Arad, Лоі, 14/27 3Iartie 1902

Anul VI

N r . 50

REDACŢIA

ADMINISTRAŢIA

Arad, Deák Ferencz-utcza nr. 20.

Arad, D e á k Ferencz-utcza nr. 20.

ABONAMENTUL
Pentru Austro-Ungnria:
pe nn an . . . 20 cor.
pe Vj an . . . 10 ,
pe V an . . . 5 »
pe 1 lună . . . 2 ,
N-rlI de Duminecă pe an
4 coroane.
Pentru România şi străină
tate pe an 40 franci.

INSERŢIUNILE:
de un şir garmond: prima
dată 14 bani; a doua oară
12 bani; a treia oară 8 b.,
^ de fiecare publioaţiune.

4

Atât abonamentele, cât şi
inserţiunue sunt a se plăti
înainte în Arad.

Manuscripte ua ae înapoiaţi.

Scrieori

nefranoate

nu se primea c

L u k à o s . . . Szél să bage de seamă
„Daily T." îşi maî exprimă dorinţa înjurăturile ce ee ţtn lanţ tn această presă
insă : delà el nu вз pot primi ase ca guvernul să renunţe la atitudinea in la edcesa persoanei Sale, U vor fi determi
menea scuze, ei este capacitate fl- transigentă şi neîndurătoare de până nat pe Prelatul român a evita cu ori ce
„Magyar Szó" aduce acuze grave
oe&aiune societatea gălăgioasă a acelora,
acum, singura care a stat în calea înche- cari au răsplătit cu petrii darurile Sale mananţiară europeană !
ministrului de finanţe Lukács László.
După-cum vedem, Bánffy începe iării păcii.
rinimoase d* sute de mii pentru scopuri
Zice ca el a риз In toporîşte conver
patriotica şi filantropice. Fie-ne tuturora în
^Daily
Mail*
cere
ca
guvernul
să
să
Incolţiască
pe
foştii
sei
colegi.
siunea datoriilor statului, In suma de
văţătură de vieaţă atitudinea aceasta co
dea
ftits
desluşiri
dacă
serii
buri
vor
să
El este cu atât mal furios asupra
1,036.902,981 coroane, aşa fel, cu Iul
rectă a Excelenţiel Sale. Modestia Lui po
Rotschild şi celorlalţi din consorţiu l e lui Lukàas, cu cât conversiunea s e tratez > pacea în numele lor numai, ori cu trivită vremurilor vitrege, In care trăim.
vine un cAştig curat de 3 0 milioane. face pe când însuşi ministrul de fi învoirea tuturor Burilor? Mal vrea să ştie
In Beiuş, locul, unde Excelenţi» Sa
Banii aceştia ar fi putut să română nanţe arată In Dietă câ are un pri dacii delegaţii cari au vorbit cu Kitschener şi a dfpis rodul c:l mal bogat ei mal ales
tn ţeară, ear nu sâ meargă în strein ă- s o s de 700 milioane coroane în cassa vor să încheie pace şi fără mijlocirea delega- al muncii Sale, ziua de 21 Martie Încă a
fost sStbată in mod mal solemnei. Dimi
täte, dacă Lukács ar fi sâvlrşit in chip Statului, o sumă care ieşind svonul ţiuneî europene.
„Morning Leader* zice ca Cham nes-ţa ia 9 oare s'a celebrat un imposant
isteţ şi binevoitor pentru ţeară această că s e ţine în réserva pentru trebu
Ta D'um prin protopopul Augustin Antal
mare operaţiune financiară.
i n ţ a militare, Lukács a venit şi a berlainé ori Mtllner nu cumva să pună asistat d-; direesor g'mn. loan Butean şi de
Eată In c e chip resumă „Magyar desminţit svonul 1 El, dacă nu pentru condiţiunl cari sâ zădărnicească inchsiarea profesorii Vasihe Stefănică, directorul şcoalei civile ăi f ate, Teodor Bule, vi ce-rectoral
trebuinţe militare se păstrează aceasta păcii.
Szó" greşeala lui Lukács:
internatului Pavel^an, Dr. Florian Stan,
Vasilie Dumbravă, Coriolan Ardelean şi
.Ministrul de finanţe a Încheiat réserva, de c e nu s'au plătit datoriile
cu
ea
f
Elia Stan, profesor de reîigiuae. Cântărite
conversiunea aşa fe), câ după da
biseiktşu au fost executate de corul stulubileul
P.
S.
Sale
Episcopului
Dar,
noi
n'avem
să
ne
ameste
toria de peste o mie milioane sta
d-mţiioc gr. cat. L* serviciul divin a asistat
căm
In
dara
vere
a
aceasta,
deşi
titlu
am
tul d'aci încolo să nu plătească
Michail Pavel.
corpu! profesoral cu elevii şi elevele tutu
4Va% oi % - Datoria aceasta a avea, pentru-că datoriile statului s e
ror
şcoalelor gr. cat. din loc, apoi repreBeiuş, 21 Martie n.
torn este Insă In surisuri de stat, plătesc şi din punga noastră ! Ci 1 lă
Zgomot, fanfaronade, vorbă multă şi sentanţii bisericei surori gr. or. şi ai inter
din cari 3/5 parte s'ar schimba de săm pe patrioţi să se încăiereze, căci beneheiairî costisitoare : eaîă caracteristica natului gr. or. din loc, funcţionarii dome
sine, fiind scrisurile de stat In aşadin discuţia ce s e paartă, pare că vor şi forma, în care s-i îmbracă astăzi serbă niului episcopesc, precum şi un numöc în
semnat de inteligenţă şi popor.
mâni conservative, că nu se despart ieşi la lumină multe adevërurï nemăr rile iub.iare, iară fondul lor ѳ fudulia, lin
După terminarea serviciului divin s'a
de e l e nici tn caz când ştiu că pe turisite încă tn public de presa ma guşire» şi minciuna convenţională.
ţinut iu spaţioasa sală de gimnastică deia
Pentru
toţi
i«b
lanţiî
noştri
mari
şi
viitor In loc de 4 7 2 % aduc numai ghiară.
mici, pentru toţi fudulii, mincinoşii, linguşi gimnasiu festivitatea arangiată cu elevii
4 % . 3/6 parte dintr'o mie de mi
torii şi pentru toii nesăţioşii de glorii vaii gmuasiului după următorul program:
lioane (ca să vorbim In cifră ro
1. „Marş", orchestra soc. d*> lectură.
touse şi petreceri destrabăbts a fost o palmă
Impëratul Germaniei a făcut eri o morală apUcată Ia bun t mp, un veto serios
2. .Imn ocasional", cor bărbătesc.
tundă) sunt 600 milioane coroane,
3. „ Cuvent festiv , de profesorul loaa
pe carï cassa Statului li ar putea visitâ ambasadorului austro-ungar Szögyény- ee de multă vreme se Impunea, felul cum
Marich pentru a'şi exprima condolenţele din Excelenţi* S.i Prea Sfinţitul Episcop nl die Kéri.
schimba fără nici un mijlocitor.
incidentul morţii lui Tisza Kálmán.
4. „Mulţi ani , cor bărbătesc
C Í s i rcmâne gr. cat de Oradea M -ire, şi a
„ Ce face Insă Lukács ? Ei leagă
Ambasadorul german din Viena de 8 rbat si a voit să şl serbeze raral şi tn5. „Vals", orchestra soc. de lec.
6. , Odă Excelenţiei Sale Michail Pavel*
întreaga sumă de peste o mie mi asemeni a adresat în numele Impëratului * - vstol moment ia viee.ţ* unul om, îm
lioane consorţiului strein, care pri Wilhelm o telegramă de condolenţă contelui plinirea da ciacl zeci de ani de funcţiune de prof. R Cupariu, deci. de Cor. Papp,
Tisza István.
la altarul Domnului, în serviciul bisericeï stod. el. Vili gimo.
meşte scrisurile In cursul lor de 95,
şi al bine vestitoarelor tnveţăiuri ale lui Chri
7. tPoutpouri
românesc", orchestra
va să zică dă numai 950 milioane
stes
soc. rie lectură.
în hc de 1000 mdioane. Consorţiul
8. - Frunză, frunzuliţă", cor mixt.
Retras iu Slatina Maramureşului, mo
9. O deciameţie în limbi maghiară.
la preluarea scrisurilor de stat
Pacea buro-engleză.
destul pămeat al naşteri Sale, Prea Sfinţi
10. Puişorul", cor de copii.
tul iub lant închnatu-şi-a ziua cea mal mere
câştigă 5 0 milioane. E adevërat că
Eir se vorbeşte de pace. De astă- a vieţii îa primul read pămontulul, care i a
11. Marş", orchestra soc. de lect.
acest câştig este numai principiar, dată nu fără temeiu. Pentru-că est« lucru
dat
vieaţă
şi
cercului
social,
In
care
i-s'a
Toate punctele diu program au avut
' pentru-că 2/5 a hârtiilor nu le poate cert: membrii guvernului Transvaalian, car! altoit vieaţa. Adusa şi а aminte la această
o
deplină
reuşită. Publicul adunat a primit
preschimba In ѵаіолгеа nominală, au avut alaltăerî o convorbire de 4 y ceasuri zi de faricire de cuvintele poetului : Beatus
şi de asîă-dată impresia, că la gimnasiul
ci v a trebui s ă l e \ ndă In pioaţă, cu Kitschener, despre pace s'au sfătuit.
iile, gui ptvcul negotiis paterna rura bobus din Веіаз tinerimea noastră este cultivată
sais exercet.
cu preţ de 9 7 / , căel atâta e
şi eresients In direcţie sănătoasă şi că In
Nu se ştie ce au isprăvit, dar jude
Pämeatului, eare 1-a născut, şi lui special pe terenul culturii musicale acest
cursul..
când de pe unele semne, pacea e pe cale Dumnezeu, care i-a îndreptat cărările vieţii, gimnasiu stă Ia înălţimea s^, mulţămită stă
Şi aşa mal dç parte, organul lui de a se încheia. Se înţelege, dacă va vrea a ştiut Exeeionţia Sa că I datoreşte toate ruinţelor, zelului şi priceperii profesorului
Bánffy caută sa convingă lumea că şi Botha, De Wett şi Delarey, cari, după isbânz:le câta le a dobôadit şi toată muri loan Buşita.
Puiicsul cel mai valoros al festivităţii
Lukács dă streinilor milionari un ca cum se ştie, sunt foarte dispuşi de luptă rea, cu care şi-a împodobit cale; de o ju
më'ata de veac credinciosului şi iub to.'ui seolar« 8 fost fără îndoială cuvêntul ocasio
şi
dacă
el
nu
vor
pacea,
guvernul,
redou de 30 milioene.
am pooor Dr; aceea exprimatu-şi a voir.ţi nal al profesoTolui loan Kéri. A făcut o
Plin de necaz, „Magyar Szó" (delà presentanţa civilă a Burilor, de geaba ar nestrămutat*, сл lui Dumnezeu eă йе în impresiune ea -elentă curagiat şi francheţa,
chine, pe El să ! laude Ia cântări de bucu eu care vrednicul profe?o- tn faţa chipului
22 c.) s e şi întreabă: „Cine a bleste hotărî contrarul, CÏ.CÏ lupta ar urina.
rio
toţi câţi doresc a labila la soibătoarea strălucit al cinstitului şi do toţi lăudatului
mat Ungaria, ca In veci tot fii sel
Delarey şi Botha, după cum se telesemicentenară.
iufrhnt a «rotat micimea sufletească, golăsă-I strice, s'o lege şi s'o ducă la grafează, sunt dispuşi să încheie o pace
Lui Dumnezsu toată recunoştinţa s'a tatea inimei, lëatatea, egoismul şi preste
reu? Ce a păcătuit naţia aceasta ea onorabilă. De-Tvett însă este atât de rës-simţit pe sine dator, iară oamenilor pace tot îipsa de caracter, care c* un pecingine
nici odată să nu poată ieşi din mocirla, boinic şi se ţine atât de bine tn Oranje, şi bmeeuvêntaro archierească trimisu te a. blăatămat să lăţeşte în societatea noastră
In care a ajuns din causa risipei con că până nu ies Engleza de pe pământul Astfel toată Berbères iubiiară în ziua de 21 românească.
Mnrtie a avut ua caracter curat religio*.
A vorbit despre „măştile de renume
ducătorilor sei?*...
bur, nid nu vrea să audă de pace.
Care
dintre
fiii
poporului
romanes
s
din
ţ*ra
din
comedia
minciunii" şi citând pe EmiŞi după c e face o comparaţie
Foarte mult depinde de altfel delà aceasta era oare mal învrednicit de serbări nescu a arotat, cum
între Kun László, care de dese ţeara Englezi. Să pună adică nişte condiţiunl iubilare mal sfcëtucite şi mal imposante
„Astăzi patimilor proprii
In exploatarea Ismailiţilor, şi între Lu acceptabile.
decât prea bunul Arehiereu delà Orade?
muritorii tcţl sunt rob».
kács, care a dat şi el în arenda stră
Presa engleză este de altfel unanimă Şt care dintre Arehiereil noştri români avea
,Nol
avem In veacul nostru
inilor sarea, regaliile, loteria de clasa, în încuragiarea guvernului de a face o titlul şi puterea că să şl permită manift s
acel soiu ciudat de barzi,
taţii
testivé
mal
mândre
si
mal
meritele
aşa eă într'o bună dimineaţă ne vom pace onorabilă.
.Cari încearcă prin poeme
decât raodeetul stăpân al Întinselor bogăţii
eă de ină cumularzi,
pomeni că Ungaria nu mai există, căci
„Westminster Gazette" scrie : „Fie ale dieceee! gr. cat. oradane?
„InehinOnd ale lor versuri
e dată in arendă, scrie :
Modestia, această aleasă podoabă a
eare englez doreşte ca guvernul englez
la puternici, la cocoane,
„Clausula delà Ischl, pentru care să pună condiţiunl isvorite din suflet nobil inimii omeneşti, a caracterizat totdeaunea
,,8unt căutat? în cafenele
şi f&c Bgomot tn saloane,
Bánffy a fost declarat trădător de Astfel: amnestie revoluţionarilor din Cap- vieaţa Episcopului Michail Pavel Modestia
aceasta a impus şi sorbirii jubilare carac
„Ear
cărările vieţii,
patrie şi câte toate, d'asemenl a land, ajutarea cu bani pentru regenerarea terul simplităţii şi al seriozităţii. In vremu
fiind
grele şi Înguste,
fost opera lui Lukács ear nu a lui \ëriï, revocarea ordinului de exil şi anga rile grele, prin cari trece biserica păstorită
„Et încearcă să le treacă
Bánffy. Tot ministrul definanţeacjamente obligatoare pentru instituţiunî con de sine, nici de altfel nu putea înţeleptul
prin protecţie de fuste.
Prelat să şl dpa consimtöméntul la aran
tual privea însă cu mult sânge rece stituţionale".
„Spuma
asta 'nveninată,
jarea de acte vesele, sgomotoase şi încăr
cum se arucă asupra lui Bánffy peastă plebe, ăst gunoi,
„Daily Telegraph * scrie : „Iniţiativa cate de plăcere profană. Nu este acum tim
„Să ajung' a fi stăpână
trile ce negreşit asupra lui Lukács de a se Încheia pace a pornit delà aşa pul pentru noi Romárul, ca să ne ieşim din
şi pe ţeară şi pe noi I
se cuvenia să fie aruncate.
bărbaţi cari vor să ştie sincer sub ce con piele de bucurie şi de veselie. Dar mal
In mijlocul atenţiunii generale domnul
„Şi sub Bánffy ministrul Lukács diţiunl vor Englezii să trateze despre pace. presus decât toate neagra amintire я van
a sevîrşit ciudate negoţuri, dar subTocmai de aceea eï au şi cerut guvernu daliamulul săverşit Ы 1893 de plebaa ma Kéri îşi exprimă indignarea şi teama, ce
ghiară din Orades-mare asupra reşedinţei
Bânffy se mal treceau asemenea lui englez permisie a merge să intre sale ertiecopestl, strigătele infame de „tră pe toţi trebue eă ne cuprindă, când vedem
prea adese-ori cocoţindu-se în fruntea tre
lucruri, pentru-că el nu era finan în contact şi să se înţeleagă cu şefii buri. dător de patrie" aïe presse! şoviniste por burilor obşteşti oameni, cari numai banul
ţiar, nu se pricepaa la lucrurile lui Va să zică Burii vor iu chip serios pace". uite după glasul imbecilului Piîuk Béla şi tl veaează şi câştigul fără muncă, pentru
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earï vietatea e o nerozie, genial o neferi
rire, şi cari Jas$ Sn umu\ Iar în vieaţa nu
ma? perire, patrezime şi nimicire. Acestor
oameni le lipaaşte iubirea adeverată, care
îs? ara baza îa religmne şi îa credinţă, şi
aceasta este cauza, că el despreţuesc so
cietatea, ae avôid credinţi şi necinstind
reigiunea.
Drept ideal şi prototip al iubire! ade
vëiate prestată oratorul pa Erice'.eaţa Sa
Episcopul Pavai, patronul inatitutslai. despre
care zice earr« următoarele: Cäraetermtfra
accatuï bărbat nobil esta mima ruină de
simţăminte sincere, în care doară su e mi
rare, că s'a formst а*Ьэге1е puternic al
caracterului moral şi c r e ş t i n a . El este
bărbatul ace!», despre eate putero zice, t S
mult i-s'a dat lai. pentra»cä mult а iubit.
In toată vieaţa sa pornind îa faptele Sale
numai din simtesântul propriu intern de
iubire al inimel Salo, şi sedêad ascultare
gedacStoareîor şoptiţi, a produs Intra pro
movarea binelui bisericei, n&ţiusel şi pa
triei sala fapta, cu sari şi-a ridicat monu
ment neperilor. A4r.*eftnâu-9etinerime! z g o :
„Nu fanfaroaneit, nu spoiala, nu vorbei«
seducătoare, nu minciuna şi calomnia, na
clevetirea şi ura; şi nu egoismul să ѵё fb
steaua condueë'oare a vieţi! voastre, ci iabirea legilor lui Dumnezeu şi Ычегісіі, —
iubirea înflăcărată de promptitudine, de a
jertfi • orl-şi-ce, numai dreptatea, adevSrul
şi legea să ss împlinească, — aîuaeî cred
că veţi fi totdeauna csî-ăţenî b-•<«', erediucioşî al patriei, fii devotaţi >;I b,sericei şi
copi! nedealipiţl a! naţiunii .
4

Doamul Kéri termină, mvocéud dola
atotputernicul Dar.n' z?u eduătate şi vieaţă
îndelungată penL-u î^biiaaiul zdeî, ьа?ѳ este
idealul tinerime! şcolare şi ai corpului pro
fesorat.
Cuvântul acesta festiv s produs im
presii adânci în inima aacult&îoriior şi dl
Kéri a fost călduros aplaudat şi felicitai.
in aeslaş timp, în care s'a ţinut festi
vitatea ia gimnaziu, s'a ararjat o ггигшша
producţiune festivă şi la şcoala civils de
fete întemeiata de P. S. Sa Episcopal ibilanţ. Multă lume a regretat, că din esmsa
acestei coincidenţa n'a putut asişti* şi la
preducţiunea fetiţelor, care g fost deschis»
priatr'un discurs frumos al diu" direkter
Vas. Stefânică, prof. gimn. Astfel s'a Rarbit
la Beiuşî rabileul Excelenţei Säle Episco
pului Michail Pavel, despre care se poate
zice cu drept cuvent, că este al doilea în
temeietor al diecese! gr. cat. Oredane şi
că prin faptele salo filantropice ceapă pri
mul loc întră prelaţii calor dote biserici
româna.
în liniştea sa dela Slatina Pr-oa Sfii!ţitaî Episcop а primit mii de ЫіаіШгі tele
grafice dela Românii din toate г-ărţilo, că
rora cn inima plină de recunoştinţă tuturora
le-a dat rëspans de œnltamita tût pe cale
telegrafică.
Dumnezeu tangîaasă-I firul vi-ţii Mări
nimosului Arehierea tecă mulţi ani spre, bu
curia şi roâadria naţiunol române !
Coresp.

CLEOPATRA.
ROMAN
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H A G G A R D R ÍDEK.
Traducere de Her o,
Pe urmă o aşeaai pa Cleopatra din
son pe mSgar, şi fiind foarte obosit, merse
răm încet înapoi pe temui 8ih->mlu?, undp
ne lâsaserăm corabia. Gând »juaaer^n în
fine acolo, nu vëzurSrn ps mor-mi pe câm
puri, decât nişte törar;! cari merge-u la
lucru; dădui drumn măgarului, ia aseîaş'
joc unde-'l prinseseră, şi ne aşezarăm io
corabie pe când feciorii dormiau încă. Daşîeptondn-I, ie poruncirăm să vedieaseă apre
casă, zicêndu-le, că рч eunuihui îi consediarăm, eeea-cu era adevërat. Pieearăm йпхѣ ;
pietrele scumpa şi giuvaerifó regeşti le aS-;unserăm.
Trecură mal mult d<3 patru zile, până
ajunserăm în Alexandria, cfîcî vêutul era
nefavorabil. Fericite zile erau acela» ! hi
Început Cleopatra era cam tăcută şi indi
spusă, căc* o apăsa ceea ce vëzuse şi sim
ţise în piramidă. Dar sufletul ei regesc m
redeşteptă în curênd şi-'şl alungă povara ds
pe sîn Deveni eară eea veche ; aci veselă,
aci serioasă, aci amurousă, aci rte-, aci re
gină, aci femee de rond — meifu sehimMcioasă ca vénturile cerului, şi tot aşa de
profundă, de frumoasă şi nepStrunsă ca
cerul !
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Albumul armatei. Ofiţerii armatei
noastre au hotărît să ofere comandantului
lor suprem, Maje staţii Sale Regelui, pentru
aniversarea a 25 de ani dela luarea Pievoeï,
un superb album militar. Spre acest scop,
ministerul de rësboiu a însărcinat pe dl
Al. Antoniu, autorul albumului României,
ca împreună cu locotenentul Eliad, să
fotografieze în toată ţeara iot ce ѳ privitor
ia armată.
Dată fiind competenţa dlui Antonia
în asemenea materie, nu ne îndoim că
această importanta lucrare va fi la înălţimea

sunt timp că clientul sëu a regretat imediat cele
publicate de Caion în contra lui Carageale
în .Revista Literară*.
procuror lasă la apreciarea curţel
Moartea Principesei de Wied. de a DI
judeca sau amîna procesul.
Telfigrame sosite dela Neu-Wied anunţă
Curtea notâtes te să se proceadă la
că Principesa Maria de Wied, muma M. judecarea procesului.
S. Reginei României, a încetat din vieaţa
Partea civilă cere scoaterea din causa
Luni la orele 6 dimineaţa.
a dlui T. M. Stoenescw, dacă acesta va face
Principes» d=> Wied s'a stins din o declaraţie francă că regretă de tot ceea-ce
vieaţă fără «uferinţă, având îa patul sëa s'a imputat lui Carageale.
Dl T. M. Stoenescu rëspunde că are
pe iubita Sa fiică M. S. Regina României cea mai mare stimă pentru dl Carageale şi
şi înconjurată de M. S. Regina Sofia a regretă din suflet calomniile aduse talen
Suediei, Marele Duce şi Marea Ducesă de tului nostru scriitor.
Curtea avênd In vedere aceste declaBaden, Prinţul Nicolae de Nassau şi numeroşi
raiii, scoate din proces pe Stoenesu.
membri aï familiei de Wied.
Deoare-ce singurul inculpat C. A. Io*
nescu-Caion este absent, procesul se judecă
Eată o scurtă biografie a defunctei fără juraţi.
Si dă cu vontul părţei civile.
Principese de Wied : A. S. Maria, Prin
Dl B. Delavrancea («pune mai întâia
c i p i a de Wied, este născută Principesă
câ dacă Caion ar fi tăcut pur şi simplu hoţ
de Nassau, la 29 Ianuarie 1825 în castelul
pe Caregiale, acesta 1 ar fi iertat. Dar per
dela Biebrich. S'a căsătorit la 20 Iunie versitatea lui Caion a fost aşa de mare
1842 cu Principele Herman de Wied, care încât acesta a mers până a comite un fals
pentru a compromite reputaţia de eminent
a murit la 5 Martie 1864.
scriitor
a lui Carageale.
Rômâcênd veduvă, Principesa Maria
După
aceea, dl Delavrancea analisează
de Wied 'şi-a stabilit locuinţa în castelul
drama
„Năpasta"
şi .Puterea Intanereculu;"
Sfgenhaus, de lângă Neu-Wied, unde adese
şi arată că teza din aeeste dou* opere este
ori primea vizita ficeî sale, Augusta noastră cu totul contrare una alteia, l i pe rlnd
Suverană.
personagiile din cele doue opere, le exami
Principesa Maria de Wied avea dauï nează cu dear&ëauntul şi dovedeşte că nu
copii: pe M. S. Regina Elisabeta a Ro c-xistă nici o asemănare în rolurile lor.
Trece apoi la a doua ealom lie, chasiia
mâniei şi pe principele Wilhelm.
plagiatului dia Kimecy. Doved-şte cu acte
eă du există nici un dramaturg cu numeb
*
de Кэтепу, şi că nu există nici o operă
Cartea Regală a României, primind ungurească cu titlul .Nenorocul
întmtătoarea veste despre moartea Princi
Oratorul spune că acesta nu e primul
pesei de Wied, a luat doliu.
fals pe care tl comite Caion. Arată că la
«cesta ѳ o manie de a falsific» diferite do
cumenta precum este un .fragment de do
cument" publicat in „Noua Revistă Română",
privitoare la o luptă a lui Mircea-Vodă ca
Turcii — fragment care este curată falşiLan! 24 c. a venit înaintea Cartei cu
fkare.
juraţi de Ilfov precesu! de с-Лотпіе pria
Inchee apoi întrebându-se ce s'ar fl
presă irtîent&t de di S. L. Car&giale lui C.
putaî
crede despre un scriitor care este fala
A, lonescu Caion şi Th. M, SSofeüaseu.
ţârei
dacă
el a'ar fi fost tn posibilitate de
Şedinţa se deschide la orele 12 şi
a dovedi falsul lui Caion.
juss etate,
Lasă la apreciarea Curţei pedeapsa pe
Presidesză di Plaişlen, asistat de d ni!
care
trebuie să o dea lui Caion, ear în
Balş şi Pherekyde.
ceea-ce
priveşte despăgubirile civile, le men
Fotoliul ministerului public este ocupat
ţine
la
20.000
Iei.
de di procuror Mumuianu.
D.
P.
Orădişteanu,
rosga Cartea să
Dl preşedinte dă citire «nes petiţii e?
dea
o
pedeapsă
bine
meritată
lui Caion
unui cemfbs* din partea lu! C. A IonfS?«pentru
ca
să
serve
de
exemplu
tineretului
Caion. r-riu care acesta cere ammatea pronostru care ar putea cădea pe această pe
cesdul, pretextând
e bolnav.
riculoasă pantă a ca'omniei şi a falsului.
Pe banca acusărei se află deci uaraai
Dl procuror Mumuianu spune că se
dl T. M. Stoenesca.
Partea civilă sa opune la araînarea abusează adesea de libertatea presei. In
procesului, pe motiv că ceea ce va fi de contestabil avem o presă serioasă şi cin
dovedit se poate tacă şi fără présenta acu- stită, dar sunt şi ziare şi ziarişti cari nu
corespund de ioc înaltei misiuni şi cari com
saîKÎu! Caion.
Noi, aice partea civilă, am adus opera promit şi pe cei cinstiţi.
D sa spuse că gloria lui Caarageale a
lui Tolstoi .Puterea întonereculu!" tradusă
şi legalis&tă de miaisterui de externe, ast eşit mai l'-minoasa din această calomnie.
fel eă Curtea va putea aprecia dacă CaraLa erele 3 Cartea întră In deliberare.
gifele a plagiat sau nu,, după autorul rus.
După 15 minute Curtea reintră in şe
Apărătorul lui Stoeuescu cere şi d-sa dinţă şi aduce o sentinţă prin care condamnă
să нв judece procesai şi declară in acelaşi pa C. A, lonescu Caion la 3 luni închisoare

In acelea patru nopţi fericite — >;u
fest ultimele ore fsriaita din vieaţa me* —
ssdestn ucul lângă altul, mână 'n mâu s рэ
eovrrtă, şi ascultam cum se isbesc -ç.ila
ri b d* marginea corabie!, şi priviam mişca
rea tăcută a luna!, cum plutea de asupra
adâncime! Nilului.
Şedeam şi vorbeam de dragoste, de
căsătoria, noastră, şi
tot «eea-ce vom face.
Eu îmi făcusem plann ?! da ?взоо! şi de atăratj castra Romtuiiîor, ps еягі !ѳ vom
fevirşi aeum ; <?a toate le gări» de bane,
zicênd c» tei ce rai se pare mie eă e bine,
va fl bice şi pentra ea.
Ah acele nopţi -io Nil ! Şi acum e vie
amintirea lor în spfletut meu. Şi acum
?ла! vë 1 Ja vis razels ione!, cum se resfrâng
şi îremuîă, şi nud şaapttle da dragosts ale
Ck-opatrei, earï se îngână eu sgomotaí vaІИГІІОГ spumoase. Cu ce promisiuni frumoase
më ademenea, şi cum trebuiră să se vaştpjisscă ea nişte flori neroditoare,, să cadă
şi să putreziassă!
S'au des acele nopţi frumoase, s'a stins
lucirea luuel, care reversa lunrnă asupra
lor. şi s'an pjrdut în oglinda mării aiirate
valurile cari stanei ne legănau pe sinul 1er ?
CSoî totul pere îa întunerec şi eenuşe
şi cei ce seamănă fără chibzuială, ară su
ferinţa. Ah, acele nopţi de Nil 1
Şi îa fiae ne afletm eară lâna zidurile
uricioiîşa, ale frumosulu! palat Lochias—şi
visul se sftrşi.
— Unie ai fost cu Cleopatra, Harma
ehis ? Më întrebă Charmion, când mëîntâl-

ni? cu ea dm intômplare, In ziua sos roi
noastre acasă- — Ai umblat eară în v.c'o
trăiare noaS ? sau a fost numi! o călătorie
amoroasă ?
— Am umblat în afaceri ş a r e t e da
stat, ca Cleopatra, ÎI rëspunseï mohorît.
— Aşa ? cel-ce umblă în secret, umblă
în rele ; şi păsările primejdioase sbaară
noaptea. Na zic că n'al lucrat înţelept, H*r
machis; căci abea s'ar potrivi, să-'ţî arăţi
faţa la lumină, înaintea Egiptenilor.
La aceste cuvinte simţii eă mi-se de
şteaptă rcâaia în sufbt, căc! ou puteam su
porta batjocura acestei fete.
— N'al nici an cuvânt fără ghimpi ?
îl zi.ieî — Să şti dară că am umbist, unde
tu nict odată n'al fi cutezat să te duci : ca
să căutăm mijloace pentra apărarea Egtpetuîu! în eontra mânie! lui Antonius.
— Aş»? rëspunsaCharmiou, privindumë o clipă.
— Oh, nepriceputule ! Te al fi putut
cruţ* de osteneala аяеѳз, căai Antonius şi
contra voinţe! tale va pane шаиа pa Egi
pet. Ce putere a! ta azi la Egipet?
— Contra voinţaî mele o poate iaca dar
contra voinţe! Cieopatrel na I îl zisei.
— Nu, dar cu ajutorul Cieopatrel poate
s'o facă asta ; o va şi face, rëspunse Char
mion cu un zimbei amar.
— Dacă regina va călători cu toată
pompa pe apa Ridnosuiui, desig sr îl va se
duce pe crudul Antonius. Şi va vâni aici
ca cuceritor şi totuşi — sclav — ca şi tine.
-~- Minciună ! minciună, dac^-ţl spun 1
Cleopatra nu va pleca în Tarzos, şi Anto-

înmormêntarea lui Tisza.
In şedinţa de eri a Dietei anunţând
moartea lui Tisza Kálmán, contele Apponyi,
care viaţa sa întreagă a fost în onosiţie
cu defuncta), a ţinut o vorbire doioasă
scoţend în relief calităţile mari aie lui
Tisza, îndeosebi însă naţionalismul sëu In
care a întrunit adesea neamul îutreg.
La propunerea lui Apponyi s'a hotă
rît ca la înmormântarea ce se va face
azi la orele 10 în Geszt Dieta să parti
cipe printr'o mare delegaţie pe care va con
duce o vicepreşedintele Talián. De ase
meni s'a depus coroană atât pe catafalcul
aşezat în casa mortuaiâ din Budapesta, cât
şi la cavoul familiar.
După dorinţa familiei, înmormêntarea
s'a fâcut fára nici o pompă, ci simplu nu
mai preotul a ţinut vorbire la mormont.
Academia Maghiară a ţinut şi £&• şe
dinţă, extraordinară erî, sub pre&idenţia ba
ronului Eötvös, care a anunţat moartea lui
Tisza şi a arâtatat meritele lui naţionale,
Coroane s'aa depus o mulţime şi s'au
anunţat delegaţiuniî din toate părţile terii.
Ear conventele reformate toate aa scos
anunţ funebru.
Au mai condoleat, între alţii, cance
larul german Bülow, contele G-oluchowsky,
prinţul Ferdinand al BalgarH ear ziarele
germane toate publică articoli eiogioşl.
Remăşiţele pământeşti ale decedatu
lui au fost aduse cu un tren separat până
la Sahnta, de unde apoi cu trăsura la
Geszt. Tot aşa, delegaţianile au sosit la
Salouta azi dimineaţă de unde cu trăsu
rile s'au dus la Geszt. Serviciul funebru a
început la orele 10 ear la 12 şi 53 mi
nute trenul separat a plecat spre Buda
pesta.
Din partea guvernului au sosit la în
mormântare baronul Fejérváry,
Darányi
şi Cseh Ermin. ministrul croat. Széli a
fost împiedecat de a pleca din causa de
boală.

DIN ROMÂNIA.

ceriuţelor. Garnisoanele din Oltenia
deja terminate.

Procesul Caragiale-Caion.

тпз na va veni în Alexandria ; s'au dacă
vin?, va trebui să ris heze soartea flotilei.
— Şi tu crez' asta ? întrebă Charmion
şi pufni de rts. — Ei şi dacă îţi place, crede
?ц ce vreai. Peaîe trei zile vei afls. E in
teresant de vëzut, cum te poate cineva în
nebuni. Cerul cu tine ! Date şi visează de
dragoste, căci e dulce amoral.
Şi plecă lasôada-më plia de mânie şi
singur cu inima înfocată.
*
*

•

In ziua aceea n'o mai vőzat pe Cleo
patra, dar am vëzut o in ziua următoare.
E<'ä mchorttä şi n'a avat pentru mine nici
un cuvent blând. I-am vorbit de apărarea
Egipetulai ; dar ea îu toarse vorba.
— De ce më oboseşti, zise mânioasă ;
nu vezi cât sânt d-з tulburată? Dacă De
lhis va primi mâne rëspunsul, vom mai
vorbi despre aceasta.
— Da, îi rëspunsei, — dacă Delius
va primi гёзрипті... Dar şti, că aceea pe
care în palat o numesî de păzitoare secre
telor reginei, Charmion, — afirma cu jură
mânt asesră că i voi rëspunde lui Delius :
.Pleacă în paca — mö voiu duce la
Antonius.. .*
— Charmion, nu ştie nimic de inten
ţiile іпітэі mele, röspunae Cleopatra, dând
din pirior furioasă — şi dacă fata aceea
vo: b şte atât de liber, o voiu goni cu biciu
din Curtea mea dupR-cum merită.
(Va urma).
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corecţională, 500 lei amendă şi 10.000 lei studia. De aceea Geografia să se predee
despăgubiri civile.
numai pe basa desemnulul. Din material se
Senlioţa este dată cu dr^pt de opo- va propune:
giţie in termen do 15 zile.
Clasa 111.
Comuna, cercul, comitatul şi ţeara.
Fie-care se va tracta In parte şi pe basa
Despre ţaară se va tracta nu
Modificarea planului de înveţă- desemnulul.
mai munţii, şesul, narile, lacurile, locuitorii
după naţionalitate şi religiune. Ocupaţiunea
mênt al şcoaleî poporale.
şi gradul de cultură. Capitala terii.
(Urmare).

Limba maghiară.

3

„Ne jidovim".

Ziarul „Alkotmány"
publică statistica şcoaielolor secundare din
Budapesta spune, că între ce! 6656 de
elevi secundar! împărţit! la 10 scoale se
cundare clasice, erau 2357 jidovi, ear cele
lalte confesiuni se împart precum urmează:
2671 catolici, 509 augustanî, 588 ev. ref.
alte confesiuni 113. Adecă 4 2 . 8 % catolic!,
27.8<y Jidovi, 9.4<y reformaţi şi 1.8%
alte confesiuni. La cele cine! scoale reale
erau 1140 catolic!, 140 aug. ev. 103 ev.
ret. 1274 Jidovi, 23 alte confesiuni, adecă
4 1 . % catolic!, 5 . 1 % aug., 3.7 réf., 4 9 . 4 %
Jidovi, alte confesiuni 6.8%. „Ca un cu
vent progresăm" zice „Alkotmány".
«
0

Clasa IV.

Comitatele din Ungaria. La comita
tele
locuite
de Români se va vorbi despre
Numirea lucrurilor din şcoală. Numëocepaţitmea şi naţionalitatea locuitorilor.
rarea până la 10.
La celelalte e da ajuns a cunoaşte numaî
capitalele. Austria. Aci vom purcede ca la
Clasa II.
tractarea Ungariei.
Scrierea şi cetirea. Formarea de zi
Clasa V.
eerl scurte despre lucrurile din coală. Nu
Eoropa In special. Celelalte continente
mërarea până la 100.
să vor tracta numai în general. Din Geo
Clasa 111.
grafia matematica: pămead, soare luuă şi
Scrierea şi cetirea cu privire la into stele ; rotaţiunile pămontulul. Z uă, noapte ;
nare. Descrierea prin ziceri scurte a lucru cele ţatra anu-timpuri. Faaele lunii şi în
rilor din şcoslă. Numërarea până la 1000 tunecimile.
(Va urma).
Clasa I.

0

nare şi are ordinaţiun! că in lucruri milităreştî nici când să na deţină pe nimeni.
Pentru aceasta apoî a rëmas deţinerea lui
Grimm. Ziarul francos acum face pentru
trădare responsabil pe ministrul francez. Un
colaborator a ziarului „ Matin" a cercetat
in Nizza pe generalul Pacirew±i, coman
dantul militar al oraşului Varşovia, care
spunea că el na se ascunde prin Nizza,
după cum se vesteşte prin mal multe
părţî. Nainte de aceasta ca trei luni i a
murit soţia, ce într'atât l'a sdrobit, încât şi-a
cerat concediu.

De atunci nn l'au chemat nici la
Petersburg nie! la Varşovia, ba chiar între
bând el, i-s'a spus că poate liniştit să stea
in
concediu. Şi aceasta documentează că tră
Biblioteca „Academiei Române*. Miş
carea In luna Februarie 1902.1. Consultarea. darea na-l aşa grozavă, după cum se vor
A) Cărţi tipărite: 1. Cerute cu buletine beşte in toate părţile. — Să depeşează din
498 cetitori, 1898 volume. 2. împrumutate Varşovia: In afacerea spionări! a fost de
acasă 9 cetitori, 49 volume. Total 507 ce
titor!, 1947 vo ume. Aflătoare în sala de ţinuţi până acum cu totul 350 oficeri în
lucru : Cărţi 1693 volume. Aflătoare în sala tre car! sunt doi colonei!. Cercurile mili
de lucru : Reviste române 35 volume. Află tare din Petesburg încă şi acnm sunt în
toare îa sala de lucru: Reviste străine 47 mare agitaţie pentra afacerea din Varşovia.
Clasa IV.
volume. B) Manuscripte şi documente : Ma
Articlal. Numër singurii şi mulţit. De
nuscripte
consultate 29 cetitori, 94 volume. Generalul Grimm locuise până acum la ge
clinarea substantivelor. Conjugarea verbu
Documente 29 cetitori, 2106 volume. 11. neralul Pacirewaki, a cărui soţie născută
lui In timpul presant, viitor ş i trecut în
Sporirea. Primite: 1. Conform legii delà 1 Carina Ksofl, a murit mai nainte de asta
timpul prcsent, viitor şi trecut ia modul
Aprilie
1885 145 volume şi broşuri, 138cu treî luni, dar toţi sunt convinşi că pe
ARAD,
26
Martie
n.
1902.
hotailt.
numere
de reviste româue. 2 In dar sau onoarea generalului nici ambra suspiţionăril
Conferenţa preoţească ţinută eri în schimb
Çlasa V.
129 volume şi broşuri, 1 atlas
Folosirea prepcsiţiilor în vorbire. Adec- în Timişoara a trimis P. S. Sale Epi si carte, 3 volume mscr» 2047 documente. nu poate cădea. Pucirewski e unul dintre
tivul şi numeralul. Traducere din cartea scopului losif Goldiş următoarea telegramă : 3. Cumi erate 10 volume şi broşuri, 89 nu- cei mai distinşi generali ruseşti şi pretade cetit. Din şcoala mentală înmulţirea.
„ Preoţii din protopresbiteratul Timi- mere de revista străine. Total 284 numere tindenea se credea că el are să fie urmaşul
şoriî întruniţi azi in conferenţa îşi exprimă şi broşuri, 133 nuoisra de reviste române, iui Certcow, guvernatorul din Varşovia.
89 numere de reviste străine, 1 atlas şi
Clasa VI.
cu profund respect veneraţiunea şi devoţi- carte, 3 volume mecr., 2047 documente.
Generalul Pucirezski care e pretenul in
Produceri libere In ziceri scurte. Con
tim al ministrului de rësboi Corupatkin a
jugarea ѵеіЬЛог Іи iorma hotărlta. Modul unea faţă de bunul lor părinte, împlorân- Bibliotecar : Bianu,
dul delà cer multă sănetate. Sărutăm
•
instruit iu ştiinţele milităreştî pe ţarul ac
doritor. Socoata scripseală.
manile.
tual.
Generalul pe lângă numele lui polon
Magazin de praf de puşcă exploadat.
Socoata.
„Dr. PuticI, protopop, losif Crâşmariu, Se depeşează din Bingen: Luai a explodat e un bun ras.
Dintre toate studiile, ce să propun în Eutinie Petcu, Darabanţiu, Ionescu, Bu- magazinul de praf de puşcă a firmei Bretz
şcoală, cel mal potrivit pentra agerirea gariu, Sevitiu, Leucuţa, Tril, Petcu, Ba şi Hufl, care sa află la poalele muntelui
minţii, e studiai aritmeticii. Şi, propus în ta eseu, Dogariu, N. Popescu, Selagian,Rokus. Presiunea aerului a fost atât de
mod corect, face un mare serviciu şi mo
mare, încât tn partea învecinată a oraşului
BIBLIOGRAFIE
ralel. Pe cât însă e de folositor în acsst Vulpe, Pascu, Mshailoviciu, Şepeţan, Russu, s'au spart toate ferestnie b* chiar s'au dă
cas, pe atât e de periculos, când se predă Ţioldan, Badneanţ, Groza, larma, G. Russu, tîmat şi vre o câteva case. Cercetarea a
Vechile Episcopii Bomâneşti
în mod greşit. De aceea să cere o mare Victor Russu, Mateiu Cimponeiiu (şi câţi-va aflat că explosia a fost lucrul unei pecăgrige la predarea acestui studiu şi deechi- iudescifrubiii).
toase mâni. O fată a fost rănită de moarte a Vadului, Geoagiuiui, Sivaşubii şi Bel
linit In şeoala poporală. Aci să poate aplica
şi doi oameni cari călătoriau pe o naie ce grádul ui de Dr. Augustin Bunea. Blaj
foarte potrivit zicala: „nu mult, ci mult".
trecea pe acolo Încă au fest periculos r!V 1902 Nr. 8° 152 pag. — Cuprinde istoria
Ministru WJasIcs şi episcopul niţ». Au explodat cu totul 60 măj! prav. bisericeï române din Ardeal din secolul
Ca material potrivit arfl:
MeţianU. Sub titlu) acesta foile ungu Paguba e mai malt de 100 mii mărci.
al XV-lea până la sfirşitul celai de al
reşti aduc următoarea ştire : „Cu ocasia
Clasa 1.
*
XVH-lea. Se expune în mod amenunţit şi
Socoata mentală cu numeril până la petrecere! sale in Budapesta, Metrupolitul
Cetate
romană
in
Eomânia.
documentai istoricul celor patra episcopii
10, precum şi scrierea operaţiunilor făcute român din Sibiiu Ioan Meţianu a făcut o
„Universul"
din
Bucureşti
aduce
ştirea
că
in
verhi de Vad, Geoagiu, Silvas şi Belgrad,
mental.
visită ministrului de culte şi instrucţiune comunele Cetate şi Dârvarî din judeţul
cu şirul episcopilor celor mai însemnaţi ca :
Clasa 11.
publică I. Wlassics. Din incidentul acesta Dolj s'au descoperit urmele une! cetăţi ro
Tordaşi,
Eltimie, Ioan de Prislop, Orest şi
Tot ca şi tn clasa primă, decât că s'a vorbit şi despre afacerea cunoscută a
mane.
Tëraniï
din
împregiorime,
din
cele
Sava
Brancovici.
Dl Bunea, scriitor bine
ta aceat an sa va pr^Ja numeri! până la studenţilor români. După cum anunţă „K.
mal
depărtate
timpuri,
zic
şanţurilor
unde
100. Expliearea UDitSţiior şi a zecilor.
apreciat şi până acum, membru corespon
E.", ministrul a invitat pe metropolit să s'a descoperit acea cetate, — „cetăţue".
dent al Academiei Române, prin noua sa
infiuinţeze, ca studenţii români din Ungaria Demn de remarcat este că aceasta cetate
Clasa 111.
lucrare aruncă lumina multă asupra unor
Numeri! 'ela 100—1000. Esplicarea să renunţe la planul lor de demonstraţie şi se află lângă cătunul numit „Castrele lui
momente puţin studiate şi aproape necu
numeralul 100 şi formarea lui din unităţi împreună cu studenţii maghiari să lucreze la
Trăian"
şi
lângă
marele
vad
numit
„Va
noscute din trecutul Românilor ardeleni.
fi zăcim!. Numaî In anul acesta se va pro congresul studenţesc international. Ministrul
dul
lui
Traian".
Cartea e făcută pe basa celor mai compe
pune adevërata socoata scripseală. In ca
*
drai numerilor îavoţ^ţ' se va face cele pa a adaus, că dacă studenţii români vor lua
tente publicaţiun! române şi streine, pre
tru operaţiuni. 8e 'nţ«lege de eine, predarea posiţie contra Maghiarilor, le va substrnge
Necomplegantul ambasador francez cum şi cu utilisarea multor documente ine 80 va face treptat. împărţirea se va face nu numai favorurile de cari se bucură aici, Se anutţă dm Milano: Dnpă .Coriere della dite şi este de-ro valoare reală în literatura
Ш anul acesta cu un numër numai din o
ei va lua mësurï, ca şi guvernai român să Sera" e mare turburarej în Vatican contra
cifră. Operaţiunile se vor dnslega în med sisteze toate ajutoarele, pe cari le primesc ambasadorului francez, care cu ocasiunea noastră istorică.
•
raţiona!. Buf ţii să fle încurat, că pentîu ce singuratici studenţi români din Ungaria din iubileulul pape! tălmăcind salutarea guver
nului francez, n'a sărutat mâna papei, ci
desleagă tema astfel şi nu altcum.
.Din
Liturgica
bisericeï ort. române"
fondurile României**
mâna întinsă de papa a scuturat-o numai manual cu Uustraţiunl — pentra scoale me
bine. Papa şi a exprimat seandalisarea asu dii şi poporale, a eşit de sub tipar şi se
Din cari fonduri anume î
Clasa IV.
pra procédure! ambasadorului cu atât mal poate procura delà Administieţiunea ziaru
Numeril delà 1000 In sus. Cele patru
«
mult, că colonelul german Loe, care a pre
operaţiuni in cadrul acestor numorr. împăr
Congresul bîsericesc sêrbese. In afa dat salutul împëratulul Wilhelm, i-a sărutat lui „Tribuna Poporului". Preţul unu! exem
ţirea ca numeri din mal multe cifre. înmul
plar 60 fllerl plus porto postai 5 fllerl.
ţirea şi Împărţirea cu 10, 100 etc. Cunoa cerea conchemăril congresului, după cum se mâna. Acest incident a înveninat foarte reşterea frânturilor peste tot, ear tn special anunţă din Carloveţ, patriarchul George laţiunile şi altfel încordate intre Vatican şi
troctarea frânturilor zscimaii. Cunoaşterea BrancovH a făcut propunere, recomandând Francia.
•
mësurilor metrice şi scrierea lor cu frân ziua de 8 Iulie pentru congres. Despre
UJLTIMS: Ş T I R I .
turi zecimali. Linii, car! BS compun Agar! aceasta a raportat Brancovie! te ultima şe
Grevă sângeroasă. După o depeşă
geometrice. Desemnarea acestorflgurî.De
Ragă, 26 Martie. S e pare că re
oficială, lucrători! uzinelor Rotschild din
semnarea prismei, piramidei, cilindrului etc. dinţa, exprimându 'şl speranţa că învoirea Batum, s'au pus în grevă şi au încercat gele Engiiterii voieşte cu tot dinadin
regeiéiül va вові în scurt timp.
să libereze pe greviştii arestaţi, tragend sul să pună sfârşit rësboiului.
*
Clasa V.
pe care se vor începe desbaFrânturile vulgari tn special. Regala
Podesta Fiumei. Sâmbătă în 22 focuri asupra trupelor cari au ripostat. Un terileBasa
pentru
încheierea păcii Intre
soldat
a
fost
rănit
şi
30
grevişti
ucişi.
asociaţiani! şi calcularea censului pe an,1. c. a fost alegerea de podesta sau primar
Schalk-Bürger,
De Wettşi Botha sunt:
*
Iun! şi zile. Calcularea suprafeţelor ş i a al Fiumei. Actul alegerii a fost eondus
deplina independenţii a republicelor. In caz
corpurilor desemnate.
Spionarea generalului Grimm.
de guvernorul conte Szapăiy. Au fost de
dacă Englezii se Invoiesc la aceasta,
Trădarea
generalu.u! Grimm o Interesează
faţă
55
membri
al
représentante!.
Ales
a
Clasa VI.
Burii sunt dispuşi ca partea de ţeara
Regula de trei simplă. Regula ame fost de primar Dr. Francise Vio, fost ajutor şi pe Franţa, pentru-că Grimm a vlndut
din vecinătatea oraşului Kimberley,
stecării. Calcularea censului. Facerea ргѳ de primar, ear' în locul lui a foşi ales Dr. aceîe planuri de mőbilisare cari au fost
o
siringă lungă tn zona minelor, s'o
timinarulul şi a amocului cultual. Arun Andrea Bellen.
făcute cu conlucrarea generalului francez
cedeze
Englezilor. In schimb Insă Ţeara
carea dări!. Mësurarea volumului. Ca
Dr. Vio primind postul, la care a Boisdeffre când acesta fusese in Petersburg.
Zuluşilor s ă fie anexată republice!.
prinsul cubic. Pregătirea de planuri pentru
fost ales, a ţinut un discurs, în care a Gaulois scrie că pe Grimml' arfiputut dt ţinea
edificii simple.
Burii au sub arme 35.000
lup
declarat, că programul seu politic să resumă in Nizza nainte de acesta cu jumëtate an,
Geografia.
tători.
Geografia, ca studiilo istorice, pretinde în următoarele : Fiume autonomă şi italiană dar de când s'a sistat a 11 secţie a mi
nisterului
de
rôsboiu,
serviciul
de
informao memorie bună, respective o mem'jrisare să fie împreunată eu UD gări a prin legăturile
ţiune e slab de tot. Poliţia civilă se Red. respons. Ioan Russu Şirianu.
mal îndelungată. In scopul acesta an ban cele mal strînse.
serviciu face desemnai la predarea acestui
ocupă numai foarte puţin cu pfacerjle de spio Editor Aurel Popovici Barcianu.

NOUTÁTI.

;
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„TRIBUNA POPORULUI"

Cel mai plăcut şi cel mai h n preparat pentru vapsirea perelni este

Bănea generala de a s i g u r a r e mutuală.

MELANOGENE

„TRANSILVANIA"
ÎN SIBIIU.
asigurează рѳ lângă cele mai favorabile

condiţiuni :

1. în contra primejdiei de foc şi de explosirmi; clădiri de ori-сѳ fel,
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a.;
2. pe Tiaţa omului in toate combinaţiunile, precum : asigurări de
capitaluri în caşul morţii şi pentru terainuri fixate, de zestre şi de rente.
DesJaşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele:

®

Arad, ftichiş, Bihor, Ciănad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontal

®

Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dini advocat Dr. Virgil Bogdan etagial II.)
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale.
423 - 7 5

III

Ъ¥Ш MMiWtfl) ш —мм wir

Nâdlâcana

XX

g institut de credit şi economii, societate pe acţii în
NĂDLAC (Nagylak) comitatul Cienadului.
F o n d a t ă l a 1897 cu un capital social de 100.000
coroane în 1000 bucăţi acţii à 100 coroane.
A c o r d ă : credite personale pe cambii, credite p e cambii cu aco
perire hipotecară ; credite p e obligaţiuni cu cavenţi si împrumu
turi pe amanete şi efecte publice.

SI

P r i m e ş t e : depuneri spre fructificare, după cari institutul plăteşte
contribuţia erarialâ; ear deponenţii primesc după banii depuşi 5 %
interese.

Direcţiunea.

645 - 4 9

de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câteva minunte prin acest
excelent şi nestricăcios preparat se pot văpsi în coloare neagră
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Aceasta coloare e per
manentă şi nu se poate deosebi de coloarea naturala ; nu se mur
dăreşte şi nu se poate spăla nici cu săpun nici cu apă caldă.
B nestricăcios şi Întrebuinţarea e foarte simpla. Preţul prepara
tului e : 2 cor. 80 fllerî. Preparatul, care

SI

Agentura principală din Arad.

®

Nr. 60

Ш
Ш
Ш

face perul blond,
oricărui per, în câte-va minute, îl dă atât de plăcuta coloare blondaurie, In coloarea inului, cenuşie sau de o r i c e coloare dorită,
făra-ca să atace perul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă

Si
mare 2 coroane.
fi
Poftiţi aficu atenţiune la marca de patentă I " Ф І
®
Si
TEAIÎAJDU
ffieste un preparat probat
în nenumărate caşuri pentru boale de pept şi plămâni.
Зѳ
poate
folosi
eu
mai bun succes In contra tusei, durerii de gât,
® rSguşelel, în contra tuseice)mggareşti,
îngreţoşSriî, îu contra tuturor boalelor
; în contra îmbolnăvirii de gât, laringe, p'ămânl, In contra re piraSi detiuniïpeptgrde,
a boaleï de p pî şi a sstmel ete.
Preţul : 50

Si

fllerl.

698 l i -

SPIRT CONTRA REUMEI
(spirtu. » Л1 î ti i Ív ó » « )

®

Si

ee vinde î n preţ d e 1 coroană.
S'a dovedit eu un preparat excelent tn eseuri de baale da: reuma,
de carigrenS, amorţirea muşchilor, dureri de nervi, de crucea spinării, de
junghiuri, paralisi!. amorţeală de ?uusehi şi vine, precum şi pentru înviorarea
pielei etc. La slabir» din pridna betrâneţel, nrecum şi la оЪозеШѳ turiştilor,
înainte şi după tur» mal lung), ajută muit prin ungerea (frecarea) cu acest
preparat (numai în exterior) 8'a probat Iu cp.surî nenumSrate.

Gutori FÖLDES K E L E M E N
apotecă şi laborator ch mic
Telefon 111

Telefon 111.

®

Premiat cu medalia cea mare milenară la exposiţia din Budapesta In 1896

K o c h Daniel

A r a d , stFada D e á k Fereneas-uteza 42,
vis à vis de hotelul „Crucea-albă*.

Mare deposit de biciclete de primul rang, de maşini de
cusut şi esclusiv deposit de cele maî vestite biciclete
=
„F u e h". =
Primesc în lucrare-transformarea totala, emailarea în toate
colorile, precum şi nickelarea a orî-ce biciclete.

Turnătoria de clopote şi de metal
a lui

Antoniu Hovotny
în T i m i ş o a r a - F a b r i e ,
se recomandă spre pregătirea clopotelor
noue, precum la turnarea de nou a clo
potelor stricate, mai departe spre face
rea de clopote întregi armoniósa, pe lângă
garanţie pe mai mulţi ani, provëzute cu
adipstari de fer bătut, construite spre a
le înîorce cu uşurinţă în ori ce parte, in<!ată ce clopotele sunt bătute de o lăture
prin ce ta-ce sunt mântuite de crepare. —
Cu deosebire recomand

clopote patentate găurite
Părţi constîtuiîoare de biciclete şi maşini de cusut,
precum şi tot felul de fabricate pentru maşini permanent
se găsesc în magazinul meu.
Biciclete şi maşini de cusut se vend cu preţuri
de

favorabile.

Aplicarea la locul lor a sonerelor electrice şi a telefoanelor
s e esecută cu preţuri foarte avantagioase.

casa

Mare magazin de maşini electrice.
= Mare atelier pentru reparaturi.
Comandele din provinţă

se îndeplinesc cu toată

de mine inventate şi mai de multe oii
тшеь
premiate, cari sunt provezute In partea
superioară — ca violina — cu găuri după figura 8 şi pentru aceea au
un ton mai intesiv, mai adânc, mai limpede mai plăcut şi cu vibrarea
mai voluminoasă decât cele de sistem ve hiu, aşa că un clopot pa
tentat de 327 kîg este egal în tonul unni clopot de 408 kg. patent
«Jupă sistemul vechiu.
Mai departe se recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut,
de sine stătător, — spre preadiustarea clopotelor vechi cn adinstare de fer bătut, — ca şi spre turnarea de toace de metal. Clopote
tn greutate de 300 kg. şi mai jos se află totdeuna gata tn magazin.
Preţ-curanturi ilustrate se trimit la cerere gratuit şi franco.

punctualitatea.
733 4 -

Tipografia .Tribun* Poporului* Aurel Popoviciu Barcianu
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