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Voci în contra
Ungurilor.
In şedinţa de la 27 c. a Reiehsrathulul deputatul
croat
Bianchini
i vorbit patru şi jumetate oare, ajutad astfel Cehilor sa facă obstrucţie,
îl a vorbit aproape
numai
în
mia croaţi,
nemţeşte a vorbit abia
când a venit chestia
despre dutlism şi despre
Unguri.
A atacat
ш o rară violenţă atât dualismul cât
ppe Unguri.
A spus că Slavii con
sideră dualismul drept o nenorocire
monarchie!, d e o a r e c e a făcut cu
putinţa ca Germanii şi Ungurii să se
Jieze împotriva ceioralalte naţionaliЩ. Ungurii întotdeauna 'i-a asuprit
e Croaţi, zice Bianchini.
Croaţi!
veacuri de-arendul 'şi-au versat sân
gele pentru Tron şi patrie şi pentru
civilisaţiune. Totuşi care le-a fost
rêsplata ? Ingratitudinea. Au fost daţi
prada regimelor maghiare.
In Crotfia nu
e stare
constituţională.,
ci
M o l o domneşte bunul plac, absolu
tismul cel mal s e v e r al
contelui
Héderváry. Nu înţelege deci, cum de
Dieta maghiară se arată atât de sus»ptibilä ca în Austria să s e facă
oate pe
cale
parlamentară, căeî
tltfel va
proclama
independenţa
vamală.
Intre aplausele Cehilor şi ale alor deputaţi, Bianchini a zis că par
adele din dreapta vor lupta din restuten împotriva ori cărui pact cu Unţml. Eată de ce : sunt convinşi ca
dualismul, dacă se v a mai menţine,
[va fi m o m e n t u l monarchiei Deja s'a
і\тв ca ziare mari europene, ca
.L'Indépendance B e l g e " să discute
existenţa monarchiei noastre, parcăш fi mai reu ca Turcia. Deschanel
o spune fără înconjor, că chestia cea
mai interesanta de deslegat în veacul
XX va fi chestia naţionalităţilor, si
te tot, a instituţiunilor din Aus
tria.

un popor asupra celuilalt, ci dreptul când plin de încredere şi cu inima caldă,
am rëspuns la chemarea ei.
ginţilor să ajungă la valoare.
Mulţumesc din tot sufletul pentru noua
D'aceea vom urmări cu un viu si mişcătoarea dovadă de iubire, pe care
interes tot ce se petrece în Austria Tara Mi-a dat-o.
şi avem adânca convingere, că ma!
Domnilor Senatori,
curînd or! maî târziu, trebue să în
l)amnüor Deputaţi,
ceteze relele ce peste mesura au
Agricultura noastră, isvorul de căpe
bântuit In ce! treï-zeeï şi douï de an!
tenie al avuţiei naţionale, a fost anul acesta
de dualism. La tot caşul e de re încercată ca nici odată, şi într'un timp
gretat că naţionalităţile din Ungaria seceta ne dedese îogrijirl şi pentru viitor.
fac atât de puţin pentru încetarea Numeroasele şi neobicinuitele ploi din tim
rëuluï. Dacă ar da ceva mal mult pul verei au îmbunătăţit faţa lucrurilor, şi
azi funt pe deplin convins, că In scurtă
concurs luptătorilor de peste Leitha
vreme vom eşi din strtmtoarea actuală.
şi nu şi-ar perde atâta vreme cu lu
In aceste împregiurărî economice grele,
cruri de nimica, nici îndoială nu în cari din nenorocire coincidau cu o crisa
cape : orî-cum ar susţine Unguri! dua financiară europeană, cea dintâiu preocupare
lismul actuai, el ar trebui să sufere a guvernului Meu a fost să menţie neatins
o radicală amputaţie în cel mal apro creditul ţerei. In acest scop, guvernul Meu
a reuşit să contracteze un împrumut pe
piat viitor.
cinci ani ca să lichideze datoria flotantă
care luase proporţiunl Îngrijitoare şi să a
sigure цві fondurile, necesare pentru con
tinuarea; lucrărilor extraordinare începute,
Presa maghiară despre Croat! .Bu a căroţf Îmbulzire a impus financelor noastre
dapesti Hirlap* (nrul delà 28 c ) scrie un atâtea jertfe.
articol de fond, In care zice, că Ungaria tre
Ori-cât de solid ar fi Insă creditul
bue să-'şl tragă odată socoteala cu Croaţii, României şi ori-cât de utile şi de producëcar! au ajuns nesuferit!, deşi sub scutul toare a u fost lucrările cu car! am înzestrat
coroanei ungare ei au făcut progrese Ţara, înţelepciunea ne impune să mărginim
pentru acum zorul nostru firesc, şi înainte
enorme.
de toate să închinăm munca noastră ca să
£

„Cu toate acestea — scrie numitul ziar
— în loc să ne fie recunoscetori, nu numai
că am rëmas fără dragostea lor, dar' în relaţiunile noastre de comunitate cu ei, trebue
să ne păzim bine şi buzunarele."
Numitul ziar e supërat mal ales din
causă, că pe lângă atâtea pretenţiunl, prin
presidentul Dietei lor, cere a adus nunţiul
la Budapesta, Croaţii vor să se eschiveze
de a mal contribui la susţinerea direcţiunel
centrale a ministeriulul de comerciu şi agri
cultură, a judecătorie! administrative etc.
etc., cu un cuvent: economiceşte, Croaţi!
vor să se despartă de Unguri.
Acesta I fructul — heghemoniel ma
ghiare /

Retragerea lordului Salisbury.
S e menţine ştirea, că lordul Salis
bury, fiind bolnav şi amărît din causa
morţii soţiei sale, se va retrage din
politică. Urmaş al s e u se crede că
va fi prinţul de Devoushire ; ear se
cretar de stat la departamentul ex
ternelor va fi lordul Rosebery.

Pentru noi este Insă un interes
iai îndepărtat că ce se va întempla
Intre partidele austriace. Ceea ce
vrem s ă constatăm acum, este că
totr'o privinţă sunt înţelese toate par)le din Austria : să-i combată pe
Eată mesagiul, prin care M. Sa
„„juri si să nui mai lase ca sub scu
Regele Carol a deschis la 1 6 / 2 7 c.
le dualismului să fie omnipotenţi peste
corpurile legiuitoare române :
o jumëtate de monarchie. In privinţa
D-lor Senatori,
aceasta ultra dinasticul Lueger este
D-lor Deputaţi,
tot atât de hotărît ca ori oare tiner
Am simţit întotdeauna o vie mul
ţumire să Mő găs°sc în mijlocul represen
jceh ori croat de pildă.
tonţilor ţerel. Mulţumirea Mea, de rlndul
Bine înţeles, că în privinţa acea acesta, este cu atât mal mare, cu cât, în
sta noi, naţionalităţile din Ungaria, nu vremurile din urmă am avut încă un prilegi
ratem decât să urmărim cu simpatie ca să vëd cât de adânc a pătruns In po
lupta partidelor austriace. Facă ele porul român sentimentul monarchie şi cre
ce vor şti şi c e pot când vorba e de dinţa în Dinastie.
Mâhnirea generală îa fata boalei Prin
afacerile lor interne. Dacă în politica
cipelui
Carol, primul principe din Casa
lor faţă cu Ungaria se vor ţine însă
Mea, născut şi crescut pe pămentul Româ
de cuvent şi nu vor mal lăsa ca sub niei ; fericirea tuturor la vestea însăneto
scutul dualismului dreptul naţional să şirei Lui, Mi-au umplit inima de bucurie.
lie călcat In picioare, desigur că îna- M'am pëtruns
astfel
Încă
odată, că
fara de simpatiile şi recunoştinţa na munca mea de trei-zecî şi trei de ani Pro
ţionalităţilor oprimate, vor ma! bine nia cerească a lncunanat-o cu succes, şi
că pe temelii neperitoare, fiindcă sunt amerita şi delà întreaga monarchie, şezate tn minţile şi inimile supuşilor mei,
pentru-că este un interes obştesc, ca stau instituţiunile pe care 'şi-le-a dat
in viitor să nu se maî înstăpânească scumpa noastră Românie la 1866, atunci

Mesagiul regal.

a ş e z ă » flnancele publice pe base trainice
şi puWpice.
(Jfvernul Meu vë va présenta un bud
get Intr'adevër echilibrat, un budget In
care» veniturile să fie preţuite cu tumpëtare
şi ch$tueli!e ordinare ale Statului să fie
înscrise în budgetul ordinar.
Pentru alcătuirea unui ast-fel de bud
get insă, veniturile actuale nu mai ajung.
Nu Mö Îndoiesc, că Domnia-Voastră veţi
da guvernului Meu un sprigin luminat şi
patriotic In crearea nuoilor venituri pe car!
guvernul Meu le a proiectat ast-fel In cât
să fie repartisate cu dreptate pe toate pă
turile societate!.
Aceasta va fi opera Domniilor-Voastre
de căpetenie tn această primă sesiune a
acestei noul legislaturi, operă, care singură
ar fi de ajuns ca să vë asigure recunoştinţa
Ţerel care v'a ales.
Tot In vedere de a întări economia
noastră şi a spori mijloacele de desvoltare,
guvernul Meu vë va propune o Întreagă
serie de legi. Astfel vor fi legea căilor fe
rate particulare, care trebue lărgită aşa, În
cât iniţiativa privată să poată lua şi dînsa
parte l\ înzestrarea României cu cea de
comunicaţiune ; legea societăţilor coopera
tive ; legea drumurilor, legea 1 apelor, atât
de necesară desvoltărel industriei naţio
nale, brevetului^ dej invenţiune şi modifi
carea serviciului poştelor, telegrafelor şi
telefoanelor.
Buna rînduială economică a Ţerel cere
imperios şi însemnate schimbări In admi
nistraţia justiţiei spre a o face mai repede
şi prin urmare mai sigură. Guvernul Meu
vë va présenta mai multe proiecte de legi
privitoare la modificarea codului de proce
dată civilă a legii portăreilor şi a unor
părţi din condica penală şi procedura pe
nală.
Organizaţia noastră militară este ajunsă
la o desvoltare aproape întreagă. Complectarea materialului de rësboiu guvernul Meu
va căuta a o îndeplini cu veniturile prevë
zute în budgetul ordinar, fără a avea re
curs la credite extraordinare de cât pen
tru schimbările însemnate cari s'ar impune
de progresele ştiinţei. Guvernul Meu vë
va propuue mai multe legi destinate a în
tări administraţiunea noastră militară şi
modificarea lege! de recrutare, pentru a o
pune In acord cu înveţămin ele expe
rienţei.
f

descarce ministerul instrucţiune! publice de
unele din şcoalele speciale, să pună Ir con
cordanţă toate legiuirile privitoare la Invëţământ şi să Introducă şi acele modificări
car! sunt absolut indispensabile pentru a
da scoale! naţionale o Îndrumare mal bună
şi mai conformă cu cerinţele vremel.
Domnilor Senatori.
Domnilor Deputaţi.
Politica înţeleaptă şi leală, de la care
România nu s'a abătut nici odată, continuă
a ş ! da roadele el. Relaţiunile noastre cu
toate Puterile sunt din cele mal bune.
România a luat parte cu o vie mul
ţumire Ia conferinţa de la Haga datorită
generoasei iniţiative a M. S. Impëratului
Nicolae II. Guvernul Meu va supune aprobărei Domniilor Voastre convenţiunile pe
cari le-a semnat drept urmare a acelei con
ferinţe.
Domnilor Senatori,
Domnilor Deputaţi,
Legislaiurei actuale II cade o sarcină
grea, dar frumoasă. Aşezarea mal temeinică
a financelor Ţăreî, sporirea veniturilor, îm
bunătăţirea serviciilor publice, reforma co
durilor, revisuirea In spirit a legislaţiei
economice, care singură poate atrage capi
talurile de cari Ţeara are nevoia, constituesc un câmp de activitate din cele mal
Însemnate.
Nu Më înduoesc că veţi fi la Înălţimea
aşteptărilor Ţărei şi că veţi socoti ca
cea d'întâiu datorie a DomniilorVoastre
este ca să munciţi ast-fel Ia cât legisla
tura aceasta să fie din cele mai rodnice şi
mai demne de amintit.
Dumnezeu să bine-cuvinteze lucrările
Domniilor-voastre.
Sesiunea ordinară a Corpurilor legiui
toare este deschisă.
CAROL.
Preşedintele Consiliului de Miniştri şi
Ministru de Interne, G. Gr. Cantacuzino.
Ministrul de Finanţe, General G. Manu.
Minisírul Răsboiulul, General Iacob Lahovari.
Ministrul Cultelor şi Instrucţiunei Pu
blice, Take Ionescu.
Ministrul Agriculture!, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, N. Fleva.
Ministrul Afacerilor Străine, Ion G.
Lahovari.
Ministrul Lucrărilor Publice, Dr. G. 1.
Istrati.
Ministrul Justiţiei, C. G. Dissescu.
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Revista externă.
Conflictul austriac-italian.
Privitor la afacerea arestării celor
doi Italieni prin gendarml austriac! pe
corabia italiană la Riva, se vesteşte din
Roma: Incidentul de Ia Riva încă tot nu
e finalisât. Cele mal mari greutăţi le prieinueşte Impregiurarea, că ministrul de ex
terne austro-ungar nu recunoaşte, că auto
rităţile de la Riva au violat pactul
consular. Ministrul de externe italian,
Visconti-Venosta, drept satisfacţie pretinde,
ca arestatul Belfanti să fie eliberat, ceea-ce
guvernul austriac nu voeşte, ci vrea să
aştepte încheierea cercetării. Că chestia
s'a înăsprit, se poate conclude şi din Im
pregiurarea, că ambasadorul italian la Viena
are să-'şî întrerupă concediul şi să se întoarcă
la postul seu în Viena. Presa italiană,
în frunte cu „Tribuna" din Roma, discută
încă chestia cu multă indignare. Numita
foaie constată, că în Bulgaria In mal multe
rêndurï s'*u refugiat pe corăbii austriace
oamenljde rea reputaţie, nici odată Insă autori
tăţilor bulgare nu li s'a îngăduit să-'şl pună
piciorul pe corabie austriacă.

In privinţa instrucţiunei şi a discipli
nei, armata este In progres constant şi me
rită toată încrederea Noastră şi a Ţărei.
In cele din urmă două legislaturi s'a
Complotul contra Sultanului.
consacrat o mare parte de timp pentru le
giuirile privitoare la şcoală. Guvernul Meu
Din cele-ce se raportează din Convë va présenta un proiect de lege care să stantinopol se pare, că chestia conspiraţie!

descoperite şi plănuite contra Sultanului
pret nde din ce în ce tot maî multe jertfe.
Acum se vesteşte, cä numërul tinerilor
Turci deţinuţi, ca bănuiţi de părtaşi în
conspiraţie, se u r c i la 57. Intre aceştia
e şi Rxşid, colonelul artileriei. Din pricina
celor ce se petrec, în cercurile poporaţiunil
turceşti din Constantinopol e mare ne
liniştea.
;

Noua lege electorală în Belgia
Dup» atâtea lupte petrecute în 30
şedinţe aie Camerei, ande s'au rostit 250
discursuri, alaltăieri s'a votat în fine pro
iectul de lege electorală.
Au fost 70
voturi pantru, 63 contra, e a r ' 8 deputaţi
n'au votat. Au votat pentru proiect libe
ralii şi o parte a clericalilor, ear' contra
ultra-montanil intransigenţi ei socialiştii.
Esenţa noue! legi este, că de aci încolo
mandatele se vor câştiga în raport cu
voturile. O pildă va ilustra : punem caşul
că într'un oraş oare care (să zicem în
Bruxeba) ebricaliî au 90.000 voturi, libe
ralii 30000, progresiştii 50.000, ear' socia
liştii 7 0 ; ei bine, cele 18 mandate (câte
sunt lu Bruxella) nu le vor câştigi toate,
ca până acum, clericalii, ci se vor împărţi
după proporţia, voturilor, în toate partidele.
Anglia contra exposiţiei delà Paris.
Raporturile încordate dintre naţiunea en
gleză şi cea franceză în timpul din urmă
au devenit şi mai a-îute. Foile humoristice
franceze au zugrăvit îu caricaturi atât de
pocite persoana Reginei Victoria, încât re
gina şi curtea engleză Bunt consternate la
extrem. Din acest motiv Englezii au hotărlt
să pornească cea mai întinsă mişcare contra
participării la exposiţia universală delà
Paris. Acum presa naţională franceză ia
posţie contra atacurilor engleze şi accen
tuează, că lupta adu3ă până la cuţit Anglia
a provocat o prin purtarea ei faţă de Fran
cia în procesul Dreyfus.

ror cuota a trebuit sä fie ridicata.
La 1887, de pildă, cuota era 3 0 ' 6 ,
după zece ani trebue sä plătim cel
puţin 3 4 şi ceva. Trebue Insa, ori
cât ar fi de greu. Nu se poate altfel
regula nici chestia valutei. Suntem
ca şi cu un proces, pe care-1 purtăm
vrênd-nevrônd, cheltuind din greu.
Kossuth, basându-se pe o mulţime
de date statistice, caută a dovedi, cä
ridicarea cuoteî este o і т е п з а ne
dreptate.
Komjáthy
a vorbit şi el In acest
sens.
Oposanţil au întrebat apoi pe
primul ministru, cä ce va fi, dacă în
Austria nu se vor vota nouile
aranqiamente ?
Széli a röspuns,
cä du#ä
ce
Dieta maghiară va fi votat tot ce
trebue votat pentru desevîrşirea pac
tului, proiectele
actuale nu le va duce
în Casa Magnaţilor,
de cât numaî
după
ce Austriaciî
vor fi terminat
şi ei cu
partea ce-i
priveşte.
Proiectele
guvernului
comisia
le-a primit în general. Azi se v a
discuta pe articole.

O mare panama sârbească. Sub acest
titlu foile uaaghiare din Pesta scriu urmă
toarele : ln oficiul de dare din Belgrad s'a
dat de urma unei mari defraudări. Ca bă
nuit de părtaş ln această defraudare a
fost deţinut directorul oficiului de dare,
Simieî. Până acum s'a constatat la cassă
o lipsă de 100 000 fl. Se crede, că în afacere sunt compromitate mai multe p r
soane din societatea tna'tă a capitalei sêr
beştl.
a

In giurul cuotei.

Bucureşti au anunţat laconic moartea Iul.
Aşa este tn obiceiul lor, a trece cu douetrel şire la ordinea zilei peste bărbaţii, cari
au pus umërul la ridicarea culturală a
poporului. Preocapaţiunile politice tnăbuşesc
până şi sentimentul de recunoştinţă... Un
su* g ar ziar german a publicat o schiţă bio
grafică mal lungă, din care vom extrage
câteva date, — aceasta din motiv, că
Humpel era cunoscut şi la noi, composiţiile
lui erau cântate şi de corurile noastre.
Humpel s'a născut în Septemvrie 1881
tn Graz, din părinţi germani. După absolvirea
econservatorulul de acolo a tntreprine un
turneu artistic prin Orient, avônd enorme
succese mal ales ca flautist. — Sosind la
Braşov, atras de frumseţea oraşului, tinërul
artist se stübili aci, ca conducëtor de eor.
La Braşov făcu cunoştinţa fiicei distinsului
patriot Ioan Maiorescu, Emiliei, pe care o
lua tn căsătorie. După trei ani, Humpel
şi cu soţia sa trecură la laşi, unde la sfatul
dlul Tit Maiorescu deschiseră la anul 1872
un pensionat de fete. Liceul de fste
.Emilia Humpel* există şi astăzi, avônd ln
doamna Hampel pe cea mai inteligentă directoară din ţeară.

0 lovitură... Ungariei.
P e nesimţite, austriacă au apli
cat o zdravănă lovitură comerciulul
cu porci unguresc. Nainte cu c â t e v a
zile s'a oprit intrarea In Austria a
porcilor din câte-va comitate de la
frontieră. Bar' ziarele de Duminecă
v e s t e s c că acum nici delà Kőbánya,
tôrgul principal şi cele mai vestite
îngrăşătoare de porci din Ungaria,
nu se mai pot exporta porci din
causă că s'ar fi găsit porci bolnavi
între cei cumpăraţi din aceste părţi
maghiare.
„Budapesti Hírlap" de Duminecă
înregistrând această veste, spune că
opeliştea aceasta pentru Ungaria este
or lovitură aproape mai păgubitoare
de cât chiar urcarea cuotei, deoare
ce dacă austriecii vor ruina cea mai
importantă r a m u r ă
de
comerciu
din Ungaria, vor aduce atâtor comer
cianţi mari un numai pagubă, dar'totalä ruină.
Se aşteaptă cu interes
iutervenirea guvernului unguresc.

Comisia financiară a Dietei a ţi
nut erî şedinţă sub presidenţia baro
nului Daniel, fost ministru. Nainte
de a se începe discuţia, Széll a rôspuns
la o întrebare a deputatului
Barta
Ödön în privinţa negociărilor cuoteî.
Neményi
Ambrus a referat apoi
Wilhelm Humpel, profesorul de musică
pe larg chestia cuotei, făcend istori din Iaşi şi cunoscutul compositor român, a
cul ei şi necesităţile în urma că- œurit de curênd la Viena. Ziarele din

L i t e ra t u r ă şi a r t a.

:ţa

„TRIBUNE-I P O P O R U L U I . "

începuturile ziaristicei noastre.
1789—1196.
(Urmare.)

întemeiată a fost societatea francma
sonilor, numită logea (secţiunea) „sfântului
Andrei la cele trei foi de mare la Sibiiu tn
Orient", de cătră vre-o noue Saşi, ta frunte
cu Simion Friederic v. Bausr.ern, cari făcu
s»ră cunoştinţă cu ideile francmasone pe
la universităţile din Germania. Logea din
Sibiiu se constitui definitiv tn 1776 şi rend
pe rend Intra în ea aproape tot ce Tran
silvania avea mai de valoare, fără deose
bire de naţionalitate şi confesiune. Dintre
Saşi : Aurel Müller, devenit pe urmă epi
scop, Carol Bruckenthal, Bedeus-Scharberg
şi cavalerul de Rall, mai târziu subcoinandant al trupelor, cunoscut şi în istoria noa
stră. Mai erau printre membrii de frunte
istoriografii Eder şi Sulzer, Martin de Hoch
meister (f 1789) şi fiul seu, tn a cărui tipo
grafie era să apară ziarul nostru. Dintre
Maghiari Intra — sau cum ziceau ei, fu recipîat — contele Bàuffy Gyö gy, care a ajuns
chiar sub-priorul logei, — guvernatorul Tran
silvaniei de mai târziu. ) Alăturea cu el se

găsiau o mulţime de slujbaşi superiori.
Ear Români? Din lista membrilor recipiaţi, publicată de Zieglauer, vedem, că
Principele Alexandru Moruzzi Mavrocordat
a fost cel dintâiu Român franemaso». El
îmbrăcase chiar demnitatea de „vicarius"
şi avea de gând să întemeieze o secţiune
francmasonă specială pentru România, care
avea să fie numită .Alexandru", la corbul
încoronat, dar planul se zădărnici. Rolul
lui Moruzzi în logea din Sibiîu n'a fost din
tre cele mai frumoase. ) Afară de el mai
erau următorii Români francmasoni: Oculi
stul Molnar, — ,k. k. bestellter Oculist",
cum Ii zice In listă; Stefan Kosz ta de Be
lényes*), Vellera, Marcu şi încă câţiva.
3

Erau deci întruniţi tn o societate frun
taşi al diferitelor naţionalităţi şi confesiuni.
Scopul lor era realisarea unor idei, cari
sub un regim tolerant şi umanitar, ca al
lui losif al 11-lea. aveau cel mal priincios te
ren. ) Aceste idei
francmasone — după
Biuntschli — culminau în înfrăţirea generală
a omenimti, fără deosebire de convingeri po
litice şi religioase. Şi adevërul e, că nici când
şi tn nici o societate, naţionalităţile din
Transilvania n'au stat In mod atât de paelnic
şi activ împreună, c a t n tovăieşia francma-
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Arad, 29 Noeinvre 1899.

Monarchul în Wiener-Neustadt
Majestatea Sa Monarchul a petrecut
erî în oraşul Wiener-Neustadt, unde,
însoţit de archiducil Otto şi Rainer şi
de ministrul comun de rësboiu, a asi
stat la sfinţirea noului turn al biseri
cei Preacuratei-Fecioare de acolo,
Atât la sosire, cât şi peste zi, Monatchului pretutindenea 'i-s'au făcut pri
miri splendide. încă în aceeaşi ii
Majestatea Sa a reîntors earaşi li
Viena.

*

Ştiri militare. Sub locotenent-mareş
Wilhelm, Pacor, comandantul honvezimeii
Segh?diP, a sosit cri la Arad, pentru a fad
inspecţie asupra pedestrimei şi cavaleriLa acest liceu, precum şi la con- mei honvezeştî staţionate aici.
eervaturul din Iaşi, Humpel a propm cu
*
multă conştienţiositate mustea. Un mare
numër de elevi şi eleve, au ajuns la per
1)1 losif Galu, membru tn casa i
fecţiune In exerciţiul muaicel la pian, flaut naţilor, a fost ales ln delegaţiunî.
şi^canto, mulţumită acestui distins profesor.
*
Humpel a stat în relaţiunî prietineştl
Alegere. In 14/26 1. c. Sivu Mo[inh
cu multe celebrităţi musicale. Zilele de
vară el le petrecea tn Beireuih, unde era veţător gr.-ort. tn Calina a fost ales de tiv
unul dintre cel mal apreciaţi oaspeţi la veţător cu totalitatea voturilor pentru co
celebrei * representaţiunl anuale. Intre Ro muna sa natală Chernocea. Gratulăm bra
mâni, rëposatul artist era în relaţiunî şi cu vului lnvoţător şi poporului recaiioscölot
*
iubitul nostru măiestru George Dima. Aşa,
după cât ştim, Humpel a dedicat reuniunii
Comunitatea bisericei gr. ca
de musipă din Sibi:u de sub direcţia dlul
române din Arad a câştigat proceDina o drăgălaşă composiţie la textul :
sul, ln ultima instanţa, ce-1 avea ci
„Sunt Român! Roş-galbln-venet
primăria, care tn privinţa biaericel
E-al meu trelcolor
Când më cheamă el la luptă,
şi locului mare undo e biserioa gr,
Merg şi 'nîing sau mor*.
cat. română, îşi aroga drept de jp*
Composiţiile lui H unpel nu sunt multe
tronagiu. Procesul se poartă de
la nuœër, dar' considerabile din punct de
vedere artistic. .,E-ită ziua triumfală'', mulţi; de trei ani el a fost purtata
admirabilul marş de Încoronare e cea mal dl Dr. St. C. Pop, care acum a c
cunoscută la noi şi executată de toate gat şi la Curie, unde nu i-s'a reci
corurile elevilor dlul Dima. Se zice eă noscut oraşului nici un drept de]pa
multe composiţil de ale lui H. se găsesc
tronagiu..
tncă tn carton şi se vor tipări acum după
moarte? autorului.
Humpel a fost bărbat stimat de cel
Nouă reformă în sistemul zonei. 8
din giurul seu. Meritele lui au fost re depeşează din Budapesta următoarea ştire!
cunoscute la timpul seu prin faptul că ti
'i-s'au acordat tn unanimitate drepturile de Ministrul unguresc de comerciu Hegeài
cetăţean român, ear' Majestatea Sa Regele a îndrumat direcţiunile trenurilor ungare
l'a decorat.
ca să-'l raporteze despre reforma sistemuli
*
de zone tn sensul, ca preţul zonelor mijU
Compatriotul nostru, dl Ghedeon Bratu, să fie redus. Aceasta ar vre sä tnsemnezţ
originar din Armeni (lângă Sibiiu), a depus că In distanţele dintre zonele 8—12 etil
zilele acestea examenul de licenţă tn drept toria va fl de aci Încolo mai ieftină.
la facultatea juridică din Bucureşti. Tesa,
*
susţinută cu mult succes, tractează despre
O limbă necunoscută.
„Riscuri în vénzare în dreptul român şi
civil român' şi conţine mal multe idei ori acest titlu o foaie franceză din Pan
ginale tn таіегіа tratată.
publică următoarea ştire usturătoart
pentru compatrioţii noştri maghiari
(Bucureşti.)
F-o.
Zilele trecute într'un spital din Vim
a fost internată o fată tineră, can
1

sonă din Sibiiu. Dar' curentul acesta idea
list, care se ivise chiar după un timp eguduitor ca cel din 1784, n'a ajuns la rezul
tate practice, poate chiar din pricina, că
toate problemele socotia a le putè resolvi
din punct de vedere general sau cosmopo
lit. Afară de formalismul mistic cu depune
rea de jurăminte, afară de Imprietinirea
membrilor tntre sine şi de discuţ'i acade
mice asupra binelui şi a rëulul, logea dia
Sibiiu tn mod practic n'a reálisat nimic.
Impregiurările şi evenimentele politice şi-au
bătut joc de marele plan al tnţelegerel fră
ţeşti în conducerea destinelor terii. Logea se
tn hide la 22 Martie 1790 şi de-acum ve
dem pe prietinii de până aci mergâud pe
căi diferite.

Un fapt însă nu se poate tăgădui că
tn această societate, şi mal ales tn aşa zi
sul .cabinet de lectură*, înfiinţat pe la
1789, s'au agitat diferite idei, între cari şi
importanţa ziarelor, ear' unele dintre aceste
idei, precum a fost şi fondvrea unul museu
şi a und societăţi istorice şi geografice a Ar
dealului, s'au dus mai târzm în îndeplinire.
Este, cred eu, neîndoios, că îu discu
ţiile din acest cabinet de lectură s'a plă
mădit şi ideia ziarului român şi că cel ce
era să o ducă tn eevîrşire numai Molnar
a putut fi. Aceasta mal întâii', pentru-că :
2) Zieglauer, p. 457,
consolidarea agricolă, ridicarea ştiinţifică şi
3) Amintit la Bariţiu I, pag. 512 şl 554.
morală, absticenţa etc., idei expuse In pro
1) losif al Il-lea Intr'adevër publica o elruu- gramul înaintat guvernului, Intrau cu desë11 Bánffy iirmit ca guvern or la 1787 lui Sa lară, prin care încuviinţa funcţionarea societăţilor
vîrşire tn ideile francmasone cosmopolit?.
linul Bruckenthal, demisionat, şi funcţiona pană la francmasone, rernnoscôndu-le chiar binefacerile
Al dodea : e prea evident, că bunăvoinţa ce
anul 1822. Bariţin, I, 505.
pentru ţeară. (Zieglauer )
a lntimpiuat proiectatul ziar de jos până sus
1

NOUTĂŢI

la împăratul (bunăvoinţă ce de atuncii
s'a mal arătat nici unul organ român di
public t-ite !), numai astfel ae poate explica,
că Molnar, care era tovareş (socius) cu p
vernatorul terii şi avea conexiuni ş i i
membrii logei din Viena, avea anume auto
risaţie ş i ocrotire prea-înaltă.
Minunat cadrează cu afirmaţia noastrl
şi Impregiurarea, că Molnar era „ socius' i
cu ambii Hochmeister. Tipografia" aeeston
era tot-odată şi tipografia logei francau»
ne. C ă r ţ i l e româneşti de altfel nu se tipa
riau la Hochmeister, ci ln tipografia
Bart. Dacă deci Hochmeister, a primit ii
editeze ziarul român, a fă«ut-o probabilii
stăruinţa logei şi tn urma legăturilor
cu Мчіпаг. Na este eschisă probabilitatea,
că ziarul acesta avea să fie un fel de ш
român pus direct sub patronagiul logei franc
masone. In memoriile lui Hochmeister (fiu!)
nu găiim nici o desluşire privitoare la cho
stiunea ziarului acestuia. )
г

1) Adolf Hochmeister : Leben und Wirken
des Martin Edlen von Hochmeister. Uermanstadt
1873. Cuprinde memoriile („Tagebuch*) lui Hookmeistor. лісі, la p 40, se vede că familia Hcé
meister a avut legături cu scriitorii romani
timpul acela. Aşa la cununia lui Martin Hochm»
ster, flul, lntemplată ln 1786, s'a citit o framoasl
poésie romanească datată din acest an, poésie gl
sită acum pintro scrierile luî Hochmeister. Ei
poartă titlul .Pustia dragostil* şi se sftrseşte ae
„Doru mnyo s'au ospëtat
Eu braze te-am căpătat.
Mandra frumuschlka шѳ
Sau foc ut Neyast'a me."
Cităm acest vers ca una dintre сеіѳ ш
vechi şi mal frumoase urme de versuri romanţ
diu veacul trecut.

3
Hac Kinîey şi Dr. Raţiu. Ca să risi
pească calomnia celor ce-'l acusă că de
patru ani, de când are pe Dedu, nu face
altă ispravă de cât să emită cambii pe
conta averii naţionale, Dr. Raţiu s'a apucat
să scoată In tipografia D-sale cărţi postale
ilustrate, cu devisa , Ai Romei copil I " . . .
Deocamdată l'a pus In ilustraţie pe Cârţanu,
după care va urma Dedu şi alte ilustrităţî.
Dr. Raţiu a şi trimis din această operă
t u t u r o r bărbaţilor de stat şi mal ales presidenţuor din lume, precum şi ziarelor (noue
nu, că e eupörat pe noi). Nici nu trebue
să spunem poate, că presa mal ales cea de
peste munţi a salutat cu deosebită în
sufleţire această acţiune a presidentulul,
menită a croi o nouă epocă in vieaţa obiduitulul nostru popor. „Răcnetul Carpaţilor", „Gurile Dunării* • şi alte fol marcante
No vedzuşl, cine putu să deslege au scris articole de fond, pe care „autori
şi să recunoască tn Viena limba sata" le şi reproduce la partea literară pe
Éigarei naţiuni alcătuitoare de stat 1
pag. III. Mal important este însă faptul,
*
că Mac Kinley primind ilustrata, s'a grăbit
să mulţumească presidentulul Românilor în
Căsătoria civilă obligatoare fn Italia următorii termini :
Foile maghare au ştirea, că guvernul ita
„Venerate Colega! Deşi nu sunt coborltor
fa vrea să facă obligatoare căsătoria ci din latini (In comitivă Dr. Raţiu 11 apostrofa ca
vili facultativă de până acum. In sensul po d'ai noştri, flind-cä-1 chiamă Mac ! Red.), totuşi
am primit cu plăcere ilustrata D-V. Fericit popor,
icesia s'a presintat parlamentului un pro al cărui président se Îngrijeşte pună şi să dee su
iect de lege, în care se zice, că va fl aspru puşilor seî asemenea ilustrate frumoase Am şi
poruncit ministrului meu de comerciu, să comande
pedepsit preotul, care nu înştiinţează auto- câteva milioane. P'aicî o sä se vândă ca punea
'ritaţil civile încheierea ѵге-unei căsătorii, şi caldă, deoare-ca ştiţi, că supuşii mei sunt curioşi
din flre. Ş'apol figuri ca Carţan In sarică, mal ales
ei devine invalidă ori-ce căsătorie sevlrşită depunônd cunună la columna Ini Traian, aici nu
li biserică, dacă aceea în anumit restimp, găseşti să dai o sută de dolari. Continuaţi a ne
trimite şi alte exemplare şi America întreagă vë
cununia religioasă, nu se va încheia va fl recunoscătoare, Îndeosebi americancele, că
rora le ard călcăele să afle ceva sensaţional. îmi
|i la autorităţile civile.
nu putea vorbi nicî într'o limba culoscuta. Voind oamenii sa-'I ştie
originea şi ca ce limba vorbeşte, au
chemat in ajutor pe cei mai iscusiţi
Itoguiştî. După o îndelungată discuţie,
unii afirmară, că fata vorbeşte In
limba abisinică, alţii că In cea pesică,
ear' câţiva constatară, că internata
iu poate să vorbească decăt un dia
lect al limbei turceşti. In vreme-ce
taveţaţil îşi băteau capul cu desco
perirea limbei vorbite de fată, abia
pliţia putù să afle, că fata e Un
guroaică, şi că a fugit acolo dinaunei pedepse.

*

Vicncziî în contra abatoriuluî
diu Pojon. Dumineca trecută (1§ 1.
c) şarcuteril sau măcelarii din Viena
iu ţinut o conferinţă, îu care au luat
kotărîre, că vor lucra cu toate mij
loacele admisibile contra intenţiunil
Ungariei, de-a înfiinţa In Pojon un
mare abatoriu,|după-cum este plănuit.
Au decis totodată, că vor cere prin
o petiţie şi intervenţia parlamentului
»ustriac In causa aceasta.
Filoxera. 8'a constatat, că filoxera,
acest duşman înfricoşat al viţel, bântuie
to viile din următoarele comune : Kolon,
Könyök, Aba L*hota, Nyitra-Egerszeg, Vi«àp Apáti şi Szalakusz (din comitatul
Nitrel); Kübekháza, Oroszlános şi Valkàny
(din comitatul Torontalulul) ; M.-Bagó, Hapor
ton si Abö-Gald (din comitatul Albei-Inferioare). Toate aceste comune, prin ordinul
ministrului unguresc de agricultură, au fost
puse sub carantină.
Petrecere. Rz-pveaentatiunea teatrală
impreuuată cu joc în Panciova la 14/26
Nov. a. c. a succes foarte bine. Toate au
loet depline. .Căluşeriul şi bătuta" a făcut
mare bucurie Românilor din Panciova, ear'
liupra străinilor d'aseraenl au făcut o impiesiune bună.

Un proces criminal în Caransebeş.
Luni, tn 27 1. c. a., s'a început la tribuna
lul regese din Caransebeş desbaterea unui
proces scârbos criminal tn afacerea sume
deniei de înşelătorii, sevîrşite da fostul ca
pelan Teodor Câmpian din Prigor (îa Bă
nat). De doi ani nenorocitul capelan stă in
închisoare preventivă la tribunalul din Ca
ransebeş. Terminată fiind cercetarea, per
tractarea s'a început şi decurge tocmai acum
ascultâadu-se o mulţime de martori. Actul
de acusă se extinde pe vr'o 195 de coaie
şi conţine ca la 156 caşuri de falsificări de
documente publice, prin cari „popa" Câm
pian a Înşelat mulţime de oameni şi a stors
delà felurite casse de bani peste 100.000 fi.
Decăzutul preot trebuia să ajungă acolo,
unde este, căci prea nebuneşte cheltuia şi
prea ÎI plăcea tn tot local să joace pe bo
ierul. Sute şi mii de fioreni risipia în câte-o
singură excursiune ce făcea In afaceri de
geşeft pe la Viena şi la Bucureşti. Era fiul
unor părinţi bogaţi, şi încă de mic student
íucepuse a cheltui din greu banul, despre
care poate nici idee nu avea, cu câtă greu
tate se câştigi. Eşit în viaţi, patima
treptat 1-a împins spre prăpastie. Venitele
parochiei şi ale moşiei sale în timpul din
urmă nici pe departe nu-i ajungeau pen-

Astfel române stabilit, că sub acea
.societate de literaţi români", de cari vor
besc documentele privitoare la prima incer
are de ziar român, In sens mai larg este
i вѳ Înţelege societatea francmasonă, ear
lo sens restrîns învoţatul oculist Ioan Mol
nár. Ideia lui Molnar fireşte va fi trecut
aidrele societăţii francmasone. Alăturea ca
«I vor fi stat toţi ceilalţi scriitori din Sibilu,
nai ales Radu Tempea. Iacurageaţl au fost
yegreşit de curtea episcopescă ortodoxă,
nude Aron Budai deja îşi de£volta activi
tatea ea Deşi In programul ziarului antilatolicismul nu este accentuat de fel, e de
presupus, că tendinţele antieatobce n'au
i'dst strëine iniţiatorilor. Ac^s'e tendii ţe
<rau inhérente curentului sibilan de.-alUDfl.

De încheiere îa observaţiile a s u p r
primei încercări amintim un curiosum. Deşi
documentele dovedesc, că această încer
care n'a isbutit, s'a lansat credinţa, că to
tuşi ar fi apărut acel ziar. Şi anume Ba
riţiu, Într'o scrisoare adresată la 1882 po
menitului academician maghiar, Jakab Elek,
a observat, că proiectatul ziar economic ar
fi eşit de sub tipar Insă la 1791 (adecă
chiar după un an delà datele arătate) şi
numai într'un singur numër. Un exemplar
din el s'ar fi găsit în anul 1852 în una
diu bireric le române din Oana-Sibilulul. у
Afirmaţia asta Insă. pe care Jakab nu o
consideră de admisibilă, nici chiar Bariţiu
n'a mai susţinut o. In istoria sa el nu face
amintire de acest numër de gazetă din 1791,
ci scrie numai atât cât am citat la înce
putul acestui articol. Un asemenea numör
de ziar, care »r constitui o enormă valoare
pentru istoria noastră culturală, după cât
ştiu eu, nu este cunoscut şi nu ocură n i t !
între hârtiile şi cărţile lăsate de rëposatul
Bariţiu. Datele oficiale arătate ne demon
stra destul d.í lămurit toate fasele primei
încercări
л

II. Chendi.
(Va urma.)

1) Jakab, op. cit. p. 14

Că cât de mare 'i-a fost cercul de
activitate tn veacul tracut, arată o firmă,
care nu de mult s'a scos din păment într'un
oraş din Francia. Pe firmă sta scris : „Isac
Macarie, bărbier, perucher, vindecător de
boale, ţercovnic, înveţător şi fierar. Rade
şl tunde foarte ieftin, pe lângă acaasta pu
drează şi pomădează pe fetele tinere şi
drăguţe ; pentru plată pe timp de un an
sau pe trei luni, se tnsărcinează a aprinde
şi lămpile. P e oamenii tineri şi galanţi U
învaţă limbi străine şi pentru educaţiunea
lor se îngrijeşte foarte mult. Ii instrueşte
în cântări şi in baterea de potcoave la cai.
Face şi deroge papuci şi cisme, instrueşte
în jocuri şi taie betăturile. Vinde tot felul
de marfă, recuisite de scris, vax, rădecină
pentru întărirea inimii, pilule, cârnaţi şi
altfel de mâncări".
Va să zică putea omul afla el tot ce
îi dorea inima.

*

Sistemul zonelor în Italia. Din Roma
se tele grafează, că ministrul lucrărilor pu
blice italian, Licava, a convocat la o con
ferenţa pe toţi directorii de trenuri din
ţeară. Obiectul conferenţei este, ca să
discute şi să afle modalitatea pentru a face
mai ieftină căletoria pe trenurile din ţeară.
Deocamdată se va reduce numai preţul
biletului de eăletorie ; .scopul final al mi
nistrului însă — zice „Magyarország'' —
es'?, ca s ă introducă şi la trenurile italiene
sistemul zonelor din Ungaria' .
6

*
amintiţi şi de călindar. Acela cred, că nu s'ar
pute trece, deoare-ce p'aicî lumea nu prea ştie
Femei Ia universitatea din Berlin.
romftneşte. Al D-Voastră devotat :
Mac Kinley.
In
primul
semestru al anului şcolar curent
*

a

Astfel apoi înţelegem şi motivul penttu care ziarul n'a putut să apară. Sociefetea francmasonă nu dispunea de fonduri
tecesare spre acest scop. Ea trăia din mici
eotisaţil , cari In cea mal mare parte la foloiia pentru ajutorarea së-manilor. Spera
iasă a-'şl dobândi mari capitaluri, prin Cottndirea unor mari moşii din centrul Eu
ropei cari fuseseră odinioară ale cavaleri
lor templeriani, ai căror urmaşi francmasonii
№ isiceau a fi. Dar aceetea erau nişte sim
de utopii, cari nerelalisându-le, au căzut
Iu baltă cu toate interprinderile—şi prin ur
гоагѳ şi cu gazeta — cari reclamau fon
duri.

tru a-'şl satisface poftele şi pretenţiile ne
buneşti. Ce-i românea alta, decât să recurgă
la mâreevenil, la cele mal scârboase escro
cherii! Sub cuvent, că stă în tovărăşie cu
dl căpitan Smeu din Viena in marea ne
gustorie de rachiuri, popa Câmpian înşela
oameni şi sate întregi din vecinătatea sa,
luându le prunele şi dându le mici antici
paţii, pentru cari apoi le storcea cambii ear
cu acestea ridica sume mari de bani de
pe la bănci : Le cheltuia şi nu se ajungea.
In cele dm urmă a început să escomptez e
cambii şi cecuri false ; ear' după-ce îi eşiră
la iveală escrocheriile, — a luat frunză'n
buze şi a fugit tn lame . . . In Roma Iasă a
fost prins şi predat judecătoriilor, cari vor avé
zilele acestea să-'l facă şi lui dreptate. —
Apărătorul acusatului este advocatul Zollner
Béla din Budapesta.

ULTIME ŞTIRI
Colonia, 29 Noemvrie. „Kölnische Zei
tung ' primeşte din Transvaal ştiri grave :
situaţia englezilor s'a înreutăţit mult. Nici
cel mai pesimist nu puté să presupună că
Englezii să ajungă în aşa strîmtoare. Baril
sunt victorioşi pe toată linia. Ei poartă o
ofensivă atât de isteaţă, că Englezii deocam
dată sunt în neputinţă de ai paralisa. In
tabăra engleză descuragiarea e mare. Trupele
nu pot înainta, deoare-ce Burii au stricat
toate podurile, căile ferate şi drumurile. P o 
poarele din provincia Cap numai un semn
aşteaptă, şi se vor rescula.

la universitatea din Berlin sunt înscrise 160
s'udente, Intre cari. după naţionalitate, sunt :
Prusiace, Saxone, Mecienburgiaae, Rusoaice,
Românce, Engleze, Americane, Austriaco,
Şvediane, Daneze şi Bulgăroaice. latre
Londra, 29 Noemvrie. Numai cu
aceste studente universitare 12 sunt cu
bărbat şi câteva chiar mame. Cele mal câte-va septëmâni nainte lordmajorul
multe se prepară pentru cariera profesorală, se despărţise, cu întreg publicul, în
pe când la medicină şi la facultatea de termenii cei mai calzi de o trupă de
drept numai foarte puţine sunt înscrise.
dragoni voluntari cari plecam în Tran
svaal. Se telegrafiază însă acum din
Capstadt, că voluntarii aceştia s'au
resgândit
şi s'au dus (aproape fugit)
Un ofioer de gendarmî în temniţă.
în Australia, unde a început mişcare
Ua oficer de mari speranţe şi cu în sens să fie duşi cu sila îndărăt In
prospecte de înaintare în gendarmeria un
gurească — a devenit un mort viu. Jude luptă.

cătoria honvezească 1-a desbrăcat de unifor
mă şi de rang, şi 1-a înfundat pe ani de
zile în temniţă grea.
Numele oficerului perdut poartă ini
ţialele K. I. A fost locotenent la gendar
merie, mai întâiu în Caşovia şi pe urmă
la Aiud. Şi acolo, şi aici, sistematic a fu
rat, în chipul cel mai tâlhăresc, sume mari
din banii Încredinţaţi In pază căpitanilor
sei pentru trebuinţe indispensabileDintre furturile sëvirgite amintim aci:
3490 fl 95 cr. din счвва Wertheim-iană a
gendarmeriei din Caşovia cu ajutorul unor
chei false. S'a făcut cea mai minuţioasă
cercetare; de urma hoţului lusă nu s'a
putut da. Nu mult după asta locotentulhoţ a cerut să fie transferat din Caşovia,
şi astfel a ajuns cu acelaşi rang la co
manda gmdarmeriei din Aiud. Până la so
sirea lui, în Aiud toate mergeau tn bună
rînduiala. Locotenentul K. I. însă in curênd
'şl-a început meseria şi aici, şi în luna Maiu
1898 a jăfuit din cassă suma de 1535 fl.
Bănuiala a căzut asupra pecătoşului loco
tenent, care, luat la interogatoriu, în cele din
urmă a trebuit să-'şl mărturisească crima.
La început a negat „cavalerul" oficer, în
fine însă a recunoscut, că el a gevîrşit ho
ţia şi la Aiud şi la Caşovia, prin chei false,
făcute anume de dînsul pentru spargerea
castelor.
-Y
Tocmai zilele trecute s'a terminat
cercetarea la judecătoria gendarmerească
din Cluj, care a adufs următoarei sentinţă:
Pe lângă cele 9 luni de închisoare
preventivă, locotenentul K. I. este osândit :
la 4 ani temniţă grea, cu post şi în anumite
restimpurî ţinut în celulă întun coasă, şi la
degradare pentru totdeauna.
Astfel dintr'un oficer mândru şi chipeş
locotenontul K. I. a ajuns ua rob ordinar,
care, si după ispăşirea pedepsei, tot un
mort viu va rëmâne in societate pentru
toată viaţa !

F o 1 ur i m I.

Londra, 29 Noemvrie. Nici până
acum nu au sosit ştiri despre soar
tea regimentului 9 de Ulanî, cari fuse
seră trimişi după lupta delà Grashan,
să urmărească pe Buri. Se crede că
ei au păţit aceiaşi ruşine ca reg.
1 8 de husari la Glencoe, cari au fost
prinşi. Ziarele comentează cel puţin ca
ciudată
bucuria
cu care generalul
Methuen anunß
victorie, şi când colo
se dovedeşte în urmă că o parte însem
nată a armatei sale a căzut în prin
soare.
Guvernatorul din Natal raportează
că în lupta delà Beaconsville majorul
Hoppe a fost făcut prisonier ear mai
mulţi sub oficeri şi soldaţi au dis
părut.
Cât despre bătălia despre Grashan, despre care eri se vestise vic
torie, ea nu a putut fi decisivă.
Résulta şi din aceasta, că lupta
de mai zilele trecută delà Belmont
n'a putut fi complectă, căci altfel
generalul Methuen nu ar fi întâlnit
earăşi In cale trupele Burilor. Va
trebui deci mult, până să ajungă la
Kimberley.
Amsterdam,
2 9 Noemvrie. Din
Capstadt se telegrafează că Krüger
a conférât cu şeful africandezilor,
Hofmayer. Acesta i-a propus ca pen
tru a încheia o pace, să se facă un
armistiţiu. Krüger nu a primit, de
oare-ce armistiţiul numai Englezilor
ar folosi, căci în acest interval le-ar
sosi trupe şi In urmă ar avea posiţie
tare.

Un bărbier din veacul trecut. A trecut
acel timp, în care fiecare bărbier a fost şi
medic, adecă scotea dinţi, lăsa sânge şi Editor : Aurel Popovici-Barcianu.
da medicamente pentru bolnavi. Astăzi
bărbierul rade şi tunde, dar' tn meseriile Red. respons.: Ioan Rnsen Sirianu.
altora nu e permis să se amestece.

Nr. 221
.Tragedia Calvarului*, de L'abbè Henry
Bolo, tradusă tn româneşte de membrii so
cietăţii de lectură „Inocenţiu Micu Clain'
La administraţia
a teologilor din Blaj. — Sub acest titlu a
„Tribunei Poporului" apărut In „Tipografia" din Sibiiu şi ni-s'a
se află în deposit spre vônzare următoa trimis la redacţie a broşură elegantă de
287 pagini, cuprinzând o lectură religiossărele opuri şi broşuri :
morală înălţătoare de inimi, din viaţa, acti
„Povestea imeî coroane de oţel„ vitatea şi despre sfîrşitul tragic al Mântui
cu preţul de 75 cr., „Resboiul torului. Frumosul op traducëtoriï II dedică,
nostru pentru neatîrnare* cu 55in semn de omagiu şi flască iubire, I. P
S. Sale arhiepiscopului şi metropolitului Dr
СГ., de George Coşbuc.
Victor Mihályi. — Preţul unui exemplar eete :
2 coroane (3 lei pentru România).
„Teoria dramei" de Dr. Iosif Blaga.
*
Preţul 1 fl. 80 cr.
A apărut în editura de arte
„Cuvontări bis. de Massilon traduse grafice
„Minerva"
din Bucureşti
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 50 cr.

serviciul, ce are Bă facă opul acesta tere frumos şi f i n e îngrijit, broşată el»
nului cărturar nu numai tn România, ci tngant şi scrisă într'un limbagiu la în
toate ţerile locuite de Români,—nemesurat ţelesul poporului. Cuprinsul pe scurt
va fi. Va reînvia, unde va trebui, va poten al bogatului matelial al cărţii i
ţa, unde este : adevëratul simţ naţional, iu următorul :
birea curată de neam şi de patrie, Îndem
I. Agricultură. — II. Ape (mori de apţ
nul spre fapte mari şi glorioase şi neclin
navigare, broduri, plute). —111. Boalék {iji
tita dragoste pentru limba strămoşească.
sirarea vitelor, — IV. Cause сотипак,V, Drumuri şi vama. — VI. Finanţm
VII.
Industrie. — VIII. Judecătorie.
Almanach, edat de „Reuniunea învă
ţătorilor români de la şcoalele confesionale IX. Matriculele de stat. — X. Militare. gr. or. din diec. Caransebeşului, din incidentu Xf. Mine (Ocnărit). — XII. Moştenire. -XI
adunării generale iubüare, ţinută în zilele Ordinea publică (Ajutor la nenorociri, Adu
de 10/22 şi 11/23 8eptemvrie 1895, cu care cerea puştilor din altă ţeară, Apa аѳвЦ
ocasiune s'a inaugurat monumentul lui Con Ajutorarea eëracilor, Adunări publice,
stantin Diaconoviciu-Loga. — Editura comi cerea cu zăloage, Boalele epidemice, Birturi
tetului reuniunii. — Sub acest titlu harnica Curăţirea coşurilor (hornuri), Curăţirea ui
„Călindarul Mincrvci" p e anul reuniune a inveţătorilor noştri din diecesa ţelor, Calea ferată, Cetăţenia de stat, Ei
„Lupta pentru drept* de Dr. R. Ihe- 1900 cuprinde o mulţime de lucruri Caransebeşului a scos de sub tipar In cortarea, Edificări, Instruarea In joc, Irre
.Tipografia diecesană" din Caransebeş un ţiuni (descoperiri) Legea de presă, Lucrai
ring traducere, de T. V. Păcăţeanu frumoase şi instructive.
op voluminos,
peste
230 pagini, In găsite, Mësurarea bucatelor, Monument)
Preţul 1 fl.
isiorice, Ospătarii, Plata medicului, РіаЦ
„Povestea unei coroane de oţel", Ce format mare şi elegant, având un cuprins
„Din vremuri apuse* de Iudita Se iubitul nostru poet George Coşbuc, a apă bogat şi de interes general. Preţul cărţii (Târguri), Poştă, Privib gii (Patente), Pan
contra focului, Societăţi (bănci, case í
cul», Preţul 50 cr.
rut Ia Bucureşti, tn editura librăriei C. este numai 1 fl. v. a. şi se poate comanda
p ă t r a r e ) , Site de aramă, Sdrenţe, Semeni
„ Juvenilia", prosă şi versuri de Sfetea, cu o mulţime de ilustraţiuni inter de la ,Librăria diecesană' din Caransebeş.
de bucate, Instanţieri, Şcoală secretă, }
calate într'un text istoric-poporal, ce ве
Sextii Puşcariu. Preţul 8 0 cr.
Pentru membrii Reuniunel opul s'a pus
nerea cânilor, Trecerea In altă ţeară, Tipt
extinde pe 260 pagini ale volumului In for la disposiţiunea P . On. domni protopresbi,
grafie, Vânzarea bureţilor, Vânzarea 1
„Vieritul", de Petru Vancu. Preţul
mat octav mare, cu un tipariu fiumos şi teri din diecesa Caransebeşului spre vânzare
puşti şi prav de puşcă, Veninuri). —
50 cr.
cât se poate de bine îngrijit. Preţul : 1 leu ear' pentru celalalt On. public se află de
Orfanale. — XV. Păduri. — XVI. Pm
„Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 50 bani.—Din titlul cărţii încă se poate vânzare (cu preţul de 1 fl. piua porto
XVII. Religiune. — XVII!. Şcoală 75 cr.
vedé, că ea cuprinde istorisirea despre postal de 15 cr. v. a.) la Librăria diecesană
8ănetatea\ publică. — XX. Servitori. •
„Restatornicirea domniei româneşti şi resbo din Caransebeş şi la notariul comitetului,
La facerea comandelor, cari s e
XXI. Venat.
iul pentru neaiêrnare", scrisă anume pentru Ioan Marcu, înv. In Német-Bogsàn.
vor efeptui prompt, rugam a s e
ţerănine. începând dela Introducere, până la
Огі-сѳ daraveri, p e cari poporj
adauge şi spesele de porto postai.
pagina ei din urmă, cartea aceasta, Îndeose
le are aproape zilnic at&t cu diregi
bi, este scrisă cu atâta foc şi dragoste de
0 nouă carto folositoare. Sub toriile administrative, căt şi cu judi
Administraţiunea „Trib. P o p . "
neam, cu atâta măiestrie şi farmec şi în
titlul: „Amicul Poporului, îndreptă cătoriile din patrie, cărturarii din pi
tr'o limbă atât de dulce poporală, încât, în
tor în cause administrative şi judecăto por l e află în cartea aceasta toati
cepând odată s'o citeşti, n'o mal poţi lăsa
reşti pentru poporul român, de Titu Vu- la un loc, bine lămurite şi spuse ti
din
mâni
pân'ai
isprăvit-o.
Şi
după-ce
ai
Exerciţii intuitive şi gimnastice, ma
culescu, pretor, a apărut tocmai acum limbă poporală şi înţeleasă de tof
cetit-o
odată,
din
nou
o
'ncepi
şi
mereu
o
Preţul acestei cărţi folositoai
nual pentru Invoţătoriî şcoalelor poporale
în tipografia „Tribunii
Poporului ' In
române, Întocmite după plan, de Ioan Tu- ceteşti şi tot nu te mal saturi. — O ade Arad o carte în adevër folositoare pen este numai 1 c o r o a n ă (50 cruce:
ducescu, înveţător în Lipova. Ediţia a III. verată podoabă literară şi un mărgăritar tru popor. Ba ве extinde pe 148 pa şi s e poate comanda atât la au
"nepreţuit in literatura noastră poporală. Ear
Preţul unul exemplar: 30 crucerl.
gini, în format 8° mare, cu un tipariu în M.-Pécska, cât şi la administraţhu
„Tribunei
Poporului^.
1
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Călindarul nostru

A apărat în tipografia
noastră si se află de vênzare

pe anul visect 1900

la

ca prim călindar scos în tipografia noastră

Administraţia „Tribunei Poporului ii

a apărut tocmai acum

sub numirea

cu ilustraţianî, cn nn bogat şi variat e p o s literar.
Preţul 30 er.

„AMICUL POPORULUI"
„îndreptător în cause administrative şi judecătoreşti pen
tru poporul român"

plus 5 cr. porto postai.

Doritorii de a şi-'l procura sunt rugaţi
de TITU VUCULESCU pretor,

a se adresa la
eu preţul de 50 cr. plus 5 cr. porto postai.

Administraţia „Tribunei Poporului".
O carte In adevër folositoare pentru popor, care cuprinde sfa

La comande mai mari de 10 exemplare
dăm 20% rabat.

turi şi Inveţături de foarte mare folos pentru toate trebile şi
trebuinţele poporului.

ADMINISTRAŢIA

„Tribunei Poporului".

Tipografia „Tribuna Poporului" Aurel Popovici-Barcianu Arad.
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