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Bată de ce, în acelaşi timp când
trebue să descoperim în Szell oarecarî veleităţi de a îndrepta lucrurile,
trebue să exprimăm regretul, că nici
„Keleti Értesítő" aduce ştirea
el nu are curagiul s ă facă lucruri
întregi, să rupă odată barierele ridi următoare, pe care o reproduc toate
cate Intre Unguri şi naţionalităţi de ziarele maghiare:
(*) D'odată cu începerea anului, şovinismul nutrit de Ovrei, care d'a,In afacerea pwalelor
române de
pe lângă fiecare tribunal din patrie tftta vreme face cu neputinţa un-cè
la
Braşov
négociai
ilc
diplomatice
sunt
s'a instituit şi o curte c u juraţi. apropiere între fiii aceleiaşi patriei.
deja
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Prin urmare, de fapt ar trebui s ă
stabilit
patru
puncte
în
privinţa
ajuto
dispară şi mesura arbitrară contra
rării viitoare.
Cel mai important
este
cărei Românii toţi au protestat: ca
conform
căruia
statul
Greutăţile prin care trece întreaga mo punctul întêiu,
colegii noştri din Ardeal
să fie
român
s'a
obligat
ca
să
depună
în
judecaţi In c e l mal şovinist oraş, la narchie, este obiectul de preocupaţie a tuturor
Cluj. D e asemeni, patenta împoră- cercurilor politice şi a ziarelor mari ungu Budapesta,
tească de la 1 8 5 2 ar trebui să fie reşti.
Statului maghiar, o sumă oare care,
şi de fapt şi de formă abrogată.
„Budapesti Hírlap" (dehl3c.)
scrie în drept capital din dobânzile
căruia se
prim
articol:
va
hotărî
suma
ce
se
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Punctul al doilea
prevede
căci şoviniştilor puţin l e pasă dacă mai de greutăţi interne, cari pretind şi ele mai târziu.
fruntaşii politici români, sunt duşi s ă toată munca celor mal de valoare băr că renta (járadék) numai presidentlll
o poate
ridica.
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Oradea-mare, tot atâtea cuiburi şovicrurilor se vor resolva după-cum vor lupta această sumă este destinată şcoalelor ro
niste.
Are să s e unifice Insă, cel puţin Oehii tineri, cari în pretenţiile lor stârue cu mâne din Braşov, şi că va respecta inţeleqerea încheiată
cu statul
român.
aşa afirmă
semioficioasa
„Magyar atât mai mult, cu cât:
In
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feudali,
cu
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din Braşov
îşi ré
că ministrul de interne Széli v a cari nu birue nici autoritatea imperăteaseă tatea bisericească
serva
dreptul
ca
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cas
când
guvernul
adresa curônd atât tribunalelor din şi faţă de cari forţa nu este consult a se
ar călca învoiala,
să pre
Ardeal, cat şi celui de la Fiume
o folosi, deoare-ce — aşa se zice în Viena maghiar
cores
circulară, in care v a arëta c e este a — In urma legăturii lor delà Curte, — su- tindă întregul capital, orî renta
punzătoare.
Negocierile
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mijlocite
părând
nft
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produce
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•
яа ţine şi c e trebue eliminat din pro
de ministrul de externe".
cedura şi legile speciale ale acestor bări tensaţionale."

Unificarea legii

Renta palelor române din Braşov.

de presă.

tre Englezi: 14 oficeri, răniţi 27, între cari
şi fiul marchisului Dufferin. Din rîndurile
soldaţilor: au murit 135, răniţi şi vr'o 14
oameni au perit In boală de tifos.
Ziarul parisien „Intransigent* vesteşte
că de curônd 411 oficeri francezi au plecat
în Transvaal; ear ziarul „Matin" (tot din
Paris) comunică ştirea sehsaţională, că An
glia toate scrisorile diplomatice din Africasudică le desface şi le schimbă cuprinsul.
Telegrame sosite din Londra cu datul
13 I. c. n. Ia Berlin şi München vestesc,
că Ladysmitul a capitulat şi că însuşi co
mandantul oraşului, generalul White a că
zut în luptă.
Ziarul german , Münchener Neueste
Nachrichten" primeşte din Londra următorul
comunicat :
Opinia publică engleză, aşa se vede,
ştie deja ce şi cum s'au petrecut lucrurile
pe câmpul de rösboiu : Ladysmithul a ca
pitulat şi generalul White ne mai putênd să
résiste a murit vitejeşte. Asta e singura ştire,
care e crezută în cele mal influente locuri
din Londra. Mercuria trecută noaptea se
vorbia prin Londra, că ministrul de rösboiu
a rugat pe prinţul de Connauqht, ca să
ducă bStrânel regine ştirea tristă cu multă
precauţie.. Tot ш acea noapte a mers la
ministeriul de réaboiu şi soţia generalului
White, unde 'i-e'a comunicat dezastrul delà
Ladysmith şi căderea eroică a soţului el.
De atunci Lady White stă retrasă în lo
cuinţa sa şi nu primeşte pe nimeni.

la ofloinl de dare al

Din Modder-River se vesteşte la Lon
dra, că presidentul Krüger ed Transvaalului a căletorit la Bhemfontein (capital»
statului liber Orange), pentru a îndupleca
pe generalul Cronje să pornească şi el cu
toată armata sa împotriva Englezilor.

*
teritorii. Numitul
ziar anticipează
împăcarea eeho-germană. Presa din
Insă, asigurônd că principiul de care
s e conduce Széli este : unificarea ! ambele tabere certate, mal ales m timpul
Să se judece adecă pretutindeni la fel. din urmă se ocupă foarte mult de negociările ce se fac pentru împăcarea între Ger
mani şj Cehi. Intr'unul din numeri! sol din
Aceasta Insă este numai tendinţa urmă ,Prager Abendblatt* raportase pe larg
Intre ştirile mal noue din rësbo
unuî singur om, ori c e l mult a unul despre acţiunea de pace a reuniunii indu
striaşilor din Praga şi Impregiurime. Se
Toate foile aduc amönunte despre un
singur guvern. Şi cine n e asigură, pare lasă, că furtuna conflictului atât de iul sud-african c e a mal de seniaţie
dialog,
ce Majestatea Sa a avut Sâmbătă (13
c ă venind mâne ori poimâne alt mi acut şi îndelungat zădărniceşte orl-ce în este ştirea despre împresurarea ora
1.
c.
n.)
la prânzul dat membrilor din am
şi despre înverşunata
nistru ori minister, nu s e v a da o cercare de împăciuire. Atitudinea presei şului Ladysmith
ordonanţă In alt sens, menţinendu-se cehe, întru cât ee poate judeca din arti bombardare asupra acestuia din par bele delegaţiunî, cu deputatul ceh Dr. Stran
în Ardeal şi p e viitor tot codul cri col ii el din urmă, nu e de loc favorabilă tea Burilor. Cu puţine întreruperi ca sky.
pentru o dorită împăcare. Neîncredere, peUn raport publicat în „Budapesti Hirminal din trecut şi patenta împoră- eimism şi o cerbicoasă netnduplecare ca- nonada Burilor asupra oraşului continuă
tească delà 1 8 5 2 , aşa ca ziariştii ro racterisează declaraţiunile mal noue ale din 8 Ianuarie n. şi telegramele din lap" de er! spune, că îndată după prânz, ţicend
mâni să fie judecaţi tot conform prover presei cehe faţă cu toate condiţiunile de urmă spuneau, că Burii au ocupat cercle, Monarchul s'a apropiat de Sbransky,
bului poporale, popularizat la noi de pu împăcare. .Narodni Listy*, de pildă, zice, întregul ţinut şi toate colinele din şi 'i-a zis, că vorbirea Iul din delegaţiunî
blicatul şi literatul Slavici : Turcul că Cehii cu o totală neîncredere să pri giurul Ladysmithuluî; ear' după alte a fost mal aspră deeum ar fl trebuit sä
vească tot ce se pregăteşte la Viena. Opi
fle.
te bate, Turcul te judecă !
nia publică cehă — zice numita foaie — nu ştiri, oraşul ar fl căzut deja în ma
— Aşa cred, Majestate, a röspuns
Ca să fte drept, lege şi dreptate, poate fl de loc dusă în rătăcire prin ştirea nile Burilor.
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petrec la acest însemnat punct en mal bine putem să liniştim poporul, decât
chestie p e cale legislativă, ear nu prin
şi cine, cât preţueşte un astfel de guvern
glezesc din Natal, a cărui situaţie dacă n'am eice nimic.
ordonanţă.
afară de partide, al cărui miniştri vor fl
La asta Monarchul a röspuns:
P e cale legislativă trebuia să s e luaţi din rîndurile birocraţilor centralist!. toată presa engleză o presintă ca
foarte
îngrijitoare.
Perderile
de
braţe
Ziarul
.Lidové
Naving"
zice,
că
Cehi!
nu
— Tocmai din contră, eu cred, că mai
desfiinţeze tot c e In Ardeal reamin
mai
cu
cel
mai
mare
8eepttc\Bn»-^t
a
i
intim,
în
acest
timp
de
asediare
a
Ladysmiteşte regimul absolutist,
toate mësuales prin astfel de vorbiri prevocafíneliniştea
rile excepţionale c e s'au luat, p e pine încercările privitoare la împăcare "Игаіцх umil
în mijlocul poporului.
Agitaţia
Ш
popöPrima condiţie a pactului ceho-german
toate terenele, dinadins numai şi nu este, ca Germani! absică definitiv şi cu toată rul englez creşte mereu, încrederea
Stransky: Dacă poporul ştie, că depu
mai contra naţionalităţilor, îndeosebi seriozitatea de pretenţiile lor de dominaţie faţă de guvern a început a s e sgu- taţii dau expresie sentimental o* lui, el îşi
contra Românilor!
şi să se pună necondiţionat pe temeiul egalei dul.
pune încrederea într'lnşil şi ш recurge la
D e aceea, l e g e a cu procedura îndreptăţiri, flind-că delà acest postulat na
Ca mal noue înregistrăm urmă arme mai ascuţite. Prin ace» .*t& deputatul
nouă şi cu nouile curţi cu juraţi este ţiunea cehă nu va absta nici odat4 şi sub toarele ştiri.
mal multe servicii face poporul tî I, decât prin
nici o condiţiune.
^ „
un lucru numai pe jumëtate.
Prin ur
tăcere.
Atitudinea Germanilor de altă parte
O telegamă sosită din Pretoria la
mare pe naţionalităţi nu poate să
După astea Monarchul a nfors vorbi
este încă tot aşa, că nu e de loc spe
Bruxella
în
13
1.
c.
vesteşte,
că
în
1.
c.
le mulţumească.
rea
asupra
chestiei ,zde'.
ranţă, ca dtnşil să primească vr'odată drept
Vom fi îngrijaţî cu atât mal ose punct de plecare singura basa justă şi echi Burii au asediat Ladysmithul din toate păr
— In chestia ,Zde* — a z i a Maje
bit, cu cât vedem că chiar In chestia tabilă, susţinută din partea Cehilor. Ear o ţile şi cu multă putere. Starea generalului statea Sa — eu am păreri cu degovîrşire
lucrare cu succes în parlament depinde White e insuportabilă. Pe fiecare oară se
Censului» pentru comitatele ardelene nu singur
spuse şi cari nici odată nu se împaci cu
numai de la împăcarea ceho germană. aşteaptă capitulaţia.
s'a luat încă nici o disposiţie. 8 e pare
ale
Droastre. Sunt gata chiar sä decretez
Dacă această împăcare nu se poate réalisa
că pe când In Ungaria propriu zisă atunci e Bigur, că activitatea normală a
Dintre luptele petrecute aci mai în statariul pentru ţeara întreagă, dacă po
8'au mal făcut oareşcarl schimbări parlamentului nici un fel de guvern aus verşunată a fost cea de Sâmbăta din söp- porul nu renunţă în chestia aceasta Ia o
în bine, p'atuncl In Ardeal Széli vrea triac nu o va putea readuce în ogaşele in tomâna trecută. O telegramă din Londra pretensiune ce nu 'i-se poate încuviinţa.
să lase şi el tot censul urcat, care Ro dispensabil trebuitoare.
cu datul 13 Ianuarie spunea, că In aceeaşi In chestia armatei, die doctor, eu nu cumânilor le face cu neputinţă a-şi valizi ministeriul de externe englez a publicat nose glumă şi chiar şţaeum declar cu toată
dita dreptunle
cetăţeneşti,
perderile din acea Sâmbătă. Au căsut din hotărirea, că nimőrni nu voiu da graţie.

Rësboiul buro-englez.

Monarchul şi Cehii.

ПІ.О....ГГ.

c

Stranàky: Să-mi permită Majestatea pus de conducëtorul unei tinerimî vrednică
de altă soaite.
Ta, ca in apërarea poporului c e h . . .
E trist, ca pâiă când universitarii
Âci Monarchul, agitat şi cuj extraordi
români îşi aduc tributul recunoştinţei şi
nară violenţă, a Întrerupt pe Stransky :
admiraţiunel lor faţă de memoria celui
— Agitatori fără suflet aţtţă poporul mai mare erou al nostru, faţă de memo
cehi Toate aceste multe rele le-a provo ria lui Avram Iancu; ca până când delegaţiunea tinerime! universitare
române
cat inteligenţa I
peregrine* ză la Ţebea, ca sub secularul
Stransky : Sâ-'mi permiteţi, Majestate, goron al lui Horia, să sărute mormôntul
să pot face o observare. Este adevărat, cel mal sfânt al Românilor ; tot pe atunci
că inteligenta a Început mişcarea, dar' să un Florea Ernő Gyula să se ridice cu
nu se uite, eă inteligenţa de aci are toată ajutorul unor universitari români aflător!
pricer-=rca trebuitoare, pentru-ca [să ştie pe feriile Crăciunului.
Ci că acest Român improvisât (de
influenţa In spiritul legii. Legea na dis
când a ajuns la pane românească) a aflat
pune, ca cei ce se înştiinţează la serviciul
de bine a convoca tinerimea cu scopul de
militar să respnndă eu , Hier", ci numai a sfătui cum şi când s'arjputea arangi» u i
atâta, ca să-'şi présente libelele militare. bal, care ar corespunde mal ales poftelor
— Die doctor — a rëspnns Monar de clică.
La prima convenire n'au putut se
chul — aceasta e o apucătură de advocat
chiţibuşar. Eu insă iţi spun D-tale, că ajungă la résultat, deoare ce — pretum
aceasta e o afacere a limbei de serviciu se aude — nu se puteau înţelege :âte
„csárdásurf" să se joace?
militar; ear' limba de serviciu fn armată
S'a convocat deci tinerimea romlnă
este cea germană. — In această chestie a doua-oară pe 8 Ianuarie a. c. n.
Iţi repeţesc, şi s'o ştie flecare, nu cunosc
La aceasta a doua convenire lulnd
glumă 1
parte şi alţi tineri mal serioşi, s'au ficut
şi propuneri mal serioase. Şi anume s'a
Stransky. Ar fi un rëu foarte mare, propus ca venitul curat s i se dee gimnaMajestate, dacă in afacerea aceasta nu siulul gr.-or. român din Brad cu scopul de
s'ar pnté găsi chipul de descurcare şi a se Înfiinţa şi acolo „masa studenţilor' .
dacă nu a'ar manifesta mai multa prevenire Maioritatea, — deşi a aflat o de foarte
bună şi corectă propunerea, — n'a pri
faţă de poporul ceh.
mit-o.
Monarchul: Asta şi eu o regret, d-le
S'a mal făcut şi altă propunere. Balei
doctor, dar vë provoc inc'odată : nu vë atin — precum se zice — are să fle elegant,
geţi de armata mea!
„cam câte vor fi Intratele, tot atâtea şi
Trecând peste acestea, Maj. Sa a vor spesele" (in traducere românească ceea ce
bit apoi despre alte afaceri politice şi in a zis dl Florea Ernő Gyula ungurette).
urmă a provocat pe Stransky ca să caute La aceasta sa făcut propunere, că aşa fiind
o mal corespunzător dacă dnil arăngierl
a se face înţelegerea intre Germani şi işl vor alege un comitet după toată
Cehi, deoare-ce aceasta necondiţionat tre- forma.
bue să вѳ Întâmple.
Se iuţelege nu s'a primit. Ce II
trebue dlui Florea et C-ie comitet ca prea,
v.-pres. etc., căci doar' atunci densul ar fl
rëmas mal la coadă, ceea ce nu 'i-ai fl
convenit, vezi Doamne.
O discuţie mal serioasă era exclisă,
deoare-ce toţi voiau deodată să vorbească.
— Maioritatea era bine instruál ă de a«s<,
(Comp. part. a „Trib. Pop.*)
cum are să se poarte. N'aveau dlor lipsă
se motiveze (abstragônd că nici nu putaau)
9 Ianuarie 1900.
SÜmate die Redactori Ca şi într'alte aceea ce voesc şi aceea ce nu vceec.
părţi, eşa şi aici, o parte a tinerime! a Ddnşilor le era destul ca aşa sună pomnca
hotărît să arangieze un ,,bal românesc" în mal înaltă şi că Ia numër erau mal mulţi
Urmarea a fost că unii tineri au
10 Februarie 1900. — Zic o parte, deoare
ce — durere — sub stindardul purtat de abzis de-a primi onoarea de a fl arangerl.
Trist de tot. Toate trebue să ae
un Florea Brnő Gyula, ort Mureşan Aurel
nu se pot înrola tineri români universitari, rësbune la timpul seu ceea ce astăzi aici
cari ţin atât la reputaţiunea lor de uni în Oreştie se tntomplă.
versitari, cât
şi la trecutul lor ro
Vieaţa de clică şi intriga a devenit
mânesc.
un morb lipicios aici. Şi dacă şi între
Cum? un Florea Ernő Gyula eă fl tineri i e fac desbinârl, apoi numai dorinţa
ajuns de a fl astăzi conducëtorul tinerime! bëtrânilor s'a îndeplinit.
române din Oreştie 1 ? Bl, care nici limba
Ori nu e aşa? Cine s'ar Încerca Bă
lui matarnă nu o posede?
o desmintă ? Din convingere sigur că nu
E trist, că un asemenea om, e u e mai se va afla nime.
Aşi mai avea să amintesc ceva despre
ieri-alaltăieri, până ce era la un advocat
j'dan, 11 vedeai tot tu casina ungurească dl Murlşan Aurel, protonotarul orăşenesc.
şi societate ungurească, — së-'l vezi astăzi Mő mărginesc numai a constata, că dânsul

nu este ales la propunerea clubului ro dor, Ersilia Ştef (in costum naţional), Tripon
mânesc, nu a fost şi nici astăzi nu este în (Agriş), Dora Vuia.
solidaritate cu Românii. — N'a făcut in
Să scriem şi despre frumuseţea lor ?!...
trecut parte din tineri mea română, nici azi
Despre farmecul atâtor ochi negii şi acea
nu voieşte să facă.
drăgălăşie proprie Româncelor noastre?!...
,,IntorcătorI de mantale" am mal Despre graţia lor când dansează şi zâm
văzut.
C.
betul dulce care subjugă ?
Б de prisos ! Aradul şi provincia sa
este In privinţa aceasta o grădină ale că
rei podoabe au răpit multe inimi şi laude
chiar streinii i-au adus !
Ajunul anului nou.
Cât despre eavalerl, ca în totdauna,
au fost mulţi şi s'au achitat cu bravură de
sarcina atât de plăcută: au dansat bucuros
(Petrecerea delà Otel »Central«.)
având grije ca fie-care d-ţoară să se amuCa In toţi anii, aşa si acum, tineri zeae cât se poate de bine. Intre oaspeţii
mea română din Arad a ţinut să procure tinerii au primit cu multă căldură pe stu
societăţii noastre bucuria de a saluta îm denţii universitari din Budapesta, dnil Lăpreună anul nou. Societatea aradană pre pădat şi Navrea. Din parte-ne salutăm pe
cum şi fruntaşi din provincie, a răspuns cu toţi câţi au contribuit ca anul nou să-1 în
dragoste Invitării tinerimel, aşa că petrece cepem cu o animaţie rară chiar in Arad,
rea contemplată fără pretensiunl, luase ca unde, se ştie, petrecerile in totdauna se
racterul unul adevôrat bal elegant şi ani caracteriza printr'o veselie românească deo
sebită.
mat
Iuanitta.
A foat o petrecere prietenească, că
rei nimic nu i-a lipsit pentru a imprima,
In sufletul celor cari au participat, dulci
Depravaţie morală.
aduceri aminte.
Puţin după orele nouă, toţi câţi erau
Sub acest titlu , România Jună' de
in sală, se înşirară la o mândră .Arde
Joui
scrie:
leană". A urmat valsul Îmbătător şi polcile
sprintene, apoi cadrilul pe care Tau jucat
.Ziarul „Moş Teacă" pretins .umori
tineri şi bëtrânï... Nici n'am observat cât
stic'
dar
In fond, un canal de scurgere pentru
de iute s'au strecurat cele trei ore din urmă
ale anului trecut. Ne pomenirăm numai toate produsele insanităţii morale, face asu
lntr'un intunerec, care provocase vesele şi pra sărbătorii Crăciunului nişte zeflemele
egomotoase esclamaţiunl. Auzim in acelaşi atât de ordinare, atât de cinice în «ât ră
timp sunând sinistru ora douăsprezece. Anul mâi încremenit eă ele pot vedea lumina şi
1899 era inmormêntat cu pompa ce i-se
cuvine, fiind pentru noi aradanil un an bo se pot răspândi tntr'un Stat creştin îndru
gat In evenimente şi d'o rară însemnătate. mat pe calea civilisăril.
Iată o mostră din acest articol de neLumină orbitoare inundă apoi sala şi
noul an era salutat cu „Deşteaptă te Române', mai pomenită murdărie morală:
cântat Intâiu de musică şi apoi de toţi cel
.In Nazaret trăia, acum 1899 de ani,
de faţă.
un evreu pământean anume losef, de me
Toţi ciocniau paharele, dorindu-'şl .an serie ttmplar român, împreună cn soţia sa
nou fericti.' DI. I. Raţiu, presidentul tine Maria, ménagera.
rimel, ţine un discurs, arătând rolul acestor
Coana Marita losef éra tare nostimă
fel de petreceri In societatea română.
şi cu picăţele.
Mulţumi d'asemenl tuturor cu căldură
Ce i e Întâmplă?
pentru onoarea ca au făcut tinerimel parti Un terchea-berchea de pe vremuri,
cipând Ia petrecere.
un băiat mucalit, un soiu de redactor la
Ar rëmânè eă zicem ceva despre toa .Moş Teacă', dovadă că toată lumea ii zi
lete. N'avem decât cuvinte de laudă : a pre- cea sfintul Spirit, işl toceşte o pereche de
cumpenit toaletele de stradă, simpU şi pingele pe sub /ereseire dumneaei şi in
uşoare. Am putut de asemena admira că- sftrşit reuşeşte s'o aduci la acelaşi numi
teva costume naţionale, intre cari un pito tor sau cum zice Biblia in stilul ei eufemi
resc costum de Selişte.
stic, .se pogoară asupre feeioarel Maria în
Dintre damele cari au participat ne-am chip de porumb*.
Resultatul acestui ştiulete de porumb
Însemnat numele următoare:
fu
:
naşterea
lui Isus Christos. Şitirea feri
D-na Letiţia Adam, Goldiş (Micherecitului
eveniment
se lăţi ca o pecingine în
chiu;, Hotăran (Siria), Gabriela Ispravnic,
Hermina Lazar, Laz* (Galşa), Miele, Mo întreaga ţară.
Nimeni nu roia să creadă.
torca (Agrişi), Emilia Moldovan (tn costum
— Cum Madam Iosif: Imposibil, monde Sălişte), Letiţia Onco, Petran, Purcar,
Lucreţia Russu Şirianu, Hortense Suciu, şer ! spuneau scepticii toţi câţi cunoşteau
onestitatea conjugală a jumătăţii tâmpla
Emilia Ştef, Vuia.
Ear din frumosul buchet de domni rului Iosif.
— Pân n'om pune degetul, nu credem !
şoare : Florica Ciorogar (Sinitea), Cornelia
Hotăran (Siria), Laza (Galşa^, Hortense Miele, adăogau alţii.
surorile Moise (costum naţional), Ana PoŞi un adevărat pelerinaj avu loc la
poviciu, surorile Rubenescu, Lucreţia Şan- grajdul din Bethléem unde se găsea Isus.

сеѳа-се produse o confusie cumplită printre
ceata de fete blonde şi brunete. Ele 'nrrămădiră toate una peste alta, scaunele fură
împinse şi răsturnate, baretele de blană
Chiriaşii cei noi.
apăsate, tabla de desemn, sipetul de pic
tură, fură Împinse cu scomot in mapă şi —
mai pe urmă cu un strigăt vesel de: „Săr
„D-şoarâ Caspar!' Btrigà de la ferea
bători fericite!" societatea agitată sbura
stră o tineră fată, .trandafirul meu par'că
din odae, şi iute, pe scări în jos!...
e o ceapă! Te rog, vino şi ajută'mi puţini'
Fericită tinereţă! Lumea ţi-e albă —
D-şoara Caspar, sta în genunchi înain
mai
târziu
insă o să recunoaşteţi şi voi
tea cuptorului, ca ea atite focul; s e ridica,
tinerii, ca na „tut ce afcruiuoo cete aur"
dar de-odată se opri aci — trosc, trosc ! se
— voi nu ştiţi că trăim într'o lume plină
auzi d'asupra capului ei, ca şi când s'ar
de decepţii.
descărca nişte fulgere.

dite una peste alta —tot câştigul ei, din rească. Insă până să ajnngă Ia o hotărîre,
oarele de pictură. „EI, ghtceşte, ce dar Iţi una din;r3 cele două—o figură uscăţivă şi
voi cumpăra mâne?"
osoasă—împinse p j tinera fată, fără nici
Bum-bum-crah ! s e auzi de sus şi un pic de consideraţie, în zăpada cea mal
mare. Veronica privi spre persoana herculampa se mişca.
lană şi văzu că sub haina ei largă, ducea
„Linişte, Veronico 1 Dărueşte'mî lini
o mulţime de sticlării şi vase de tot felul ; —
ş t e ! ' zise bolnava şi îşi închise ochii.
eax tovarăşa ei, o copilă încă, purta uu
Veronica netezi obrajii mamei sale şi
obiect acoperit, care după formă părea a
II zise mângăindu-o:
fi o lampă.
„Se vor linişti Îndată, fiind timpul
dacáról, ear mâne în ziua întâiu da. Cru
cim, sper că nu vor fi aşa de păgâni, cele noul ! Veronica îşi scutura zăpada d»
ca să conturbe acea sfântă linişte de sër- pe ghete, şi clătiuându-'şl căpşorul de nă
caz.
batoare."
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„Hu!" făcură fetele,
dracul popice!'

, par'că ar juca

.Sunt chiriaşii cel noi', zise D-şoara
Caspar, îndreptând cu penelul rosa diformă.
.Să se mute tocmai in ziua de Cră
ciun — nemaipomenit !" mormăi o blondă sfă
toasă, de la ceealaltă fereastră.
„Locuinţa era goală, sper dar că până
mâne se vor aranja", zise D-şoara Caspar
oftând. „Eri şi azi, se 'nţelege, că mama
şi eu, n'am avut nici un moment de linişte!"
Bum-bum-zurr 1 s'auzl de BUS.
Atunci bëtrânul cuc de p e părete, perzindu'şl răbdarea, sări din ascunzëtoarea
Iul şi striga: cucu, de două-spre-zece ori —

D-şoara Caspar Încă nu avusese aceste
experienţe, căci era tineră. Obrăjorul el
avea culoare delicată, ca o răsură albă, ear
ochii-I sclipiau ca o stea luminoasă de
Crăciun. Ziua întreagă ea fredona cântece,
fiind-că era veselă şi prin aceasta voia să
înveselească şi pe biata ei mămucă, care
zăcea paralisată. Ş'acum se aşeza lângă
patul ei.
.Veronico! eram atât de singură!*
zise oftând, si netezi cu degetele-'I slăbite
buclele blonde ale fiicei sale.
„Da, mămucă, Insă pentru aceasta vel
fi recompensată !' şirîzend îşi deschise mâ
na, pumnul ii era plin cu parale îngrămă-

.Cine ştie 1' murmura D-na

Caspar.

Când se reîntoarse, după un ceas, acasă
.Mamă, trebue să mă reped, in oraş ; -—găsi pe mamă-sa aproape în lacrimi.
peste o oară sunt aci. Să nu-ţl dau ceva
.Copila mea, tu nu ştii ce am trebuit
de cetit ?'
să sufër t Ciocniturile şi trosniturile de susi
Şi II împinse pultul cătră pat, II aşeza
nu mai au eftrşit. Şi toate acestea să le
perinile, apoi se îmbrăcă şi pleca.
trecem cu vederea 1 Nu'ml simt şi nu'ml
Ca paşi grăbiţi percurse curtea — un pot mişca n'ci măcar un deget, atât sunt
strat gros de zăpadă acoperise pămontul de revoltaţi nervii din tot corpul meu, asta
prin care se făcuse numai o cărăruşă în tml sleeşte puterile !*
gustă. Albele Bteluţe, cădeau săltând din
Veronica dote din umeri.
cer şi se aşezau ca o diademă pe părul
buclat de pe fruntea Veronicei.
, K ; ă puţină răbdare mamă dragă !
Calea era aşa de îngustă, încât aduse Numai o zi !" o rugà cu gingăşie. „Şi dacă
in perplexitate pe cele doue dame, cari ve- nici mâne nu se vor linişti, atunci voiu tri
niau spre ea—nu ştiau tncătrău să se fe- mite vorbă 'n BUS."

3
Printre vişitele primite, remarcăm pe
aceea făcuta i e trei don-juanî cari se în
cercaseră fără succes mai înainte să facă
curte nevestei tâmplarului şi cari тепіаи să
vadă dacă-I adevărat caşul cu sfântul Spi
rit* 1 1 1 . . .
In ce ţeară din lume se tolerează asemenea batjocuri la adresa religiunel Sta
tului?
îTicăirl; nicăirl unde trăesc oameni
civilieaţl şi întregi la cap nu вэ pomenesc
asemenea turpitudini, asemenea rospândire
prin presă a insanităţii morale.
Şi când te gândeşti că această ttrîre
in gunoiu a credinţei unni întreg popor se
face sub patronagiul unui guvern conser
vator şi deci forţamente ocrotitor al bisericel, In special sub ochii dlui Fleva, care ră
guşise şi se prăpădise vociferând şi bătendi-se In piept, In chestia Ghenadie, peitru
«prestigiul şi sfinţenia religiunel strămo
şeşti* 1 . . .
In alte töri autorul unei ast-fel de insulte
descreerate la adresa religiunei ar fl ime
diat dat in judcată şi trimis pe doi ani de
zile la puşcărie ca să mediteze asupra deose
birii ce este intre spirit şi Intre depravaţie
morală.
Vorba e, ce zice guvernul despre această cinică pălmuire a »legi! strămo
şeşti* ?
Mai stă el pe panctul de vedere al веrioBităţii morale pe care o admira atât de
mult în celebrul discurs al lui Alex. Lahovary în eheetia Ghenadie, sau a ajuns şi
el să găsească foarte .spirituell* şi bună
de popularisat revoltătoarea prosă de spe
luncă din ziarul pretins .umoristic" ?

NOUTĂŢI
Arad, 1 5 Ianuarie 1 9 0 0 .

Anul-nou în Árad a fost serbat
de Românii gr. orientali ou deosebita
pompă. în catedrala a servit P. S. Sa
Episcopul Goldiş, Incongiurat de archimandritul Hamsea,
protosincelul
Mangra, protopopul Bocşan şi preoţii
Bodea şi Vaţian. Predica festivă a
ţinut-o dl Mangra de pe amvon.

prelat a fost salutat cu mari ovaţiunl de
primarul Podlipny. Salutând in noul archi
episcop pe păstorul păcii, primarul a con
tinuat astfel: ,Ar fl de dorit, ca dreptu
rile inalienabile ale statului ceh de odini
oară să fie odată recunoscute şi să se va
loreze aşa fel, ca noul archiepiscop sä pună
pe capul Monarchukii coroana cehă."
Archiepiscopul Skrbenski a respuns
primarului in limbile cehă şi germană, mul
ţumind tuturor pentru frumoasa primire şi
a promis, că in noua sa posiţie va fl om
drept şi cu toată bunăvoinţa faţă^de popor;
Insă la observările politice ale primarului
n'a leagat cu nici un cuvent.

*
După serviciul divin întreaga so
cietate română aradană s'a dus la
Transferare. Presidentul Tablei re
Curtea episcopească, unde P. S. Sa geşti din Oradea-Mare a transferat pe tinëepiscopul a fost obiectul celor mal rul viee-notar Dr. Alexandru Pop delà tri
bunalul reg. din Arad — în aceeaşi calitate
calde ovaţiunl.
la judecătoria cercuală din loc.
*
In numele corpului profesoral a
vorbit archimandritul Hamsea, ear In
General George Tamara, prefect
numele întregeï o b ç t e a v o r b i * dl N . de Мовсоі, c o m a n d o r , ofleor şi cavaler al
Oncu. P . S. Sa Episcopul li-a rës- mai multor ordine a încetat din viaţă In Câm
pulung (România) in ziua de 2 5 Decemvre
puns tu termeni calzi şi hotărîţi, ac V. In etate de 5 8 ani Inmormôntarea 'i-s'a
centuând—ca respuns la vorbirea d-lui făcut în ziua de 2 7 Decemvre, In ora
O n c u — c ă va lucra mal ales pentru şul Câmpuluug.
•
ridicarea poporului la lumină şi bună
stare. Mană In mână mergônd cu
Crima domnişoarei Fluek. Cercetarea
fruntaşii diecesei, propagând pacea In causa .sinuciderii" tinërulul Gottescha
şi frăţia, ѳ sigur că va şti să cores Gyula, sub fereastra amantei sale Fluck
Märta in comuna Tapió Gyöngye, a dat de
pundă misiunel sale.
urme
foarte sensaţionale, ce de tot
greu apasă asupra amantei Marta. Din o
scrisoare adresată lui Gattescha la Kassa
Dl Tasile Mangra, care 'şi-a serbat se constată doue momente foarte grave
alaltăerl ziua onomastică, a fost felicitat pentru numita domnişoară: 1) Că ea ca
de toţi Românii aradanl. Cărturarii s'au fată a avut cu Gottescha un copil, pe care
presintat la P. C. Sa avônd ca orator pe imediat după naştere l'au înmormântat fără
dl Dr. N. Oncu, ear meseriaşii în frunte ştirea autorităţilor comunale şi în loc ascuns.
cu învăţătorul I. Vancu.
2 . , Că s'a ivit bănuiala gravă, eă — pen
Dl Mangra a primit de asemeni feli tru Înlăturarea ruşinel sale — ea însăşi a
citări din toate părţile locuite de Români, împuşcat pe fostul el amant Gottescha Gyula.
a primit chiar adrese subscrise de preoţi După-cum vesteşte acum foaia .Független
şi învăţători, cari 11 felicită.atât din inciden Hírmondó -, In faţa judelui de instrucţie
tul zilei onomastice, cât şi a bine merita Marta 'şi-a recunoscut crimm.
tei distincţiunl bisericeşti, de care cu atâta
Sensanţioaala mărturisire s'a pe
bunătate l'a făcut părtaş JPrea Sfinţia Sa
trecut astfel: Judele de instrucţie a citat
Episcopul Goldiş.
la sine pe Marta Fluck şi 'I-a cetit scriso
rile ei adresate cătră Gottescha Gyula. InLa C a r t e a
episcopească. tr'una din aceste scrisori Marta descrie is
toricul naşterii copilului şi inmormôntarea
Eri un prânz mare s'a dat la curtea
lui. Spune anume, cum 'şi-a îngropat fruc
episcopească aradană. Dintre ono- tul dragostei lor, care abia trăise câteva
raţiorii oraşului, P. S. Sa episcopul minute după naştere, şi întreabă: nu va
Goldiş 'i-a avut ca oaspeţi pe dnil avé oare vr'un necaz din aceea, că a În
Fabian, fişpan ; Vásárhelyi Béla, mem gropat băiatul tntr'o cârpă a sa. — In altă
scrisoare domnişoara mamă zice, că In
bru
In
сава magnaţilor; Salacz,
Kassa nu a lăsat in odaia яа pe nimeni,
primarul oraşului;
Csernovits Di- fiindcă in acel timp prospicia de tot rëu.
odor, vicişpanul Dàlnoky; deputaţii Pe când judele cetia scrisorile, fata a isVarjassy; Ottrubay,
presid. tribu bucnit in plâns şi a z i s : „Apoi şi astea Ie
nalului aradan, juzil Fabian ş i K u g l e r ; ştiţi? Dacă le ştiţi, atunci aflaţi şi aceea,
că eu am împuşcat pe Gottescha Gyula!'' —
procurorul Paretz; căpitanul oraşului
După asta judele de instrucţie a cerut de
Sarlott etc. Dintre
Români dnil: la Marta mărturisiri amenunţite. — „Nu më
V. Pagubă, I. Beleş, N. Oncu, Aug. steăiţl — a zis Marta ; — eu Vam ucis şi eu
Hamsea, V. Mangra, R. Ciorogar, Dr. am asvîrlit după el revolverul. Mai multe nu
pot spune !" După astea fata a început să
I. Suciu, D. Bonciu etc.
plângă astfel, că 1-a cuprins mila şi pe
Primul toast l'a ridicat P. S. Sa judele însuşi, care a lăsat-o liberă. Vôzônd
episcopul pentru M. Sa Monarchul; această purtare a judelui, Marta 'şi-a re
vocat fasiunea de mai Înainte, zioênd : „Mu
al doilea flşpanul pentru episcopul ;
eu l'am ucis, ci când el 'mi-a spus că se
dl Hamsea a ridicat toast tot pentru va sinucide, eu 'i-am dat din cuiu re
P. S. Sa episcopul, dl Oncu pentru volverul tatălui meu şi 'i-am zis: „Apoi
fişpan, I. Beleş, pentru primarul ora împuşcate dar\ câne" ! — In acest sens îşi
va forma — se zice — şi procurorul actul
şuiul. S'au rostit şi alte toaste.
seu de acupă pe temeiul §-uluI 2 3 9 al
codului penal, care dispune pedeapsă de
3
ani temniţă pentru cel ce îndeamnă sau
Hirotonire şi hirotesiri. La serba
toarea Sf. Vasiliu şi Anulul-nou Prea Sân ajută pe cineva la sinucidere
ţia S a Dl Episcoop Iosif Goldiş a hiroto
nit In catxedala din loc de diacon pe ti
Alegerea din Szentes, după-cum
norul cleric absolvent Romul Aflqdjn; apoi
1
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acest călindar, bun şi ieftin, cu
prinde pe lângă, partea calendaristică
şi
articole
delà literaţii
distinşi I. Sla

vici, G. Coşbuc, Vasile Goldiş, Enea
Hodoş, Uncheaşul etc.
Fiecare

Român

cumpëra

acest

pentru-ca

să găsească

cute toţi

cărturarii.

să grăbească

călindar

făcut

a-'şi
anume

în el lucruri

plă

Se făcuse seară şi cu ea la fine sosi
şi liniştea mult dorită. Numai din când in
cftBd че mai auzia câte o huruitură d'asupra c a p e l o r celor doue dame, întocmai
ca şi o f urtUMb, când e pe sflrşite, mal
trimite câte un tunel îndepărtat. In fine
amuţiră şi acestea ; cu un euapva de uşurare
tnehise Veronica ochii ei obosiţi apt» odih
na nopţii. — Deja respirările regulate ale
bolnavei II dau de ştire că aţipise.
O linişte mortală domnia pretutindenea—numai scftrţiitorul cuc de pe părete
şi şorieelul neaetemperat de după tapete
urindu-Ii-se de această linişte, Începură a-'şi
petrece In dragă-voe . . . încolo, totul era
In tăcere—pace şi odihnă . . .
Visuri drăgălaşe plutiau Iu giurul Veronicei. . .
Dar de-odată ! Ce a fost asta ?

a

hiroteait

pe tinerii

teologi

Dr

VP""»

Suciu şi Bugen Zaslo de hipodiaconi, ear
pe clericii absolvenţi Adrian P. Desseanu şi
Virgil Mthulin, de ceteţi.
*

Sălbatecii a d m i n i s t r a t i v e .

In

numërul sëu de Anul-nou „Tribuna'
din Sibiiu publică revoltătoarea ştire,
că notarul cercual delà Ţebea a con
fiscat coroana
depusă zilele trecute
pe mormântul lui Avram Iancu din
partea unei delegaţiunl a studenţilor
universitari din Cluj. — înfierăm şi
condamnăm şi noi acest scandalos
abus al notarului şovinist !

Meseriaşii români din Oreştie. După
o statistică publicată in noul ziar „Bunul
Econom', în Oreştie sunt vr'o 77 meseriaşi
români, împărţiţi în 1 8 branşe. Zidari sunt
2 3 , bărdaşi 1 0 , pantofari 9 , cojoearl şi cismari câte 5 . morari sunt 4 , têmplari, pielari, tipografii câta 3 , fairi, bărbieri, pânzari câte 2 ; pălărieri, rotari, măcelari, clăditori, tinichigii, sitari etc. câte 1 . — Sodali
sunt vr'o 4 2 , ear' inveţăaei sunt vr'o 7 4 .
n anul acum expirat meseriaşii din Ore
ştie voiseră a se constitui tntr'o rouniuno,
:nsă guvernul unguresc nu li a permis.
*

Un scriitor deţinut. Sâmbăta trecută
a fost deţinut in Viena scriitorul baron
Emil Levetzow, bănuit fiind că a comis mal
multe crime contra moralităţii.
*

Defraudant sinucis. Zilele trcute un
anume Ioan Fernbach, cassar la gara căii
ferate din Caransebeş, s'a sinucis prin un
glonţ do pistol. Pornindu-se cercetarea, s'a
constatat pricina sinuciderii: cassarulForn
bach defraudase mal multe sute de co
roane, pe cari le-a cheltuit In cărţi, fără
să-'l poată pune la loc.
*

Fiul Iui Crispi. Tribunalul din Roma
a condamnat in contumaciam la 4 ani de
temniţă grea pe fiul lui Crispi, fostul mi
nistru de externe al Italiei. Se ştie, că tinerul desolat Luigi Crispi încă în anul 1 8 9 4 ,
pe lângă multe alte ştrengării—sevlrşise
un mare furt de diamante şi plecase apoi
In America, unde jăfuise formal şi pe soţia
unui bancher. Din 1 8 9 6 se află In Brazilia,
unde însă nimeni nu ştie de dtnsul.
*
Iaşii: — Ierusalim. Sub acest titlu
cetim în „România Jună:* .Moldova e pe
calea de a deveni o a doua Palestina!!"
de câte-ori nu s'a zis acest lucru! Nici
odată Insă el nu s'a înţeles in toată cruda şi
ameninţătoarea lui irealitate. S'a zis şi se
zice mai mult ca o figură şi chiar cei-ce au
spus-o şi o spun o iau până la un punct
ca o exagerare... Dar nu e aşa. Cifrele
înspăimântătoare şi inexorabile pe cari ni-le
dă numărătoarea oficială a serviciului sa
nitar ne^spun, că nuje aşa, — nu e nici o
exagerare, şi că dacă lucrurile vor mer
ge şi de aici nainte ca delà 1 8 7 0 până
azi, e foarte apropiat timpul, când po
pulaţia judeţelor din nordul Moldovei va
fi exclusiv evreiască. Să luăm ca exemplu,
pentru azi, numai oraşul laşi. Cifrele ce ne
stau în faţă, cele patru cifre, creştini născuţi,
creştini moţi, evrei născuţi şi evrei morţi, ne
arată cu o certitudine absolută, că dacă lucru
rile vor continua tot ca de 3 0 ani Incoce, se
poate calcula, că peste trel-patru generaţii
nu va mai fi nici un picior de creştin în
laşi, ci acest oraş va adăposti o populaţie
pur evreiască de vr'o 1 0 0 . 0 0 0 de suflete!
Eată unde mergem; şi aceasta nu este o
frasă, este elocinţa sdrobitoare a cifrelor!
O corabie în flăcări. O foaie din Ger
mania are ştirea, că in apropiere de NouaFundlanda zilele trecute o corabie necuno
scută plutia fără cârmă şi toată cuprinsă
în flăcări, întreg personalul şi căletoril ei
erau morţi.

O serisoare a Natalie!. Se vesteşte
din Belgrad, că Natália a trimis zilele
acestea fiului-rege Alexandru o scrisoare,
tn care II leagă de inimă, să graţieze pe
condamnaţii din urmă, căci numai aşa va
puté Serbia să-'şl redobândească Btima
lumii civilisate. Tot in această scrisoare a
sa Natália sfătueşte pe fiul sëu să renunţe
la planul de-a lua in căsătorie o archiducesă austriacă. Dacă vrea să se căsăto
rească—zice—atunci să-'şl ia de soţie nu<* d ^ ^ ţ ^ ţ,na+ "nn é#»^- м п ш д - mat o jarineeaä Ja iegea Ortodoxă.
a trebuit să intervină mal de multe
ori pentru a restabili ordinea, căci
cele doue tabere kossuthiste sunt în
verşunate rëu. Până dimineaţa, Die
nes, candidatul grupării kossuthisto
Londra,
1 4 Ianuarie. Sir Charles
eötvös-iste era în minoritate faţă de Dilke în adresa ce se va aduce în parla
ceilalţi candidaţi.
ment ca respuns la mesagiul de tron, va pro
u

P

Concert şi joc în Recita. Reuniunea
româuă
de cântări şi musică din ReciţaDoamna Caspar se trezi spăriată din
montană
arangează tn favorul fondului seu
somn, ear fata ei se scula repede şi ascul
Duminecă, In 9 / 2 1 Iaiuarie a. c , tn sala
ta. A fost numai un vis, ori s'au auiit In
otelului „Klemens* de acolo un concert îm
adevër paşi pe scări ?
preunat cu dans. începutul : la 8 ore seara
Traducere de : Eugenia Pinciu.
Preţul de Intrare : locul I.' de persoană : 1
fi. ; locul II. de persoană : 8 0 cr. ; locul III
(Va urma.)
Noul archiepiscop delà Praga, Leo
Skrbenski, a sosit din Olmiiti la Praga de persoană : 6 0 cr. ; parterre : 4 0 cr. Pro
Sâmbătă, in 1 3 1. c. n., ca să-'şl ocupe gramul are piese bine alese
scaunul de archiepiscop. La gară înaltul

ULTIME ŞTIRI

pune să se ia şi următorul pasagiu :
.Regretăm, că miniştrii n'au prevëzut, cât de mare putere armată vor
aduce împotriva noastră Transvaalul şi
statul Oranje şi că, deşi ar fl avut prilegiul sâ se informeze bine despre aceasta
in toate privinţele, ei totuşi n'au luat
nici cele mal necesare mësurï militare".

Aurel Роротісі-Вагсіапп.
Red. respons.: Ioan Rnssu Sirian».
Editor:
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Preţurile de la 22 Noemvrie.
Ârad:
B.Pesta
Grâu Aprilie fl. 7.10-7.30 fl.
Oetomvrie
,
,
Cuesruü Main 3.80—3.90 ,
vechiu , 5.
5.20 ,
OM
vechiu ,
,
nou . 5.40—5.50 ,
Secară Apr., 5.60—5.70 ,
, vechiu,,
„
Оѵбя
A p r . , 4.40—4.50 ,
Oct. ,
„

7.96-7.87
8,02 - 8 03
5
5 Ol
5.20—5.60
5 65—6 €0
6.42 - 6 . 4 4
6.10-6.35
5.6 5.8
4.90— 528

Cursul pieţii diu Arad.
Hârtie-monetă română
Lire turceşti
Imperiali (15 B. nur)
Subie ruseşti 100 à
Galbeni
Napoleon-d'ort
100 Maroe germane
Livre sterling

Cnmp.fl.9-48 vônd 9.52

S p i
Spirt
„
,

18.90
126.—
5.68
9.48
58.50
11.S0

19.12-.5.6?
9.5Б
58.96
12.6T

,
,
,
,
,

t:

F

2 1 Oct.
55.50
56.50
54.50
55.50

rafinat; cu toptanu
,
cu micu
brut
cu toptanu
,
cu mic

Porcî:
(Piaţa Steinbroch)
Ungari; greutate :
bătrâni 320—380 kg. 40
42. cr.
tineri
320—390 „ 44
44.5 ,
2 5 0 - 3 9 0 „ 44
45 ,
,
pană 250 » 45
46 ,
mijlocie 240—260 , 47.5—48
„

p.
,
.
,
„

kg.
„
„
,
„

O carte bună. Distinsul nostru pro
fesor din Braşov, Dl Vasilie Ooldiş a lucra
o folositoare carte şcolară: .Geografia
pentru şcoalele poporale, întocmită pe basa
planului Ministerial de înveţăment. Partea
primă (pentru clasele III şi IV), cu nu
meroase ilustraţiuni şi harte colorate.*
Editura librăriei Ciurcu Braşov. Preţul
unui exemp'ar 35 cr. Materialul tractat se
estinde pe 68 pagine, în ordinea urmă
toare : „1. Regiunile lumii, 2. Comuna, 3.
Locuitorii şi ocupaţiunea lor, 4. Religiunea
şi limba locuitorilor, 5. Hotarul comunei,
6. Drumurile, 7. Apele curgötoare, 8.
Apele stătătoare, 9. Mijloacele de comunicaţiune, Ю. Insulă, peninsulă, golf, 11.
Şesul, 12. Dealuri şi văi. 13. Orizonul, 14.
Desemnarea regiunilor lumii, 15. Harta,
16, Cercul, 17. Comitatul, 18. Ungaria. —
II. „Ungaria şi Europa." (Materialul clasei
a IV a.) Ţinutul muntos din Südost. Câm
pia Ungariei. Ţinutul muntos Nordostic,
Ţinutul muntos Nordvestic, Ţinutul deluros
Sudvestic. Oraşul Fiume şi ţinutul lui. Un
garia în genere. Ţerile apărţinetoare Un
gariei. Europa in genere". La toate capitlele e alăturată câte o mapă colorată.

I. Agricultura, — II. Ape (mori эр рщ
aavigare, broduri, plute). — III. Boalele şi pă
strarea vitelor, — IV. Cause comunale. —
se află In deposit spre vênzare următoa
V. Drumuri şi vama — VI. Finanţiare
rele opuri şi broşuri :
VII. ndustrie. — VIII. Judecătorie. —.
IX. Matriculele de stat. — X. Militare. —
„Teoria dramei" de Dr.IosifBlaga.
XÍ. Mine (Ocnärit). — XII. Moştenire. — XIII.
Preţul 1 fl. 8 0 cr.
Ordinea publică (Ajutor la nenorociri, Adu
cerea pustiilor din altă ţeară. Apa de sodă,
.Cuventari Ъіз. de Massilon traduse
Ajutorarea sëracilor, Adunări publice, Afa
prin loan Genţ. Preţul 2 fl. 5 0 cr.
corea
cu zăloage, Boalele epidemice, Birturi,
.Lupta pentru drept" de Dr. B. IheCurăţirea coşurilor (hornuri), Curăţirea uli
ring traducere, de T. V. Paeăţeanu
ţelor, Calea ferată, Cetăţenia de sfat, Es
Preţul 1 fl.
cortarea, Edificări, Instruarea în joc, Inven
ţiuni (descoperiri), Legea de presă, Lucruri
„Din vremuri apuse" de Iudita Se
găsite, Môsurarea buc&telor, Monumente
cuta, Preţul 5 0 cr.
isiorice, Ospătarii, Plata medicului, Piaţa
, Juvenilia", prosă şi versuri de
(Têrguri), Poştă, Privilegii (P&tente), Paza
8 e x t i l Puşcariu. Preţul 8 0 cr.
contra focului, Societăţi (bănci, casa de
.Vieritul", de Petru Vancu. Preţul
păstrare), Sîte de aramă, Sdrenţe, Sëmênte
de bucate, Instanţieri, Şcoală secretă, Ţi
5 0 er.
nerea cânilor, Trecerea în altă ţeară, Tipo
.Pribeag", de I. Sceopul. Preţul
grafie, Vânzarea bureţilor, Vênzarea de
75 cr.
puşti şi prav de puşcă, Veninuri). — XIV.
La facerea comandelor, cari s e
Orfanale. — XV. Păduri. — XVI. Pescui
XVII. Reliqiune. — ХѴШ. coală — XlX.t
vor efeptui prompt, rugăm a s e
Sănătatea publică. — XX. Servitori. —
adauge şi spesele de porto postai.
XXI.
Vênat.
O recomandăm cu toată căldura î n o 
Administraţiunea „Trib. Pop."
tătorilor noştri.
Ori-ce dtvraveri, p e cari poporul
Cărţi bnne. In editura Librăriei Ciurcu
*
le are aproape zilnic atât cu diregèdin Braşov a apărut, In volum elegant
Exerciţii intuitive şi gimnastice, ma toriile administrative, cât şi cu jude
,Insula Morţilor", eminenta;lucrare a lui R. nual pentru învoţătoril şcoalelor poporale
cătoriile din patrie, cărturarii din po
Voss, traducere de dl Andreiu Bârseanu. române, lutocmite după plan, de loan Tupor l e află în cartea aceasta toate
Atât autorul, cât şi traducètorul^eunt, de ducescu, învoţător In Lipova. Ediţia a III.
la un loc, bine lămurite şi spuse în
sigur, şi Intre Români Îndestul de cunoscuţi, Preţul unul exemplar: 30 crucerl.
limbă poporală şi înţeleasă de toţi.
pentru-ca şi fără elogiile presei, toţi să se
Preţul acestei cărţi folositoare
simtă îndemnaţi a'şi procura această carte.
O nouă carte folositoare. Sub este numai 1 coroană ( 5 0 cruceri)
Ea e potrivită şi pentru cadou de sorbători.
titlul: „Amicul Poporului, îndreptă şi s e poate comanda atât la autor
Preţul 25 cr., ieftină /
administraţiunea
şi judecăto în M.-Pécska, cât şi la
Cum să fotograf am? Sub acest titlu tor în cause administrative
„Tribunei
Poporului".
a apărut şi ni-s'a trimis o carte, ce cuprinde reşti pentru poporul român, de Titu Vu*
instrucţiuni practice pentru amatorii artei culescu, pretor, a apărut tocmai acum
„Drepturile,
datonnţele şi respon
„Tribună
Poporului" In
fotografice cu 81 ilustraţiunl, de loan Ni- In tipografia
sabilitatea
membrilor
de direcţiune", de
ţiu Pop. Cuprinsul cărţii a fost publicat şi Arad o carte în adevër folositoare pen
Alfred
Kormos,
trad.
d e Constantin
In .Revista Ilustrată* din anul 1899, de tru popor. Ea s e extinde pe 1 4 8 pa
P
o
p
,
funcţionar
la
.Albina".
Carte
unde s'a tipărit şi tn broşură separată şi se gini, tn format 8 ° mare, cu un tipariu
foarte
importantă
pentru
membrii
din
poate procura delà administraţiunea acestei frumos şi bine îngrijit, broşata ele
direcţiunea tuturor institutelor de
fol pentru preţul de 1 coroană. Jumëtate gant şi scrisă Intr'un limbagiu la în
bani
şi a ori-căror societăţi p e acţii.
din venitul curat e destinat pe seama co ţelesul poporului. Cuprinsul pe scurt
Costă
1fl.5 0 .
rului plugarilor din Şoimuş (com. Bistriţa- al bogatului matelial al cărţii este
următorul :
Năseud).
4

A apărut în tipografia

Calindarul nostru

noastră si se află de vênzare

pe anul visect 1900

la

ca prim călindar scos în tipografia noastră

Administraţia „Tribunei Poporului

66

a apărut toemai aeum

sub numirea

„AMICUL

cu ilastraţinni, ca an bogat şi variat caprins literar.

POPORULUI"

Preţul 30 er.
plus 5 cr. poro postai.

„îndreptător în cause>dministrative şi judecătoreşti pen

Doritorii d e a şi-1 procura s u n t r u g a ţ i

tru poporul român"

a se adresa la

de TITU VUCULBSOU pretor,

Administraţia „Tribunei Poporului"

eu preţul de 50 er. plus'5 er. porto postai.
j

La comande mai mari de IO exemplare

O carte în adevër folositoare pentru popor care cuprinde sfa
turi şi înveţături de foarte

mare

folos pentru toate trebile şi

dam 20% rabat.

trebuinţele poporului.

ADMINISTRAŢIA
Administraţia

„Tribunei Poporului"

„Tribunei Poporului

Tipografia „Tribuna Poporului,, Aurel£Popoviciu Barcianu în Arad

