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Judecătura Curiei.
(*) Acusarea cea mai grea,
care oposiţia o aducea contra
Bànfty era că el a falsificat
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Orî mal bine zis: şî-a ales maiori
tatea prin fraudă şi corupţie.
Pentru a pune capet (?) corupţiei
în alegeri şi a stăvili abusurile, cori
feii partidelor maghiare au căzut de
acord că: trebue să facă c e v a ! Să
reformeze legea electorală şi să in
troducă judecătura
Curiei în chestii
electorale. Aceasta a fost una dintre
condiţiunile puse lui Szé'l pentru ca
oposiţia să se lase de obstrucţie. Şi
maî ales una din principiile pe temeiul
cărora Apponyi a désarmât şi a trecut
cu bagaj cu tot în tabèra guverna
mentală.

O să ne alegem dar cel mult cu
judecătura curiei, despre сагд însă
chiar Eötvös Károly scrie în „Egye
tértés" că nu însemnează nici un pro
gres spre bine. Eată de ce. Până acum
verificările mandatelor le făcea Dieta,
întrebăm însă: n'are să-i fie guver
nului maî uşor să afle c â ţ i v a jude
cători cari să se dea după p6r, să
verifice după pofta guvernului, de
cât o Dieta întreagă servilă, Dietă a
cărei majoritate chiar dacă-ar fi după
asămănarea celeï de Bànffy „liferată",
va putea să aibă însă în sînul eî şi
o minoritate, care să dea pe faţă toate
abusurile, până ce dacă verificările
vin la Curie, s'a isprăvit cu ori-ce
discuţie ori protestare.
Nu prea ne facem deci ilusiunl
nici asupra noului proiect menit să
saneze în stat boala electorală. Din
contră : toate se îndrumează spre omni
potenţa guvernuulul, care după-ce va
avea şi modificarea regulamentului
Dietei, în lipsa naţionalităţilor îi va
juca înDietă pe oposanţiî maghiari,

A venit însă vremea ca guvernul
să realiseze ceea ce a promis şi când
colo între atâţia bărbaţi de stat nu
se găseşte nici unul care să formu
leze clar proiectul şi să demonstreze că
Şi cu atâta ne vom alege : ne
eată, aşa e bine să se facă.
fiind noi între eî, Ungurii părinţi al
Ar reforma legea electorală, unifi patriei se vor rësboi între donşiî !
când censul şi făcând să dispară cas
tele, dar le e frică

de naţionalităţi,

in-

deoseli
de Români.
Pentru-că dacă
li s'ar da şi fraţilor noştri din Ardeal
drepturi electorale egale cu ale Un
gurilor şi Saşilor, unde s'ar mai putea
recruta majoritatea guvernamentală
ungurească, unde s'ar mai alege de
putaţi câţi aristocraţi scăpătaţi toţi ?
Dimpotrivă, s'ar alege Români şi ast
fel cu vremea nu numai Românii,
dar şi celelalte naţionalităţi şi-ar ocupa
în Dietă locurile ce li se cuvin.
Ear de aceasta guvernele maghiare
şi toţi bărbaţii lor conducötori, se pözesc ca de foc. Mai ales cum, când
li-se pare că în urma disolvării comi
tetului naţional şi a inactivităţii prin
care se disting naţionalităţile aliate,
mulţi Unguri sunt tentaţia crede, că
s'a isprăvit cu noi, s'a pus capăt ori
cărei „agitaţiuni"... De ce ar mai aduce deci naţionalităţi în Dietă, cari
să reînvie chestia?

Dar' chiar osebit de aceasta consideraţiune : Ungurii eî între el nu
sunt în clar nicî cu reformarea legiî
electorale nicî cu judecătura
Curiei.
Uniî (ca ugroniştiî) cer votul univer
sal, alţii (kossuthiştil puri) s'ar mul
ţumi şi cu maî puţin, clericalii eî
Înşişi nu ştiu cum ar fi bine, ear'
guvernamentalii ar voi să scape d'ocamdată numai cu judecătura Curiei...
Să discute mal în fond întreaga
chestie electorală, nu-'I dă mâna nici
unul partid. S'ar învedera cel mult
că faţă de naţionalităţi au aceleaşi
sentimente, aceleaşi tendinţe: senti
mentul fricel şi tendinţa de a ne împedeca

să intrăm

în

Dietă.

Ear guvernul lui Szèll n'are să fie
el nici odată atât de tare în cât să
se împotrivească şi să înlăture acest
curent pe cât de şovinist, pe atât de
nedrept, ear în efectele sale păgu
bitor pentru stat, că nu poate résulta
nici un bine din faptul când
majoritatea cetăţenilor este esclusă orî împedecată în esercitarea dreptului seu
electoral.

Al patrulea proces de presă al nostru.
Pe ziua de 17 Maiu redactorul nostru responsabil, d. Russu Şirianu este citat înain
tea curţii cu juraţi din Oradia Mare, acu
zat fiind că prin publicarea unei notiţe in
ziar, când cu spargerea capului d-lui Ignatie
Pap, printr'o alusie a .calomniat şi vătă
mat onoarea' d-luïDavid. Scrisesem anume
asupra coincidenţii că d. David a amenin
ţat pe d. Mangra şi când colo s'a pomenit
cu capul spart, seara pe întunerec, d. Ignatie
Pap.

nu dispus ea paralel cu comisia de congruă
să lucreze la resolvarea norocoasă pentru
preoţi a acestei afaceri.
Mhjíáth Io'zsef îşi marifestează încrederea
tn cabinetul Széil. Îndeosebi se arată în
cântat de politica economică a guvernului.
După ce vorbesc miniştrii Lukács,
Whslcs
şi Széli, bugetul se votează în genere şi
apoi începe discuţia pe articole.

în locuri de acele, undo până acum
nu au fost nici un fel de scoale.
Celelalte 1 1 2 cu care Wlassics a
prostit Dieta, nu s'au zidit din nou,
ci au fost

luate

cu

forţa

de

la

con

fesiuni
şi de la comune şi s'au
statificat, ceea ce nu înseamnă, că
comunele au scăpat de tot de cheltuell
pentru susţinerea şcoalelor statificate,
căci comunele cari au fost nenorocite
cu cele 1 3 4 de scoale vor trebui să
plătească 3 8 . 8 1 3 fl. Suma aceasta
o va încassa ministerul de Culte.

Emuszt urgentează dotaţia comitatelor
(mal sărace), Korányi arată progresul în
grozitor al oftică ear' episcopul
Osăszka
vorbeşte despre fondurile
universitäre.
Vorbind şi ministrul Wkssics,
el tăgădueşte, că statul ar voi t ä desfiinţeze şcoa
lele confesionale. Ca probă aduce faptul
Fiecare comună căreia i-s'a răpit
că faţă de 3000 şcoli de stat Bunt 17.000 şcoala confesională şi căreia îï s'a
confesionale. Privitor la congrua catolică
impus cea de stat, va plăti totdeauna
aşteaptă să vadă proiectul comisiei.
d'aci încolo pe an 6 0 0 fl. mai mult ca
Bugetul s'a primit în total.

Lţ

ALEXANDRU FILIP.

Din Abrud primim trista ştire că eri
a încetat acolo din viaţă distinsul
luptă
tor naţional
Alexandru Filip, mare
proprietar,
advocat, director de bancă şi
fost membru in comitetul
naţional.
Decedatul peste un pătrar
de veac a
dus rolul de cel mai înfocat
apărător
al Moţilor, a căror stimă şi dragoste a
avut-o întotdeauna.
A luptat cu zel în
deosebi pentru ? ecâştigarea
mai
multor
proprietăţi
de ruine, de cari Moţii
fu
seseră deposedaţi şi mai ales lui se datoreşte intemeiarea
societăţii minere din
Bucium,
centrul de putere al
Moţilor.
Casa lui a fost locul de întâlnire
a
naţionaliştilor
din Munţi, fiind atât el
cât şi venerabila sa soţie Ana
ospitalier,
Român cu inimă caldă şi un
filantrop
cum puţini se găsesc.

suma cheltuită pentru susţinerea sco
ale! confesionale. Şi afară de aceste,
după cum a spus ministrul în exposeul seu : ,,cele maî multe comune
plătesc (fiind că au fost silite Red.)
darea pentru şcoală de 5 % , se în
grijesc de toate nevoile şcoaleî, de
ridicarea şi susţinerea şcoaleî în bună
rondueală şi plăteşte câte 12 fl. pe
an pentru fondul de pensiune, adecă
pentrn fiecare post de înveţător câte
12 fl.

Eată la ce se reduc şcoalele de
stat şi îndeosebi cele zece sute, pe
care ministrul Wlassics în mod volnic
voeşte să le impună în cârca satolor
locuite de nemaghiarï.

M. S . REGELE LA
ACADEMIA ROMÂNĂ.

Vineri la orele 1 7* după amiază, Aca
demia Română a ţinut şedinţă solemnă,
Trimitem mult întristatei
sale
soţii, sub preşedinta M. S. Regelui.
pre
cum
şi
numeroaselor
rudenii,
expreM. S. Regele, întâmpinat la sosiraa Sa,
Bucuria „neamurilor* ar fi mare, dacă
condolenţe.
de membrii delegaţiunel, a fost salutat în
curtea cu juraţi s'ar îndura să osândească siunea celei mai sincere
şedinţă de d. P. Poni, preşedintele înaltei
pe primul nostru redactor.
Instituţiuni de cultură, prin următoarele cu
vinte :

DIN DIETĂ.

Scoale milenare.

Sire,

— 1000 scoale — 866. - Numai 22 scoale
. Ţ a r a întreagă a serbătorit erl a 60-a
aniversare a întemeietorului Regatului Ro
noue de stat. — Ch*dtuelî zadarnice. —
mân, a Regelui el iubit, care a ştiut să fie
— Şedinţa delà 24 Aprilie. —
Se ştie că în anul millenar Dieta de o potrivă de mare pe câmpul de victo
S'a depus la biuroul Dietei proiectul de din Pesta a votat budgetul Cultelor rie ca şi îu artele păcii.
lege privitor la judecătura Curiei în ches numai cu condiţie, ca ministrul Wlas.Academia Română uneşte astăzi glasul
sies să ridice 1 0 0 0 ocoale de stat. sëu cu aceia al terii şi vine să depună ură
tii electorale. Discuţia se va începe Joi.
S'a raportat apoi asupra alegerii delà
De atunci noi Românii şi îndeosebi rile sale cele mai sincere şi mai căldu
roase la picioarele Tronului.
Nemes Ocsa, unde guvernamentalii au în foile noastre au combătut aceasta
vins cu un vot faţă de candidatul Kossu- epidemie de scoale de stat, a căror
Sire,
când sunt
thist. Alegerea e protestată însă, din causă lipsă nimenea nu o simte,
.Maiestatea Voastră aţi vrut să faceţi
că pentru candidatul guvernamental solgă- atâtea scoale confesionale.
din România nu numai un Stat puternic şi
birëul şi chiar preşedintele alegerii au aueatârnat, stabilit pe temelii aşa de tari în
In raportul seu din anul acesta, cât nici o sguduire să nu-1 sdruncine, ci şi
dus la vot trei oameni cari nu erau în lista
electorală. S'a rendűit o anchetă sub con ministrul Wlassics nu a fost în stare un centru de civilisaţiune şi de propăşire.
De aceea aţi păstrat în tot-d'auna cel mal
ducerea lui Orleg, care a şi depus jura- să îmbucure pe şovinistiî Dietei ma
viu interes pentru Academie, care a avut
ghiare, cu ştirea, că barem jumëtate fericirea să fie, cum aţi desemnat-o într'o
mentül.
s'au ridicat din cele zece sute de cuvântare memorabilă, „prevestitoarea* glo
scoale de stat. In loc de aceasta rioasei Voastre Domnii.
.Istoria şi limba, cari sunt .temeliile
ministrul Wlassics în vorbirea sa a
existenţei
noastre naţionale", au format
Din Casa Magnaţilor.
spus, că din cele 1000 scoale noue
necurmat obiectul preocupaţiunilor Maiestăţii
de stat s'au ridicat până acum nu Ѵоазіге.
— Şedinţa delà 21 Aprilie —
mai 134.
„Dacă în curînd vom fi puşi în posesiu
Adevërul e, că banii votaţi pentru nea tesaurulul limbeî, care este .hran^ su
Sub presidenţia contelui Karolyi Tibor a
scoale s'au cheltuit pentru alte scopuri fletească a Românilor", aceasta se va da
început discuţia bugetului.
Contele Zichy Nándor se plânge împotriva „patriotice", ca de pildă îndulcirea tori iinpulsiuniî şi munificente! Maiestate!
Voastre.
dărilor enorme ce se aruncă asupra comu dascălilor nemaghiarï etc.
nelor. Declară că nu are încredere în gu
Din cele 1 3 4 de scoale, cu care
Sire,
vern şi deci nu va vota proiectul de bugut.
Szabó Jeno Interpelează guvernul asupra s'a lăudat ministrul, numai 22 s'au
,In această zi solemnă, Academie Ro
congruei. întreabă pe ministru decă este ori zidit de fapt. Acestea s'au ridicat mână îndreaptă rugile sale câtre Dunme-

2
zeu, atotputernicul ocrotitor al Regatului,
pentru ca sä Vë dea ani mulţi şi plini de
glorie, spre binele şi fericirea naţiunii ro
mâne.
„Să trăiţi, Sire!
„Să trăiască AuguBta Voastră familie
Regală 1
Së trăiască România" 1
M. S. Regele a rëspuns prin câte va cu
vinte emoţionate la aceste felicitări şi apoi
a deschis şedinţa.
D. I. Kalinderu a cetit o foarte intere
santă comunicare despre portul bărbii şi al
perului la Romani.
D. A. D. Xenopol a dat apoi lectură de
pe un studiu al d-sale privitor la legile
fundamentale ale istoriei. Eete un résumât
al unei lucrări mal mari, care a apărut
zilele acestea k Paris, In limba franceză.
Atât în timpul suspendării şedinţei, între
ambele comunicări, cât şi după ridicarea
şedinţei, M. S. Regele a binevoit a se în
treţinea cu membrii Academiei.

DIN ROMÂNIA
Osândiţi.
Banghereanu şi Ficşinescu, instigatorii
desordtnelor de la sate, au fost condamnaţi
de tribunalul Olt la câte 6 luni închisoare,
pentru escrocherie; unii din ţerenii impli
caţi au fost de asemenea condamnaţi la
câte 2 şi 3 luni închisoare, ear cel mal
mulţi achitaţi.

Delà Academia

Română.

C. A. Rosetti ca critic şi director de teatru
In şedinţa publică delà 3/14 Aprilie, dl D
C. Ollănescu a cetit sub titlul acesta un
capitol din lucrarea sa întitulată „Istoria
teatrului*. Autorul începe cu starea înapo
iată a teatrului, pe timpul primilor ani al
înfiinţării, pe temeiul scrisorilor Iul Alexan
dri. Atunci s'a ivit la Bucureşti Mateiu
Millo, care cu feeria „Baba H â r c a ' a atras
lumea de pretutindeni. Intr'aceea s'a infim
ţat „Teatrul Naţional*, al cărui director a
fost C. A. Rosetti, Insă n'a avut succes.
Atuncea a luat direcţiunea Millo, dar' lu
mea înaltă n'a sprijinit teatrul. P e vremea
aceea a înfiinţat C. A. Rosetti ziarul ,Ro
mânuî-' tn care a început să publice cri
tice teatrale. In prima critică a atacat pe
Millo, că de ce a pus pe scenă o piesă
atât de rea ca „Aşa e lumea*. La a doua
piesă a vinit lume mal multă. C. A. Rosetti
a coi tinuat să scrie critice Incuragiatoare.
A a ut şi o polemie cu Cornescu, Canta-

AFORISME
Pe; tru a salva toate, trebue să riscăm
totul. O causă desperată reclamă un reme
diu temerar.

cuzino şi Odobescu, cari apërau tinera bceriine atacată că nu sprigineşte Teatrul ro
mân. Teatrul Insă nu mal lua un avânt.
Atunci luă direcţiunea Însuşi C. A. Rose ti,
care formă un repertor alee şi o trupă cin
actorii cel mal buni, în fruntea cărora stră
lucea Millo. Din nefericire Insă nici sub
direcţiunea lui Rosetti n'a vinit boerimea îa
teatru, cu toate că repetiţiile se făceau r;ub
conducerea sa. El a trimes la Paris doi ar
tişti la studii. Veni guvernul lui Nico ae
Golescu, care dete sprijin teatrului. Insftrşit, revenind la limba actuală a scenei, accentuază că precum limba este una şi aceeaşl, astfel şi pronunţarea el trebue să
fie uniformă şi termină in mijlocul арілаselor generale.
Dicţionarul limbei române. Comisiunea în
sărcinată cu organisarea facerii dicţionarului
limbei române, prin raportul seu, arată că
lucrarea s'a continuat, dându-i-se extensi
une mal mare. La Iaşi dl Al. Philipkie,
dimpreună cu cel patru tineri cari lucrează
sub conducerea sa, a continuat a extrage
exemple din 49 autori; cu totul s'au ex
tras 56 opere în 86 volume. Dl Dr. I. U.
Jarnic a extras din 12 volume de litera
tură poporală. Dl S. Fl. Marian a făcut
extracte din scrisorile sale, trimiţând până
acum 2618 bilete. Comisiunea s'a adresat
domnilor Gr. Stefanescu şi Saba Stefanescu,
rugându-'I să adune din scrierile şi notele
lor termini! privitori la geologie şi minera
logie. In acelaşi mod au fost rugaţi d aii
Gr. Antipa şi N. Leon ca să adune numi
rile româneşti relative la zoologie, la pes
cărie, Ia venătoare etc. Adunarea materia
lului se va Închide In Octomvrie viitor. La
epoca aceea va fi adunat tot materialul
lexic extras prin toate cercetările fâeute şi
în Noemvrie se va începe redactarea lu
crării.
Comisiunea Adamachi se compune astfel :
Haret, Poni, Sturdza.
Comisiunea Oiteteleşianu se alege In per
soanele dlor Kalinderu, Sturdza şi Negruzzi.
Cererea dluï I. P. Reteganul. Secţiunea
literară a raportat, că nu poate sprigini e e rerea dluï I. Pop Reteganul, ca Academia
să-'I deie ajutor material la tipărirea nove
lelor şi schiţelor sale, din causă că Acade
mia nu tipăreşte decât culegeri făcute clin
popor. Plenul a aprobat opiniunea secţi
unii.
E de mirat, că dl Reteganu mai are pre
tenţie ca fleacurile sale să se tipărească pe
spesele Academiei.

FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI*.

ULTIMELE SCRISORI ALE Lüi
JACOPO ORTIS < >
7

Schiller, Fiesco.

Traducere de
LUCREŢIA

Cel ce nu se simte răpit de ideile cari
agită pe contemporanii sëi, nu e făcut a
le stăpâni.
V. Cousin, Discours politiques.
*
Numai o generaţie enervată suportă ru
şinea despotismului.
Lindner, Problem des Gliiks.
Tin pul şi întâmplarea nu pot ajuta cu
nimic pe cel ce pentru sine nu vor să facă
nimic. Nici chiar provedinţa nu poate salva
pe un popor, care nu e înclinat a-'şî elupta
însuţi independenţa.
Canning, Political Speeches.

RUSSU

ŞIRIANU.
22 Noemvrie.

;

încă trei z le şi Odoardo nu va mai fi
aici. Tatăl Teresieï II va petrece până la
graniţă. Mi-a dat să înţeleg că 'l-ar face
plăcere să-'I însoţesc în această călotorie
scurtă. Eu însă i am mulţumit, deoarece şi
aşa vreau să plec. Am de gând ва шё
duc la Padua. Nu trebue să abusez de prie
tenia şi încrederea dlui T. — „Fă-le dis
tracţie fetelor mele", îmi zise el azi dimi
neaţă. Probabil că më crede un Socrate.—
Şi lângă această fiinţă divină, care e
creată să iubească şi să fie iubită 1 şi care
totodată e aşa de nenorocită. Simpatisez In totdeauna cu cei nenorociţi, căci —
şi intr'adevër, este a ş a ! în cei fericiţi gă
sesc şi o oarecare rôutate.
Nu ştiu, de ce nu observă, că sunt .;ăjpăcit şi më Încurc când vorbesc de fota

ele protest strajnic al voce! umanismului
contra măcelărire! între sine a fiilor lui
D-zeu, tatăl lor. Odată calea deschisă,
arta rusească, pictura şi^sculptura, dar' mal
Nelinişte în Macedonia.
ales cea dintêiu trimisese in apus câteva
In urma brutalităţii arnăuţilor şi a alba talente strălucitoare, cari la toate exposinezilor, Sorbii din Macedonia sunt iritaţi. ţiile cuceresc premii tntéiu ; aşa Bă nu po
Foaia oficioasă din Belgrad „Srbske No- menim de cât numele : Antokolsky şi Riepin.
vine* provoacă Poarta ca să pună capăt
Ştiinţa rusească, apreciată până la 1897
fărădelegilor, căci poporul Fêrbesc nu poftte numai printre specialiştii diferitelor ramuri
să le maî rabde, totodată provoacă şi gu respective, a devenit cunoscută cercurilor
vernul sérbesc ca să păşească mai energic celor mal largi din Apus prin rapoartele,
pentru desrobirea Şerbilor din Macedonia, publicate in ziare politice şi ştientiflce din
întreaga lume despre congresul internaţional
tntre cari şoviniştil Sêrbï au băgat şi A- al medicilor, ce s'a ţinut lu vara susromâni destul. Studenţimea încă ţine mee- pomenitulul an la Moscova şi la care parti
tingurî pentru a agita massele In favo;ul cipară cam 4000 medici străini şi 1000 ruşi.
conaţionalilor lor din Serbia.
Numai despre Teatrul rusesc, arta dra
matică rusească, lumea din apus nu ştia
aproape nimic, de cât poate că In Petersburg,
Moscva, Varşovia e t c , ca şi In alte oraşe maî
din lume, există teatre splendide, cu trupe ex
celente, ba chiar şi o operă italiană stabila
îa capitala Rusiei. Cum însă joacă Ruşii
teatru, aceasta lumea apuseană a putut să
o vadă şi aprecieze numai acum, zilele
(Ziua a patra).
trecute. Sosise anume pe la 6 Aprilie la
Representaţia o dă tot Scheinberger, Berlin o trupă a actorilor ruşi de la teatrul
adecă mulţimea de martori „israeliţi", cari Alexandrin din Petersburg, compusă de
jură cu căciula pe cap şi nu pe cruce, el vre-o 38 —40 Inşi, sub conducerea isteaţă a
celebrei artiste dna Savin, legându-se a da
pe — Moise. Intre alţii e ascultat Lamberger,
In capitala Germaniei, la teatrul numit
care Intre anii 1875—1886 a fost advocatul „Lessing\ 3 representaţiunl. Afară de anun
lui Scheinberger, care se vede că Intr'u ţuri şi placate indispensabile, reclamă nu
câtva avea şi mania să nu plătească până li se făcea Ruşilor, la propria dorinţă,
nu se va cere In contrai execuţie. Sunt aproape de loc.
apoi ascultaţi mai mulţi „handlé*, a căror
In ziua sosirii chiar dădură prima repreloc de întâlnire era cârciuma lui „unsere sentaţie a unei piese originale ruseşti,
lében Moritz*, căruia zic martorii, ii mergea istorice, In care rolul principal înfăţoşează
Triumful
„geşeftul* bine, pentru că din spirt şi cafea nevasta ţarului Ivan-cel-yroasnic.
a
fos
complet,
năprasnic.
Impôratul
Wilhelm,
făcea un cognac cu 30 cr., tare cum le
auzind şi cetind despre aceasta, i-a rugat
plac beţivilor, In cât după ce „gustau* pe Ruşi să joace aceaşl piesă şi In teatrul
3—4 pahare, poliţia ÎI aduna de pe sub imperial. La representaţie veni el Însuşi,
garduri şi din şanţuri.
îmbrăcat In uniformă rusească, cu o suiiă
neobicinuit de numeroasă ; celalalt public in
S'a hotărit apoi ca pe azi să fie adus haine de gală. Impôratul era cu ochii nu
la tribunal şi CzegUdy, care fiind bolnav, de mai pe scenă şi n'avea destule cuvinte,
cum să-şl exprime admiraţia, spun ziarele
trei zile n'a fost interogat încă.
nemţeşti; in unul din „entreacte"-e, el în
suşi, cu mâna sa proprie, a predat dnel
Savin o braţelă extraordinar de frumoasă
din briliante şi rubine mail, cu un mare
vultur In mijloc, tot din briliante, exprimându-I, tn cuvinte foarte entuziaste, admiraţiunea sa şi convorbind cu ea mal În
delungat despre direcţiunea artei teatrale
in Rusia şi despre literatura dramatică
rusească.

Revista externă.

Procesul
Panameî aradane.

ARTĂ.

Arta rusească în Europa.

Acum vre-o douëzecï de ani apăruseră
pe pieţele literaro bibliografice din Apus,
mal ales In Englitera, Germania şi în urmă
în Francia, primele romane ruseşti In tra
duceri şi anume cele d e : Turghenev, Do
stoïevski şi Tolstoi. De atunci romanul
rusesc e acolo biruitor, la modă.
Cam cinci şease ani după ei işî făcuse
drumul seu prin Europa Vereşceaghin cu
sensaţionalele sale tablouri înfăţoşând ca
nici un pictor până atunci, pe de o parte
groazele rösbelului, pe de alta ridicând prin
lui: më schimb la faţă, şi stau ca un hoţ
înaintea judecătorului. Aceasta më adân
ceşte în gînduri curioase, şi îmi vine să
blastem ceriul, flind-cS trebue să recunosc
că acest bărbat are atâtea calităţi frumoase.
E predominat insă numai de prejudiţil şi încăpăţinare în hotărîrile iul, cari Ii va causa
încă lacrimi amare. — îmi omor zilele, năcăjindu-mo şi tânguindu-mô de nenorocirea
mea şi a altora.
Şi totuşi nu-'mi convine: — adeseaorl
rid de mine însumi, căci mărturisind sincer,
nici inima mea nu se astlmpără măcar pe
un moment. Trebue să fie mereu In miş
care, nu găseşte nicăirl odihnă. Când II
sboară norocul, îşi găseşte scăpare in du
rere. Eri a fost Odoardo la mine să-'mi
înapoieze o puşcă de vônat ce ' I o împru
mutasem şi să-'şi ia rômas bun delà mine.
Nu l'am putut vedea plecând fără să mo
arunc de gâtul Iul, deşi ar fi trebuit să
presimt indiferenţa lui.
Nu ştiu cum numiţi voi înţelepţii pe cei
cari ascultă prea curênd de inimă ; fără în
doială că nu sunt eroi, dar' sunt ei de
aceea selbateci mizerabili ? Cei cari tratează
ca pe nişte fiinţe slabe pe oamenii pătimaşi,
asemepea medicului, care ţine de nebun
pe un bolnav, fiind-că s'a lăsat cuprins de
friguri. Aşa bogaţii reproşează săracilor că

Recensiunile ziarelor germane sunt peste
mesura de elogioase, astfel spre pildă,
,Nord. Allgemeine Zeitung* scrie, că „succe
sul dramei a fost enorm, vifoarele de aplau
se cătră sflrşit nu mal încetau". . . . „Toate
câte le a vëzut aci publicul berlinez, era
aşa de plin de stil, toate erau aşa de curat
slave, aşa de sincer adevërate, dar' totodată
aşa de puţin asemenătoare cu jocui arti
ştilor germani, încât publicul era fermecat
până la cel mai înalt g r a d . . . In jocul dnel
Savin e mult de acel naturalism, de acel
stil al vieţel de toate zilele, Introdas în
drama istorică costumată, care de loc nu
nu sunt şi ei bogaţi. Mie Insă mi-se pare
totul fantesie, nimic, absolut nimic real.
Oamenii, cari nu şi-au putut câştiga prin
ei înşişi stima proprie şi a altora, vor să
se ridice prin aceea, că scot la iveală de
fectele deaproapelul. Cel care nu se îmbată
numai fiind-că 'I e greaţă de vin, merită
oare numele şi reputaţia de cumpătat?
O spune-mi tu, care judeci cu atâta
nişte patimile, dacă manile tale reci s'ar
găsi rece tot ce pipăe, dacă n'ar Îngheţa
totul ce intră în inima ta de ghiaţs, te-aî
lăuda etâta cu fllosofia ta severă? sau
cum poţi peste tot, să aduci judecata lu
crurilor pe cari nu le cunoşti de loc?
In ceea ce më priveşte, las bucuros pe
înţelepţii să facă paradă cu pustiul nesim
ţire! lor.
Nu de mult am cetit, nu mai ştiu de Îs
care poet, că virtuţile lor sunt o ma
de gbiaţă, care atrage şi Înmărmuri şte to
tul ce le vine In prea mare apropiere, ,Щ
chiar Dumnezeu nu rëm âne totdeauna Iu
liniştea lui maiestetică, ci se misă cu
vânturile şi pribegeşte cu furtunile*.
27 Noemvrie.
Odoardo a plecat şi më voiu duce îndată
ce se va întoarce tatăl Teresei.
Adio.

3
pe bina no mâne gr. cat. Cerem dotarea clerului nosD'ale politicei. Nainte cu 2 zile de forma
stru fără condiţiunl.
rea noului guvern român, .Constituţionalul"
c) Cerem să se concheme cât mal cuftad publică urmëtoarele;
In loc de 3, cum era hotărtt la început, sinod provincial, In care să se desbată toate
.Confraţii de la .Epoca" aduc la cunoş
trupa rusească a dat 6 représentât;!.
aceste puncte şi alte dorinţe şi lipsë arzë tinţa publicului cum că d-niï Disescu, D.
Despre cea de pe urmă representaţie toare ale biserice! şi clerului nostru.
Neniţescu, colonel Petroni şi Dumitrescu(12 Aprilie) spune o telegramă, că „era în
soţită de ovaţiun! neîntrerupte atât pentru
d) In acest sinod provincial să se elabo Brăila au demisionat din clubul constituţio
dna Savin Însăşi, cât şi pentru trupa Întreagă. reze un plan, după care am putea no! înşî nal (junimist). Informaţiunea este exactă,
Dna Savin a câpëtat mal multe daruri pre ne întemeia fondul necesar la
salarisarea cu un simplu adaus că d. Disescă a demi
ţioase, o mulţime de flori şi o coroană de preoţimei noastre, şi acel plan să se pună sionat şi din clubul conservator."
lauri. După representaţie, publicul a chiemat în lucrare în întreaga provincia metropoli
Ce se întâmplase adecă: erau probabili
pe scenă întreaga trupă, o salu'a fără În tană tn cuvinciioasă mesura.
tăţi că se va forma un cabinet — liberal ..
cetare cu strigate cele mal entusiaste, ii
şi d. Disescu ţinea să-şi păstreze indepen
arunca pe deplin cu florî şi bilete cu in
scripţiunî: „Salut oaspeţilor scumpii La
Tinerimea de bună speranţă. Un iurist denţa principiilor; aşa a ajuns apoi ministru—
revedere!" Ovaţiunile nu Încetau nici afară ovreu cu numele Benjamin din Pesta a fost conservator.
pe strada ; publicul entusiasmat însoţea pe
*
dna Savin până în hotel". Dimineaţa la osândit fiindcă fura paltoanele colegilor sel...
De
vreme
a
Inceput-o
!
oarele 8, trupa rusească pleca la Praga.
Societatea istorică şi archeolo*
Sosind în 13 Aprilie, cătră oarele 5 după
gică din Deva în adunarea s'a ge
amiazî, încă In seara aceia dădură prima
Năzdrăvănii. Ni se scrie din Lipova : De nerală din urmă a primit „cu deose
representaţie ; şi aici din 3 représentant!
se deteră 5. Se inţelego, că ovaţiunile pu a r ! mulţi îşi dau „neamurile" toată silinţa, bită bucurie" ediţiile „Asociaţiunei"
blicului dia Praga aveam earăşi un caracter d'a preface în Lipova ziua a 2 a de Paşti din Sibiiu precum şi ale Academiei.
deosebit, pe care nu e de lipsă să sco într'o adeverată zi festivă familiară a lor. Aşa spun foile maghiare. Cea ce au
tea ma! d'aproape la iveală, manifestaţi- E ziua în care în Lipova au Introdus a ţine
uitat să spună e, că nu au recoman
unile se produceau în mal multe chipuri,
slujbă d zsască maî pompoasă decât în l a dat aceste ediţiuni în deosebita aten
Intr'altele o mare convenire socială In cele
mal elegante saloane publice din Praga. zi a sfintelor Paşti, Pentru-ce? Pentru-ca ţie a preşedintelui acelei s o c , Réthy
împreunată cu concertul celor ma! distinşi pe acea zi să meargă la Lipova fratele Lajos, ca să înveţe odată din ele, că
artist! de musică vocală şi instrumentală. protopopului, actualul .aspirant" la vlădicie, noi Românii aici am fost de când ne-a
Şi de aici au plecat imediat dimineaţa August Hamsea, ca să .pontifice" cu mare adus Trăian.
după ultima representaţie, Miercuri In 19 aer de viitor archiereu. In anul acesta au
Aprilie, având a j u t a acasă In Petresburg,
ajuns deja la năzdrăvănii cu încercările
deja Vineri, 21 c. seara.
Pădurea dela Ruj a deputatului Kulmann
lor, punênd prunci şcolari, dintre carî
a ars aproape jumëtate inpreună cu vre-o
cel
mai
mulţî
nicî
n'au
vëzut
încă
formă
Şi încă ceva la încheiere: împëratul
câteva case.
Wilhelm
a trimes pe unul din adjutanţii de teatru în viaţa lor, să dea o représentase! la Praga, pentru a preda la câţiva ţiune teatrală, o dramă în 5 acte, şi încă de
membri a! trupei ruseşti, daruri preţioase; sujetul cel maî greu: „Patimile,
moartea şi
O nouă invenţie. Un inginer ger
astfel, directorul trupe! Dolinov a căpetat învierea lui Christos.*
man cu numele Eberhardt a inven
ac de cravată din briliante cu monograma
tat
un fel de materie fluidă, cu aju
impëratuluî.
Inainte de a face să se joace .drama în
torul
căreia foarte uşor se pot lo
5 acte", d. pro ta ar fi mai cu minte să
calisa
focurile. Probele ce s'au fă
veghieze şi să nu lase pe oamenii sei a
cut au dovedit că invenţia ingineru
stâlci limba română. Eată, tntr'adevër, cum
lui
Eberhardt e bună şi foarte folo
e făcută Invitarea:
voeşte să se Încetăţenească
astră"

NOUTĂŢI

sitoare.

.Şcolarii dela şcoala gr. or. română din
Lipova,
Vë Invită a participa la .RepresenArad, 24 Aprilie n. 1899.
Plagiator. Doctorul Esser, un explorator
taţiunea teatrală", ce o va da Luni a 2-a african, a fost decorat în Decembrie trecut
Alte hoţii descoperite.
Comisia zi de Paşti în sala cea mare dela grădina
de împëratul Germaniei care-I zisese: ,Aş!
ministerială
care cercetează
„gestiunev" Bann (Berăria.^"
dori ca fie care din coloniile noastre să aibă
câte un om ca d-ta*. Acum, doctorul Wag
lui Krivdny
ajungênd la socotelile
din
Nu ştiu ce să zicem Insă, când vedem ner a publicat o broşură In care dovedeşte
1891,
a mai descoperit o hoţie de 4000 că după .representarea" religioasă va fi că doctorul Esser n'a visitât nici odată ţă
fl. De va merge tot aşa, se
ajunge joc. Isua şi apostolii la dans cu mironosi rile pe car! le a descris, şi că a copiat tot,
ţele Maria, Magdalena şi Salomia ! Bravo, din cărţile mal multor exploratori.
milionul !
d-le prota, că bine le potriveşti In toporîşte.
Dar atunci de ce un aranjezi .circ" mai
Urmările agitaţiei. Un anumit Herman
Cinstirea sărbătorilor Citim in .Unirea" :
„In numërul 65 al .Trib. Poporului* cu bine, la care ai avea un August în per Birman din Pesta, Intărîtat de rapoartele
noscutul scriitor .Uncheaşul" publică un soană fratelui D-Tale din Arad.
chilometriee ale foilor ovreieştî despre ne
articlu de fond sub titlu de mal sus. Din
Ca încheiare, o întrebare : este adevërat
vinovăţia lui Dreyfus, a scris luî Loubet,
motivul că anii trecuţi, chiar in ziua ss. că .drama în 5 acte" a scris-o antispiritispreşedintele Republice! franceze şi premi
Paş'I soldaţii regimentului aproape curat
tul David ? De ce nu l'aţi tipărit atunci pe
erului Dupuy, ca să pună capăt .nelegiu
românesc din Arad au fost duşi la un ma
?
re eeerciţiu de granisoan», sunt rugat! I.
irii", să sloboadă pe Dreyfus altmintreni lî
P. S. Sa Mitropoliţi! român! dia Sibiu şi
omoară. Zelosul Dreyfusist din Pesta a fost
Blaş, ca să întrevină la locurile mal înalte
Bucuria nebumlor. Un . a r t i s t ' d'a zecea
militare pentru respectarea serbătorilor noas mână cu numele Hassreiter din Viena s'a deţinut,
tre în armată şi scutirea soldaţilor de la
eeerciţiu în aceste zile. Ne alăturăm şi noi dus la Şopron să asiste la predarea unei
la rug area aceasta cu adausul, că în aceste piese scrisă de el. Hassreiter a riscat vor
zile soldaţii să fie duşi apoi, unde se
poate, ba că .atâta temperament artistic, ca în
şi la serviţiul
dumnezeesc".
Ungaria nicăiri nu a aflat." Şi cei nebuni
li cred!
Bine inţelesl Şi no! credem că spriginită propunerea noastră şi de un organ cu
Д apărut „LITURGIA sfântului Ioan
autoritate bisericesc, cuvêntul Unchiaşulu!
Crisostom"
de Nicolae Ştef, înv. In Arad,
Cerşitoria cu sistem. Am amintit şi no!
n'a sunat in deşert.
după , B H" despre sărăcia ce ar fi dom ediţia II. pentru cor mixt, cu mai multe
*
nind în Csongrád-Mindszent, aï cărei locu pricesne, irmoase, şi un adaus de cântări
naţionale. — Preţul unui exempl. 4 fl
Sinodal preoţilor din vicariatul Făgăra itori cereau ajutoare dela guvern. Auto
şuiul. Inl8 s'a ţinut sinodul preoţilor din vica riî veştilor triste din satul numit sunt 0 - plus 10 cr. porto postai, ear' legat ca firme
riatul Făgăraşului la care au luat parte vreiî de acolo, care pe deoparte vor să 50*er. ma! mult; se află de vênzare la ad
24 preoţi. Noului vicar, Rev. D. Iacob Maca
ministraţia , T r . Pop".
veiu 'i s'au făcut frumoase şi meritate o- pună piedeci celor de o pănură cu ei, d'a
vaţiunî. S'au cetit apoi doue disertaţiunî nu se aşeza tn sat, ear' pe de alta ajutoa
Un preot tinër a făcut o propunere care rele dela stat tot în pungele lor să se stres'a primit de cătră toţî cel de faţă. Pro cure. Tineretul din acea comună aranjază
O familie distinsă, care vara o
punerea e urmëtoarea :
câte 5 6 baluri pe săptămână şi sunt baluri petrece la băi,
pentru carî se cheltuesc şi câte 150 fl. Şi
caută o îngrijitoare cinstită lângă
X. Să se reeerce toate tractele protopo la astfel de oameni vor Ovreii să Ц ве
peşti din archidiecesa gr. cat. de Alba-luiia
un băiat de 2 V2 ani.
şi Făgăraş, ca In adunările lor proxime dea ajutoare de s t a t ?
A se adresa la administraţia zia
*
să pună la ordinea zilei şi se primească
de-aîe lor urmëtoarele puncte :
rulul.

contră suntem nevoiţi a Ie sista
expedarea foaieî.
Cu toată

Administraţia.

Poşta Redacţiei.
Timişoara. Ctï sëracï cu duhul, probabil
pentru a se ferici, cred câte gogoaşe toate.
Dacă d. A. crede şi el In ce! 15 protopopi
cari ar vota cu .neamurile", se leagănă cel
mult intr'un vis din care trezirea, val, va
fi cât se poate de crudă. — Cât despre
alegerea preoţească, nu maî revenim, de
oare-ce .noul mădular" ales n'are atâta
importanţă In cât să mal revenim.
Poşta administraţiei.
Dhii P. O. în Segedin. încă nu se ştie,
hotSrît, credem în vre-o septămână doue.

ULTIME STIRi
îndoiala noastră confirmată.
Budapesta,
„Magyarország"

f

Restituirea unui comitat. Con
siliului comunal al Pancioveï a hotă
rât să ceară dela guvern restituirea
AVIS!
vechiului comitat Cevea precum şi
dreptul d'a alege un deputat, căci
Rugăm pe Domnii abonenţî cari
Panciova are 1 4 0 0 alegători. Panciova nu şi-au reînoit încă abonamentul
e unicul oraş reg. din Ungaria şi Ar pe al II. Qu artei să grăbească a
deal, care nu are deputat al seu
şi-'l reînoi, precum şi cei carî sunt
în restanţă a şi-'l achita La din

24 Aprilie.

scrie:

Din

parte

competentă suntem Împuterniciţi a
declara, că ştirea dată de
„Budap.
Hirlap",
-că ar fl plănuită numirea
luî Szilágyi ca ministru de interne, e
cu desăvârşire
neîntemeiată.

Demonstraţiuni antisemite.
Paris,

24 Aprilie.

In Algir s'au întêmplat alaltăerî, Sâm
bătă, mari demonstraţiuni antiseminte. O
mulţime mare s'a îngrămădit înaintea tem
niţe! unde e închis Max Régis, şeful anti
semiţilor şi fost primar al or. şuluî. îatorcându-se de acolo, mulţimea df-monstra
înaintea case! guvernului, cu care priiegiu
au fost arestaţi, primarul actual
Voinot,
consilierul Lionne, ear dintre Parisien!
aflat! acî: Drumont
şi Jemirouet,
redac
torul ziarului, „Libre Parole". Guvernorul şi-a dat încuviinţarea ca aresta
ţii să fle eliberaţi dacă demonstraţiunile
vor înceta. Demonstranţii e'au împrăştiat
apoi; dar numai Drumont şi Voinot au fost
puşi pe picior libar. Seara a fost foarte
mare agitaţie în oraş cu noue şi noue manifestaţiuni ; poliţia In sferşit reuşi a Îm
prăştia pe demonstranţi făcend 22 arestări.
Un comisar poliţienesc şi un poliţai de rend
au fost răniţi. Seara târziu liniştea fu resta
bilită.

Noul cabinet român.

BIBLIOGRAFIE

o) Cestiunea autonomiei. Protestam ener
gic în contra contopire! biserice! noastre
române gr. cat. în autonomia biserice! ro
mano catolice. Cerem pentru biserica noasRtră română gr. ^at. autonomie propria pe
temeiul dreptului, ce are.
b) Ctstiunea congrueî. Proteetăm energic
contra dotare! sub condiţiun! din partea
statului a preoţime! noastre şi cu descon
siderarea autorităţilor bisericeţ nostre ro

stima

Bucureşti,

24 Aprilie.

Cabinetul e definitiv constituit aşa
cum a fost comunicată lista alaltăieri
cu modificarea

portofoliul

că

Take

Ionescu

ia

cultelor şi instrucţiunea,

publică, ear' Disescu,

1er! noii miniştri
môntul.

cel al justiţiei.

au

depus

jură-

Rusia îşi schimbă călindarul.
Petersburg,

23 Aprilie.

Pornirea ce de mult ţine în
numeroase
straturi şi corporaţiuni ruseşti de a primi că
lindarul Gregorian, earăşi s'a înteţit.
Iniţi
ativa a luat-o
Asociatiunea
astronomică
instituind o comisiune specială spre
acest
scop. Comisiunea s'a adresat cătră toate mi
nisterele cu rugarea,
de a-şi da
părerile.
Ministerele comunicaţiei, internelor s'au rostit

că e de dorit o reformă

cât de repede.

Comisiunea îşî va reîncepe lucrările i nediat
după serbătorile
Paştilor şi le va isprăvi pe
semne la începutul luneî
Iunie.

Editor: Aurel Popovici Barcianu.
i Redactor responsabil Ioan ß u s s u Şirianu
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Nr. 73
Apare în flecare Sâmbătă.
A apărut Nr. 7 din 13 Februáré.

Carto de bucate
A apărat în „Biblioteca

noastră*

Poftă bună!
Carte de bucate de Zoiti
Hodoş
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra
acestei cărţi, care conţine sub 420
de numere, peste 600 de reţete şi
anume cele mai bune reţete din bu
cătăria practică şi moderna. Această
carte să poate întrebuinţa în ori-ce
gospodărie românească. Partea cu
prinde atât reţetele bucatelor celor
mai simple cât si reţete de bucate
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe,
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga
lantine, fripturi naţionale şi franţu
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri,
licheruri etc. etc.

Odată

cu numërul

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 Q.
Simu.
*

„Moda Ilustrată". Redacţia şi admistraţia: Strada Sărindar Nr. 11 în
Bucureşti.

se

impa.te

Biblioteca Noastră

un supliment gratuit, care represivă
un tipar croit de foi noui, fără cu
sătură îndărăt şi cu nasturi în p£?ţi
în mărime naturală.

Apare în Caransebeş.

P. III. Resboaiele între Austria şi
Turcia pentru eliberarea Severinului

Director: E. Hodoş.

Au apărut:
Cuprinsul acestui numër e variat
şi interesant atât în ceea-ce priveşte
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi
moda cât şi partea literară şi lucrul sări,
de mână. Se continuă publicarea ro
Nr. 2. Iosif Bălan, Iancu de Hunyad.
manului „Oroberta" de Leon Barracand.
Nr. 3 — 3 . G Coşbuc, Versuri şi
Proză.

Preţul abonamentului la
„Moda Ilustrată".

ü n an In ţară. Lei 10—în străinătate. Lei ÎS.—
Şase luni , . . „ 6 - „
„ . . . „ 6 50
Trei luni . . . . 3 3 50

Avis important.
Cererile de abonament trebue Însoţita de un man
dat poştal sau do valoarea abonamentului In m È r d
poştale.

Preţul 70 cr. plus porto 5 cr. se
afla de vînzere Ia Dna Zotti Hodoş.
Caransebeş.

„Revista ilustrată", în nrul 1 din
anul al doilea are următorul bogat
sumar :

acesta

P. II. Severinul sub princiipii Tran
silvaniei până la căderea sa în manile
Turcilor (1658).

A apărut!!
şi

se

află de vânzare

la

4

de Ioan Iosif Sceopul,
cu preţul

doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi
o
ne înştiinţa,
ca să ştim câte exemplare
să tipărim. Volumele se plutesc
numai
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule după-ce au apărut.
Direcţia.

alese.

*

Nr.
piesă
Nr.
medie

6. N. Macovişteanu, Delà Sat,
„ T a i n a c e l o r 12 Vineri m a r i de
teatrală pentru popor,
p e s t e a n şi r u g ă c i u n e p e n t r u Tre
7. Zotti Hodoş, întocmai! co
m u r i g r e l e " este titlul unei broşuri,
franceză.
ce a apărut la institutul tip. „Mi
Nr. ь—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi
nerva" din Orëstie, edată de d-nii:
ganilor.
Iosif Tăbăcariu şi Ilie Turdăşan.
Nr. 10. B. Hodoş, Convorbiri Peda
gogice.
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea,
Nr. 11—12. B. Hodoş, Cântece Bă să grăbească cu procurarea.
năţene.

Pandurul, C. Sandu. Cântec bohem (poé

„Tribuna Poporului"
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Părţile au să apară pe rond. Cei ce

Nr. 13. B. Hodoş, Cântece Cătăneşti,
A apărut nrul 27 din „Floare Al
bastră" cu următorul sumar:
cu portr. lui T. Doda.

administraţia

é

P. IV. înfiinţarea regimentului valaho-illiric, mai târziu romano-banatic
nr. 13. (1767—1872),

de 75 cr. plus 3 cr.
porto
postai.

B r o ş u r ă e l e g a n t ă şi frumoasă şi
y r e d n i e ă de cetit.

Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de
sie, St. O. Iosif. Din Corsica, I. Dusciau.
găsit, snoave.
Cântecul ievorului (poésie). Sîn-Petreanul
Nr. 15—17. Ios. Bălan, Numiri de Note din ţeară, S. Voinea. Glas de corn
(poésie), D. Nanu. Funcţionari... (schiţă
localităţi.

Saflre's ochii töi (din Heine). I. Nramţu.
O carte noue, Marie Rz. Rubrica veselă
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al
Nrele viitoare: Cercetări din Isto fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave,
ria Românilor bănăţeni de P. Drăgă- Ecouri literare şi artistice, etc. etc.

Nr. 18—22. Zotti Hodoş,
bună! Carte de bucate.

Poftă

lină.
Partea I. Istoria Banatului Severin
până la pluta deia Mohács.

Tipognfl« Tribuna Poporului* Aur îl P e p o v i o i - B a r c i a n u in Arad.
!

