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Sturdza n'a resolvat dmsul chestia
rentei, este pentru-că stăruia ca banii
să se încredinţeze mitropoliei din Sibiiu.
In sëptëmâna trecuta confraţii
Eată doue întrebări, pe cari le
noştri delà Sibiiu au scris o serie de
vom
pune mereu, până ce vom primi
La Baia de Cris $'a mai scris acum.
patra articol! asupra chestiei rentei.
Citim adică în .Magyar S i ó :
rëspuns.
аф o pagină în istoria vieţii noastre
Semnalând articolil, am exprimat re
фопаіе. Trei tineri universitari
ro.Corespondentul J nostru din Dobriţin gretul ca nici chiar acum, când prin
Să luăm acum pe rond arti
,.ún\ au fost osândiţi
la câte ŞE&IO ne telegrafeuă, eă în orăşelul din apro resolvarea afacerii rentei ar trebui
colele.
UPTIFFL&NI TEMNIŢĂ fi 160
coroane piere B. Újváros 34 familii au înştiinţat pe să.contribuim cn toţii la liniştirea spi
Organul sibian începe I-ul articol
amendă, pentru că s'au dus să în-preotul ev. reformat eă ЦІ părăsesc legea, ritelor atâta vreme învrăjbite, con
din serie repudiând amestecul tn afa
coroneie mormintul sfânt de la
Ţebea,rëmâuênd fără nici o credinţă.*
fraţii noştri nu se pot desbara de
cerile noastre d'acasă a fraţilor emi
unii iţi doarme somnul de veci marele
Ear foaia lui Bănffy, cel care a pus în personalităţi, ci continua cu aceleaşi graţi tn România.
nottru viteaz Дѵташ ІАПОИ.
practică legea care îngădue ea din creştin să acusări nedrepte şi pătimaşe din tre
Am reprodus deja pasagil din
S'a fost destul că gendarmii
au poţi fi—păţân, serie despre aeest lucru la a- cut şi se amesteca In luptele de
acest articol şi am dovedit, că con
pètruns în biserică si au răpit coroana, eelasi Io* şi cu aceeaşi nepăsar ca ti când partide atât de mult, că pentru el
fraţii noştri una scriu şi a ta fac: nu
à pentru a se dovedi ee fel de lege» ar fi vsrba despre o întêmplare de toate si liberalii sunt o adunătură de nedestoi
permit ea un Brote, Slavici să aibă
nici, gălăgioşi şi egoişti, ear destoinici
drept fi dreptate le dă Osmanilor lele.
păreri asupra afacerilor noastre d'a
ittpânirea de acum, judele din Baia de
Trebue că si la foaia asta ungurească şi demni sunt numai conservatorii.
casă. D-nil Daianu şi Coroianu, de
Am
arătat
tn
articolul
nostru
de
Iris a ckiemat în judecată şi a osândit
sunt NUMAI Jidani, cari 'şi au pus gând rëu
când au pus tnsă stăpânire pe fostul
Sâmbătă rëul ce se propagă tn mij organ al comitetului naţional, au com
FREI Români pentru fapte, pe cari nici
faţi de Unguri.
locul poporului nostru făcondu-1 a bătut cu cea mal mare înverşunare
UN bun Român n'ar sta la îndoeală a
crede, că numai o parte a fraţilor guvernul Ţeril Româneşti şi
t sevirşi, pentru că nici un Român nu
O
LĂMURIRE.
au
noştri de dincolo ţine la causa na dăscălit şi insultat chiar
oate recunoaşte procurorilor
maghiari
Academia
, România Jana" din Bucureşti într'un ţională.
pptul ca ei să ne înveţe cum să ne
Română.
articol
delà IIIS Februarie arătă părerea sa
Spuneam că am înţelege chiar
criem istoria, pe cine dintre noi să
Nu este oare aceasta
oipocrisie?
owtim mare, pe cine să iubim şi la al de rèu că şi Românii de aid s'au împărţit şi laudele ce d-nil Coroianu şi RaCulmea îndrăsnelii sunt tnsă ur
după felul celor din ţeară : unii conservatori,
U! moment să ne rugăm.
ear alţii liberalii Ori eel puţin foile, zicând ţiu aduc d-lul Take Ionescu, care mătoarele ronduri (Nrul delà 6 Fe
Nu face însă nimic.
Temniţele eă .Trib ana* delà Sibiiu susţine pe con s er a resolvat afacerea rentei. Nu înţe bruarie n.) : „noi ne oroim judecata
legem Insă de ce lăudând pe fostul
noi pe — liberali.
tn chestiile de interes public pe basa
l'an IPERIAT pe nici NN Român. vatorfEсчгtreaba
eeior delà Sibiiu să tispundă ministru de culte al Romaniel şi ac
faptelor date ear nu pe basa simpatiei
Ci dimpotrivă : chiar zilele aceste
în
tualul ministru de finanţe, confraţii
la învinuirea ee li-se face
. toto terii fruntaşi de лі politicei
maDin parte-ne respingem rolul ce ne atri sibienl trebue să ocărască pe dl Stur ori a antipatiei purtată persoanelor..."
Da? Atunci de ce dl Sturdza, Poni
iart, intre ei Meiul ministru
Széli, buese fraţii din Bucureşti. .Tribuna Popo dza, şeful partidului liberal.
şi Haret egoişti, gălăgioşi şi nedes
tcunofteau că prigonirile
pe naţionali rolul* este organ al partidului n aţi ouai. Ea
Vedem tnsă acum cu regret, că
toinici, ear fostul ministru de culte,
tăţi li a Măritat ca să se apere
încă s'a întemeiat să apere neamul romanesc
cel del» Sibiiu sunt incuragiaţi
delà
dl Take Ionescu, actualul ministru de
i cu mai mare înverşunare,
ear' Ungu dia regatul ungar şi în afacerile de dincolo
nu te amestecă. Ne am simţit însă datori să Bucureşti să scrie astfel. Intr'adevër, finanţe, este demn şi priceput, când
rilor nu le-a făcut nici un bine, ci
reducem la adevărata lor valoare învinuirile
patru articole au fost reproduse
e dovedit că d-sa a resolvat afacerea
iu au adus patriei, căci bine şi nedrepte c« confraţii delà Sibiiu aduceau cele
îndată în toate ziarele
conservatoare
pe basele puse de dl Sturdza, cu difefemre numai într'o ţeară unde
dom- unul partid politic din România, ceea-ce ve
din România. Era, se vede, necesi
rinţă că banii s'au depus la Buda
щк pacea poate fi. In
Ţeara-Un- dem că, întocmai ea noi, face de altfel şi
täte a se dovedi, că dincoace, tn
pesta ?
wmctt prigonirile stăpânirii
stîrnesc „România Jună".
Asta nu poate înt-mna însă eă tutţi- Ardeal, iubiţi şi stimaţi sunt numai
ntr'una nemulţumiri, plângeri şi lupte.
Dar contradicţie
descoperim în
nem pe liberali, cari desigur nu au nevoie eel din partidul conservator. Liberalii,
aceiaşi
articol.
Zice
anume
:
Eată de ce osânda de la Baia de de spriqmul nostru, nici combatem pe con dimpreună cu şeful lor, sunt repu
„Că
banii
se
depun
la
casa
centrală a
servatori,
al
căror
patriotism
nici
odată
nu
diaţi, socotiţi egoişti, nedestoiniel şi
Crif trebue să deştepte îngrijorare în suflestatului na este nici un rea .."
l'am tăgăduit şi cari ori-ce ar face, nu uouô
ЫОШПЛ
patriot ADEVĂRAT. Ce DREPT au să ne dea seamă, ci Românuor din mân gălăgioşi.
Cu un aliniat mal la vale scrie
ESTE oare acela de a lăsa ca peste inimile drul regat al regelui Carol,
EI bine, respectuoşi hotărtrilor
tnsă
:
сеЩепйог procurorii şovinişti
să fie
Atâta deocamdată. Vom reveni însă conferenţelor noastre naţionale, cari
,Nu o spunem aceasta din motivul că
ttipâni] Ce fel de LEGE e
aceasta: dacă în articolele ee promite că va publica, nu véd dincolo partide,
ci fraţi pe
am
aproba
amestecul pecătos al guvernului
,
România
Jună'
va
serie
lucruri
ce
ne
t
ti
un jude să pună sub pedeapsă
senti
car Id'opotrivă îl iubim, şi consecuenţl unguresc In administrarea fondurilor curat
vesc.
mentul impartis) t de un neam
întreg
atitudine! ce am luat şi am observat bisericeşti sau culturale ale noastre, pentrut oameni?!.. Şi ce DREPTATE
să
din primul numër al ziarului nostru, că punctul nostru de vedere este tocmai
m opriţi a ne ruga şi a depune flarl
trebue să protestăm tn contra ace acela, că guvernul maghiar n'are nici un
drept să se amestece în afacerile noastre
A momentul nouă scump ?. . . Azi
Nainte cu trei zile, In sinul stul sistem de a se falsifica şi din bisericeşti, şcolare şi culturale..."
( nindu-ne să ne închinăm lui IANCU,
coace şi dincolo opinia publică ro
MÂNE pe acelaşi temeiu ne ar putea anchetei numită de ministru să mânească.
Mal la vale găsim apoi un mare
mpeieca să ne rugăm
la
mormântul studieze şi apoi să propună mo
neadevër.
Scrie anume :
Cât despre articolele ziarului si
dalităţile cum s'ar puté lecui mi
poimâne
o
să
impedece
И" ţWţMM, r
biserica sf. Nicolae din Braşov a
seria dintre Ruteni, comisarul gu bian, vom căuta, ou toată obiectivi
copilele şcoalei române din Sibiiu
să vernial Egan a ţinut o тогЬігѳ de tatea, să le reducem la valoarea lor aflat destul йз bună aracgiarea făcută pen
tru-că altă arangiare mai bună nici nu
depunăfioripe mormêntul lui Bariţiu
mare Însemnătate. A arătat că cea adeverată.
1 ceruse....'
Ce-4 asta?
Nu-'i
destul
că mai mare oansă a serăoiei popu
Cum n'a cerut? Dar desigur n'a
Am întrebat şi întrebăm tncă
suntem opriţi de la ori ce mişcare şi laţiei din nordul Ungariei snnt
pornit
dl Voina proces ca banii să
munci, cu ţinta să ne croim un v i i t O Г— Jidanii, cari vin din Oaliţia. A odată : Cum se face, că la 30 Ianuarie
feridi, ci vor acum să ne
răpească propus să se ia măsurile cele mai organul sibian este îngrozit chiar numai ajungă la Budapesta şi „Epoca" la
de grija că banii ajung îrifmânile
gu 26 Sept. 1898 doar scrisese că ar fi
tea mai scumpă parte
a
sufletului: aspre contra lor.
unguresc, care n'are nici un o trădare a se da banii pe mâna gu
cinstirea trecutului nostru"
La 14 c. deputatul Fest Lajos vernului
drept asupra lor şi care prin volnicia vernului unguresc... Şi pe cine o să
om de al lui Bànffy, a şi interpe de care e capabil şi dreptul de con convingă cel delà Sibiiu că nu era
De s'ar însuti însă prigonirile
de
lat In Dietă, osândind aspru pe trol ee 'i s'ar da, desigur e o primej mal bine ea banii să se depună la
felul acesta si tot nu se va găsi un
omul guvernului, care a Îndrăz die pentru şcolile române din Braşov, consistorul din Sibiiu ori la biserica
singur Român care să nu jure
credinţă
nit să-'şi arate duşmănia fată de ear cu şease zile mal târziu este din Braşov ? Cum ? Nu avem oare
nestrămutată trecu'ulul neamului nostru
Jidani.
perfect
mulţumit că banii ajung tn exemplul delà Nasëud? Pentru a inţi să nu-\i ridice vocea, sus şi
tare,
Se
mai
scrie
că
ministrul
a
şi
fluinţa tn mod desastros, e destul ca
manile guvernului?!..
in faţa prigonirilor puse la cale cu
revocat
din
slujbă
pe
Egan...
A doua întrebare : De ce confraţii guvernul să impună cine să fie numit
gând să slăbească în noi simţul ce
Ceea-ce
dovedeşte
că
In
Ţeara
sibieni nu publică nota diplomatică pe director şi profesor.... Cel delà Sibiiu
mal IU putere trtbue să ne
încăzească
Ungureasca
Jidovii
sunt
mai
tari
care dl Sturdza a trimis-o în luna De sunt destul de pricepuţi să înţeleagă,
inimile : dragostea de neam !
decât Ungurii.
cembre n. 1898
baronului
Aerenthal, eă lucrul acesta tl poate ajunge mal uşor
notă din care reiese, că dacă dl când are control direct, când el dă

PENTRU IANCU.

Păg&nismul se lăţeşte. Aproape se
poate face socoteala, eănd Ungurimea între*gă
rëmâne earăşi cu legea de pe vremea lui Ár
pad, daeă lucrurile vor merge tot ea până

în giurul rentei.

1

Tot Ovreii puternici!...

2
Deodată în nşa castelului apare iubi- uriaşă ce trebue së o purtăm cu zugrubanii, decât atunci când n'are nici un
D'aci încolo române pe vecie tufe
lantul incungiurat de membrii familiei sale, mătoril noştri pentru biserică şi naţiune. noi, tn „locşorul" — cum scrie în episti
amestec eu renta.
(„Patria').
D m'trie Cărbune,
sa din urm* — pe care îl vom împoi,
Găsim tn acelaşi pasagiu (ultimul membrii veneratului capitul şi alţii.
absolTeut d* teol.
Aelamările nu mal vor par'că sä în
totdeauna cu fiori, cum se cuvine morœêi
din art. I) încă următoarele :
cete. La lumina undulătoare a faclelor se

»Că Intre împrejurările date, nu se
putea face oare, ca guvernul român Bă lege
o învoială şi mal favorabilă cu guvernul
maghiar, e o chestie asupra căreia ne-am
puté da părerea numai după-ce am cunoaşte
toate den ersurile făcute şi toate notele
schimbate*.

Găsim aici acuse atât de grave la
adresa d-lui Raţiu şi a celor din giurul seu, că ne simţim îndemnaţi să nu
mai urmăm discuţia, ci să aşteptăm să
vedem ce zice dl Raţiu la
învinuirile
nespu* de grele ce ziarul naţionalist

ivesc în ochii metropolituluï doue boabe
de lacrimi, cari pline de razele iubirii vor
să întreacă cu strălucirea această lumină.
In sftrşit Bgomotul ovaţiunilor sa li
nişteşte şi prof. Alexiu Viciu paluta pe
metropolitul prin un discurs cald, plii de
po sie şi frumseţî.
Ultimele vorbe ale oratorului nr se
mai aud. Ca dintr'un glas puternic rfesună
un sir cer şi neefîrşit să trăiască I Cierul
cântărilor, sutele celor adunaţi, toţi îş: îm
preună glasurile şi vor ca mereu şi tot mal
sincer să rësune cântarea trăiască I să tră
iesc! 1
După acestea mulţimea tace şi plini
de atenţiune ascultă cu toţii cuvintele ace
luia, căruia i-a fost dat de provedinţ* gă
ajungă a 25 a aniversare a achieriei sale.
Mitropolitul mulţumeşte cu vocea vi
branţi. Sfătueşte tinerimea să ţină cu sfin
ţenie la şcolile acestea, să asculta de sfa
turile şi Învăţăturile ce 'i-se dau de шѵёţătoril lor, să-şi formeze caractere tari, cari
să poată résista cu succea ori-şi-cărei is
pite şi sub ori ce împregiurărl şi termină
aclamând pe Majestatea Sa împăratul şi
Regele Francise Iestf şi pe Sfinţia Sa Papa
Leo XIII.
Corul postat la dreapta Intrării cântă
imn ocasional şi apoi între vil şi îndelung!
sclamlrl retrăgondu se iubilantul, conductul
se reîntoarce pe calea de mal 'nainte * —
Ne asociem din inimă şi noi la ură
rile de bine şi trimitem cele mai sincere
felicitări înaltului Prelat iubilant, dorindu-'l
viaţă lungă şi încoronată de fapte ie : lo
rie pentru binele şi fericirea bisericel şi a
naţiunii sale.
^^^^^.

bucureştean aduce
ziarului sibiian.

PROCESUL DELA BAIA DECRIS.

înţelepte vorbe. Numai c ă sibienil nu le-au urmat In atâtea ca
sări, când a fost vorba despre actele
guvernului Sturdza.
Ori cunosc confraţii delà Sibilu
lupta d-lul Sturdza până
ce a putut
face pe guvernul ungar să admită că-i
vorba de rentă, ear nu de subvenţie

cum, acum e anul, zicea chiar a c 
tualul prim-ministru a i României ?
Dar domnialor nu au publicat nici
unul din multele acte, produse tn
Cameră de dl Sturdza. Nu vor să re
producă
Sturdza

nici nota diplomatică
ce dl
a adresat-o baronului
Aerenthal.

Discuţie de bună credinţă este
aceasta ?
Scrisesem deja cele de mal sus,
când eată că ne soseşte
„România

Jună", numeri! delà 3 0 şi 31 Ianuarie v.

celor din giurul

іиШШ.
metropolituluï Dr. Mihályi.
Alat&ierï, Mercuri, törbutoaiea ,Двtimpinăril Domnului", Impliaindu-se tocmai
25 de ani, de când Inaltpreasflaţia Sa Dr.
Victor Mihályi, actualul metropolit al biaetictl române gr. cat., a fost ridicat la
treapta de archiereu, tn diecesa Lugojului,
pentru orăşelul Blaj îndeosebi şi pentru în
treaga metropolis peste tot a fost o zi
măreaţi, o zi de cea mal mare bucurie,
in această zi adecă Înaltul prelat 'şi a
serbat iubileul de 25 de ani de archierie,
care s'a petrecut îndeosebi la Blaj cu mare
pompă.
Din acest prilegiu sërbitoresc revista
„Unirea'' а SCOB un număr extraordinar, In
care se face pe scurt istoricul acestui timp
de un pătrar de veac de la urcarea înal
tului iubilant pe tronul archipăstoresc,
precum şi reamintirea momentelor solemne
de la instalarea .Lui ca archiepiacop şi
metropolit.
In acelaşi numer se publica şi o pa
storali a Inaltpreasfinţiel Sale cătră clerul
şi poporul credincios al archidiecesel din
prilegiul iubileulul, cum şi amënunte despre
decursul serbărilor iubilare din Blaj.
In cele următoare extragem, din .Uni
rea'' câteva amănunte despre aceste fru
moase serbări iubilare:
„Piaţa episcopului Inoeenţiu Înoată în
o mare de lumină. Un sgomot viu de
veselie trece din grupă tn grupă, creşte, se
măreşte şi erumpe, tn sftrşit, de toţi simţită
oftare trăească metropolitul I . . .
Fericitul archiereu e al doilea In
seria capilor bisericel unite, care a fost în
vrednicit de Dumnezeu să-'şT serbeze iubileul
de 25 ani al episcopiei.
Dacă pentru manifestaţia de azi a
revenit Blajului onorul să-'şlarete simpatia
şi dragostea pentru iubilant, el se nisueşte
Pă se achite cinstit de această onoare între
marginile posibilităţii.
Cete-cete grăbesc
pe străvechiul
giranasiu. Deodată se aude un semnal şi
conductul pleacă a vend în frunte musica
pompierilor, apoi elevii de la şcoela popo
rală, elevii preparandia!!, studenţii gimna
siall şi profesorii lor.
Orchestra cântă „Marşul lui Mihaiu"
si mal puternic de cât sunetul ei erumpe
diu nenumërate piepturi aclamarea mulţimii:
trăească metropolituM
La seminarul teologic se alătură la
conduct clericii cu profesorii lor, ear' la
Internatul de fetiţe elevele şcolii de fete.
Incungiurând piaţa, conductul ajunge în
curtea reşedinţei metropolitane, care geme
de mulţimea celor adunaţi, şi tntimpinat
de orchestra studenţilor se postează în
faţa reşedinţei.

Marţi s'a desbătut l a judecăto
ria cercuală din Baia de Criş proce
sul pornit împotriva

d-lor C.

Steer,

Novacovici şi I. Scurtu, pentru-că In
1uж a t r e c u t ă
au pus cunună
pe mormêntul lui Iancu şi a u rostit
şi câte o vorbire.
Toţi Românii din loc şi dinprejur au grăbit să înconjure pe acusaţî şi pe aporătoril lor, d-nil T. Pap,
Pr. Hossu şi Dr. St. C. Pop. Tinerii
universitari s'au purtat brav, ear cât
despre advocaţi, a u zdrobit toate acusârile ridicole ale procurorului, ca
re de altfel spre surprinderea mul
tora—a lă-udat pe Iancu. Judele avea
Insă osânda scrisă din nainte, a ş a că

oricât de slab a fost procurorul şi
oricât de strălucit s'au apărat acusaţil şi au vorbit apărătorii, procesul
e'a pflrşit

cu şeate

septëmânl

temniţă

pentru fle-care tiner şi 1 5 0 coroane
amendă.

Din Bucovina.
Adresa de mulţumiţi a dep. E.
Schneider. La adresa trimisa din partea
tinerime! deputatului E. Schneider pentru
apërarea causei române în delegaţinnl, dl
E Schneider ,'a rëspuns cu următoarea
mulţumită :
Mult stimate domnule!
„Frumoasa adresă am primit-o. Yë
rog вё exprimaţi donatoarelor drăgălaşe şi
donatorilor mulţumită mea cea mal cordiala
şi so 'I asigurat^, că ţin de prima mea
datorie de a më Intrepune pentru naţiunile
creştine.
.Cât ajung puterile mele slabe totdeuna şi sigur voiu face aceasta şi în ori ce
împregiurărl ţin de misiunea mea cea m*I
sfânta de a sta în ajutorul celor suprimaţi.
.Nu perdeţl nădejdea în Dumnezeu şi
în viitor, pentru ca causa pentru care
luptaţi este o causa dreapta, ce este causa
nobilei Voastre naţiuni pe cere cu acelaş
drept tot aşa de mult o iubiţi ca şi eu pe
a mea.
„Să trăească Românii!
Al D-voastre sincer
E. Schneider m. p.
Aducônd această mulţumită la cuno
ştinţa stimatelor persoane cari au subscris
adresa trimisă dlul dep. E. Schneider, o
fac aceasta tn speranţa sfântă ca cuvin
tele pline de tncuragiare ale nobilului şi
onoratul nostru amic vor pioduce acel
entusiasm în inimile noastre, ce trebue se
cuprindă toata suflarea românească tn lupta

tului unde odihneşte un luptător atât j
brav şi o inimă atât de sbuciumată.

Din Dietă.
— Moartea lui. — Inmormêatarea —Date
biografice. —

S'a stins o vieaţă mult frămân
tată. Bar' dintre noi s'a dus un to
varăş de luptă... 'Şi-a curmat zilele
nu într'un moment de neprecugetare,
ci el se împăcase de mult cu gândul,
că trebue să pună capët vieţii, nemai
putênd răbda durerile grozave ale
unei boale fără leac.
Cu câtă durere s'a despărţit de
noi, se poate vede din epistola
duioasă, pe care a scris-o Iacă în 25
Ianuarie părintelui V. Mangra.
•
Luni dupa ameazi venise pe la redac
ţie şi scrisese un articol. Seara a stat la
cafenea cu prietenii. Se pare tnsu că noap
tea a petreent-o eară în insomnie, căci deja
Marţi dimineaţa la orele 5 era sculat şi ae
plimba prin curte. Pe la orele 7 a dat pe la re
dacţie, unde avea o epistola de la sora sa. Se
pare c i 1-su cuprina eară durerile (tn şira
spinării), căci cu paşi merunţi s'a dus acasă,
a treia casă de la redacţie şi s'a culcat In
pat. In urmă pe canapea, unde 'şi-a tras
apoi un glonte.
înmormântarea a avut loc Mercuri la
orele 4 7 2 după ameazi. Era o vreme urită,
ploaie şi vont rece, dar prietenii toţi l'au
petrecut la locul de veci.
Eată cum redaeţia noa^tiă a vestit
moartea şi înmormântarea:
„Iubitul nostru tovarăş de luptă, publi
cistul valoros Gustav Augustini a încetat
en din viaţă, în vârstă de 48 ani. Plini de
jale, rugăm pe amici a 'I face ultimele
•norurl. Remişiţale mortuare se vor aşeza
Ia ѵдсіойа odichnă azî, Mercuri 14 Febru
arie, în cimiteriul de largă pădure, unde
este aşezat şi catafalcul. Fie-'l ţerlna uşoară!
Arad, 14 Februarie n. 1900. .Tribuna Po
porului*.
La înmormâ: tare au fost d ni! : V.
Mangra, P. Truţa, Dr. I. Suciu cu doam
na, Dr. I. Precupaş, I. Herbay, Dr.
Ispravnic, personalul redacţiei, administra
ţiei şi tipografiei noastre, tineretul cult din
oraş, mai mulţi meseriaşi români, dovadă
că Auguatini era stimat şi iubit în toate
cercurile româneşti.
Fund de legea evangelic*, prohodul
Га făcut preotul Frint din loc, care într'o
vorbire pâtruniëtoare a insistat îndeosebi
asupra luptei ce Auguatini a dus pentru
întruparea idealului sëu In vieaţa publică.
La mormont a vorbit dl Russu Şirianu,
arëtànd dragostea ce Slovacul nostru, cum
ÎI ziceam toţi, o avea pentru Români.
Auguetini s'a năs ut în L.-Sz -Mtklos,
tn anul 1852. Părinţii Iui, odinioară cu stare
bună, trăiesc fi acum. Chiar zilele trecute
el ne arătase epistola duioasă ce primiae
de la mama sa, care l chema acasă, spu
nandu i, ca dacă e să moară, apoi Bă meargă
acolo, tl aşteaptt dornic. Studiile universi
tare le-a terminat la Praga, unde lu urmă
fusese asistent pe lângă un profesor uni
versitar. Amestecat în mişcările nationa
liste, când cu luptele dintre Cehi şi Nemţi,
a suferit 6 luni temniţă şi a font silit să
părăsească Praga. S'a dus la Bucureşti,
unde a trăit 11 ani. Ьл 1892, toamna, fosful
président al Ligei. Grigorie Brătianu i l'a
recomandat d-lul E. Brote, directorul „Tri
bunei', care l'a invitat apoi la Sibilu.
O parte mare din meritul că s'a în
temeiat alianţa naţionalităţilor, revine lui
Augustini, care servia ideia aceasta cu
adevërat fanatism.
De .Tribuna" s'a despărţit din cause
pe cari 'i-le a expus d-lui Raţiu într'un
memoriu. Acum doul ani Intemeiase în Rosemberg o foaie slovacă. Dar în urmă tot s'a
hotărît să vină eară între noi, unde a mun
cit cu ardoare. Astă - vară însă ii era atât
de râu. câ in Maiu şi Iuniu îşi luase con
cediu In Noemvre de asemeni, ear în Decemvre se ducese la fratele sëu din Buda
pesta, unde n'a stat însă, ci s'a întors eară
în mijlocul nostru. Se înduioşa, mărturisind,
că numai în cercul prietenos al Românilor
aradani se simte bine.

Earăşl chestia îomână.
jj
In şedinţ-i de eri, 15 1. c. n. a Diet^j
românofagul deputat Komjáthy Béla, сирі^
legiul desbateril asupra budgetului ministe
riulm penlru trebile din launtrul ţeril,earăşl s'a năpustit asupra Românilor.
Scoatem din vorbirea şovinistului Kon
jàthy următoatele ieremiade.
Chestia naţionalităţilor.
»
„In chestia naţionalităţilor — zlcai
— care stă în sîrînsă legătură cu adi
inat'aţia din ţeara, trebue sá fim cu foaft*
mare precauţie; a face critic* e mai щй
deeât a forma, a crea ceva. Iu vorbn
sa din rândul trecut, ministrul-president ni
dat nădejde în această privinţa. Cu toi!
acestea Komjáthy nu se pcate împăca t
politica de naţionslitiţi a ministrului ptt
sident şi din această pricină va căt
dînsul să arete mijloacele prin
cari \\
poate resolva această chestie însemnată. Ащ\
atenţiunea băbaţilor de stat ungur; asupb
împr^gicrlrii, că oameni din Rusia «i
curmat caută şi au căutat să întreţină іД
gaturi cu bisericile noastre ortodoxe. Si'ß
o porte din aceste biserici rugăciunile nu lî
fac pentru Francise Iosif, ci pentru Ţoml
Rusiei*.
j
Gyurkovics György: Nu est« ade
vërat !
Komjáthy : Ba aşa er-te I
Gyurkovics: Aceasta o ştiu eu ш
bine decât D-ta I
(
n

e

c

Băncile româneşti.
1
Komjáthy:
Poftiţi şi urmăriţi jl
a'enţiune 'isvoarele de bani ale mişcării шЕ
ţionalităţilor ; poftiţi şi veghiaţi asupra tutun i
paşilor aces'ora !
j
.Dacă aceasta controla vor simţii
aceste elemente, atunci aciivicatea lor я*
fl foarte îngreunată. Lucrul cú căptim*
este, ea să scoatem poporul de sub terorism 1
lor. Prin aceasta Insa nu voeşte — zio 4
Komjáthy, — c» guvernul sa bage spíimlj
în Români, nu voeşte să fie ştirbite drepturi
nimirui. (A»a să trăieşti, jupâae 1 — R»d
„Trib. Pop.' ) — El merge chiar mai rit^
parte. El voeşte să promoveze nisuinţii
culturale şi economice ale naţionalităţilor (?ţ ]
Cu iubire — zice — trebue să păşunii,
faţa naţionalitiţilor, dar' ar dori totdeaun
să ie scoată de sub silnicia conducëtorik
acestora. (Aceasta o mai înţelegem ! Red. „Trib. Pop.")
1
<

1

1

Szèll Kàlmàn: D'apoi că asta oi
şi eu I
Komjáthy : Institutele de bani şi banal.
Românilor sunt isvorul de căpetenie al p\
m"jdiei. (Asta-'l doare pe patriotul ! — Red :
.Trib. Pop. ) Aceste bănci iau pământii
delà clasa mijlocie şi delà mici! proprietăţi
şi-'l dau cu totul tn manile altor propn'
tari.
.In 1872 — zice — s'a fondat ,11
bina şi de atunci băncile române s'au spon
peste şeptezecî. Iu rîndul trecut ministrul-pn
sident a spus, că nu poate nimic eă faci
împotriva băncilor româneşti. Komjà'hy ш
e de această părere, dar', fiindcă la începi
tul vorbirii sale a spus, că cu precauţii
trebue să fim în chestia aceasta, — dîm
nu va spune aci mijloacele, prin cari e j»
mis şi trebue a se proceda în chestie. Faţ
e însă — accentuează oratorul — că щ
loace sunt în contra înfiinţării acestor bana.
Asigură pa guvern, că, daeă ace ta păşţşit
pe terenul de lucrare, atunci şi partie
lui (al lui Komjáthy) va pune li o part
ori-cî consideraţii de partid şi va spriqii
guverhu'. în munca lui. Ce vedem însă? întreabă Komjáthy. - - Vedem în раф
delà nord o fabrică, al cărei cap este ш
panslav notorie şi între cei-ce fac comuna
la această fabrică găsim şi un ministru dei
nostru.'
Emigrările.
Aci se opreşte apoi vorbitorul şi treci
la temi despre emigranţi—Buzith Ferenci
(tntrerupôndu-'l) : Vorbeşte mal bine despn
imigranţi !
Komjáthy: Poporul serăeit emigreaai
în America şi se întoarce d'acolo bogat,
dar plin de idei panslave. îşi încheie voi'
birea provocând pe toţi deputaţii la Ьф
de operare (poate la noue atacuri ! — Red,
.Trib. Pop. ), căci — zice — acest stat m
ghiar trebue să fie, ori apoi să se prăpă
dească 1 "

"7
Poporal recunoscător. Din TaXiug ni
se scriu următoarele : Comuna noastră este
o comună cam Ia 500 (cinci sute) numere :
Românişi Nemţi. Es se află între locuri deloase, ei numai prin locurile cele deloase
sunt cam vr'o 80 de numere. Rlndul la noi
Arad, 16 Februarie 1900.
se poartă aşa, că la ziua Crucii, la ajunul
ţ
Naşterel şi la Botezul Domnului umblă
IN CONSISTORUL plenar d e erî, preotul cu crucea la fle-care casă. Eu sunt
tresidiat de P. S. S a Episcopul Gol- om In verstă şi numai rare ori îmi aduc
aminte să fi umblat preotul cu crucea pe
diş, s'a decis, cu 15 voturi contra 5, locurile noastre cele deloase, deoarece
ІМ protopop al Belinţului s ä fie în mal totdeauna vremea e neplăcută, şi
tărit dl Gerasim Sêrbu, p r o f e s o r semi- atunci pe dealuri e greu de umblat. Acum
Insă nl-a adus Dumnezeu un preot vrednic
Btrial ln Caransebeş.
de toată lauda cu numele Petru Popescu.
Am vözut până acum multe lucruri plăcute
sevlrşite de dtnsul. Aşa la ajunul Naşterii
TiDeam. Din incidentul iubileului Domnului, deşi era o zi foarte aspră, cu
llP, 8. SakMitropolitulia Dr. Mihàlji, Mer- ploaie, cu nea şi cu vont de-'ţl era groază
ttnH minte de ami&sl dl protopop G. Tele- aă eşl din casă, totuşi părintelui nostru
Petru Popescu nu-'l pasă de vremea cea
teu a tervit în biserica gr.-cat. din loc un grea şi urltă, ci cu sfia Cruce tn mână,
Tt-Dtum, la care au participat toţi credin- d-sa aleargă peste locurile deloase şi Intra
Іщіі gr.-cat. români din loc. S'a trimis d'à- Ia casa fie cărui creştin, cântând cu bucurie
I ierni o adresă de felicitare înaltului prelat.Naşterea Domnului, spre cea m*I mare *
noastră bucurie. Dumnezeu să ni '1 ţină
!..
.
tncă mulţi ani.
Un Vâliugean din deal.

NOUTĂŢI

OvaţiunI. .Tirpul*, ziar conservator,
In numörul sëu de Duminecă, scrie:
.Aseară, la orele 7 şi jumëtate, o
numeroasă delegaţiune de cetăţeni ai capi
talei, din toate breslele şi originari de peste
munţi, dar azi toţi cetăţeni români, s'a pre
sentat acasă la dl Take lonescu, ministrul
finanţelor, spre a-i mulţumi pentru modul
înţelept şi patriotic, cum a resolvat chestiu-.
nea rentei şcoalelor române din Braşov.
„După presintările ce au urmat, dl
Vasile Mândreanu, directorul gimnasiuluî
Cantemir, a rostit o frumoasă şi însufleţită
cuvôntare, adueêad sincere omagii de re
cunoştiDţă dlul Take lonescu pentru căldura
şi inima pusă la resolvarea acestei atât de
grele şi importante chestiuni.
,D1 Take lonescu, mişcat de această
atenţiune, a mulţumit delegaţiune! prin
câte-va cuvinte adânc simţite, apoi după
câte-va minute de convorbire, membrii dele
gaţiune! au plecat satisfăcuţi că au avut
prilegiul să d°a d-lui Take lonescu tributul
lor de recunoştinţă*.
*

Buna înţelegere. Ni-se scrie din co
muna lam, că în 30 Ianuarie st. v., îa
propunerea d-lui preot G. Saciu, a fost
*
L Examene de caaliflcaţiune preo
ales tn unanimitate membru ln sinodul
ţească ln Arad. P r e a Sânţia S a Dl
Hoţ de domn — mort în temniţă' protopopeec dl înveţător Stefan Draghici,
Ieeif GoUiş anunţă, c ă e x a m e n u l d e Cunoseutul notar hoţ Zacharias József, care iubit fără excepţiune de Întreagă comuna.
-щМ>фипе cu candidaţii
la
preoţie, sume mari de bani furase şi cheltuise din
averea comunei Feketfgyarmat şi din ba
prescris prin Statutul o r g a n i c şi prin nii comitatului Arad, — a murit zilele tre
Douô întimpinări. Privitor la învinui
regulamentul special, s e v a ţine Marţi, cute în temniţa din V»ţ. Cum s» ştie, el rea, ee li s'a făcut In numörul din 22 Ia
în 15/21 Februarie a. c. în l o c a l i t a t e a fusese osândit la robie pe mulţi *nî de nuarie a. c. al „Tribunei Poporului", dl
îndatinata, cu Începere la ora 9 îna zile. N'a »juns tnsă să-'sI ispăşească în Inveţitor P. Mthaiu şi judele comunal Rista
treagă pedeapsa, deşi era un om trupeş Ursu, amêndoi din Toracul-mic, ne trimit
inte de ameazl.
întimpinări, tn care desmint spusele core
cât un munte
spondentului şi declară, că dteşil nici odată
*
*
Producţiunl şi petreeerl. Petrecerea n'au fost şi nu sunt contrxril corului din
Delà n o u a p a r o t h i e d i n P a n - meseriaşilor din Arxd. Secţia meseriaşilor acea comună. Din eontră 1 au spriginit şi
DOVA. Ni-se scrie din P a n c i o v a , c ă .Asoeiaţiunel Naţionale Aradane* arangiazft dînşiî şi doresc din inimă înaintarea şi dese
vlrş^rea lui.
Dumineca, ln 3 0 Ianuarie st. v. (11 mâne, Sâmbătă în 5\17 Februarie 1900 In
*
Febr. n.) a. c. s'a îndeplinit în chip sal» oapetăritl „Millenium" din loc petre
are socială cu joc, la care, In numele co
Eh vil şcoalei populare la monumentul ma
•êrb&toresc sfinţirea
capelei
române mitetului araogiator, invită Petru Truţa,
relui Andreiu. învăţătorul dirigent Iuliu Vuia
gr.-or. din noua parochie r o m â n e a s c ă director primar. începutul la 8 oare seara. şi elevii sei, au contribuit pentru monumen
de acolo. Bucuria credincioşilor no Preţul de Intrare 60 filerl de persoană. tul marelui Andreiu Baron de Şaguna 6
ştri din Panciova c u a c e s t prilegiu Venitul curat ѳ destinat fondului meseria coroane şi 30 bani. Dae D-zeu ca toţi să
şilor, al .Aiociaţiunel naţionale din Arad. ridice tn popor şi în tinerime cultul bărbaţi
sorb&torese şi de mult aşteptat a fost
— Concert. Corul vocal gr.-or. român lor noitri meritaţi, aş» precum s'a făcut prin
mare, cad prin asta dat H a fost, ln
din niadia arangetek Duminecă, tn 6/18 dl Vuia.
cele din urma, şi lor sA-'şî v a d a v i s u l Februarie 1900 tn salonul lui D. Corean,
Împlinit. Aetaal îşi a u şi dînşiî paro- сопші tn favorul bisericel de acolo. Pro
Cor de şcolari. Ni-se scrie din Şuştra :
ehia lor naţională, c a r e c u ziua d e grama: I. Cântări: .Barna", cer bărb. de
Cu
prilegiul
serbitorilor din anul acesta, ln
Porumbescu;
„Drăcuşonl",
poésie
de
P.
ЬШПІПѲСА trecuta 'şî-a început activi
Dulf; .Lelea vitează', sextet de Muii- biserica gr. or. română de aici, a cântat
tatea sub conducerea bunului părinte
ceaca; .Groza*, poésie de V. Alexandri; corul şcolarilor tn duat (în doue voci) con
loan Stroia, căruia ÎI dorim v i a ţ ă p l i n i .Hal Ileaaa", sextet de Musiceseu; .Stil duşi şi iustruaţl de harnicul noatru lnveţăde roade bune pentru înaintarea în tu', duet, cântat pe flaută ; .Arcanul', cor tor Petra Russu. Deşi dtnsul e ln comuna
culturi şi în morala creştină a cre bărb., da Vasllescu. II. Teatru: 1. ,Vlă noastră numai de vre-o câteva luni, totuşi
dincioşilor, pe cari 'I-a primit în pă duţul mamei', comedie pop. Intr'un act de s'a silit a arëta că este vrednic de chema
Lupulescu; 2. .Vecinătatea periculoasă", rea sa. Locuind eu aproape de şcoală, ade
storire.
piesă teatrală Intr'un act, de Trocar. După seori am avut prilegiu să întru pe Ia şcoa
*
teatru joc. începutul la 8 oare seara. In lă şi m'am mirat mult şi de ţinuta domnu
trarea: locul I, 1 cor. şi 20 fli.; locul II, lui înveţător, cum numai prin cuvinte blânde
se adresează cătră copil, nu c i alţii cu băAlegere de notar v a fl la 21 80 fli. ; locul III de stat 60 fli. Comitetul.
Februarie n. In S e c u s i g i u . B d e do
— Casina română din Boeovici Invită tae şi vorbe urîte. Eu am nădejde, că tirit sa concureze cât mal mulţi Ro la petrecerea cu joc ce va arangea ln 3 nërul nostru înveţător, şi mai departe va
căuta întru toate a face numai bine pop o
mani, ear' sătenii e o m u n e l fruntaşe s ă Martie n. 190O în localitatea sa proprie. rului credincios din comuna Şuştra. — Un
Preţul
de
Intrare
pentru
membri
80
fli.
;
ee poarte brav şi s ă a l e a g ă R o m â n !
nemembri 1 cor. de persoană. începutul la credincios din Şuştra.
*
8 oare seara. Comitetul.
Să nu compërim delà străini ! Sub
aceit titlu din comuna Vraniu ni-se scriu
următoarele: Noi Românii suntem de vină, că
ne prigonenc atâţia duşmani şi-'şl bat joc
de noi la tot pasul. Noi nu prea ţinem unul
la altul dintre noi, deşi toţi suntem fraţi,
şi ar 11 datorinţa noastră, ca să ţinem mal
mult la cel mal deaproape al nostru, care
este Românul. Noi insă din contră, ajutăm,
ipriginim şi Îmbogăţim tocmai pe cel străini
de noi. In .Tribuna Poporului' ni s'au dat
destule staturi ca să nu eumperăm lucruri
tot delà străini, când avem prilegiu să cum
părăm delà oameni de al noştri, dar' aşa
ве vede, că sfatul bun nu pvw, vrea să
prindă. încă şi azi mulţi Roma» I ocolesc pe
Român şi cumperă delà străirl C:ÜÍ atât de
mult ne jupoaie. Mulţi apoi ş:i din neprice
pere aleargă cu banul ia străini, deşi delà
meseriaşii şi neguţătorii noştri Runânî tot
deauna putem avè marfă şi mal bună şi
mal ieftină. In multe comune s'a vëzut
venind câte un sdrenţar numai cu flueriţa
in gură şi aşeaandu-ве ln comună, peste
cftţl-va ani в'а făcut proprietar — ba mal
târaiu şi domn pe la comitat. Ear' noi în
urma lui rèm&nem löracl lipiţi pămentulul,
batjocoriţi şi de el şi de toată lumea stră
ină.
Sfătuiesc deci şi eu pe toţi câţi ce
tesc .Tribuna Poporului*, că să nu-'şî mal
lapede banii ln punga străinului, el Româ
nul delà Român să cumpere, căci el este
fratele nostru şi de-o lege cu noi, ear' nu
Străinul 1
Utif Ieremia.

— Corul vocal bisericesc gr. or. ro
mân din Bencead român arangiază tn 13/25
Februarie 1900 concert împreunat eu piesă
teatrală „Serăcie lucie" şi joc tn localitatea
scoale! de acolo. începutul seara la 8 oar».
Intrarea de persoană 50 cr. Venitul curat e
destinat pentru fondul corului, Suprasolvi
rile se primesc cu mulţămită. Se vor juca
ln pausă .Caluşerui" şi .Bătuta". Comi
tetul.

Necroloage. Ni-зе trimite următorul trist
anunţ: Subsemnaţii cu inima frântă de durere
anunţă amicilor şi cunoscuţilor, că iubitul
şi neuitatul lor frate 7oan Predoviciu, sub
jude regesc, Sâmbătă în 10 Februarie, s'a
mutat la c d e veclnice în etate de 37 ani
în Nyàràd Szereda Remăşiţele pâmenteştl
ale scumpului defunct вѳ vor depune spre
veclnieă odichnă, Luni în 12 Februarie a.
c. la carele 3 p. m Ocna-Sibilului, 10 Fe
*
bruarie n. 1900. Aurel Predoviciu, frate.
Himen. Dl loan Banciu şi d-şoara Elisaveta Oprişor n. Predoviciu, soră, —
Sabina Florian, anunţă cununia lor, care
luliu Pipoş, doctorand în drepturi şi
se va celebra Duminecă, In 18 Februarie vice-notar Ia tr banalul din Sibiiu, fiiul d-lui
st. n. 1900, la 12 ore m., Iu biserica cea Petru Pipoş, jode de tablă In pensiune, a
mare diu Selişte. — Trimitem sincere feli reposât în 11 Februarie n. c. abia în anul
a 27-lea al vieţii.
citări 1
Greu încercatelor familii trimitem sin
Foaie ungurească dispărută. Foaia cere condolenţe, ear decedaţilor fle-le ţerîna
ungurească Aradi Hétfői Uj-шд", care apă uşoară 1
rea de câţi va ani tn Arad tn flecare Luni,
Bibliografie. A apărut în tipografia
— a înc tai Bă mai epară.
Ciurcu et Comp. din Braşov „Chiemarea
*
inveţătorulul" cu o „Programă specială a
Daruri pentru biserică. Ni se scrie, oarelor pe sëptëmâna" de la şcoala cu un
că la stăruinţa dlul preot Stefan Fétu din înveţător, de I. Bota
comuna Apateul-româu, locuitorii buni si
Se află de vêûzare la librăria Ciurcu
generoşi George Frai şi Mihaiu Szabó,
în
Braşov,
Ia librăria archid. în Sibiiu şi la
améndol de religiunea evenghelică din nu
autor
In
Cetea
u. p. Tövis. Pretai 44 fl'er.
mita comună, au dăruit pe seama bisericel
•
române gr. ort. din Apateul-rom. conside
rabila sumă de 400 coroane. O faptă acea
Se află de vênzare o casă in Recaş.
sta, care ве laudă de sine.
cu 8 chilii, ear tn curte (ocol) doue case
separate cu 5 chilii, pivniţă (podrum) bună
3

У

încât în tot Recaşul nu se află aşa acomo
dată şi care nici odată nu conţine apă ; gră
dina la casă cu pomi şi cu vie şi o altă
grădină afară în hotar. Desluşiri шаі detaiate se pot căpeta ln Recaş la doamna
veduvă proprietăreasă Eufemia Stanisavleviei.
*

Rachiu bun de prune, ars de doue
ori, se găseşte de vânzare la dl Partenie
Draghici, în Hălmagiu (Nagy-Halmàgy), cu
prpţul de 50 cr. litrul. Vinde mal puţin
100 litre. Cantitatea 10 HI. Din acestea
6 HI. are tăria de 50 linii, ear' 4 №. 48
linii, şi aşa tot mal sus.

*
Poşta redacţiei.
Speranţa. Se va publica curênd, cu
mici îndreptări. Preferim să ne trimiteţi nu
vele mal scurte. Şi romanul va fl bine pri
mit.
I. Roja. Peclca. S'a rectificat deja.
Şiciău. Nu laăm în socotinţă decât
scrisorile subscrise.
Regulus. Dacă sunt bune, poţi cere 2
fl. pentru o coală.
— D lai i—c. .Din Bihor:' Deoare-ce
vreai să rëspunzi acusărilor din .Tribuna*,
trebue ca şi rëspunsul .Tribunei* să-1 adre
sezi.
— D-lui „Un représentant" In Vég SztMihály. Chestia e atât de locală, încât ar
fl cel puţin o mare greşeală să se publice
ln gazete. Aceasta numai acolo, acasă, tre
bue aplanată.
1

„Creştinul adevërat' în Sasca-montană :
Dacă aveţi ceva cu preotul d-voastre, —
căutaţi lecuire la Consistoriu ; aceasta e
calea cuvenită.

ШЛИ4» ŞTIRI
Rësboiul. întreaga Bngliteră este
într'o mare fierbere. De pe câmpul
de rösboiu tot ştiri rele! Astfel alaltăerl a venit ştirea, că la 11 Februrie
n. Burii după o luptă crâncenă au
bătut pe generalul Clement, care cu
pierderi mari a fost silit să fugă din
Rmsburg.

Trupele

engleze

de

sub

comanda acestui general sunt atât de
frânte, că s'au retras din naintea
Burilor de pe toate locurile ce lua
seră delà anul nou încoacl.
Se telegrafiează de asemeni, că
atât oraşul Kimberley, cât şi Ladysmi
thul nu mai pot s'o ducă, deoare-ce

locuitorii de mai multe zile se nutresc
numai cu carne de cal.
Azi dimineaţă au venit ştiri şi despre
învingeri (?) de ale Englezilor. Trebue să
primim Insă cu oare-care réserva ştirile
acestea, trimise de generalisimul Roberts, căci
înseşi telegramele engleza spun că locurile
strategice (?) au fost ocupate (lângă Dekilsf ried, pe rîul Riet, ear nu Modder-River !)
fără mare resistenţă din partea Burilor. Va
să zică e vorba de locuri, cărora Burii nu
le dau mare Însemnătate.
Telegramele engleze spua apoi şi ele,
că Burii aşteaptă pe Roberts In locuri în
tărite straşnic !
Despre generalul French, care naiofe
cu patru zile suferise bătaie, se scrie că în
sitrşit a putut trece apa Modder River,
lârjgă Klipdrift. Buri! nu s'au bătut împo
triva lu!.
Să nu fie deci şi asta o cursă ca şi
cea în care a căzut la Tugela generalul
Buller.
Din Mafeking se telegrafează cu data
de 15 Februarie, că Burii bombardează în
mod îngrozitor oraşul.
Eată telegrama din urmă :
Londra, 15 Februarie. Erï s'a ţinut
o mare adunare la Westm'nster, în care
s'a protestat ca să se urmeze rësboiul.

Bditor: Aurel Popovici-Barcianu.
Red. respons.: Ioan Russu »Siriauu.

Nr I
Calendarul .Bibliotecii Noastre pe
anul 1900*, Întocmit de dl E. Hodoş,
apărut cu un interesant cuprins. In partea
literara cuprinde lucrări de Eminescu, Coşbuc
Alexandri cu portretele acestor trei mari
poieţî. Afar& de aceaBta mai publică amin
tiri din 1848; Avram Iancu în 1852; D'ale
economiei de casă: Cum se coace pânea
bună ? Apoi anecdote şi haz Pe lăRgă partea
calendaristică se află numele tuturor preoţi
lor şi învăţătorilor din diecesa Caransebe
şului, precum şi regulamentul pentru face
rea examenului de calificaţiune la Institutul
pedagogic din Caransebeş. Preţul unui exem
plar: 28 cr., plus porto 5 cr. A se adresa
a: E. Rodos Caransebeş
, Revista Economica'*, organ pentru
societăţi financiare şi comerciale. Apare
la 10 a fie-cărei luni In Sibiiu sub direcţia
Dr-ului
Cornel
Diaconovicr. Nrul 12
(Anul 1.), din 10 Decmvrie a. c. are urmă
torul cuprins : La finea anului. — Ridicarea
schontului, de I. Vătaşan. — Introducerea

obligatoare a valutei de coroane. — în
cheierea anuală a conturilor la bănci, dc
I. Vătăşan. — Despre negocierea efectelor,
de I. Рорезси. — Jurisdicţiune : D?cisiuni
curiale : Transcrierea de acţiuni nominative,
Bonul, Provisiunea, Cambia, Prescripţiunea.
— Afaceri de dare: Blan^hete noue de
cambii. — Agricultură Situaţiunea agricolă,
Altoi gratuiţi, Provisiuni de viţă de viie —
Revista financiară: R ducerea etalonului
Băncii austro ungare, Situaţiunea. Notarea
procentuală a efectelor tn Buletinul oficial
al Bursei din Viena. — Cronică : In amin
tirea lui Stroescu, „Păment şi naţiune"
Deposite de stat la bănci, Ridicarea pro
centului pentru deposite tn Viena, Valuta
noua. — Literatura economică : .Anuarul
financiar". —- Bibliografie. — Trageri la
sorţi. — Amortis»ri. — Bursa de efecte
din Viena şi Budapesta. — Bursa de efecte
din Bucureşti. — Bursa de mărfuri din
Budapesta. — Inserţiuni.

Călindarul nostru
pe

anul visée t 1900

ca prim călindar scos în tipografia noastră
a apărut toemai acum

cu ilustraţidfli, es ш bogat şi yariat cuprins literar.
Preţul 3 0 er.
plus 5 cr. poro postai.

împrumuturi ieftine pe amortiaaţie

Doritorii de a şi-1 procura sunt rugaţi

Recomand tn atenţiunea on. proprietari de pâment şi proprietari
de case în Arad-centru, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile

a se adresa la

Împrumuturi ieftine amortisaţionale on

Administraţia „Tribunei Poporului"

amortisaţie de

ani.

16-60

La eomande mai mari de 10 exemplare

Nu comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech,
de asemenea la dorinţa anticipe* de la mine cheltuelile de mtabulare.
Provocându-më la faptul, ca de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru
muturi, rog cu toata stima pe on. domni proprietari de pământ şi proprie
tari de case, ca In propriul lor interes cu deplina încredere sa se adre
seze mie cu afacerile loc de împrumuturi.

dam 20% rabat.

ADHIKISTRAŢXA

împrumuturile sunt pe carnete de _/o _7a f i 5%
pe lângă amortisare corespunzătoare din capital
Institut de împrumut pe imobile şi moşii
220 —64

„Tribunei Poporului".

Szûoe F . V i l m o s
ARAD, Ft-ut Nr. 5, vis-à-vis eu moara Széchenyi.
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a p ă r u t

Ş i s ă află d e v ô n z a r e l a a d m i n i s t r a ţ i a „ T r i b . P o p o r u l u i "
următoarele opuri:
1).

„Calendarul nostru"

2.)

„Âmicu Poporului"

3

— pe 1 9 0 0 . preţul

—

—

eu juraţii"

—

—

—

—

—

—

_

traducere de

_

_

_

_

_

_

—

—

—

—

—

— de Ioan Stuart МШ, tradusă de T. V. Pacaţianu, preţul

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-Libertatea"

6.;

„Principiile politicei",

7.)

„Caractere morale*

— de Teodor V. Păeăţeanu, preţul

—

după Dr. T de Holtzendorf, de T. Pacaţianu—preţul

_

_

_

„Kesboiul pentru neatarare" şi „Povestea unei coroane de oţel"
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ambele
— —

da

_.

__
—
—

-

_

_

_

_

George Coşbuc.
— —

Preţul

_

„Din vremuri apuse"

~ 8 0„
2.

M

4-— „

— preţul

Resboiului

»

—

—

— '—

—

—

—
—

1.20 „
1.60 „

1—

10).

„Yieritul'-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

11).

„Teoria Dramei" — de Dr. Iosif Blaga. Preţul:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12).

„Jiuvenilia" — de Sextil

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

_ _ _ _ _ _ _ _ _

13).
„CuTOntări bisericeşti" — traduse de Ioan Oenţ. Preţ.
H ) . „ P r i b e a g * — d e Ioan Iosif Seeopul, preţ
— — —

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

_
_

—
—

—
—

_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

— de Petru

Vancu, preţul

—

_

_

_

_

_

„

2.50 „

1.— de Judita Secula nasc. Truţia

»

»>

Popea,
'

!

1-

2 . - „

„

— e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan
profesor In Braşov. Preţul.
— — — — — — — — — — — — —

Preţul -Coroanei"

9).

cor. — . 6 0 fll.
»

T. V. Păcăţean, preţul — — —
—

5.)

8.)

—

— de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic In cause administrative. Preţul

; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering

4.) „Judecătoriile

—

„
„

_
3.60 „
1.60 „

15).
16.;

Puşcariu. P r e ţ :

—

6.— „

Datorinţele şi Drepturile purtătorului
„Liturgia Stulni Ioan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4

I n s t r u c ţ i e i populare despre

de dare edate de Vilchelm Niemandz preţul

—

voci — de Nicolae Stefu înveţator In Arad.
Aceasta liturgie conţine toate cânturile liturgice, c e are sä respunzä corul In Dumineci şi serbători. P e lângă ace
stea mai conţine irmoase pricesne şi un adaus de cftnfece poporale. Toate imnele s e pot cânta şi numai pe 2 3
voeï. Preţul unui exemplar s'a redus delà Ѳ laft"coroane.

I C

L a c o m a n d e să se m a i a d a u g e í d ; e 7 _ e - c a r e o p 10 flleri s p e s e p o s t a l e . ' B l
Tipografia „Tribuna Poporului" Aurel Pcpovjem Barcianu In Arad

1.50 „
1.20 „

