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de un şir garmond: prima
dată 14 bani; a doua oară
12 bani; a treia oara 8 b.,
şi timbru de 60 bani rte
flecare publicaţiune.

ipe un an 20 cor. pe Vi
an 10 cor ; рѳ V* de an
6 cor.; pe 1 lună 2 cor.
N»ril de Duminecă pe an
— 4 coroane. —
Pentru Bomânfa şl
străinătate pe an:
40 franci.
Kanuscripte na senapol&za

(*) Atâta 'i-a tot lăudat presa
meghiară pentru „patriotismul" lor
în sens şoviniet, ea Şvabii d'odatä s'au
supărat amar, încât ziarele lor din
' Banat ca Ia un semn se ridică toate cu
putere împotriva şi a laudelor şi —
mal ales—a insultelor. Pentru-că aşa
s'a Întâmplat : mal sëptëmânile tre. cute presa şovinistă, ca sä arate pro
gresul maghiarisäril, II da pe Şvabii
din Banat drept model de buni „pa
trioţi", adâogênd că, „bine Înţeles,
sunt si Intre Şvabi câţî-va pangermanî
cari lucrează împotriva intereselor
statului maghiar şi In contra rëspftndiril sentimentului patriotic maghiar".
Aceşti „pangermanî* sunt re
dactorii ziarelor „Grosskikinder
Zei
tung", „Torontaler
Zeitung",
„Ungamch-Weiskirchner
Volksblatt' şi „Südungarische Zeitung*, cari nu numai
nu vor să se maghiarizeze, dar luptă
împotriva curentului şovinist, şi cu o
deosebită căldură îndeamnă la iubirea
de neam şi alipirea către cele na
ţionale pe toţi Şvabii din Banat.
Eată, Intre altele, ce scrie „ Grosskikinder Zeitung" :
„Noi nu facem alt-ceva, decât apă
răm drepturile asigurate
în lege ale
poporului nostru, dnpturi pe cari duş
man i noştri vor să le răpească prin
escrocherie. Noi nu vrem alt-ceva, decât
ce eu facem pe copiii noştri a înţelege
că suntem cetăţeni germani aî statului
ungar şi anume în sensul strict luat
al cuvêntului suntem cetăţeni cu ace
leaşi drepturi şi aceleaşi datorii,
ear
nu cetăţeni de a doua categorie.
E
cert, d'asemenî, că nu ne încântă spe
ranţa ce o au Ungurii şi pe care „Bu
dapesti Hírlap" a exprimat-o : anume,
să dispară cât mai iute generaţia ac
tuală, care vorbeşte nemţeşte şi să vină
alta, care să nu vorbească şi să nu
simtă decât ungureşte. Din sinamăgirea
aceasta suntem siliţi să-i dtşteptăm fără
nici o menagiare pe Unguri şi să-i
asigurăm, că poporul nostru nu se
gândeşte câtuşi de puţin să-'şl renege
obîrşia".
Ear rëspunzênd unul ziar din
Budapesta, care ameninţă pe „pan
germanî!" din Banat, ,Torontaler
Zei
tung* scrie :
Се vrea numitul ziar maghiar ?
Să ne denunţe? Bine, dar noue nu ne
este teamă de procuror f Oare noi să
nu avem cause de a fi mândri de nea
mul nostru şi limba noastră ? Cea mai
mare parte a Germanilor
din Banat
sunt pătrunşi
de această mândrie şi
deja au început să-'şî aroge
importanţă
şi să manifeste alipire către limba lor".
Desigur, ziarele aceste germane
scriu minimul ce sunt în drept şi
datoare să scrie. La Budapesta şo
vinismul stăpâneşte Insă atât de mult,
că până şi ziare serioase ca „Buda
pesti Hírlap" strigă deja d u p ă — p r o 
curor şi pretind ca guvernul să ia
mësurl împotriva — „pangermanilor"
cari au subminat Banatul ! . . .

îïl?» li

ADMINISTRAŢIA:
Arad, strada Aulich Nr. 1

REDACŢIA
Arad, strada Aulich Kr. 1

EFECTUL...

'M-

Atât abonamentele cât şi
inserţiunile sunt a se plăti
înainte în Arad.
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panslavă, la apus Germanii austriac!,
cari toţi au jurat perirea Uugurilor,
la sud pangermanii
şi Sorbii vicleni
ear' la resărit Dacoromânii !
Haid să zicem că-'I aşa, deşi
lucrurile le vöd astfel numai şoviniştil exaltaţi, pentru' că în fond
Slovaci, Germani, Români şi Saşi
sunt cetăţenii cel mal credincioşi al
patriei. întrebăm îneă pe ce! din
presa maghiară : dacă atâţia dujm&nl
au Ungurii — ori mal bine : Ungaria—
cred oare că primejdia
poate fi în
lăturată prin întervenirea
procurorilor?
Nu s'au convins nici acum, după
procesul Memorandului şi după re
centa ispravă a procurorului de la
Alba-Mia, că chestia naţională de
parte de a se putea resolva prin pro
curori, dar' din contră : acţiunea
acestora au înverşunat lucrurile, fără
cel mai mic profit chiar pentru
maghiarisarea atât de mvit dorită de su
fletele şoviniste?
Şi mal mult strică însă presa
maghiară, care se încăpăţinează a
tăgădui adevërul şi a nu recunoaşte
faptele ci stăruie ca sub titlu de po
litică naţională să provoace în naţi
onalităţi nu numai legitimă indignare,
dar' chiar lupta de rasă.
Dacă până şi pe Şvabii paclnic!
din Bănat 'i-a ridicat în picioare, fără
Indoealâ că cel din presa maghiară
ar trebui să se gândească bine de
zece ori până să scrie un singur
cuvent despre causa
naţionalităţilor.
Aceasta a devenit adecă acum atât
de acută şi de gingaşă, că discutôndu-o fără pricepere, presa maghi
ara contribue numai la Inveninarea
el. Mal ales caşul cu Germanii din
Bănat trebue să-'I facă pe Unguri a
înţelege un adevër atât de evident!

Din Austria. Zilele trecute avea să se
ţină în Viena o conferinţă pentru a mijloci o
Înţelegere Intre Germani şi Cehi ; a fost Insă
amonată din pricină că guvernul este ocu
pat cu intervenţia pentru a mijloci împă
ciuirea proprietarilor de mine cu munci
torii acestora. Conferenţa de Împăciuire
ceho-germană Insă totuşi ве va ţine—după
cum ве vesteşte—ln 5 Februarie n.
In legătură cu acestea se vesteşte,
că şi Reichsrath ul va fi convocat pe zilele
dintre 15—20 Februarie a. c.

Asociaţinnea Naţionala Aradana.

я

Aseară comitetul Asociaţiunei Naţio
nale aradane A ţinut şedinţă sub presidnţia
d lui P. Truţa şi fiind presenţi dnii Dr. N.
On cu, V. Mangra, Dr G. Vuia, G. Purcariu, R. Ciorogariu, Sava Raicu, Russu Şirianu, I. Petrán, I. Herbai, T. Vaţian şi
Iustin Olariu.
După-ce s'a citit procesul verbal al Adunării generale, se hotăreşte :
membrilor fendatori noui să li-se în
mâneze diploma ;
presidiul să facă demersuri pentru pre
darea biblioteci noului bibliotecar I. Petrán ;
presidiul să résolue afacerea secretaria
tului ;
la propunerea d lui Russu Şirianu se
aleg d-nii V. Mangra, R. Ciorogariu şi Pe
trán ca să lucreze programul amănunţit după
Va să zică, situaţia s'ar pré care să se facă monografia comunelor noa
senta astfel: la Nordul terii hidra stre;

la propunerea d-lui Dr. N. Oncu se
însărcinează dl Ciorogariu să studieze şi să
vinî apoi cu propunerea în chestia ajutorării
elevilor ce se vor inscrie la şcoala de meserii.
Dl Sava Raicu raportează asupra taxe
lor încasate şi asupra chipului cum s'ar puté îneassa mai cu înlesnire precum şi asu
pra mijloacelor întru a câştiga cât mai mulţi
membrii la asociaţiune.
Dl Truţa, directorul, de asemeni a fost
însărcinat ca la viitoarea şedinţă a comite
tului să vină cu propunere în privinţa îm
părţirii în secţA a membrilor, ca astfel împărţindu se типст,, să se poa'ă réalisa un
progres din în ce mai îmbucurător.
Comitetul face cunoscut tuturor că
po listele trimise se pot inscrie şi acum
membri, ear taxele sunt a se trimite d-lui
Sava ßatcu, secretarul băncii „Victoria' din
Arad.

Ui S ROMA î\ IA

DELA CONGREGAŢIE.
— Urmarea raportului despre adunarea de orî. —

In replica sa, dl Russu Şirianu a fost
cât se poate de aspru faţă cu satrapul
Csukay dm Chişineu. In mijlocul aplauselor
Românilor d-sa a arătat neseriosHatea —
ca să nu folosească alt cuvent mai aspru
— căuşelor pentru care dl flbirău a candi
dat pe ua notar pus sub cercetare discipli
nară : cum adecă ? Dl flbirău recunoaşte că
in Zaraud d'atâra vreme este agitaţiune
mare, din causa notarului, şi totuşi vroia
eă-1 ducă la Cinteiu? Şi cine să creadă că
poporul l'a rugat pe Zacharias (fratele celui
din temniţa Aiudului) să stea Iu comună,
când e lucru ştiut şi dovedit că mai bine
d'un an comuna întreagă luptă să scape
de acest notar ? Ar fi sosită vramea ca pa
satele acestea să fie odată puse la loc şi
silite să respecte legea şi voinţa alegëtorilor. Altfel ajungem ori ca sătenii să cadă
la escese, cum s'a întâmplat la Sânt-Ana,
unde au fost amorîţl oameni, tot din causa
fibirăului, — ori să fie batjocorită legea, ca
la Cinteiu, unde Românii au ales рэ Za
charias numai din batjocură şi din necaz
să nu fie ales nici unul din cei doui piotegiaţi ai fibirăului.

Delà Senat. In şedinţa de la 13/25
Ian. P. S. S. Episcopul de Husi se face
interpretul indignării băncii înalţilor prelaţi
a clerului întreg, cum şi a tuturor acelora
cari ţin Ia credinţa strămoşească, contra ne
Ar fi fost mulţumit cu rëspunsul nu
legiuirilor, ce un pam'et din Capitală, nu
mai
când
dl vicispán ar fi dat asigurarea
mit „MoşTeacă*, a scris contra religiunei
noastre.
formală, că va l«a т ё з и п severe împotriva
înaltul Prelat face apel la toate bu subalternilor sei abusivi, cari nu respectă
nele credinţe ca să facă ca acest vont tur câtuşi de puţin cuvintele frumoase prin
bat al ksjbiSţir să încstcse- de a mal bate cr.ro ăl Dalnolcy făgăduia respee&are-a vota ţara noastră.
inţiî alegëtorilor. Pacea tn comitat numai
D . M. Alexandrescu este de părere că prin respectarea legii se poate asigura
chestiunea sulevată de P. S. S Episcopul (аріаше).
Huşi comportă o mal mare discuţiune. D-sa
Urmează alegerea unui solgăbirău în
crede că este timpul de a face ca legile
să fie aplicate cu toată străşnicia contra Têrnova. Fuseseră trei candidaţi. Sânka şi-a
acelora, cari neavênd tradiţii in această retras însă recursul nainte de a se rede
ţară, străini de neam şi de credinţă, se în schide şedinţa. A rëmas astfel Sever Bocşan
cearcă să sdruncine temeliile, pe cari se
şi Bogdănfi (fiul lui Farkas Monyért, zis
întemiăeză societatea noastră.
.lutri-király"). Pe cel dintâiu abes-1 striga
D . general Manu, rëspunzênd In che ici colo câte unul, pe cest din urmă însă
stia murdăriilor scrise de .Moş-Teacă" zice furtună de strigăte. Ce se întâmplă însă?
că a chemat la d-sa să dojenească pe au
torul acelor scrieri infamante contra reli Până ţine sgomoful şi mulţi Români strigă
contra lui Sever Bocşan, Bogdanii îşi re
giunei.
D. ministru d« justiţie stigmatisesză trage şi el recursul şi astfel remâne solgăcu energie pe autorii unor asemeni scrieri. birău vestitul fiu al taichil Moise.
Urmează alegerea unul membru în
D-aa militează Ia favorea părerei emise de dl general Manu ca afacerea să nu comitetul central şi 5 în comisiunea admi
fie trimisă de-ocamdată înaintea justiţiei.
nistrativă. Se ordinează votarea al cărei
Dacă Insă atacurile se vor retnoul, a- résultat este că în comitetul central se
tunci va procède cu toată energia.
alege Schill. . cu 71 voturi faţă de Nicolau
I. P. S. S. Mitropolitul Primat mul Mladin, care a întrunit 41 voturi ; ear' în
ţumeşte pentru satisfacţia dată religiunei comisiunea administrativă se aleg Nashtinsultate şi pentru energia ce ee va arăta nebel Ödön cu 89 voturi, br. Bohus
pe viitor.
Zsigmond 86, Ormos Péter 83, Vá?arhelyi
Béla 83, br SoJymosy Lajos 62 voturi, faţă
Incidentul se închide.
de cari, dniï Vasile Mangra, Dr. Oucu, M.
Veliciu, Dr. Pop, Dr. Suciu au întrunit
D . Mihail Sutzu, guvernator al Băn fiecare 42 voturi.
cii Naţionale, a primit în mod definitiv sar
La hotărîrea représentante! comunale
cina de arbitru în afacerea Hallier. In cu
din St -Ana referitoare la întrebuinţarea a
rând va apare decretul de primire tn ^Mo
8000 fl. din fondul de réserva al casse!
nitor".
orfanale, pentru zidirea de Kisdedovo (asii
**
*
de eopli), — comisiunea propune a nu se
Prinţul Carol. Ofiţerii regimentului de încuviinţa, având acei bani altă meniţiune
infanterie din Tulcea au cump&rat napole de la care nu së pot subtrage. In contra
onul pe care A. S. R. Principele Carol II propunerii şi pentru zidirea kisdedovulul
oferise săracilor din acel oraş. Cei 120 de membrul şi deputatul dietal Wittman in
franci, cu câţi a fost cumpërat acel naooleon, de acum înainte istoric, vor fl distri sistă să se dea suma zicênd că : prin de
buiţi la săraci, ear scumpa monedă va fi negarea celor 8000 fl. şvabii din St. Ana nu
păstrată şi dată Principelui când va deveni sunt spriginiţî în nisuinţele lor de a fi mamajor, ca reamintire a recunoştinţei pe ghiarisaţl, unde denşil tind şi pentru care
care populaţia Tulceana ѳ poartă Alteţei scop denşil şi până acum aduc jertfe
Salo.
susţinând şi o şcoală medie (civilă).
Afacerea se pune la votare şi cu
voturile române se primeşte propunerea

comisiunei. Şvabii scapă astfel de maghiarisare.
Discuţia a luat apoi un caracter aprins
când comisia permanentă a propus a se
aproba, ca comuna Giuliţa (română) să ajute
ridicarea unei şcoli de stat.
Dr. I. Suciu, cu o vervă rară şi cu o
îndreptăţită revoltă arată mistificările prin
cari agenţii administrativi inferiori fac pe
cei de la centru să creadă, că comunele
politice române ar dori şi solicita scoale
de stat. Bieţii săteni sunt înşelaţi în fel şi
chip, cei din comitet sunt puşi să subscrie
adesea lucruri pe cari nu le înţeleg şi nu
odată se face asupra lor cea mai condam
nabilă presiune, numai ca s a s e poată apoi
vesti că eată, Romanii cer şcoli de stat şi
inspectorul să ajui'gă la merite patriotice
şi laude.
f

la numele lui Moise, ce altă falangă poate
rëspunde decât falanga, care s'ar ralia la
numele lui Isus Cristos ? De aceea Ovreul
are tot interesul să rupă rîndurile creşti
nilor, bajocorind numele de raliare al fa
langei creştine.
Ovreul nu este naţionalist pentru
acelaşi cuvânt ; pentru-că ort-ce cuvânt
de ordine, care creează o forţă resistentă,
este vrăjmaşă naturală a aspiraţiilor de do
Vorbirea înţeleaptă a dlui Ciorogariu minaţie ovreiască.
şi chipul demn cum a susţinut-o prin ar
De ce tinde Ovreiul să distrugă re
gumente neresturnabile, a provocat sgo- spectul pentru oamenii de geniu? De ce
motoase aprobări din partea Românilor.
pentru Lombroso, Byron este un nebun ma
Dálnóky, vicişpanul, rőspunde, căşco niac, Leoppardi, un rahitic obsedat de idei
Iile se ridică chiar in interesul Românilor fixe, de unde şi de ce a eşit teoria ovrească cu geniul şi nebunia? A eşit din ne
(protestări energice din partea Rrmânilor)
voia Ovreilor de a rupe ort-ce mijloc de
şi se miră, că tocmai inteligenţa română înţelegere între vechile popoare arice. Tot
delà centru nu vrea luminarea poporului. ce poate forma un isvor comun dt admi
raţie, de respect, de plăceri desinteresate
(Vii protestări din partea Românilor).
pentru aceste popoare, tot ce este opus
Cu privire la hotăiîrea comitetului co caracterului semit, tot ce se opune la tenmunal din Ciuciu, prin care a votat o sumă denţele rassel lor, tot trebue batjocorit.
de 380 fl. spre scopul zidire! bisericel gr.-or. Arta nu se Înţelege de iateresatul semit
fără scopuri interesate. Arta trebue eă fie
române de acolo, comisiunea propune res
tot cu tendenţe interesate. Arta este o
pingerea hotărîrel şi refusarea ajutoru manifestare economică. Arta este şi ea o
lui.
servitoare a stomachulul.
e pentru cetăţean, ci cetăţenii pentru stat,
dar acest spirit al omnipotenţei statului a
produs marile catastrofe istorice. Cere delà
adunarea generală abandonarea principiilor
false de stat, ca să nu ducă ţearala cata
strofe. E contra votării ajutorului pentru
şcoala de stat.

Demonstrează d'asemeni, cum machinaţiunile acestea mai sunt şi Înspre serăcirea satelor, cari sunt Înşelate, spunôndu-se
că statul le va face şi întreţine şcolile,
dar in urmă sunt silite tot comunele să
clădească şcoala, mai adese făcendu se
Y. Mangra găsrşte că propunerea acea
lues condamnabil, şi să le ajuture, ceea ce sta nu ѳ nici ecuitabilă nici creştinească,
însemnează aproape întreţinerea.
căci pe când se votează toate ajutoarele
Romul Giorogariu : Sulevează momen • câte se cer pentru şcoalele de stat, pe
tul etic in chestiunea şcoalelor. Se face atunci unei comune bisericeşti вёгасе i-se
aici politică din şcoală. Ca om de şcoală opreşte întrebuinţarea unei părţi mici din
deelară, că este crimă ori-ee încercare de a averea comună spre a zidi casă lui Dum
supune interesele şcodlei intereselor străine de nezeu. Acest procedeu nu se potriveşte cu
şcoală, fie acelea interese de etat, castă ori caracterul unul stat creştinesc cu tendinţe
cum se vor numi. Şcoala are să fie liberă, civilisatorice, propune deci ca hotărirea co
să servească un singur interes, interesul şcola mitetului comunal din Ciuciu să se aprobe,
rului de a deveni creştin bun, om cinstit şi ajutorul votat să se deie pe seama bise
şi harnic In societate. Primejdia şcoalelor ricel.
de stat au recunoscut-o şi ziarele ungureşti,
Fibirăul Halmagiulul Dr. Lengyel pro
de pildă .Aradi Közlöny* Intr'un prim ar pune a se restitui actul comisiunei spre a
ticol, şi le justifica numai in ţinuturile na veni la proxima sesiune cu un nou refe
ţionalităţilor, unde fac serviciu maghiarisăril. rat.
Asta ar însemna ca intre naţionalităţi să
Y. Mangra se lnvoieşte cu propune
se favoriseze un rëu; dar atunci dacă trei
rea,
care
se şi primeşte din partea congre
milioane de Români ar fl împinşi spre so
gaţiei.
cialism şi anarchism, cum am sta cu inte
resele statului? N'are nimic contra tendin
ţei statului de a promova cultura generală,
din contra, statul e dator să o facă acea
sta, când însă şcoala de stat i e pune ca şi
antipod al scoale! confesionale, ca şi negaţiuDe ce propagă Ovreii distrugerea
nea spiritului religios, atunci ele devin dis credinţelor religioase? Fiindcă cel mal
tructive. Ravachol, Luccheni sunt fiii spiritu profund din sentimentele omeneşti, senti
lui ireligios. Cine ignorează religiositatea şi mentul religios este şi causa celei mai mari
energii; fiindcă sentimentul religios face
ridică şcoli antireligioase să se gândească pe oameni solidari, stric ge legăturile de
la Ravachol şi Luccheni, la aceste triste fi frăţie Intre ei şi Întăreşte forţa lor de reguri ale istoriei moderne. In şcoalele anti sistenţă. Faţă cu [solidaritatea ce religia
religioase se propagă cultul păgânismului, mosaică pune In rondurile Ovreilor, numai
al acelui păgânism, care a decretat pe om sentimentul religios creştin poate opune o
resistent!.. Faţă de falanga ovreiască de 7
de instrument în mâna statului, că nu statul milioane in lume, falangă care se raliază

Tactica Ovreilor.

FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI.'

Farmecul tinereţeî.
Traducere liberă după Ernesti de
Sylvia Barcianu.
(Urmare.)
Se împliniseră tocmai trei sëptëmâni,
decftnd Andreiu, fusese pentru ultima oară,
singur cu Ana. Seratele lor literare înce
taseră odată cu sosirea Luciei. Earăşi era
în amurgul serei, şi earăşi tinöra ferne e
stătea visătoare In colţul canapelei. — Câte
seri plăcute, câte palpitaţii in aşteptarea
paşilor iubiţi, şi ce dulce fnsese cutremu
rul care o sguduise din cieştet până 'n
tălpi, la auzul vocei luil Un dor nebun o
cuprinse, şi ridicându-se, se apropia de uşă,
voind să-i iese in cale, ca şi altedăţi. Dar
în momentul când puse mâna pe cleanţă,
rëceala aceea de metal i-se transmise prin
mână, in tot corpul, şi acest simţ reaşteptat
o făcu să'şi vie in fire. Cu mândrie-'şi dete
capul Înapoi, şi păşind repede in sus şi in
jos prin odae, işi mişca Încet buzele, par'că
ar fl şoptit o rugăciune. Intunerecul creştea.
Afară in grădină sufla vôntul cu asprime,
isbind crengile despoiate de frunze, şi fă
cêndu-le să trosnească, par'că s'ar fi вѵігсоlit In durere. — In timpul acesta Adreiu
deschise portiţa din grădină, păşind Încet şi
gânditor. Ajuns In coridor, se opri puţin

înaintea oglindei, căci barba şi perul li
erau cu totul derangeate de vént. Tocmai
când termina cu toaleta şi voi sft urce
scările ce dueeau In etajul prim, se auziră
sus nişte paşi merunţi, şi cineva venia,
cântând cu jumătate voce, o melodie vo
ioasă. Ca Împins de-o mână nevezută, iuţi
pasul, şi sărind tot câte doue scări ajunse
aşa de repede sus, tncât o umbră sveltă
şi graţioasă, care tot aşa de iute grăbise
să scoboare, se lovi cu putere de umërul
lui. Cu un ţipet, cât spaimă, cât sfială,
drăgălaşa umbră voi să se dea la o parte ;
piciorul tneâ ii aluneca, şi dacă doctorul
n'ar fl spriginit-o de talie, desigur s'ar fl dat
de-a rostogolul până 'n jos.

tul de-a confisca armele ce trec prin por
turile otomane, căci—zice ştirea—aceasta»
In contrast cu convenţiile încheiate şi ci
dreptul internaţional.
Emirul Afganistanului contra Ţarn
lui. Cu datul 27 1. c. se telegrafează din
St.-Petersburg,
că chanul АЪатгаКѵщ
emirul Afganistanului, pe care nu demult
Tarul 1-a numit general rusege, — a edat
o ordonanţă, prin care porunceşte să fit
nimicite toate drurt.urile, ce duc din Culac
în Herat şi a întărit paza la hotarele {erii,
Glasul principelui de Orleans. O ştire
sosită dia Londra, cu datul 27 Ianuarie n
spune următoarele:
Principele de Orleans, primind în au
dienţă pe amicii sei roialiştl, achitaţi din
partea tribunalului de stat al Franciéi, H-a
ţinut o vorbire, în care, între altele, a zis,
ca-'l este tare voinţa de a continua lupta m
cea mai mare energie. A apelat Ia spriginul
tu'uror acelora, cari iubesc Francia şi ar
mata ei, şi a adăugat, că monarchia va
apëra libertatea şcoalei şi dreptul de întru
nire; va lupta împotriva ovreismului şi a pu
terii int rnaţionale.

Ce sunt tradiţiile monarchice? Ele
pun prea mare deosebire intre Ovreii cari
n'au astfel de tradiţii şi creştinii, cari le
Plecarea prinoipesei Stefánia.
au. Tradiţiile monarchice trebue dar' di
struse, căci mal poate veni vre-un Filip II.,
Ziarul .Localanzeiger' din Berlin, înBă dea pe semiţi tndërët de la dominaţia tr'unul din numeril ultimi, publică dia
lumeî, cu o miie de ani.
Viena următorul comunicat :
.In Hof burgul împerătesc din Viena
De ce este Ovreiul liberal în teorie?
Pentru că libertatea excesivă este vrăjmaşa •ma de 22 Ianuarie a fost o zi critică. De
orl-căre! discipline, orl-căre! uniri intre sëptëmâni de zile deja petractărî extraor
dinar de încurcate se petrec Intre contele
elementele cari pot combate pe Ovrei.
De aceea Ovreul este vrăjmaşul cre CholonievszJcy, şambelanul sau măiestrul
dinţei şi cultului la alţii: el este însă superior de curte al vôduveï principese
credincios şi cucernic în templul sëu.
De Stefánia şi între cabinetul curţii. Ѳсориі
aceea este el tn contra tradiţiilor la alţii: acestor pertractări a fost să se facă inven
el Insă păzeşte prescripţiile talmudului cu tarul deplin al tuturor obiectelor, cari for
o sfinţenie exagerată. De aceea vrea mează proprietatea princesel Stefánia at&t
Ovreiul înlăturarea a tot ce poate forma în Hoiburg, cât şi tn Laxemburg Pe larga"
un element de unire Intre creştini şi vrea toată mulţimea miilor de felurite morunsă Introducă elementele corosive şi di ţişurl, cari au sporit proprietatea părechel
zolvante, ca să slăbească pe creştini faţă moştenitoare de tron, luarea inventarului
n'ar fl împreunată cu atâtea greutăţi, dacă
de el, care române unit şi puternic.
n'ar n trebuit In acelaşi timp să se con
state : cari lucruri au fost ale moştenito
„Rom. Jună".
rului de tron Rudolf înainte de căsătorie,
şi cari le-au câştigat după căsătorie, cum
şi cele adunate drept cadouri şi cari tşl
au provenienţa din timpul celor 11 ani de
vëduvie a princesel.

Revista externă.

Conferenţă de ambasadori împotriva
Turciei. Cu datul 27 Ianuarie se telegra
fează din Constantmopol, că tn 26 1. c. am
basadorii de acolo al puterilor străine au
ţinut o conferenţă, tn care au hotărtt să
adreseze Portei o nouă notă în afacerea
comercianţilor din statele lor, car! sunt
scurtaţi în dreptul lor de autorităţile tur
ceşti, la trecerea lor pe la oficiile de vamă
prin analisa chimică, ce li-se făcea In articolil de vânzare. Au decis apoi să res
pingă şi pretensiunea Portei privitoare la drepişl pleca capul ceva şi mal mult şi o să
ruta pe frunte.
„Ah, doctore, astômpëra-te ! * îngâna,
sermana Lucia, desfăcondu-se cu putere din
braţele lui şi dispărând tn coridorul de-alăturl. El se uità cu ochii mari şi dornici, in
urma e l ; inima-I bătea straşnic, şi d'abia
mal putea respira. După-ce aştepta câte-va
momente, pentru a se linişti, deschise uşa
ce ducea tn salonaş. Ana tşl ridica ochii,
şi amândoi se priviră ţintă timp de câteva
clipite, par'că ar fl voit să se întrebe ceva.
Andreiu fu cel dintâiu care işl pleca ochii.

.Te rog, doctore, apropie scaunul de
colo, sau poate preferi să te aşezi lângă
cămin ? Mal întâia însă fll aşa de bun şi
ridică
puţin lampa I
. 0 , o, cum tremură mititica ! şopti
„Aşa. Uf, ce roşu eşti 1 De ce al aler
Andreiu, aproape, de tot aproape de urechia el ; şi Lucia, fără să se mal gândească gat aşa de tare?"
mult de ѳ bine, de e rëu ceea ce face, căci
„Dar' n'am alergat de loc, numai vôn
cine iubeşte odată nu-'şl dă seamă de ce face, tul ăsta urîcios te irită astfel I'
numai după-ce e prea târziu, vede limpede ;
. T e uiţi tmpregiur, şi pari a căuta
şi Lucia înch'se ochii şi işl răzima capul ceva? Mica mea verişoară e dusă să cum
de pieptul lui. Cu o idee numai, işl pleca şi pere ceva pentru mine. 8per Insă, că nu
el capul şi stringôndu-o uşor, i-se uità in va zăbovi mult*
faţă. Genele-I lung! ii desmierdau obrajii
Andreiu se aşeza tn faţa el, şi o privi
rotunzi, acoperiţi de-o pieliţă moale şi stră cu atenţiune. Lupta şi durerea nu măresc
vezie, ear' respiraţia el li adià aşa de cald frumseţea unei femei, ear' nopţi nedormite i-o
tn obraz, încât II făcu să simtă şi căldura răpesc cu totul. El o privia perdut, căutând
şi frăgeziunea corpului ce ţinea tn braţe. un cuvânt potrivit pentru a continua con
Ear' farmecului acestei vieţi tinere şi plă versaţia, care nu mal venia delà şine, ca
pânde, cine 'iar fl putut reeista? Andreiu alte-dăţl.

Cel dintâiu grup al obiectelor, cari
formează proprietatea esclusivă a deceda
tului moştenitor de tron, Ie moşteneşte ti
neră archiducesă Elisabeta, fiica lor. Ceealaltă parte de avere, care s'a adaus averii
archiducelul in timpul căsătoriei sale, prin
Învoială reciprocă se împarte între princesa
mamă şi între fiica archiducesă, şi nuirai
partea, ce princesa Stefánia ca veduvă a
currpërat sau a primit, aceea o duce cu
sine în noua sa patrie. Măritişul vëduvel
princese din nou se divulgă tn lume şi cu
nunia ei va fi în prima jumëtate a lunel
.Faci grije multă amicilor d tale,
doamna meal Pentru-ce
nu-'ţl
grijeştî
ma! bine sănetatea?*
.Amicii meî pot fl deplin liniştiţi, eu
nu më simt de loc bolnavă I
.Dar' eu, Ană, eu nu më pot linişti
vëzôndu-te 1"
„Ah? Asta este altceva. Atunci desi
gur va trebui să fac ceva, pentru liniştea
d tale?*
, D e exemplu?"
,De exemplu — să zicem — o căletoriel Da, o căletorie lungă, frumoasă şi
cât se poate de îndepărtată.'
, D e când 'ţi-a venit idea asta?"
.Idea nu e de Ioc nouă, o nutresc deja
de mult.'
„Se poate, că nu ѳ nouă, dai' tn tot
caşul, barbară I*
.Ştii că al haz ! Şi faţă de cine, dacă
tml dai voe să tntreb ?
Pată de — mine* ar fi vrut să zică,
dar' gândindu-se puţin, adause: .faţă de
cel cari te iubesc 1*
.Atunci acel care më iubesc sunt
mari egoiştii* zise Ana, isbucnind in
tr'un rîs silit.
.Al dreptate. Dar' nu este orl-care
iubire egoistă?*
Ea il privi cu tnduioşire, şi tn urmă
clătinând Un din cap, rëspunse : ,Nu, ami
cul meu, există şi o dragoste mal mare,
й

Hertie. In aceeaşi zi, 22 1. c , s'a petrecut
duiosul .adio' latre princesa mama şi In
tre fliea sa arehiducesă Elisabeta. Cat de
greu li a căzut amèndorora această despăr
ţire, — cine ar fl In stare s'o spună !
Imediat după despărţire tinera arehi
ducesă Elisabeta a plecat pentru scurt timp
le Görz, ca să nu fie martoră la plecarea
mamei sale. Cu prilegiul „Balului la curte'
se re întoarce earăşl, când apoi se va presinta ca arehiducesă de sine stătătoare, cu
•ambelana sa proprie. La primul bal de
curte, petrecut ia 9 Ianuarie, cea mai mare
grije s'a pui pe toaleta archiducesel. DInsa
e de 16 ani, un boboc de copilă gingaşă,
înaltă, modestă la calme, resemtft şi cu
un farmec dulce, care at&t de bine le şede
copilelor de versta ei.
Aceste Însuşiri e'au manifestat când,
cu prilegiul balului In haina sa albă,
simplă afară din cale, s'a présentât de pri
ma dată Iu rondul dansatoarelor curţii. In
simpla ei haină parfumată, nu stăluciau de
cât câteva Dre de argint, şi împodobită nu
mai cu câteva mărgăritare, ear' decoraţiunea întreagă era un şir de mărgele şi tn
părul ei blond o singură diademă de bri
liant
La aaastă primă
păşire
tinera
arehiducesă avea ochii fixaţi la păment
şi In obraji doi trandafirel. Era încântătoare.
Bătrânul Monareh a încuragiato
cu
simbrie pline de bunătate ; erau însă unele,
cari nu glsiau lntr'tnsa destulă présenta de
princesl. Aşteptau adecă aceste figuri ne
mulţumite, ca drăgălaşa fetiţă de 16 ani,
plină de o modeşti* plăcută, — Bă fie o
,jrande dame.
Pentru ultima oară, va să zică, văduva
princeeă Stefánia s'a présentât la balul
curţii împărăteşti, şi cu greu se poate
crede, ca mama şi fiica să mal aibă în
tâlnire la asemenea ocasil festive. Căile
lor se despart: tinera arehiducesă va
merge pe calea croită de obiceiurile mo
ştenite şi de eticheta de la curte, ear'
princesa mamă pleacă pe un drum cu
totului liber. O damă din cea mal înaltă
societate, care stă In intime ielaţiunl cu o
damă de oaoare a văduvei prineese, po
vesteşte o convorbire a acesteia cu dama
sa de onoare. Când adecă se încercau să
abată pe văduva princesa de la planul el
de a se căsători, dlnsa ar fl zis :
„Voi toate vorbiţi la feli Imi înşiraţi,
ce am e l perd şi de câte mă lipsesc eu însămi !
Voi credeţi, că mo puteţi desmönta şi că
mă arunc într'un lucru necunoscut, unde
ta scurtă vreme voiu avè să më căiesc. Eu
Insă tuturora vö răspund : Voi nu cunoa
şteţi amorul !"'

La prânzul festiv ce s'a dat la Sibiiu
de Inaltpreasflnţia Sa metropolitul Meţianu,
a vorbit şi dlCosma, despre al cărui toast
eată ce scrie „Telegraful Român" :
„A vorbit ШОІ dl Parteniu Cosma pen
tru Ilustritatea Sa dl comite al Saşilor şi
corniţele-suprem al comitatului Sibiiu, dl O.
Thalmann. Vorbitorul a atins entusiasmul,
cu care toată lumea cinstită din statul no
stru a salutat înainte cu un an venirea In
fruntea terii a unui bărbat de stat ex
celent, care In o situaţiune politică În
curcată s'aresolvat să guverneze cu obser
varea legii, dreptului şi a dreptăţii, accen
tuând că este o norocire pentrn comitatul
nostru, că are In fruntea sa en bărbat,
care, când va sosi timpul ca şeful guver
nului să-'şl poată executa programul, pe
basa însuşirilor ce-'l caracterisează va şti
să-'şl facă datoria, precum şi In trecut —
înainte de a fi chiemat In fruntea naţiunii
sale şi a comitatului — ca fia credincios al
poporului seu, ca advocat 'şi-a împlinit che
marea, apărând legea şi dreptatea''.
*
Statal major al armatei României
se ocupă cu facerea aşa numitelor hărţi de
etape, pentru cunoaşterea poporaţiunil terii,
a locuinţelor şi a produselor agricole.
Pentru ajungerea acestui scop, statul
major a cerut ministerul*! de domenii să-'l
pună la dispasiţie statisticele necesare.
*

Chestiunea Porţilor de fer,
care este obiectul negociărilor diplo
matice între România şi^Ungaria, preo
cupa pe mulţi scriitori de valoare
din Románia. Intre aceştia este şi dl
P. 6r. Cantili, fost secretar al consi
liului de miniştri, care a scos de sub
tipar o carte Intitulata „La
question
des taxes de péage

aux Portes

de fer."

Este o lucrare de valoare.
*

DemonstraţiunI cehice îu chestiunea
„zde". „Politik* anunţă din Brodul-boem:
In 21 I. c. s'au făcut mari ovaţiunl aici
proprietarului A. Struat, care, pentru-că a
strigat .zde* la adunarea de controla, a
stat Închis zece Bfiptemânl. O mulţime imensă
'1-a aşteptat la gară. Când s'a dat jos din
tren, a fost salutat cu „Slava!" sgomotoase
şi neîncetate. Toţi, bèfrâni şi tineri, băr
baţi şi femei, se grăbiau să 'i strtngă mâna.
Călătorii din trenul accelerat priviau cu
mirare la această scenă. In mijlocul imen
sei mulţimi şi tn sunetul cântecului ,Hej
Slovane*, reserristul Struat fu condus In
oraş. Nici un gendarm nu s'a arëtat nicăiri,
nici o uniformă nu s'a vëzut. In casarma
gendarmilor erau consignaţl gendarmil, cari
fură întăriţi cu 16 oameni. Mulţimea trecénd
Arad, 30 Ianuarie 1900.
pe acolo a isbucnit tn strigări ironice. Seara
Budgetul comun al Austriei pe anul s'a arangiat tn sala de gimnastică o festivitate
1900, sancţioaat de Majestatea Sa împă în onoarea lui Struat.
ratul, a fost publicat In foaia oficială .Wie
ner Zeiturg" de la 27 Ianuarie n.
Negru-roş-auriu. Curtea supremă im
perială din Viena a enunţat zilele trecute
o decisiune, car'* şi pentru noi—zice .Pa
mal înălţătoare, care nu cunoaşte egoism.* tria" din Cernăuţi—este de importanţă m«re,
.Bărbatul nu cunoaşte o astfel de deoarece prin ea se decide, că purtarea
tricolorului nu se poate opri din fie-ce causa.
dragoste.
.Dar' spunem acuma, Ano, de ce de Societăţile germane de gimnastică din Iglau
şi Laibach au fost de astă dată, la a căror
atâtea flptămânl încoace te fereşti cu atâta plângere s'a făcut dreptate. Societatea din
stăruinţă din calea mea? De ce te-al în Laibach a decis o schimbare a statutelor
sale, care însă a fost interzisă din partea
străinat de mine?"
guvernului Carintiel, din causa că tn urma
.Ce te îndreptăţeşte Ia o astfel de în acestei schimbări a statutelor, distincţiuaea
trebare? Nu cred s t mă fl purtat vre-odată societăţii avea să fie purtată pe o panglică
negru roş-aurie. Prin aceasta societatea să
neprietenos.*
fi сошів o faptă politică, care nu încape
„Vezi că ear' mă ocoleşti, şi cu toate in cadrul el de activitate. In plângerea sa
societatea zice, că distincţiunea sunt cel
aetea cred că merit un răspuns hotărtt."
patru F ai gimnasticilor, tăiaţi tu tinichea
.Atunci Întreabă mal desluşit."
şi cu inscripţia .Laibacher Turnverein*.

NOUTĂŢI

„Cu plăcere. Ştii prea bine, că am pus
In manile d tale hotărtrea sorţii mele. El
bine, o să'ml spui azi ce pot spera?"
.Cum pot eu lua răspunderea Intr'o
cestiune atât de importantă, şi ce cuvinte
Bă găsesc ca să nu te mâhnesc ? E atât de
greu ce ml cerii!
.Crede-mö Audreiu, nu exagerez, azi
dimineaţă, deşteptându-mo, aşa din senin,
m'a apucat un dor de călătorie, întocmai
ca pe sărmanele paseri călătoare. Fac parte,
precum se vede, din ceata lor, şi sunt si
gură, că n'aş mal putè suporta monotonia
unei vieţi casnice.
(Va urma)

Distingerea panglicel treicolore a fost de
cisă din causa, că alte societăţi poartă panglice alb-verzl şi slavone. Prin purtarea tri
colorului nu se manifestă Insă oare-care
tendenţă politică. Colorile negru roş auriu
sunt culorile Germanilor şi prin simbolul
lor are să fie cultivată conştiinţa naţională
germană. Aceasta însă nu înseamnă o co
chetare cu imperiul german, ci omogeni
tatea Germanilor din toate ţerile. Dacă tn
Austria ar dori cineva să manifesteze un
germanism vrăjmaş, atunci ar trebui să
aleagă colorile negru-alb-roş, cart sunt co
lorile Germaniei. Unicul stat german, care
are colorile oprite ca colori ale tőrei, este
principatul Reus şi tntr'acolo nu gravitează
societăţile gimnastice din Austria. Chiar
Impöratul Francise losif, ca preşedinte al
adunării principilor din anul 1863, a şezut
sub tricolorul negru-roş-auriu şi trupe au
striaco In anul 1866 au luptat sub acest

tricolor, ca al optulea corp de armată ger
man. Colorile negru-roş-auriu nu manifestesteaaă o tendenţă politică, ci pur na
ţională. Şi cultivarea conştiinţei naţionale
a popoarelor este un drept garantat prin
constitutione. Societăţii gimnastice din Iglau
'i s'a fost conces întrebuinţarea unul steag
negru-roş-auriu. Locotenenta din Brünn Insă,
care a fost permis purtarea acestui steag,
a interzis-o aceasta In urmă. Şi plângerea
acestei societăţi cătră curtea supremă a
imperiului combate din motivele mal sus
înşirate dieposiţiunea locotenentei In pri.
vinţa tricolorului. Curtea supremă a impe"
riulul tn aceste două caşuri a decis Insă :~
că plângerea ambelor societăţi de gimna
stică este întemeiată şi îndreptăţită, pentrucă colorile negru-roş auriu, în sine nu au
nici o importanţă politică, ci simplu na
ţională.

că Pipes era om bogat. Ar fi putut oare
un creştin sevtrşl nişte mişeii! aşa da ne
auzite ?
Ceea ce e mal trist e că, după ce
biata fată, cu chiu cu val, a isbutíí să
scape de jugul ovreiului, aceasta cu con
cursul autorităţilor, susţinend ti
fata e
„proprietatea" lui, a luat-o înapoi de Ia
soţii Philippovich, unde biata se refugiase.
Ruşine acelor slujbaşi ai statului, cari
ocrotesc cu scutul legii pa un mizerabil ca
jidanul de care vorbitm!
*

Goana cânilor. Căpitanul poliţiei din
Arad prin ordonanţă dispune, ca timp de
40 de zile toţi cânii de pe teritorul oraşului
să fie provezuţi cu botniţă, fiindcă sëptëmâna trecută foarte mulţi câni suspecţi
cutreerau stradele oraşului.
*

Poşta redacţiei.
Proces pentru cununa lui Iancu.
D-lor
T.
R. Cluj şi T. O. în Rieny:
Pentru cununa depusă pe mormântul Iul
Iancu s'a intentat proces, scrie „Tribuna". Am scris respectivului tnveţător pensionat,
Membrii deputăţiei însărcinată cu sëvîr- care se recomandă în foaia noastră.
şirea actului, domnii studenţi Coriolan Steer,
George Novacovic! şi loan Scurtu sunt citaţi
pe ziua de 13 Februarie, ca acusaţl îna
intea judecătoriei din Baia de-Criş''. Pro
cesul s'a intentat pe cnvêntil imposibil al
. . . „agitaţiei la contra religiei !' Au unii
Amënunte asupra perderilor
patrioţi talentul a se face de rîs.
Englezilor.
*

Ш Л Ш ŞTZSI

Maeştrii cojocari din Lugoj arangează
o petrecere cu joc Sâmbătă, în 10 Februariu st. n. 1900 tn sala otelului .Concor
dia" de acolo, la care Invită Comitetul
araogeator. începutul la 8 oare seara. Pre
ţul de Intrare: De familie de 3 persoane
3 coroane, de persoană 1 coroană şi 20 fii'
Venitul curat e destinat pentru ajutor la
flamura maeştrilor cojocari din Lugoj,
*
Invitare. Tinerimea plugarilor români
gr. or. din Jertof Invită la concertul, îm
preunat cu teatru, ce-'l vor ţine în sala şcoalei
gr. or. rom. de acolo la 23 Ianuarie st. v.
1900. Pr.gramul eate foarte variat. După
concert se va représenta piesa : , Serăeie
lucie", comedie într'un act de I. Vulcan,
începutul la 7 V* оіѳ seara. Intrarea de
persoană : locul 1. 80 fii., locul II. 60 fii.,
locul III. de stat 40 fii.
Executor ucis. Un anume Pândi Mi
hály din comuna Асза, execuat pentru o da
torie, avea acum să fie şi licitat. El Insă
a prevenit licitaţia astfel, că a eşit din
odaie tn calea executorului Körtvüyesi şi
1-a împuşcat, ear cadavrul 'i-I'a tîrît din
tinda cisei pe jos până într'un păreu de la
marginea uliţei. S'a înfăţişat apoi el însuşi
la casa comunală, unde a fost arestat şi
pus tn fiare.
*

Un prinţ — că'ugër. Mănăstirea ordi
nului Benedictin Emaus din Praga a primit
zilele acestea tn rtndul călugărilor săi pe
prinţul George Lichtenstein, în verstă de
20 ani. Prinţul-căluger este fiul cel mai
tinör al prinţului Alfred Lichtenstein, mem
bru In casa seniorilor din Viena. Noul nume
monachal al prinţului-căluger este Ilde
fons. Actul de introducere în ordin al tinerului prinţ s'a petrecut tn chip sărbătoresc,
la care au luat parte un mare numër de
aristocraţi, mai ales din familiie Lichtenstein, Lobkovritz, Schöuborn şi Schwarzen
berg.
Exposiţia de la Paris. Ştiri mai
noue vestesc, că pregătirile şi lucrările la
exposiţia universală din Paris se urmează
cu foarte mare grăbire astfel, că deschi
derea ei inomis va fl tn 15 Aprilie a. c.
Direcţia generală a exposiţiei a şi provocat
pe exposant!, ca obiectele de expus să le
trimită până la finea lunei Februarie, căci
altmintrelea nu vor fl primite. Guvernul
francez a închiriat acum şi o admirabilă
vilă a doctorului Evans pe seama domni
torilor din Asia şi Africa. Cel dintâiu
locuitor al acestei vile va fi şachul Persiei,
care 15 zile va petrece la Paris. Altmintrelea
guvernul Franciéi n'a Invitat рѳ nici unul
dintre domnitori, dar' ori-eare, dacă va
veni, va fi primit cu mari ovaţiuni. Până
acum împoratul Germaniei nu 'şi-a înştiinţat
încă visita.
*

Pierderile ce au suferit Englezii
în lupta delà Spionskop, suni mult
mal mari decât se spunea la început.
Desastrul este complect pentru En
glezi şi se zice, că consiliul superior
de rësboiu din Londra a şi telegrafiat lui
Roberts să«ordone retragerea

de sub La-

dysmith, ear lui White să se predea,
ca astfel toate trupele engleze să
înceapă altă campanie, pe basa ce
se va hotărî după ee Roberts va
primi ajutoare însemnate.
Eată telegramele mal noul:

Londra, 29 Ianuarie. Sunt ni
micite nu numai trupele de sub
comanda lui Warren, dar şi oş
tirea comandată de Littleton. En
glezii s'au retras dincoace de
Tugela.
După ştirile mai recente, ge
neralul White va mai face o în
cercare să iasă din Ladysmith şi
apoi se va preda.
Din Pretoria se telegrafiază,
că Englezii ar fl perdut 5000 oa
meni şi întreaga artilerie.
Ştirile despre pierderile ace
stea au făcut o colosală sensaţie.
Mulţi cred că rësboiul se poate
considera ca încheiat. In contra
lui Buller este o revoltă gene
rală. Se cere să fie dat în jude
cată, mai ales că şi despre în
frângeri a trimis într'una ştiri
false. Emoţia este cu atât mai
mare, între E n g l e z i , cu cât
deşi Buller n'a înştiinţat din alte
telegrame reiese însă, că şi retrăgendu-se pe partea de sud a Tugelei, trupele engleze au suferit
perderî colosale.
Londra,

29

Ianuarie.

Agenţiei

„Reuter" 'i-se raportează, cu data
2 4 Ianuarie, din taböra Burilor de
lângă Modder-Spruit :
„După rapoartele bure despre ocu
parea Spions-Kop-ului
din partea
En
glezilor, — aceştia au surprins pe Buri.
Burii însă au primit ajutor nou şi ast
fel au ocupat doue coline din apropiere.
Sub scutul artileriei Englezii
au pornit
un asalt cu baioneta,
cucerind
unele
ridicaturi ale muntelui, dar Burii 4-au
măcelărit cumplit. Mai târziu Burii au
împresurat
înălţimea
principală,
unde
Englezii erau împrejmuiţi
cu şanţuri.
„In cel dintâiu şanţ 150
Englezi
s'au predat, ear' în celelalte şanţuri s'au
opus cu multă înverşunare;
în cele din
urmă au fost alungaţi şi de acolo. Din
tre Englezi 1500 de oameni au rëmas
pe câmpul de luptă. A fost însă
mare
şi per der ea Burilor."

TTn jidan negustor de sclavi. In
Praga s'a pripăşit de câtva timp un jidan,
anume Moritz Pipes, care cumpërgse o
fetiţă, anume Juana din Argeniina şi adu
condu o cu el o chinuia In modul cel mal
barbar. Biata copilă era bătută tn fiecare
zi şi silită să se culce tn latrină sau pe
scările casei, căci tnlăuntru jupanul Moritz
nu voia s'o primească. Hrana ce 'i-se da Editor: Aurel Popovici-Barcianu.
era de cea mal proastă calitate cu toate Red. respons.: loan Bnssu Siriann.
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E C O N O M I E .

se află tn deposit spre vônzare următoa
rele opuri şi broşuri :

G r & n e.
Preţurile de la 80 Ianuarie
Arad:

B.-Pesta

Grâu Aprilie fl. 6 . 8 0 - 7 —

fl.

7.71-7.74

Cucuruz Maiu
vechiu ,
Orz vechiu ,
,
nou ,
Secară A p r . ,
, vechiu „
Ovöa
Apr. .

.
,
,
,
,
„
,

4.99—6.01
5.20-6.50
5.65-6,60

4.10-420
5 . 1 0 - 5 20
5.40—5.50
5.30—5.40
4 . 2 0 - 4 30

6.42-6.43
6.10—6.85

Cursul picţii din Arad.

„Teoria dramei" de Dr.IosifBlaga.
Preţul 1 fl. 8 0 cr.
„Cuvântări bis. de Massilon traduse
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 5 0 cr.
.Lupta pentru drept" de Dr. R. Ihering traducere, de T. V. Păcăţeanu
Preţul 1 fl.
„Din vremuri apuse" de Iudita Secula, Preţul 5 0 cr.
, Juvenilia", prosă şi versuri de
Sextil Puşcariu. Preţul 8 0 cr.
„Vieritul", de Petru Vancu. Preţul
5 0 er.
„Pribeag", de I. Sceopul. Preţul
75 cr.
La facerea comandelor, cari s e
vor efeptui prompt, rugăm a s e
adauge şi spesele de porto postai.
Administraţiunea „Trib. Pop."

Hârtle-monetă romană Gimp. 11. 9-48 vend 9.53
Lire turceşti
19.18.90
Imperiali (15 B. aur)
12".126.—
Rable roeeatt 100 à
5.68
5.68
Galbeni
9.56
9.48
Napoleon-d'ori
.Biblioteca Teatrală', apare In Braşov
58.50
58.96
100 Maree germane
11.90
ediţia Societăţii de teatru Român. Broşura'
UM
Livre sterling

7 cuprinde „Unde dai şi unde creapă'-,
comedie In 2 acte Al. Coşmar, localisata
Spirt:
de Iuliu Popescu. Numele dluî Iulia Po2 1 Oct.
Spirt rafinat; cu toptanu
55.50 pescu, mal ales ca traducëtor şi localisător
„
,
cu micu
56.60 al mal multor piese de teatru, este cuno
54.50 scut şi apreciat la noi. D-sa a tradus şi
,
brut
cu toptanu
55.50 „Bustul", jucat cu atâta succes de dile
,
.
cu mic
tanţii români din S.biiu, înainte ca 5 ani.
Piesa de mal sus desigur va fi primită cu
Porci:
plăcere şi diletanţi! români vor juca-o cu
fPiaţa Steinbruch)
predilecţie. No! o recomand: m cu toată
căldura.
Este o localisare bună a unei
Ungari; greutate:
bătrâni 320—880 kg. 40
4 2 . cr. p. kg. piese teatrale de valoare.
*
tineri
320—390 „ 44
44.5 , . „
A apărut In editura de arte
2 5 0 - 3 9 0 „ 44
46 . , „
grafice
„Minerva"
din Bucureşti
,
până 250 „ 45
46 , , ,
„Călindarul
Mlnervei"
p e anul
mijlocie 240—260 , 4 7 . 5 . - 4 8
„ „ „
1 9 0 0 cuprinde o mulţime de lucruri
frumoase şi instructive.

O carte bună. Distinsul nostru pro
fesor din Braşov, Dl Vasilie Ooldiş a lucra
o folositoare carte şcolară: .Geografia
pentru şeocdele 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 exemplar 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.
O recomandăm cu toată căldura învëţătorilor noştri.

I. Agricultură. — II. Ape (mori de api
aavigare, broduri, plute). — III. Soaiele şipăr
strarea vitelor, — IV. Cause comunale. V. Drumuri şi vama. — VI. Finanţian
VII.
ndustrie. — VIII. Judecătorie. —,
IX. Matriculele de stat. — X. Militare. XI. Mine (Ocnărit). — XII. Moştenire. — ХШ,
Ordinea publică (Ajutor la nenorociri, Adu
cerea puştilor din altă ţeară, Apa de sodă,
Ajutorarea eëracilor, Adunări publice. Aia
cerea cu zăloage, Boalele epidemice, Birturi,
Curăţirea coşurilor (hornuri), Curăţirea uli
ţelor, Calea ferată, Cetăţenia de stat, Es
cortarea, Edificări, Instruarea în joc, Invenţiuni (descoperiri), Legea de presă, Lucruri
găsite, Mësurarea bucatelor, Monumente
istorice, Ospătarii, Plata medicului, Piaţa
(Têrguri), Poştă, Privilegii (Patente), Paza
contra focului, Societăţi (bănci, casa de
păstrare), Sîte de aramă, Sdrenţe, Sëmênte
de bucate, Instanţieri, Şcoală secretă. Ţi
nerea cânilor, Trecerea în altă ţeară, Tipo
grafie, Vênzarea bureţilor, Vênzarea de
puşti şi prav de puşcă, Veninuri). — XIV.
Orfanale. — XV. Păduri. — XVI. Pescui
XVII. Beligiune. — XVIII, coală — XIX.
Sănătatea publică. — XX. Servitori. —
XXI. Vênat.

Ori-ce daraveri, pe cari poporul
le are aproape zilnic atât cu diregeExerciţii intuitive şi gimnastice, ma toriile administrative, cât şi cu jude
nual pentru învoţătoril şcoalelor poporale cătoriile din patrie, cărturarii din po
române, întocmite după plan, de Ioan Tu- por l e află în cartea aceasta toate
ducescu, înveţător în Lipova. Ediţia a Iii.
la un loc, bine lămurite şi spuse tn
Preţul unu! exemplar: 30 crucerl.
limbă poporală şi înţeleasă de toţi.
Preţul acestei cărţi folositoare
este
numai 1 coroană ( 5 0 cruceri)
O nouă carte folositoare. Sub
şi s e poate comanda atât la autor
titlul: „Amicul Poporului, îndreptă
în M.-Pécska, cât şi la
administraţiunea
tor în cause administrative
şi judecăto
„Tribunei
Poporului".
reşti pentru poporul român, de Titu Vu*
culescu, pretor, a apărut tocmai acum
„Drepturile,
datonnţele
şi respon
In tipografia
„Tribunei
Poporului" In
sabilitatea
membrilor
de
direcţiune",
de
Arad o carte în adevër folositoare pen
Alfred
Kormos,
trad.
de
Constantin
tru popor. Ba s e extinde pe 1 4 8 pa
gini, In format 8 ° mare, cu un tipariu Pop, funcţionar la „Albina". Carte
frumos şi bine îngrijit, broşată ele foarte importantă pentru membrii din
gant şi scrisă Intr'un limbagiu la În direcţiunea tuturor institutelor de
ţelesul poporului. Cuprinsul pe scurt bani şi a ori-căror societăţi p e acţii.
al bogatului matelial al cărţii este Costă 1fl.5 0 .
următorul :

A apărat în tipografia

Călindarul nostru

noastră si se află de vênzare

pe anul visect 1900

ca prim călindar scos în tipografia noastră

Administraţia „Tribunei Poporului"

a apărut tocmai aeum
sub numirea

en ilnstrajinni, cn nn bogat şi variat cuprins literar.

„AMICUL POPORULUI"

Preţul 30 CP.
plus 5 cr. poro postai.

„îndreptător in cause'adminlstrative şi judecătoreşti pen
tru poporul român"
de TITU VUCULESCU pretor,

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

Bi

Doritorii de a şi-1 procura sunt rugaţi
a se adresa la
Administraţia „Tribunei Poporului"
La eomande mai mari de ІО exemplare

© carte In adevër folositoare pentru popor care cuprinde sfa
turi şi Invoţături d e foarte

mare

folos pentru toate trebile şi

dăm 20% rabat.

trebuinţele poporului.

ADMINISTRAŢIA
Administraţia

„Tribunei Poporului"

„Tribunei Poporului".

£1

