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In fata situaţiunei.

Nici decum: ei joacă hazard, ei
abusează de o posiţie politică efe
meră, ce le-a jucat în mână anumite
evenimente politice.
In veci neuitate rêmân pentru mine,
şi vreau să fie însemnate pentru pos
teritate, că după terminarea simula
crului de proces şi de administrare
de justiţie în Cluj, procurorul suprem
substitut, dl Jeszenszky, zdrobit prin
biruinţa noastră reportată asupra lor
în procesul memorandului, cu un suris
forţat de durere m'a întimpinat şi
îmi zise, quasi voind a më mângâia:

Zilele noastre de lupta naţională
au fost pururea zile de serbătoare!
Şi cu cât lupta era mai grea, mai
primejdioasă: cu atât mai puternic
era sentimentul de devotament pen
tru causa naţionala.
Disposiţia asta sufletească isvoria
din natura lucrului.
Când plecam la luptă, mergeam cu
convingerea sfântă că a noastră
causa dreaptă este, că ducem în
„Părinte!
nu te super a pentru
cei
luptă interesele cele mari ale omeni- cinci ani de osândă, noi suntem păgu
mei civilisate : libertatea naţională, pro başii, noi Maghiarii,
gresul, cultura
naţională : şi aceste Transilvania
în acest

consideraţiuni înalte ne inspirau în
credere nestrămutată în biruinţa!
Şi biruitori am eşit din toate lup
tele ce le-am susţinut în faţa potriv
nicilor noştri politici.
Nici nu. se putea altfel!
Lupta noastră naţională e impusă,
prin urmare justificată de dreptul ne
falsificat al naturei; revendicaţiunile
noastre politice sunt cuvântul sincer
al conştiinţei cetăţeanului patriot şi
devotat ; aspiraţiunile
noastre
naţionale
sunt expresiunea genuină şi nefalsificată
a voinţei unui popor deşteptat
la viaţă
naţională !

-

Şi toate acestea nu numai că?sunt
în conglăsuire cu postulatele raţionale
ale politicei de stat, ci constitue
chiar basa păcii, a progresului, a desvoltării dorite a statului.
Pentru cá programul nostru naţio
nal este leal, legal şi constituţional.
Tronul, patria, naţiunile surori îl
pot primi, şi trebue să-'l primească
fură genă, fără frică de ceva urmări
sinistre : din contră el de sine se im
pune ca o condiţvune „sine qua non"
spre realisare.
Bată secretul biruinţelor noastre
politice.
Fiind noi scoşi prin abusurile de
tot soiul a politicei guvernului şovinist din cadrele vieţii constituţionale,
ne luptăm pe terenul publicisticei şi
Înaintea tribunalelor maghiare.
Care om politic maghiar serios va
cuteza să nege, că pe terenul publi
cisticei am biruit pe toată linia? Toată

noi am
proces".

perdut

Aşa am eşit noi, biruitori din toate
procesele ! şi aşa o să fie şi în viitor,
până la realisarea justelor noastre
revendicaţiuni.
Să comparăm de ex. politica ro
mânismului, espusă în „Nationalzeitung"
din Berlin, cu rëspunsul ce îl dă „Tester
Lloyd" în numërul sëu 269 din 10
Nov. a. c , şi se va vedea îndată
nespusa

superioritate

a causei

noastre

silvania şi Ungaria. Asta îi doare,
asta îi frămentă.
Odată spun, cu nespusă perfidie,
la I adresa M. Sale Regelui Carol, că
rie'i-a dat lecţiuni de patriotism, învf>|ându-ne să mergem şi noi la
„rège~, şi nu la „împerat". II taie
în doue pe iubitul nostru Suveran,
Impërat şi Rege Apostolic într'o per
soană.
Mai spuneau apoi spre mângâierea
lor, că nu există chestie românească, că
numai câţiva agitatori
se svîrcolesc şi
fac gură, fără drept şi fără mandat.

După aceea constatau cu plăcere, că
nu mai vin ajutoare din România, că
Liga e în agonie, că partidul naţio
nal e desfiinţat, că comitetul naţional
nici nu există.
Şi „pro coronide" asupritorii noştri
mai spuneau, tot spre dulcea lor mân
gâiere, că aceste stări visate şi do
rite de denşii, sunt puncte fixe şi
cardinale şi în concepţiunile şi ideile
politice ale Suveranilor, cari s'au îm
brăţişat cu atâta căldură, precum şi
ale bărbaţilor de stat din România
liberă !
Aşa e şi noapte bună ! D-le Zichy
Jeno ! nu mai căuta drumul nostru
spre Asia!
Dar' vai! ce deşteptare amară!
Abia aude cuvintele foarte slabe şi
forate puţine ale deputatului Şerban :
dl Bànffy tresare, se irită şi în ne
spusa sa loialitate faţă de naţionali

naţionale faţă de politica de heghemonie de rasă şi de asuprire.
La aceasta voiu reveni îndeosebi
ca la un prea frumos obiect de dis
cuţiune politică, aici 'l-am amintit în
treacăt, fiindcă nu 'mi-am putut re
ţine manifestarea intimei mele satisfacţiuni faţă de această polemică.
Faptul trist e, că după toate lup tăţi, apelează, numai decât la codicele
tele şi încercările noastre nobile şi pa penal, la procurori, la puterea brută
triotice, după toate suferinţele noastre şi brutală.
susţinute cu atâta abnegaţiune, în
Dar' stai locului d-!eministru! Trei
cercurile politice dominante din Ungaria
nu vreau să audă, nu vreau să^ înţe
leagă dreptatea şi temeinicia
pretensiunilor
noastre.

milioane de Români, asupriţi şi nedrep
tăţiţi, îţi strigă în faţă, că ei vreau viaţă
naţională politică, în libertate
constitu
ţională : înţelegeţi asta, vreau, si că îşi
Ei bine: în această stare abnor- vor elupta drepturile naţionale, ori vreţi
mală de arangeament politic al Un d-voastră, ori nu vreţi.

gariei polietnice, poliglote, a făcut
M. Sa Regele Carol visita sa la Bu
dapesta.
Ce a găsit aici? Lucrul de sine
vorbeşte. A găsit toată puterea pu
blică de guvernament în manile unei
singure rase, a găsit un sistem po
litic basât pe egoism şi exclusivism
naţional, a găsit o parte de cetăţeni
îndestuliţi, mândri de situaţiunea lor
până
la îngâmfare, a găsit instituţiuni
presa independentă
din străinătate
a
publice,
susţinute din sudorile majo
fost şi este pe partea noastră, ne apre
rităţii
popoarelor,
fără-ca aceasta ma
ciază cu cea mai caldă simpatie, şi re

Nu înţelegeţi, că Austria şi Unga
ria sunt state polietnice, poliglote, şi
că Europa nu de acea a admis în
concertul sëu „Dualismul", ca prin o
aroganţa politică, exclusivismul de rasă
germanism şi maghiarism, acest im
periu să fie izvor de nesfîrşite turburări şi de politică de exploatare, aser
vire şi asimilare.
Nu! germanismul în Austria
ghiarismul în Ungaria,
sunt

şi

ma

avisate
a se înţelege cu naţiunile surori.

Aceasta trebuie să se facă prin siste

să guste din beneficiul acelor mul politic de egală îndreptăţire, adecă
cunoaşte dreptatea
causei
naţionalităţi joritate
prin confederaţiunea popoarelor !
lor din Ungaria şi în specie a Româ instituţiuni.
Şi dacă şovinismul jidano-maghiar,
A găsit o minoritate resfăţată, ju
nilor.

„Replica" tinerimei române, „Me
morandul" partidului naţional din 1892,
„Foaie latine" sunt nişte monumente
neperitoare, de care să sfarmă toate
valurile furiei jidano-maghiare, sunt
nişte „Memento" pentru toţi piticii
politicei cu „ideia de stat", la care
tocă n'au dat, şi nu pot să dee rës
puns de valoare.
înaintea tribunalelor, la expunerile
noastre senine respund cu provocări
arogante, la justele noastre reclamaţiuni cu baionete, la argumentele pa
triotismului şi ale lealităţii cu groaza
temniţelor.
La virtute eu prepotenţă!
Sunt aceste stări normale, sunt
oare factorii politici ai vieţii noastre
de stat oameni la înălţimea patrio
tismului ?
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când un rol politic pe contul
rităţii naţiunilor, cari alcătuiesc
A găsit Ungaria poliglotă
epo^ă de exploatare politică
ghiarilor.

majo
statul.
într'o
a Ma

P e noi, pe naţiunile
nemaghiare,
ne-a găsit asuprite,
nedreptăţite.

Şi să constatăm, că pe tot timpul
acestei visite, presa jidano-maghiară,
ca la un signal dat de undeva, s'a
ocupat cu preferinţă de chestia noastră
naţională.
Se vedea pe toată frasa, cât se
luptă, cât se încearcă să mistifice
adevërata însemnătate a lucrurilor.
Vorbiau şi de România, de statul
cu care suntem în armonie, şi acum
în relaţiuni de tovărăşie de arme:
dar' peana le luneca numai decât la
chestia internă a Românilor din Tran

conform elementelor sale alcătuitoare,
va eşi la iveală şi virtutea naţiunilor
astăzi asuprite, şi Românii vor arëta,
că precum în luptele pentru Tron şi
patrie au fost eroi, aşa şi în admini
strarea puterii publice a statului sunt
cetăţeni bravi şi devotaţi. Nu are tre
buinţă poporul român de masca altei
naţiuni: mândru şi glorios va sta
el în faţa ori şi cui, şi atunci când
îşi va putea scoate la iveală virtuţile,
cari îl disting şi îl împodobesc.
La asta rîvnim noi, această epocă
o pregătim noi. Şi va veni, ori vrea,
ori nu vrea politica dominantă veni
rea ei.
Prin urmare putem afirma cu tot
dreptul, că halucinează presa jidanomaghiară atunci, când din visita Re
gelui Carol la Budapesta se sileşte a
deduce îndreptăţirea politicei lor cu
„ideea de stat", şi totodată sfîrşitul
sau discreditarea acţiunilor şi a lup
telor noastre naţionale.
Noi chiar contrarul îl deducem, şi
până acum ne-au dat dreptate în mod
eclatant: spiritul public al românis
mului în manifestaţiunile sale spon
tane, şi a doua, publicistica europeană
care nu stă la porunca fondurilor de
disposiţie, adecă de corupţiune, cu
cari lucrează guvernul Bănffy.
Bată-ne dară, fraţi Români, în faţa
potrivincilor noştri politici, suntem mo
raliceşte biruitori.
P e noi nu ne pot slăbi, numai
certele şi neînţelegerile noastre in
terne, familiare, şi precum în Româ
nia luptele pătimaşe de partid defigurează şi de multe-ori discreditează
chestia cea mare şi sfântă naţională,
aşa la noi nenorocita „criză" din
Sibiiu a veştezii floarea cea frumoasă
de a ajuns a fi udată cu lacrămi
de durere din ochii bunilor naţiona
lişti.
Dar' opiniunea publică se reculege,
presiunea colosală a inimilor ici colo
şi explodează, ca de ex. în moţiunea
tinerimei din Budapesta.
Când plec la lupta sfântă më ab
soarbe tot, şi toată fiinţa mi-o cuprinde
causa mare : dar' nu pot ascunde, că
m'a durut şi më doare şi apostro
farea junimei iubite, cât mai ales a
unor publicişti din România, care îşi
arată îndoială şi neîncredere în de
votamentul naţional.
Dar' nu facem acum vorbă de lupte
personale : oara e supremă, şi nu mai
putem suferi destrăbălarea în care am
ajuns.
Cine nu va suspina de durere, când
vede, că oamenii delà Pester Lloyd,
în polemica lor eu „Naţional-Zeitung"
din Berlin, spre confundarea şi dis
creditarea chestiunei noastre naţio
nale citează din unele foi româneşti
nişte constatări funeste, cari în fond
de loc nu sunt reale, şi pre cari naţi
unea trebue să le desavueze prin ma
nifestarea virtuţilor sale cuceritoare.

sau germanismul schönererian cutează
a apela la Suverani şi învoacă cu
mândrie aprobarea şi protecţia lor
pentru politica nefastă a şovinismului :
abusează.
Noi avem dreptul să apelăm la
protecţia, la aprobarea Suveranilor,
fiind-că politica noastră represintă li
bertatea popoarelor, desvoltarea, în
frăţirea lor, sub scutul gloriosului
Tron.
„ Uniţi să fim în cugete, uniţi în sim
Noi nu voim asuprire, de acea şi ţiri !"
luptăm contra ei, noi nu voim exclu
Şişeşti 1/13 Noemve 1897.
sivism de rasă, de acea îl combatem,
unde îl găsim.
Dr. V. Lucaciu,
Şi fiind-că politica noastră este opera
paroehul Şişeştilor, secretarul comi
tetului partidului naţional român din
păcii : suntem siguri, că inimile Suve
Transilvania şi Ungaria.
ranilor sunt cu causa noastră sfântă.
Când statele polietnice, Austria şi
Ungaria vor fi aranjate politiceşte.
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Constituirea delegaţiunilor. Marţi, la 16 nimicirea autonomiei lor. Ba scriu, că
c. s'au constituit delegaţiunile. După cu Ungurii sunt chiar
ingraţi.
vântul de deschidere al contelui Coloman
Fată, de pildă,
ce scrie Ossoinac u
Nákó, delegaţiunea maghiară 'şi-a ales de „Bilancia"
sub titlul „ Giustitzia" :
preşedinte pe contele Iuliu Szapàry, vice„Se poate oare, ca gruparea mică a ce
president Coloman Széli. Comisiunile s'au
tăţenilor curagioşi, cari atâta vreme au lup
constituit astfel :
tat pentru ideia de stat maghiar, şt încă
Externe : preş. Coloman Tisza, referent atunci când eram lăsaţi singuri, ba chiar
Miksa Falk
împrejmuiţi de duşmani şi persecutaţi
Rësboiu: preş. Coloman Széli, referent aspru, se poate oare, zicem, săfimastfel résAurel Munich.
plătiţi ?..
Finanţe : preş. baron Frederic НагЫпуі,
„De treizeci de ani, de când avem prireferent George Szerb.
legiu să comparăm instituţiuuile noastre cu
Delegaţiunea austriacă 'şi-a ales de pre ale statului, a m vëzut flă nu întotdeauna
şedinte pe contele Francise Thun.
aceste din urmă pot fi premiate ça per
Majestatea Sa va primi delegaţiunile azi fecte. Şcoalele noastre, contra căror se în
la orele 12.
dreaptă îndeosebi legile noue, nu sunt tuai
*
rele ca ale statului.
,
„Slovenske Listy", noua foaie ß aliaţilor
. . . . . . . . . . . .
.
,
.
,
noştri slovaci, va apare Joia viitoare sub
„Toţi cetăţenii ftumani rëinân desilasiodirecţia d-lui Gustav Augustini, în Ruzomnaţi vëzênd, că în loc do a li-se recu
berok (Rózsahegy.)
noaşte meritele, cei delà cârmă în locul
Ziarele ungureşti au anunţat-o şi ele că va vechilor drepturi acordate de marii înte
apare, spunênd că va cultiva şi prietenia cu meietori ai patriei, le p u n lanţuri ' grele
Cehii, lucru foarte neplăcut „patrioţilor".
şi încă cu ajutorul duşmanilor comuni' .
*
*

Censori: G. 1. Boambă, proprietar, Z.
pus pentru apërarea şi protegiarea agricul
torilor din Austria, mësuri pe cari guvernul Herescu, pensionar şi proprietar, \. S. Neaproape e angageat să le pună în practică. goescu, proprietar.

Din

România*

Visitarea canonică a I. P . S. Sale Primatelui României.

Precum am anunţat, Joi dimineaţă a ple
Aniversarea a 28-a a căsătoriei Hogelui
cat la Constanţa I. P. S. Sa Mitropolitul
Carol şi reginei Elisabeta.
Primat, însoţit de membrii Sfântului Sinod,
Luni la 15 c. cu ocasiunea aniversarei a de profesorii facultăţii de teologie şi de dl
28-a a căsătoriei MM. LL. Regelui şi Regi Dragomir Demetrescu, directorul cultelor.
nei, d. Dim. A. Sturdza, preşedintele con
Trenul la care fuseseră ataşate doue vasiliului şi ministru al afacerilor străine, a goane-salon, s'a oprit la halta Cernaadresat Maiestăţilor lor, la Castelul Peleş, Vodă-Pod, unde I. P . S. Sa Mitropolitul
o călduroasă telegramă de felicitare, în nu Primat a fost întâmpinat de dl Luca Ionescu,
mele consiliului de miniştri.
prefectul judeţului Constanţa, dl primar al
Auguştii noştri Suverani au primit de oraşului Cerna-Voda, autorităţile locale şi
asemenea numeroase telegrame de felicitare elevii şcoalei cu profesorii lor.
atât din ţară cât şi din străinătate.
De aci toţi s'au dus la biserica din Cerna*
Voda, unde s'a oficiat un Tedeum.
După terminarea serviciului divin, un de
Principele Ferdinand în Francia.
jun a avut loc în localul primăriei, ear' după
Peste câte-va zile A. S. R. Principele Fer dejun I. P . S. Sa Mitropolitul Primat şi cei
dinand va pleca în Fracia pentru a lua reşe ce îl însoţeau au trecut Dunărea în două
dinţa de iarnă.
şalupe' pentru a vedea de pe apă podul delà
Cu această ocasiune A. S. R. Principele Cerna-Voda.
Moştenitor va fi salutat la Nizza în numele
Din Cerna-Voda, I. P . S. Sa Mitropolitul
Ziarele croate caută să exploateze conflic
Preşedintelui Republicei francese.
Primat
a plecat la Medgidia. Pe peronul
tul în interesul croat.
*
gărei aşteptau: primarul comunei cu con
Astfel „Obzor" după-ce laudă pe fiumani
siliul comunal, membrii societăţei „MihaiuDelà universitatea din Bucureşti.
că luptă cu atâta curagiu, scrie că şi Croaţii
Luni la 15 Novembrie d. Profesor V. A. Bravul" şi o mulţime de orăşeni.
ar trebui să desvoalte aceeaşi energie. Speră
I. P . S. Sa Mitropolitul Primat s'a cobode altfel că eei din Fiume vor păşi pe calea Urechiă a reînceput cursul sëu de „Istoria
rît
din tren, dând înalta sa binecuvântare
de resistenţă activă. Fiume trebue să se Românilor.*
celor
presenţi, precum şi primarului şi pre
Materia primului semestru : Domniile Ale
unească cu Croaţia, dacă nu vrea să ajungă
xandru şi Mihai Şuţu. Mişcarea de la 1821. şedintelui societăţei „Mihaiu-Bravu", cari
simplă colonie.
au ţinut câte o mică cuvântare.
*
„HorvatsJca Domovina" crede că autonomia
Aceeaşi primire a fost făcută I. P. S. 8.
fiumană este deja confiscată de Unguri şi
„Banca Poporului."
Mitropolitului
Primat în gara Murfatlar, ear
Fiumanilor nu le rămâne altceva de făcut,
în
tot
drumul
până la Constanţa, gările',
Luni
seara
s'au
pus
basele
înfiinţărei
în
decât să se alăture Croaţiei şi să lupte îm
preună pentru independenţă.
Pentru-că nu Bucureşti a unei societăţi cooperative de satele şi giamiile erau frumos împo
mai într'o Croaţie liberă şi independentă credit şi de economii, sub numele de „Banca dobite.
La orele 4. trenul a Intrat în gara Con
poate fi şi Fiume de sine stătătoare.
Altfel Poporului."
Scopul
acestti
bănci
este
de
a
înlesni
în
stanţa,
unde se aflau: dl Schina, primarul,
„ghiarele străine" vor strînge-o tot mai tare,
primul Ioc lucrări industriale şi diferite în oraşului Constanţa, cu consiliul comunal
până vor sufoca-o.
treprinderi comerciale, prin deschideri de autorităţile locale şi un numeros public.
Precum vedem, lupta contra Ungurilor se credite.
Delà gară I. P. S. Sa Mitropolitul Primat,
Acţionari ai acestei bănci pot fi numai şi toţi cei presenţi e'au dus la biserica ca
porneşte în mesura tot mai mare.
*'
Români.
tedrală, unde archimandritul de scaun NecCapitalul băncei este, de-o-cam-datä, de tarie Ciucă a oficiat un Te-Deum, fată fiind
200.000 lei, împărţit în 4000 acţiuni a câte toţi cetăţenii cu vază din Constanţa.
50 lei.
I. P . Mitropolitul Primat a descins la ho
Consiliului
de
administraţie
al
băncei
se
tel
Régnier, unde a primit autorităţile locale
Duminecă s'a ţinut l a Viena congresul
ţăranilor din toată Austria. Scopul congre compune din următoarele persoane: Dr. şi mai multe persoane din localitate.
sului a fost să se discute mësurile cu ajutorul Istrati, profesor universitar, M. Vlădescu,
Seara a avut loc un prânz la care I. P.
cărora să se promoveze înaintarea agricul profesor universitar, S. Perieţeanu-Buzeu, S. Mitopolitul Primat a ridicat primul toast
turii. Important e faptul, că guvernul a
advocat senator, Ch. Staicovici, Sava Ştefă- pentru MM. LL. Regele şi Regina, sub a
dat tot concursul seu congresiştilor.
nescu,
director al Licelui Sf. Sava, Ulpiu căror domnie Dobrogea s'a transformat în
După o discuţiune mai lungă, s'au votat
o mulţime de resoluţiuni, al căror spirit este Hodoş, Aurel Popovici, publicist, Ioan C. tr'o grădină şi oraşele ei în oraşe europe
în mare parte îndreptat în contra Ungariei, Grădişteanu, mare proprietar şi deputat, C. neşti.
care a fost presintată că se îmbogăţeşte pe Disescu, profesor universitar şi advocat, C.
A doua zi, Vineri s'a oficiat dimineaţa o
socoteala Austriacilor, şi îndeosebi în detriTălăşescu,
proprietar,
Virgil
Popescu,
pro
liturghie
în biserica catedrală, după termi
mc ntul agricultorilor din Austria.
fesor,
I.
Rădoiu,
advocat,
fost
président
al
narea
căreia
I. P . S. Sa Mitropolitul Pri
Tocmai de aceea, discuţjunile cele mai
vii au fost în giurul mësurilor ce s'au pro- tribunalului de comerciu.
mat, însoţit de P. S. Sa Episcopul Dunăb
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Un rëspuns. „LîIndépendance Roumaine"
rëspunde la articolul oficiosului ungar „Pe
ster Lloyd", relevând inexactităţile intenţio
nate din acest articol, relative la importanţa
agitaţiei naţionale, Ia rolul Iui Jeszenszky şi
la interpretarea decorărei acestuia.
Interesant e sferşitul rëspunsului Indepen
denţei" :
„Cât despre reflecţiile pe cari le face
„Pester Lloyd" cu privire la interesele Trip
lei alianţe, acest punct e prea grav pentru
a putea fi elucidat în câteva rênduri.
„Ceea-ce este sigur, e că, după cum am
spus în mai multe rênduri, purtarea Ungu
rilor faţă de Români şi de România nu sunt
de natură a întări încrederea noastră în ami
ciţia austro-ungară nici a servi interesele Trip
lei alianţe.
„Situaţia noastră în concertul Alianţei triple
va fi delicată şi dificilă atâta vreme cât oa
menii de Stat din Pesta vor persista în siste
mul lor de exclusivism şi prov&caţie poUtieă,
cari de altminteri au produs o vie reacţiune
în chiar imperiul german.

Congres al ţăranilor.

Renitenţa Fiumanilor.
Acesta este titlul sub care ziarele unmreşti scriu coloane despre
„ingratitu
dinea" Fiumanilor
şi cHiar despre „irredentismul" lor.
Fiumanii cugetă însă altfel.
După-ce au hotărît să nu participe la
ancheta din Budapesta — vor fi vëzut
din păţaniile
Şerbilor, că astfel de an
chete sunt numai momeli — se prepară
de luptă fiind convinşi, că Ungurii vor

Medicina
Şi

corpul

omenesc.

O societate savantă a pus în studiu ches
tiunea de a se şti cum poate fi utilisât cor
pul omenesc. Nu e vorba de a se determi
na Ia ce poate servi el numai în timpul
vieţei, ci şi după moarte. Subiectul are un
caracter instructiv pe care '1 vor recunoaşte
şi spiritele cele mai sceptice, iar în privinţa
lui „documentele" nu lipsesc.

Cunoaşteţi composiţia corpului omenesc?
Greutatea mijlocie a unui om e de 70 chilograme. E format nu din păment ci din coar
ne ; e un amestec admirabil de gelatină,
de grăsime, de apă, de fibrină, de albumină, de fosfat de calciu şi alte săruri mi
nerale. Analisându-se cu ajutorul chimiei,
găsim 38 metri cubi de oxigen la tempe
ratura obicinuită, 80 metri cubi de hydiogen, 1 kil. 72 grame de azot, 800 grame
de chior, 100 grame de fluor, 22 k i l . ' 4 e
carbon, 800 grame de fosfor, 100 grämende
sulf, 1 kil. 760 gr. de calciu, 80 gr. de potas
70 gr de sodiu. Ferul nu întră în acest
compus mixt de cât într'o slabă cantitate:
45 de grame cel mult.

Omul în mândria şi puterea lui, aplică
zilnic sistemul acesta de investigaţiuni tuPublicul nu 'şi dă seamă, la prima ve
tulor fiinţelor naturei, de la muscă până la
hipopotam. De ce nu'l aplică oare, şi luidere, de profitul ce'l poate trage ştiinţa din
însuşi ? N'are el o maximă a filosofiei anti aceste elemente. De câte ori nu s'a revolce pe care toate veacurile au repetat'o şi contra spectacolului sau mai bine obiceiu
care zice : „Cunoaşte-te pe tine însuţi" ? lui disecţiilor 1 Astă-zi studenţii facultăţilor
înainte ca ştiinţa să fi experimentat toate se plâng de lipsă de cadavre. Nu li-se mai
elementele de alinire, de vindecare, de Iasă ca altă dată, nici cadavrele celor osîntransformare chimică pe cari le are astăzi diţi la moarte, nici ale celor sinucişi. Le
la disposiţie, medicii cereau adesea seme rëmân morţii din spitalele ale căror cada
nilor lor, materialităţei noastre, sistemului vre nu le cere nimeni.
nostru fisic, multe secrete şi multe servicii.
Totuşi, cadavrul este un instrument de
Să vedem dacă toate aceste observaţii din studiu indispensabil. Numai prin el a putut
prima perioadă a explorărilor ştiinţifice nu să 'şi facă ştiinţa toate cuceririle, numai
merită săfieculese şi amintite.
ast-fel cei morţi au putut deveni folositori

celor vii. Boalelor cari scăpau cercetărilor
li s'a smuls secretul originei, mersului şi
ravagiilor pe cari le făceau. S'au străbătut
ţesăturile, s'au explorat arterele, s'au scur
tat oasele, s'a scos la lumină organismul
întreg, nu spre a se satisface o curiositate
bolnăvicioasă, ci din sete arzătoare pentru
adevër, din pasiune să se smulgă din ghia
rele morţei secretele vieţei, din nevoea de
a lucra pentru Îndulcirea şi împuţinarea
suferinţelor omeneşti.

ţele săfiefăcute în condiţiuni de isolare
aşa în cât să nu isbească urechea şi inima
vecinilor şi trecătorilor. Şi câte revoluţiuni
bine-focătoare nu au adus elel Lor li se
datoreşte că doctrina microbilor a fost pro
clamată şi pusă în practică. Ea generaliseazä
resultatele ei prodigioase. Azi e turbarea,
mâne e ciuma, poimâne vor frigurile gal
bene a căror vindecare va fi defiintiv reeolvată.
S'a început prin blestămuri contra lui
Notaţi că faci nu vorbim de vivisecţiune. Magendie, şi astăzi se ridică monumente lui
Ea se practică asupra animalelor în toate Pasteur !
*
ţerile lumei. Neîndrăsnind să sacrifice pe
semenii sëi, omul civilisaţiei moderne s'a
Nici odată nu se va putea impedeca un
adresat creaţiunei care îl înconjoară. El mă om, liber şi stăpîn pe el, de a-'şi oferi sân
nâncă animalele hrănindu-se cu carnea lor, gele ca să scape pe un altul. Astăzi, [ase
gătită în toate felurile. De ce oare, din menea devotamente eroice au devenit щ
moment ce aceste animale trebue să dispară de banale, în cât nici nu se mai vesteie.
nu le ar interoga încă de vii ca să afle Transfusiunea sângelui nu mai e ceva rar.
cum respiră, cum le circulă sângele şi cum S'a vëzut fëcêndu-se delà fiu la tată, delà
funcţionează organele lor, spre a deduce un tinër la un bôtrân, delà un sex la altul,
din aceste comparaţiuni vr'o noţiune nouă, şi totdeauna cu un succes fenomenal. Prin
pe care să o întrebuinţeze apoi în folosul spitale, prin infirmerii, s'au vëzut servitori
speciei noastre ?
de rend, pe cât de curagioşi pe atât de gene
In zadar s'a revoltat lumea contra aces roşi cari ş'au întins braţul la împunsătura lantor cercetări; ele s'au impus ca o lege pe tetei, numai în dorinţa de a scăpa de moarte
toată întinderea pămentui, triumfând con pe un bolnav ajuns la ultima extremitate. Ce
tra strigătelor sensibilităţei noastre alarmate. mişcător exemplu de fraternitate şi de iubire
Tot ce s'a putut obţine, este ca experien a aproapelui ! De multe ori n'a fost de »•

TRIBUNA POPORULUI
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rei-de-jos, de dl prefect, dl primar şi dl
director al cultelor, a visitât biserica greacă
ţcoala primară, şcoala profesională, şi în
urmă s'a pogorît în port, unde se aflau deja
autorităţile portului şi ceialalţi P. P. 8 . S
Părinţii.
După dejun I. P. 8. Sa Mitropolitul Pri
mat şi toţi ceialalţi PP. SS. Părinţi au ple
cat spre Bucureşti,

NOUTĂŢI
Arad, 17 Noemv. n. 1897.
„Kronstädter Zeitung" organul Saşilor
verzi, în numerul dela 13 Noemvrie reproducênd la primul loc articolul nostru „ Vrem",
face următoarea apreciare : „Tribuna Po
porului" dela 9 Noemvrie publică sub titlul
,Vrem un articol, care dă de gândit. El
este atât de caracteristic pentru relaţiunea
dintre Români şi Maghiari, că ne simţim
Îndemnaţi a-1 reproduce."
*
a

Delà Rësboeni. Dl V. A. Urechiă, preBidentul serbării, a primit dela Pelibrigiul
• latin din Montpelier următoarea scrisoare
cu data de 4 Nov. 1897 :
„Pelibrigiul latin roagă pe dl V. A.
Urechiă să binevoească a depune la picioa
rele monumentului Stefan cel Mare adesiunea şi urările sale.
„Eroismul unui om este pentru naţiunea
sa o cetate totatât de sigură şi de durabilă
cat şi peatra şi bronzul.
„Fie ca exemplul învingëtorului dela Rahova să crească din ce în ce forţele mul
tiple ale Orientului român! Găsească el
In acest exemplu forţa care va face din
junele regat al României şi din fiii lui,
fruntea liberei confederaţiuni din Orient,
din zăpezile Carpatilor până la munţii Per
eiéi şi Marea-neagră, până la valurile ce
scaldă cetăţile Beyruth şi Iaffa.
„In numele felibrigiului latin !
Reque Ferrier, Urbain Cadilhac, Cuxac G.
Roudier, Alfred Barlat, Charles Gros, Au
guste Veyrier.
*
Sinagogă în Budapesta. Maghiarii au
ridicat în Budapesta, — în Lipótváros o
mare basilică catolică, semn, că capitala
Ungariei e creştină. Jidovilor nu le con
vine această minciună şi au hotărît ridica
rea unei sinagogi mai mare şi mai pom
poase. Şi încă ce ironie: sinagoga se va
zidi tot în Lipótváros, deci nu departe de
basilică.
De fapt Lipótváros e centrul jidovimei,
unde locuesc bancherii şi speculanţii ovrei.
De altcum este adevërat că mai bine de
jumëtate a locuitorilor din Budapesta sunt
juns să se pue la loc cantitatea sângelui ;
a trebuit să li se dea şi ţesături celor arşi
şi mutilaţi. Cu ajutorul unui briciu se tae
adulţilor binevoitori bucăţi de piele cari se
aplică bolnavilor. Asemenea sustrageri şi
aplicări se fac şi asupra oaselor ; la Acade
mia de ştiinţe din Paris s'a presentat un
scoţian, căruia 'i-se mlocuiseră 125 de miJpetri din osul humérus ului, cu bucăţi
osoase tăiate dela rachitici.
Oamenii bogaţi nu esită de a da mult
când e vorba să se restabilească sau să
repare accidentele ce 'i-au atins. In fie-care
zi se vëd oameni săraci cari se lasă se li se
scoată dinţi sănătoşi pentru câţi-va franci,
ca şi cum n'ar exista porţelana smălţuită.
Dar' perul? Cu cât progresează chelia,
la femei ca şi la bărbaţi, comerciul perucelor ia o importanţă din ce în ce mai mare.
Bexul urît se obicinueşte cu chelia, femeile,
însă nu o pot suferi; ele caută tot felul
de mijloace spre a o ascunde, dar' înainte
de toate, le trebue për şi ear' për : iată
pentru ce deunăzi o tîneră ţărancă din
Kent şi-a vândut unei la dy perul bogat pen
tru o sumă care constitue o adevăretă zes
tre.
Tăbăcitul pielei omeneşti, însă, îl lăsăm
pe seama sëlbaticilor ; antropofagii o pun

Ovrei. Aşa cu statul naţional, aşa cu ca şi îi anul al 16-lea a fericitei sale căsătorii.
pitala creştină!
Ronăşiţele pământeşti a scumpului decedat
se 7or înmormânta în 16 1. c. la 2 o. p.
Foi oprite. De câte simpatii se bucură m. după ritul bisericei gr.-cat., în cimiterul
Ungurii în străinătate, şi cât de tare e „G/ădina verde", dela casa numerul 3 de
„unitatea naţională", ne încredinţează un pe strada Clujului. Pentru repausul adornou ukaz al ministrului Perczel, care ia mitilui se va celebra Sf. Liturghie în 17
răşi a oprit trecerea în Ungaria a mai mul 1. c la 8 ore dimineaţa în biserica cate
tor jurnale străine. Acele jurnale sunt : drală din Oradea-Mare. Fiei ţerîna uşoară
„Hatanic" „Beogradske Opstinski" şi „Sr- şi nemoria binecuvântată!
*
bski Preg led Bosne i Hercegovine" din
Belgrad şi „Neue Zeit* din Berlin
Sărăcia e crimă, cel puţin după concepIn curênd Ungurii vor încungiur» ţeara ţiunea administraţiei ungureşti. „Egyetértés"
cu ziduri chineze.
primeşte din Panciova ştirea, că executorii
*
încasaează „fără cruţare" restanţele de dare.
Protonotar scandalagiu. Un scandal
destul de frumos agită de câtva timp pu
blicul din Szolnok. Scandalul s'a început
cu o idilă la restaurant, s'a continuat cu o
păruială în cafenea şi se va termina cu o
grămadă de dueluri întregindu-se apoi în
treg tabloul cu o cercetare disciplinară.
Lucrul s'a întâmplat aşa că, „Tiszavideki
Hirlap" a publicat un articol humoristic
despre o idilă cu sfîrşit tragic, al cărei
eroi sunt „un cavaler binecunoscut" Jşi
o camerieră frumoasă dela un hotel din
acel oraş. Din greşală s'a întâmplat, că
un voyageur conturbat în odihna-i de noapte
să radă „cavalerului* din chestie câteva
palme. Natural că istoria destul de picantă
a aţîţat curiositatea publicului, spre fericire
însă ea a fost în curênd potolită, căci
imediat după apariţia articolului, protonotarul oraşului Iosif Gruber a căutat pe re
dactorul foii Eugen Hevesi, pe care aflându-'l întro cafenea, a făcut întocmai cum a
făcut-o voyageurul cu cavalerul. Nexul
causal între articol şi între protonotar era
deci evident. In cafenea se produse un
scandal frumuşel, publicul a ţinut parte re
dactorului, şi protonotarul a trebuit să o
şteargă la sănătoasa. De aici apoi o seamă
de buclucuri. In casină s'a făcut propune
rea de a se eschide protonotarul, ear' fişpanul a ordonat cercetare disciplinară sub
pretext de incompatibilitate între funcţia de
protonar şi bătăuş.
Lucru firesc că duelurile n'au să lip
sească.
Necrolog. Primim nrmătorul anunţ funebral : Vëd. Ida Rednic n. Csóka cu fica
sa Maria, Ana Napoiean n. Rednic cu soţul
sëu, vëd. Aloisia Pop n. Rednic cu familia
şi Gavriil Rednic cu familia în numele lor
şi a numeroşilor consângeni cu inimă în
frântă de durere anunţă moartea neuita
tului soţ, tată, frate, unchiu, afin şi consângean Dr. Iosif Rednic, medic opidan în
Oradea-Mare şi fiaic diecesan, întâmplată în
14 a 1. c. seara la 8 ore după un morb
greu şi îndelungat în etate de 50 de ani
de o parte şi fac din ea tobe sau paveze.
Procedeurile de felul acesta inspiră oroare
omului civilisât.
*

In vechea terapeutică erau o sumă de
întrebuinţări a diferitelor părţi ale corpului
omenesc; unghiile degetelor mari, pulverisate, erau bune ca purgativ pentru soldaţii
aflaţi în campanie ; ceara din urechi, fiartă
în uleiu, era bună pentru răni, înghiţită
era bun pentru muşcătura scorpiei, etc.
A sosit vremea când rămăşiţele maşinei
omeneşti, în loc de a fl întrebuinţate contra
multor boale, ca în terapeutica celor vechi,
acum numai servesc de cât ca îngrăşăminte
câmpiilor noastre. Babele doftorese, empi
ricii, acei cari tămăduiau de ori-ca boală,
au început să dispară, pentru cinstea şi si
guranţa populaţiilor. Nu se mai crede în
descântece : nu se mai opreşte sângele din
nas, insuflând în nări praf de sânge uscat
pe un făraş cald . Corpul omenesc numai
este o usina de medicamente, de şi servi
ciile pe cari ni le aduce şi pe cari nu le
observăm sunt foarte însemnate.

Deoare-ce însă „bietul popor* e sărac, nu-'şi
poate ajuta altcum, decât că îşi plăteşte
birul cu închisoare. De aceea temniţele
poliţiei sunt pline de astfel de oaspeţi in
voluntari.
Vá să zică, nu e destulă bătae de Dum
nezeii sărăcia „bietului popor" (cuvintele
lui „iE") ci mai trebue şi aruncat în tem
niţă. , Aşa se face la noi : pentru ciangăi
să iartă dări pe zeci de ani, Serbii şi Ro
mânii sunt aruncaţi în temniţă!
Ş'apoi să se mai zică că n'avem stăpâ
nire părintească !
*
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fără mire în fruntea cortegiului, sub un bal
dachin rosa, purtat de patru pagi îmbrăcaţi
în atlas alb. înaintea ei păşiau trei copile
în haine de mătasă, presărând flori pe cale.
Haina miresei încă era cu totului nouă şi
originală. In faţă şi la o parte haina de d'asupra, căptuşită cu mătasă scumpă, era ri
dicată cu broşe cuprinse în pietri scumpe
şi la fiecare mişcare arunca un luciu roşiatec asupra hainei inferioare, care era deco
rată cu broderii de Veneţia, ce representau
o avere întreagă. Tot cu astfel de broderii
era acoperită şi trena hainei, care ici-colea
era ţinută de salbe preţioase. Capul ei era
împodobit cu mărgăritare orientale foarte
rare şi acoperit cu un voal galben care se
lăsa în valuri până la pământ şi era de o
valoare nepreţuită, provenind dela familia
Borgia. La capătul cortegiului, după mire,
urma o fetiţă mică ca de 4 ani, Îmbrăcată
de sus până jos în alb şi purtând în mâni
o pernă de catifea albă, decorată cu o inimă
din rose naturale, semnul credinţei eterne.

HAZ.
întrebare şi rèspuns.
— Cum se poate constata otrăvirea cu
fosfor?
— Trebue dat paţientului o scobitoare
să o înghită şi dacă aceasta se preface în
chibrit, atunci desigur avem a face cu
otrăvire.

încercarea de fugă a căpitanului Boicev.
Ucigaşul Anei Simon, căpitanul Boicev & în
cercat să evadeze din închisoarea tribuna
lului din Filipopol. Cu ajutorul a doue fiere
groase el a făcut în păretele temniţei o
•
gaură ca de Va metru. încercarea 'i-ar fi
Guragiu.
reuşit, dacă o cronică din Viena, care
— Mă, eu am vözut un om, care s'a aspunea că căpitanul petrece în orfeele de
propiat de căsulia tigrului şi a început să
acolo, n'ar fi atras atenţiunea procurorului.
netezească capul.
Făcând cercetare minuţioasă în temniţa
— Auzi! Nu cred.
unde era internat Boicev, a dat do Aerele,
— Ba da, dar' nu capul tigrului ci pe
cu care el a spart o parte bună din părete.
al seu propriu!
El a fost pus sub pază srictă.
Oare cum a ajuns Boicev la cele doue
fiere?
Posta redacţiunei.
*
Sultan bătut de femei. „Times" din Lon
dra primeşto următoarea veste de sensaţie
delà Zanzibar: Sultanul s'a îmbolnăvit din
causa unei maltratări ce ar fi suferit in ha
remul seu.
Cinci femei tinere, aduse de curînd în
Etiopia, au fost închise In saci şi aruncate
în mare, dovedindu-se că ele sunt curagioasele cari au atacat pe sultan, în momente
de ceartă.
Zeul amor şi zeul Mercur. Lumea din
Paris se veseleşte mult de o întâmplare tra
gicomică petrecută nu de mult. înainte cu
câţi-va ani colonelul Deport făcu cunoştinţa
unui tînër cu numele Denis Hubert. Colo
nelului 'i plăcuf întru atâta manierele alese
şi simpatice ale tînërului, încât îl învita adeseori la masă. Mai ales 'i plăcea colone
lului gentileţa cu care Hubert trata drăgă
laşa şi frumoasa lui soţie, fără cavre-odată
să fi trecut marginile bunei cuvinte. Tînërul a ştiut întru atâta să câştige încrederea
colonelului, că odată acesta 'i dete suma
de 70,000 franci cu cuvintele :
— Plasează într'un chip aceşti bani, la
bursă, ori altundeva unde crezi d-ta, lucru
principal e, că banii să aducă venit.
. Hubert 'i promisă, că în curênd va veni
să-'i arate cum a plasat paralele. Colonelul
aşteptă insă zadarnic pe dl Hubert căci el
a luat-o la sănătoasă cu cele 70.000 franci
ducând cu sine totodată şi nevăstiea fru
moasă a colonelului.

FELURIMI.

Seghedin. Nu încă, deoarece persoana în
chestie nu a plecat încă la B.
D'aici se expedeaaa regulat. S'a dispus
de altfel.
A—n, în 8. Prea e prea : se poate oare
să acuzi pentru păcatele unui singur om o
tagmă întreagă ? Nu uita, că nainte d'à fi
avut înveţători, poporul nostru a fost lu
minat şi susţinut numai de preoţime. Şi
azi, ea e cheagul naţional, ea duce greul
luptelor.

ULTIME

ŞTIRI

In favornl Românilor.
Revista „Le Correspondant",
din Paris
publică în ultimul sëu numër un lung
şi amenunţit
studiu de 62 de pagini
despre chestiunea
naţională^
susţinend
în termini elogioşi aspiraţiunile
Româ
nilor.
Acest studiu semnat de Baron Iohan
de Witte, citează toate lucrările
apărute
asupra acestei
chestiuni.
Dl Baron de Witte conchide, că ches
tiunea naţională
va deveni în curênd
chestiunea
cea mai gravă
a
Europei,
căci până
nu se va resolva ea, nu se
va putea resolva nici chestiunea
balcanică.
Afacerea Dreyfuss.
Paris, 17 Noembre.
Afacerea Dreyfuss ia o nouă întorsătură.
Eri fratele căpitanului condamnat a adresat
ministrului de rësboiu o scrisoare, în care
spune, că denunţarea pe basa căreia s'a por
nit procesul contra lui Dreyfuss a fost făcută
de contele Eszterhăzy, of cer superior. Epistola
aceasta ar fi borderoul faimos pe basa căruia
Dreyfuss a fost osândit. „Figaro" afirma însă,
că Eszterhăzy ar tăgădui aceasta şi ar cere
să se declare înaintea consiliului de rësboiu.
După altă versiune contele maghiar ar fi deja
în Rusia.

Cnm merge mireasa la cununie în NewYork. Nu de geaba sunt Americanii oameni
avuţi, căci au şi ce face cu paralele. Aşa
de pildă s'a luat moda, că cununiile să se
facă cu o pompă cu adevërat fantastică. O
astfel de nuntă s'a celebrat nu de mult
într'o biserică monumentală din New-York.
In privinţa aceasta sciinţa nu 'şi-a zis Până-ce oaspeţii s'au adunat, corul bisericei
încă ultimul cuvent.
Dr. V.
a cântat mai multe piese din operile lui
Editor: Aurel Popoviciu-Barciann.
Wagner, cu harfă şi acompaniament de violină. Mireasa după obicei anglican a păşit Redactor responsabil; loan Rnssa Şirianu.
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TRIBUNA POPORULUI

Bibliografie.
Din „Biblioteca Noastră" de sub direc
ţiunea dlui Enea Hodoş în Caransebeş a apă
rut Nr. 6 „Dela Sate" piesă poporală în 4
acte, în dialect bănăţan de N. Macovişteanu.
Piesa e scrisă pentru societăţi de diletanţi
şi pentru cei-oe se ocupă cu studiul graiului
bănăţenesc.
„Biblioteca Noastră"' apare în fie care
lună. Un numër 14 er., o serie de 5 numere
70 cr., 10 numere 1 fl. 40 cr.
Numerele apărute până acum sunt : Nr. 1. S.
5. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. —
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad",
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc,
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexandrescu, „Fabule alese", (sub presă). - Nr.
6. N. Macovişteanu, „Dela Sate", piesă tea
trală. — Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai !"
comedie tr. (sub presă). —

*

Cursul pieţei de septemânk
din Arad.
Grâul de frunte .
,
„ rend
„ de primăvară
Secara . . . .
Orzul . . . .
Ovësul . . . .
Cucuruzul . . .
nou .
Preţul

ÍJ

fl. 10.50 până 11.80
, 10.40 , 11X0
« io.- . 1 1 . . 8.40 ,
8.50
. 5.50
5.83
, 5.90 .
6.„ 5.20 .
5.30
. 4.10 . 4.20

u

preţuri originale.

Telefon Nr. 135

Telefon Nr. 135

pentru oraş şi comitat

pentru oraş şi comitat

Băcănie i e ape minerale, coloniale, delicatese şi i
La
colţ cu strada
„ C Â N E L E N E G R U " ARAD H u n y a d y şi R á k ó c z y

fainei:

Făină albă
„
„

. . . Nr.00 . fl. 21.10
. . . . o . , 20.50
»
w
• • •
. 1 • , 20.20
o
. 19.90
»
»
•
•
•
»
„ 3 . „ 19.00
»
*
•
•
•
Făină pentru pane
, 19.30
" t •
„
5
.
.
18.90
?J
»
»
, 6 . . 18.60
a
»
n
» 7 . , 17.30
»
»
n
»
»
я
. 7 • . 15.30
„ 8 . „ 12.80
»
»
V
Törtté . . . .

Recomandă atenţiunei Onor. public din loc şi Provincie ma
gazinul seu bogat asortat cu tot felul de consumaţii c a : veri

tabilă theă de Rusia, rom de Jamaica, cognac, liqueur,
champagne indigen şi francez, precum şi diferite vinuri.
Ori ce specialitate în peşti ca ruşi, angovis, aalfisch,
sardele, sardine, liaring de Ostenda etc.

Diferite brânzeturi. Veritabile quargle de Olmiitz.
Specialităţi în cărnuri proaspete c a : şuncă de Praga şi
Caşovia, crud şi Art, slănină de Dobriţin, Krenwirschli de
Wienerneustadt, mezeluri.
ZAHĂR DE CEA MAI FINĂ CALITATE
precum şi

Piaţa d i n 15.-Pesta,

diferite soiuri de cafea şi o r e z de curênd sosite.
Mai departe tot felul de legume şi ori ce fel de obiecte
pentru gospodăria căsii atât en gros cât şi en detail cu pre
ţurile cele mai moderate.

P r e ţ u l grânelor.
A apărut şi se află de vânzare la administraţiunea foii noastre „Abecedar ilustrat"
Grâu de toamnă fl. 1 2 . 7 5 - 1 3 . 3 5 ; grâu de
compus pe basa principiilor pedagogice mo primăvară fl. 11.80—12.20 ; cucuruz (po
derne de înveţătorii ; Iosif Moldovan, Nie. rumb) fl. 4.75—4.85; ov6s fl. 6.30-6.60;
Ştefu, Iuliu Grofşoreun, Nie. Boscaiu şi Pe secară fl. 8.50—8.60.
tru Vancu. Preţul unui exemplar 20 cr.
cumperătorii capătă rabatul cuvenit.
*
Têrgul de rîmători din Budapesta
„Liturgia Sfântului Ioan Cristostom"
culeasă, aleasă şi întocmită pe basa me
lodiilor vechi bisericeşti, pentru corul şco
larilor pe doue voci — sopran şi alt — de
Nicolae Stefu înveţător în Arad. Preţul
unui exemplar 2 coroane. Se poate co
manda dela autorul şi administraţiunea foii
noastre.

o

SIMON KÁROLY

Ъ

A eşit de sub tipar! „Gramatica Română
pentru învăţământul secundar de Ioan Petran,
profesor. Partea II. Sintaxa. Arad. Editura
autorului. Preţul 60 cr. se poate căpăta şi
al administraţia „Tribuna Poporului."
*

Vinuri din viile Tagányi István

Mulţumind de încrederea depusă în mine, asigur Onor. Pu
blic, că prin mărfurile

mele bune şi prin

serviciu

ieftin

şi prompt

voi şti să binemerit şi de aci înainte de această încredere.
Prăvălia vechie, care am avut-o până aci în piaţa Tökölyi,
am concentrat-o într'un singur
zilor Hunyady
şi Rákóczy.

dela 3 Nov. n. 1897.

local, care s e află în colţul

stră

COMANDE PENTRU PROVINCIE SE EXECUTĂ PROMPT ŞI REPEDE.

Rîmătorii din Ungaria se vend : părechia,
greutate dela 250—280 chlgr., cu 53 /»—64Ve
cr. per chlgr.; de greutate dela 300—380
chlgr. 5ЗѴ2—54Vs per chlgr.

Cu distinsă stimă :

1

(106)5-6

SIMON

KÁROLY

băcan, la „Cânele negru".

Rîmători de Sêrbia, se vend: părechia
greutate dela 240—260 chlgr. în sus,

Vinuri din viile Tagány stván ou preţuri originale.

cu 5 5 — 5 5 V 2 cr.

Valabil dela 1 Octomvrie 1897.
Arad—Budapesta,
ăim.
a. m,

M E R S U L

T R E N U R I L O R

A r a d - Ciaba- Oradea-mare,

Arad, pleacă
dim.
a. m.
seara
9.35
Sofronya
9-35
11.20
5.10
8.18
Arad, pleacă
11.20
9.53
9.53
11.36
5.25
Curtici
Sofronya
11.36
10.07
10.07
11.49
5.39
8І36
Curtici
Lökösháza
11.49
10.25
10.25
12.05
5.56
Lökösháza
Chitighaz
12.05
10.54
10.54
12.28
6.13
9Ш
Chitighaz
Ciaba, soseşte
12.28
11.39
11.24
1.19
6.40
9.23
Ciaba
12.54
Ciaba, pleacă
2.49
4.50 dim.
4.14
7.11.19
Szolnok
2.33
Giula
5.26
7.20 seara. 6.10 dim.
7,27
Budapesta, soseşte 1.10 d.
3.05
Sarkad
5.56
7.47
Budapesta—Arad.
3.27
6.47
8.23
Nagy-Szalonta
4.10
seara
dim.
a. m.
7.18
8.42
Cefa
4.34
1
0
.
8.05
Budapesta, pleacă 1.55
7.51
9.04
Leş
5
—
11.07
1.30
3.56
Szolnok
8.81
9.82
Oradea-mare,
sos.
5.30
2.23
4.32
5.52
Ciaba
2.54
5.03
Oradea-mare- Ciaba—Arad.
Chitighaz
6.10
3.12
5.21
Lökösháza
a. m.
d. m.
seara
3.28
5.38
6І34
Curtici
4.25
Oradea-mare
pleacă
10.20
7.30
3.40
5.50
Sofrenya
Leş
10'48
4.56
8.06
Arad, soseşte
6.52 seara 3.55 d. a. 6.05 dim. Cefa
11.03
5.12
8.29
Arad—-Teiuş.
Nagy-Szalonta
11.26
5.87
9.08
Sarkad
11.57
6.09
9.51
dim.
seara
d. m.
Giula
12.21
6.84
10.21
7.02
4.30
6.30
Arad, pleacă
12.42
6.56
Ciaba, soseşte
10.50
4.42
6.41
Glogovaţ
—
2.23
7.09
Ciaba,
pleacă
4.32 dim.
5.03
7.01
Gyorok
—
2.54
7.47
Chitighaz
5.03
5.14
7.12
—
Paulis
3.12
8.13
5.21
Lökösháza
7.46
5.35
7.29
Radna-Lipova
3.28
8.36
5.38
Curtici
5.57
7.51
—
Conop
3.40
8.52
5.50
Sofronya
6.13
8.07
—
Bôrzava
3.55 d. m. 9.10 seara, 6.05
Arad, soseşte
6.39
8.29
Totvărădia
8.48
6.58
8.47
Arad Timişoara.
Soborşin
9.07
7.27
9.16
Zam
dim.
seara
a. m.
7.53
9.42
—
Gurasada
6.20
Arad pleacă
5.—
11.25
8.08
9.58
9.31
Ilia
6.81
Aradul-nou
5.21
11.38
8.26
10.16
Branicica
6.49
Nemetsagh
11.56
5.47
9.57
8.52
10.42
Deva
7.08
Vinga
12.15
6.14
10.08
9.06
11.11
Simeria (Piski)
7.20
Orcifalva
6.34
12.27
10.37
9.52
11.86
Orăştia
7.81
Mereifalva
6.52
12.38
10.16
11.57
Şibot
7.48
St.-Andrei
7.12
12.51
10.40
12.19
Vinţul-de-jos
Timişoara soseşte 8.01
1.10
7.89
11.18
11.01
12.32
Alba-Iulia
11.40
11.30
1-05
Timişoara
Arad.
Teiuş, soseşte

Teinş--Arad.
dim.
dim.

Teiuş, pleacă
Alba-Iulia
Vinţul-de-jos
Jibot
Orăştia
Simeria (Piski)
Deva
Branicica
Ша
Gurasada
Zam
Soborşin
Totvărădia
Bôrzava
Conop
Eadna-Lipova
Paulis
Gyorod
Glogovaţ
Arad, soseşte

3.33
3.57

—
4.89
5.07
5.19

—

5.45
—
6.08
6.34

—
7.80

8.08

3.43
4.17
4.34
4.55
5.19
6.05
6.20
6.43
7.06
7.16
7.41
8.15
8.31
8.57
9.15
9.45
10.—
10.14
10.38
10.50

seara

dim.

d. m.

Timişoara, pleacă 8.20
St.-Andrel
8.46
Mereifalva
9.04
Orcifalva
9.19
Vinga
9.42
Nemetsagh
10.—
Aradul-nou
10.30
Arad, soseşte
10.43

d. m.

2.—
2,19
2.33
2.44
3.01
3.16
3.34
3.44

2.—
2.33
2.49
3.10
3.31
4.10
4.25
4.49
Arad—Seghedin
5.13
dim.
a. m.
5.23
Arad, pleacă
4.45
8.55
5.50
Pecica
5.29
9.30
6.25
Bătania
5.59
9.53
6.41
Mezőhegyes
7.—
10.32
7.05
Csanád-Palota
7.22
7.21
10.51
Nădlac
7.54
7.36
11.05
Cianadul-ung.
8.10
7.50
11.17
Apátfalva
8.22
7.58
11.25
Makó
8.43
8.21
11.47
8.55 sera Seghedin soseşte
9.27
12.51

Tipografia A u r e l

seara
9.10
9.29
9.43
9.54
10.11
10.26
10.45
10.55

d. m.

4.10
5.07
5.47
6.50
7.13
7.32
7.47
7.58
8.40
10.01 sera

Seghedin—Arad
d m.
seara
Seghedin, pleacă
Makó
Apátfalva
Cianadul-ung.
Nădlac
Csanád-Palota
Mezőhegyes
Batania
Pecica
Arad, soseşte.

2.19
3.32
3.52
4.01
4.18
4.36
5.15
5.44
6.06
6.39

6.10
7-34
7.57
8.04
8.18
8.32
8.57
9.29
9.52
10,25

Arad- Brad.
ăim.
d. m.
Arad pleacă
Ötvenes
Zimánd-Ujfalu
Uj-Szt-Anna
Chirochiu
Siria (Világos)
Musca Măderat
Puncota
Selouş
Ternova-Cheriu
Mocrea (Apatelek)
Boroş-Ineu
Tamand
Bocsig-Bel
Repsig
Corneşti-BOrza
Boroş-Şebeş-Buteni
Cociuba-Căcăreu
Almaş-Cil
Bonţeşti
Gurahonţ-Iosăşel
Gura-văi
Aciuţa
Talaciu
Hălmagiu-Ciuciu
Hălmagiu
Baia-de-Criş
Brad soseşte

Brad, pleacă
Baia-de-Criş
Hălmagiu
Hălmagiu-Ciuciu
Talaciu
Aciuţa
Gura-văi
Gurahonţ-Iosăşel
Bonţeşti
Almaş-Cil
Cociuba-Căcărou
Boroş-Şebeş-Buteni
Comeşti-Borza
Ropsig
Bocsig-Bel
Tamand
Boroş-Ineu
ilocrea

6.25
6.44
6.51
7.15
7.23
7.39
7.46
7.54
8—
8.14
8.26
8.42
8.57
9.04
9.14
9.21
9.34
9.49
10.10.10
10.23
10.33
10.39
10.49
10.58
11.13
11.50
12.04

5.10

5.29
5.36
5.59
6.07
6.23
6.30
6.39
6.45
6.59
7.11
7.27
7.42
7.49
7.59
8.06
8.19
8.34
8.45
8.55
9.08
9.18
9.24
9.34
9.43
9.58
10.35
10.49

Brad- Arad.
dim.
d. m.
2.24
2.39
3.16
3.31
3.39
3.50
3.55
4.12
4.18
4,29
4.39
4.57
5.07
5.15
5.25
5.31
5.53
6.03

1.08
1.23
2.2.15
2.23
2.34
2.39
2.56
3.02
3.13
3.23
3.41
3.51
3.59
4.09
4.15
4.37
4.47

P o p o v i c i u - B a r c i a n u în Arad.

Valabil dela 1 Octomvrie 1897.
dim.

dim.
3.08
5.5.24
5.32
5.50
6.09
6.55
7.34
8-05
8.48

a. m.
11.52
12.18
12.21
12.48
12.56
1.15
1.22
1.36
1.43
1.59
2.13
2.27
2.45
2,54
3.07
3.16
3.39
3.59
4.12
4.23
4.38
4.52
4.58
5.11
5.24
5.44
6.25
6.41

Ternova-Cheriu
Seleuş
Pancota
Musca-Mădorat

6.15
6.28
6.37
6.44
6.52
7.06
7.21
7.39
7.45
8.03

Siria

Chlrechiu
Uj-Szt-Anna
Zimánd-Ujfalu
ötvenes
Arad, soseşte

d. m.

dim.

4.59
5.12
5.21
5.28
5.36
5.50
6.03
6.21
6.26
6.44

9.02
9.17
9.26
9.38
9.40
9,57
10.10
10.80
10.39
11.-

St.-A na— Chitighaz.
d. m.
seara
St.-Aua, pleacă
Şimand
Chişineu-Brdoij
Socodor
Şiclău
Otlaca
Elek
Chitighaz, soseşte

3,25
3.53
4,80
4,43

—
5,20
5,35

6,30
7,02
7,43
8,8.15
8,29
8,45
9,-

8,8,26
9,02
9,16
9.29
9,42
9,58
10,12

Chitighaz —St.-Ana.
dim.
d. m.
Chitighaz, pleacă
Ëlek
Otlaca
Şiclău
Socodor
Chişineu-Erdeij
Şimand
St.-Anna, soseşte

5,13
5,25
5,35
5.45
5,56
6,17
6,38
7-

dim.

dim.

3,10
3,31
3,44
3.58
4,14
4,44
5,15
5,45

9,41
10,04
—
10,47
11,15
11,42
12,08

Boroş-Şebe^}—Moneasa.
a. m.

Boroşseboş-Buteni, plecă
Selăgeni-Prăzoşti
Bohani
Dezna
Râvna
Moneasa
Bailo Moneasa
Menyháza, soseşte

9.45
10.
10.18
10.35
10.50
11.
11.40
11.41

Moneasa—Boroş-Şeboş.
dim.

4.15
4.32
5.14
5.33
5.45
5.59
6.04
6.30
6.37
6.49
7.01
7.24
7.37
7.47
8.—
8.08
8.36
8.48

t. m.
1.50
1.58
2.05
2.15
2.35
2.47
3.05
3.20

Menyháza, pleacă
Baile-Moneasa
Moneasa
Râvna
Dezna
Bohani
Selăgeni-Prăzeşti
Boroş-Şebeş-Buteni

Boroş-Ineu
Cermeiu

Boroş-Ineu—Cermeiu.
d. m.
8.50
9.40

Cermeiu—Boroş-Ineu
dim.
Cermeiu
Boroş-Ineu

4.50
5,40

seara
7.35
8.25

d. m.
3.50
4.30

