia
dintre ucigaşi a mutilat grozav cadavrul tul eriminal, autorul intelectual al atenta
Poftă bună!
principelui, îndeosebi faţa şi braţele. Ga- tului a scăpat. Nimenea nu a putut dovedi In Bucureşti etr. Dnamnei 19.
raşaniu, nimerit de trei puşeături, a căzut că prinţul Alexandru Karageorgevici a pus la
Carte de bucate de Zotti Hodoş
Avis ! Pentru ocuparea postului de
Ia păment cu braţul sfarimat.
brumoasa cale uciderea principelui. El petrecea ve
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra
Catinca încă a foat răuită de trei gloanţe, sel în Paris, când uneltele sale 'şi espian notar cercual în comunele (ele lângă
Rëbra-mare
şi acestei cărţi, eare conţine sub 4 2 0
ear' mătuşa principelui, cuprinsă de groa sub spânzurătoare crima asasinării princi Năseud), Rebrişoara,
se publică concurs cu terminul de de numere, peste 6 0 0 de reţete şi
ză, a luat-o la fugă spre poarta parcului, pelui lor.
20
April Venitul anual e de 1 2 0 0 — anume cele mai bune reţete din bu
strigând după ajutor şi astfel puşfăturile
Sun treizeci de ani de atunci. Principele 1 4 0 0 fl. Fiind aceste comune curat
slobozite după ea n'au nimerit-o.
Michail şi frumoasa Ana Consfantinovici, româneşti, ar fi de dorit ca poetul cătăria practică şi moderna. Aceasta
carte să poate întrebuinţa în ori-oe
La strigătele ei şi ale servitorului, care care trupul ei fraged şi-Га espus lovituri să fie ocupat de un notar român.
gospodărie românească. Partea cu
încă alergase după ajutor, toţi cei din apro lor ucigaşe, ca să scnpe v'v ţa vërului ?ëu.
dorm
somnul
de
veci.
Ucigaşul
cel
maie
pierea parcului au alergat la Incul neno
prinde atât reţetele bucatelor celor
rocirii, dar' acolo nu mai aflaseră altceva, Ineă doarme somnul de veci acum de 13
mai simple cât si reţete de bucate
d e ' c â t doue cadavre şi pe adjutantul rănit ani deja. Să 1 fi mustrat oare conştiinţa
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe,
gr*m. Bëtrânul Garaşanin, tatăl adjutan pentru crima oribilă? Ana Constantinovici,
O anecdotă nostimă. Când vicontele de arsiete postate, rosoluri, aspicuri, ga
tului, ministrul-president de atunci al Fêrbiei frumoasa fecioară a Serbiei să nu i-se fi Gentaul-Biron era ambasador al Franciéi
lantine, fripturi naţionale şi franţu
care din întômplare se afla la Topciner, a arëtat oare în momentele mustrărei de su pe lângă Impëratui Wilhelm I., la o serată
la
Curte
se
vorbea
de
industria
franceză
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri,
alergat la Belgrad, a pus armata pe picior flet?...
şi despre lucrătorii francezi cari fac minuni.
licheruri etc. etc.
de rësboiu şi a proclamat guvernul proMichail Obrenovici, Alexandru Karageor
— Dar' In fine, — zise feld-mareşalul
visor.
gevici, rivali la tronul Serbiei, mai rivali de Moltke, se vorbeşte In totdeauna de
Preţul 70 cr. plus porto 5 cr. se
întreagă Europa luase eu gro<;ză cuno s a i oare şi pe ceealaltă lume? Ori con- acest geniu al Parisului 1 . . . Ce ar putea afla de vinzere la Dna Zotti Hodoş.
face parisienii de exemplu cu acest fir, —
ştinţă de acest barbar atentat. La înmor viugêndu-vë acolo, că deşertăciunea deşer adaogă el smulgendu-şi unul din rarele fire Caransebeş.
mântarea nefericitului principe au fost re- tăciunilor şi toate deşertăciune sunt aici, de p e r pe cari le avea In acea vreme
presentate toate statele europene şi toţi ta lumea noastră, — ambii veţi deplânge pe cap.
— Domnule feld-mareşal, — îi zise dl
domnitorii. împăratul rege Francise losifa stângerea unei vieţi tinere, cu multe drep
Gontant,
— dacă vei binevoi a îmi In
turi
la
fericirea
pământească
?
.
.
.
fost représentât prin generalul Gobknz,
credinţa acest fir de p e r îl voiu duce cu
ear' guvernul ungar prin contele Edmund
Budapesta, 4 Aprilie.
mine chiar mâne la Paiis şi îl voiu aduce
Zichy.
înapoi după ce va trece prin manile lucră
Se menţine ştirea că ministru de in
torilor francezi şi cred că Excelenţa voastră terne va fi numit deputatul
Horanszky.
S'a dat principelui Michail ultimul onor
va fi mulţumită.
pământesc şi s'a început apoi haita după !
— Bucuros, domnule ambasador.
ucigaşi. Vre-o şeptesprezece inşi au fost !
Kditor: Anre! Popoviei-Üarciann.
La reîntoarcerea sa, dl Gontant oferi
feld
mareşalului
de
Moltke
un
ac
de
cravată,
j
spânzuraţi, alţii întemniţaţi, dar' adevëra ,
i Redactor responsabil Ioan Впяяп 8ігідпв
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Nr. 5 8

„ M o d a ilustrată". Redacţia şi adi
mistraţia : Strada Sărindar Nr. 11 In !
Bucureşti.
!
Apare în flecare Sâmbătă.
A apărut Nr. 7 din 13 F e b r u a r i e .
Odată cu numeral
acesta se
imparte
un supliment gratuit, care represintă;
uu tipar croit de foi noui, fără c u sătura îndărăt şi cu nasturi în părţi
lc mărime naturală.
Cuprinsul acestui n u m é r e variat
şi interesant atât în ceea-ce priveşte
moda cât şi p a r t e a literară şi lucrul
de mână. Se continuă publicarea r o 
manului „ O r o b e r t a " de Leon Barra-,
cand.

306 6—10

Călindarul Minervei
Cel mai valoros şi mai frumos
calendar din câte au apărut pâ
nă acum în limba rom.

1

:

1

Preţul abonamentului la
„Moda Ilustrată".

Feară late ie

întreg

cuprinsul

e

calitate garantata cu semnul j
de lângă el.

original.

Foarfece de tuns caii
de B a r i q u a n d d i n P a r i s 1 b u c a t ă
11. 180 2.10 2.45 2.85.

Colo mai minunate ilustraţiuni ce au
ieşit din alelier tip. românesc.
Multe d i n elo r e p r e s i n t ă localităţi şi
p o r t u r i d i n U n g a r i a şi T r a n s i l r a n i a .
Călindarul acesta apărut în tipogra
fia Minerva din Bucureşti e atât de
bogat în cuprins atât de frumos In
cât ar fl o pagubă pentru preoţii, În
veţătorii, notarii, advocaţii, medicii şi
toţi inteligenţii români, dacă nu s'ar
cumpöra acest călindar pe 1899.

Capcană

patentată pentru prins poboli (cârtiţe) o bucată 12 cr precum şi
tot M u l de clucse (capcane) pentru prins gadme răpitoare şi
stricăcioase.

P r e ţ u l 90 cr. trimis franco.

UD an în ţară. Loi 10—în străinătate. Lei 13.—
Şase luni , . . „ 5 - ,
„ . . . „ 6. 0 ;
Trei luai . . . .
3 - ,
, . . . ,
3.50 !
r

Avis important.

Aşa numitele furci de fer (furcoi) americane
„

Se poate cumpëra dela Administraţiunea „Trib. Poporului".

2

3

4

coarne

o oucata 0,24 0.32 0 40 cr.
S e m n u l f u r c o a e l o p i c- *• J

.

Corerilo do abonament trebue însoţito do un man
dat poştal sau de valoarea abonamentului In mărci
poştale-

(clucsă)

care l i r c ă de fer (ftareoln) care s'ar rupe in d e c a n a l «
Furcoaie pentru fân 1 bucală ^ Q
Furcoaie pentru gunoi 1 bucată —
7

« іа шароі

0 ^ 5 _.0 85 1.05 er.

Ш

Cum pêne de apu

ALEXA PERI

1

AN,

îşi recomandă
309 3 - 3
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preoţi

P r e ţ u r i de tot moderate.

în tot

•

Ferestrau-pantlica 1 п ш

cu cele mai fine şi moderne postavuri englezeşti.
pentru

30
40
50
G0 c/m
U.65 0.70 O 75 0.80

Calitate garantată
8"
Cu semnul paharului 1 Duzină 4 4 /« 5 6 7
fl."1.762.102 503.30425 5.45
Cu semnul epure 1 Duzină fl. 1 76 2.10 2.50 3.30 4.25 5.45

m

ŢI

Atelierul seu bogat asortat
şi reverenzi

0T6Ü

Pile pentru ferestrau

primul croitor tle liaine pentru gavaleri în Oiaviţa.

Confecţionează

bUCată

12

15

20

25

30 ro/m lăţime

r^iowwww-s:
,

гаа

-«ййЕ& " *Чк

Toate uneltele pentru lucrări
de lemn se găsesc la

façonul.

C a r l F . J i e k e l i , S i b i i u (Nagy-Szeben)
Cataloage de preţuri (Preţ-curent) se trimit la cerere

Tipotrafla .Tribnna Popomba" A u r e l P o w o v i c i - B a r c i a n u i n Arad

