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aierul .. curat al ş~oateto~ noastre mias~~~:T;~a~e -uşoare. In scopul cumpărărilor se vor 
cultUrii ungureştl, aleşumd mereu societăţile constitui mai multe comisiuni. Pentru a în
noastre c~ltur:le,. refuzându-ne orice sprijin lesni cumpărările, legea dispune ca toate 

Legea colonizărilor. 
Iri. inistrul de agricultură, dl Darânyi, a mat~r al ŞI pandmd fără încetare prilejuri licitaţiunile de pământ să fje anunţate co-

us alaltăieri în cameră un proiect de o!ente ~de mo~entel: n?a tre de ... slăbi~iune, misiunilor colonizătoare, investindu-Ie pe 
despre parcelări şi colonizări. Acest ~and s! ~e rapeasca rand pe rand .Şi p.u- a~e_ste~ cu dr~ptul de. a face orice oferte şi 

ied a fost salutat călduros de întreaga ţm~l c~t Il. ~vem. Pe~ ~e~~nul ~CO~O~IC. ]In- fara sa ~epUle cauţIUnea sau avansurile 
- ungurească, relevându-j-se marea în- dumd msoţmle, tovaraşllie ŞI banCIle noa- de cheltUla'ă. In felul acesta - scriu ziarele 
nătate ce are pentru întărirea neamului st~e, lip~ind~·le A d~. ser~jin şi c~r~â.~d. s~ l~ u!1g~r~şti - ~o~itica agrară ~ngurească 

gurese, pentrl!para~za:ea act.ivită.ti,i~~~es- slabeasc~ pn~ .. l~f\lnţ~n de .tovaraşlI ŞI banCI caştIga o putermca armă împotriva năzuin- ~ 
f: tate mal afes de banCIle nallOnaln:a\I~~ .~' .. ne I c;':;r:.!].l!E~~~, faVOrizate, puse ală· ţelor băncilor naţionaliste. Cu alte cuvinte, 

inistrul Oaranyi deci, prin proiectul său, tun de ale noastre şf cu~~J.1r:'H.;..rj(_ de ne vor răpi toate moşioarele scoase la vân-
. un nou avânt şi un puternic sprijin fe- a paraliza năzuinţcle noastre de întărire. - ~L~" ':; J:':1 să trea~ă pe mâni unRureşti, hră
dor năzuinţi ale guvernului de a ne ma- Alături de reforma electorală care ne ră- nind cu -ele pe câţi' ~a)-rl.~!r.\t~ră se vor nă

iariza pe noi, românii şi c~lel~H~ naţio- peşte şi ceie UlII urmei restu.ri' de dreptu'ri pll~ti din mila stăpânirii ungurcştl -Ile~,!.:· 
,n1 ităţi, ,când <;>feră acest~! naz!ll~ţl armele politice şi alături de proiectul de congruă) nu:. 
, . mal efective: avanta]u covarşltoare pe care va încătuşa sufletul preoţimei noastre Pe pământurile cumpărate în scopul ev' 

nul economic. . apropiind biserica de prăpastia maghiarizării, lonizărilor vom vedea răsărind ca din po~ 
Statul şi-a pus în cumpănă întreg arse- pro!ectul~. Dara~yi e C? nou~ primejdie ce veşti sate frumoase, cu uliţi largi, cu case 
lui de mijloace pentru a ne zdrobi pe. s~ malţă m preajma eXI~tenţel ~o~stre na- biserici şi şcoale c1ădite frumos, cu oameni 

, . te teren ele, pentru a sfărma mica rezi- ţl?n.a~e. In ~o~~lexul ~egtlor alc~tUlte cu o miluiţi de stăpânire din belşug, având vite 
) n\ă a inceputurilor noastre de organi- yadlta. tendmţa ~mpotnva noastra a~~st pro- tari, unelte de lucru şi de t-;,ate câte se 

re politică, socială, cu1turală şi economi~ă. Ied vme d:Cl .sa complemen,teze ~IJloacele cer într'o economie înfloritoare. Şi satele 
politică prigonindu-ne presa, amuţm· lor de lupta ŞI pe terenul e\,;onomlc. acestea vor răsări in şir, începând din pustă 

.ne libertatea cuvântului, casându-ne drep~ In marginile parcelărilor şi colonizărilor, şi până În fundul Ardealului, sămănate ca 
de intrunire şi organizare, asmuţând a- di Darânyi, oferă silinţelor pentru împro- tot atâtea ostrovuri în marea românească. 
ra noastră admil'listraiia, ferecându-ne cu prietărirea elementului unguresc o mulţime Astfel despicând neamul nostru de-alun-
de fel de legi, în comună şi la comitaţ de avantagll-şl prlvHt:gii• ~~ pun~ ,~ .,Rut văilor străjuite de munţi, stăpânirea des- ·t!.: 

rorizând şi huiduind depu~~ţii. noştr~ ~n Î~demâ~a ministrului u~ !o.nd de 12~ Ti. chide drumurHargrpuvoi_lwt--<~ nii· ! ~ .• 

. IT mer.ă şi înfăţişându·ne lumu dm străma hoane 10 scopul cumparanlor de pamant dejdea că valurile lui ne vor cutropi odată --~~: 
nI te ca pe un popor barbar, cu porniri săI- pe seama coloniştilor. fondul acesta se va Cu ciangăi aduşi din Bucovina şi Galiţia, 

~ tice de răsvrătire şi incultivabil, faţă de întrebuinţa întreg într'un restimp de 12 cu unguri de dincolo de Dunăre şi de pe 
ijnli' re sunt iertate orice măsuri ~e ... opr.ima~e. 1 a~i: P~m.ânturil~ ~umpărate .se vo~ parc~l~ pustă. cu emigranţi reîmpatriaţi din Ame

terenul social şi cultural, raspandmd In I Şl Imparţl colOniştilor unguri, cu Indatonn rica - voieşte stăpânirea să Împoporeze, 

fOIŢA ZIARULUI ~TRIBUNA». - ... -- . 
Poezii poporale. 

Culese de Petru Oniţa din Nădab. 

Frunzuţli verde de vesc 
Eu de dor mă mai topesc. 

Depărtat intre străin; 
lacrimile vale-mi vin, 

Vale-mi vin, vale se varsă 
De dorul mândrei de·acas~. 

La vÂn.A"toare de iepuri. 

Acum vre-o 25 ani la institutul :tAlbina« din 
Sibiiu era un casier cu numele Petric, fiul fos
tului protopop al Braşovlllui. 

Acest Petric era :un vănător pasionat şi nu 
scăpa o Duminică ca el să nu facă o vânătoare 
prin plfdurite Sibiiului. 

Planul odată făcut rămâne să fie pus în exe
cutare şi Zidu spânzură iepurele intr'o cameră 
la răcoare apoi se duse la Petric să-' întrebe nu 
cumva este dispus a pleca mâne la vânătoare, 
dar abia ieşi din casă şi servitoarea lui Petrlc il 
intimpină În prag cu Ull bilet din partea stăpâ
nului de următorul cuprins: 

Dragă prietene I 

»Mi-ai face o plăcere Insoţindu-mă mâne d!
mîneată la patru la vânat. De ale gurii nu te in
griji că m'am ingrijit eu din belşug. 

olr 
., 

Frunză verde şi una 
Rău mă doare inima 

Unde văd pe mândruţa 
Pe bratele altora. 

De obiceiu nu pleca singur la vâ'1ătoare, ii 
plăcea să fie în totdeauna intovărlişit de câte 
cineva şi când se întâmpla să nu vie cum s'a 
dus, adică să vâneze ceva, atunci era gata la 
ori· ce cinste, de aceea multi prieteni il însoţeau 
dar mai mulţi il aştept.au când se inapoia dela 
vânătoare şi atunci când norocul il favoriza de 
împuşca vre-un iepure 11 costa cinstea Întreit 
ca vânatul. 

Nevasta e contra, zicând că nid de astădată 
nu o să aduc ceva. Se prea poate,. dar eu am o 
presimtire de a împuşca un iepure. Ce noroc ar 
fi pentru mine, dacă aş dovedi contrarul sotiei 
mele, deci la revedere la ora patru la locul ştiul 

m~ 
~, 

~ 
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lti, 
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Cine desparte doi dragi 
Mânce·i corbii carnea n fagi. 

- Cine desparte drăguţi 
Mânce· i corbii carnea 'n huci 

Şi oasele pe butuci. 
Mă bădiţă, bădişor 

Rogu-te cu mare dor, 
Să-mi scrii tu o cărtidcl~ 

Cărticică 'n cornurele, 
Pe de lături cu mărgele. 

Cine-o prinde s'o cetiască, 
lacrămile să-l porniască. 

Dar n-o scrie tare riu, 
Ca 5'0 pot ceH şi eu. 

Ziua printr'o grădinuţă 
Şi sara la luminuţă 

Cu dor dela inimuţă. 

Cum in Sibiiu sunt cam mulţi vânători, aşa că 
în fiecare zi pădurea şi câmpiile Sibiiului sunt 
cutreerate de ei, nu e mirare ca să nu vie vână
torii În cele mai multe cazuri cu mâinile goale. 

Un coleg de birou al lui Petrie un anume 
Zi du primise dela nu ştiu ce prieten un iepure 
cadou şi inainte de a-I pregăti pentru mâncare 
îşi făcuse planul,că ar fi mai bine să 1 vândă 
lui Petrle dar nu acasă, ci în pădure, unde aveau 
să plec~ la vânat In ziua u rmăte are,. fiind 
Duminecă, că acolo are mai r:na~e preţ, ŞI und~ 
mai pui pe lângă valoarea lut ŞI lauda de a fi 
fost împuşcat de Petric, care laudă pentru un 
Petrie face mai mult ca trei iepuri împuşcaţi de 
altul' de dnste nici nu mai vorbesc, aceea a 
ajun~ un fel de condiţie sine qua non, adecă 
aproape obliglHoare. 

Te aştept şi salut. Al tău 
petric«. 

Zidu cetind biletul rămase uimit de potriveala 
aceasta şi îşi zise: bravo! bine m'ai găsit, acum 
e acum, dacă vrei cu tot preţul să intri in câr
lig apoi să ţi-o fac barem să rămână veste, şi 
spunând servitoarei că la ora numită se va in
fiinţa la locul destinat, pled la cafenea unde in· 
tâlnise mai mulţi prieteni, cari tocmai discutau 
despre pasiunea de vânat a lui Petric. Se vâră şi 
el În discuţie şi le descoperi planul cu iepurele. 

Toţi râserli de acest plan şi unul mai al dra- t.:, 
eului decât toţi le spuse că. toate sunt bune dar 
ca gluma să fie mai cu forfoi ar fi bine să o ' ...... 
complectăm in modul următor: ~.' 

Voi vă duceţi la vânat dar si vă invirtiti in 
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colonii1e şi, să unească mare~ ~ngureasc~ 
de pe pustă cu balta de ~ăc~1 d,~ Ca~p~ţl, 
lor voieşte să le dea pamantunle raplte 
dela noi. .. 

Ne-am împăcat de mult cu gandu1 că 
nu este ocrotire şi pentru noi .în ţara .~st?, 
până când nu se va prăbuşi dm te~ell1 ~I
stemut de oblăduire maşteră de aZI, Ştl~ 
tnsă că rostul unui popor nu se poate stra
muta nici-odată, şi mai ales rostul nostru 
nu căci noi aici am stat de când ne-am 
po;"enit, păstoritul şi agricultura a fost te
meiul nostru întotdeauna, al nostru a fost 
părnântul acesta şi dacă stăpânirea v vrea ~ă 
ni-( împuţineze, noi vom înţelege ca treb~le 
să ni-l păzim şi în ciuda ei să ni-l înmulţIm, 
punându-ne pe lucru şi organizându-ne în
tru apărarea moşioarelor noastre. -

»T ft J BUN Ac 

Fiind timpal Înaintat, deliberarea celor· 
lalte afaceri carente s'a amânat pe altă şe
dinţd plenard, care se va convoca în ana 
din zilele llrmatoare. 

. ~î" Yalahizarea ungurilor în A.rdeal. 
I 

_ Dela corespondentul nostru, -

Budapesta, 10 Martie. 

Marţi, în 9 Martie c. s'a urmat seria con
ferinţelor iniţiate de ))Orszago~ magyar 
SZDvetseg«, în palatul comunal din B~da 
pe sta. A vorbit Or. Eugen Csuday, prlvat
docent la Universitate. Din greşelele ce le 
face în decursul conferinţei cu titlul de mai 
sus, veţi înţelege că dl Csuday ~ la »isto
rie<>. Dăm în cele următoare scnsoarea co-

I d ţ Ol respondentului nostru, care ne asigură că 
Conferinta clubulu eputa I or na· )exhibiţiile n'au fost îmbrăcate în hai~a i~. 

ţio,:!aliştl. flubul deputaţilor naţionalişti pertinenţei obişnuite, ci aveau ceva din tn-
~ rn..ut Bd up~cu: Şa~i lat~lJ~J~~I::ă nO~u'Pt steţa unei pierderi desRr~_~rli'~.f,-·~"',.\~ie' că. 
zen m Il apes a e f." , ~e va.Jl'l!-fe!l--~'~ , 
preşedinţia dlui Teodor Mihali, la caref!(l_ ',~- li •. .:.. .. lepara<,. . 
luat parle, precum nj .'~<- 'Nujo/zează, /lltma-' Conferentiarul crede c~ s'au româmz~t 
ro§,i/."!:-..".;Iy;;~ --dil/artiduluz: Despre ltotărâ- mulţi unguri În Ardeal ŞI Ţara Ungu:easca, 
rd~ sale clubal a dat următorul comuNicat: în decursul veacurilor. La început ammteşte 
Clubul ~ desbătat mai malte afaceri cu- cause cari ar fi realisat-o. 
rente. S'au designat oratori pentru proedal Cele dintâiu sunt următoarele: Ardealul s'a 
referitor la cOlzgrud, la a carui desbatere încreştinat dela Constantinopole. Regele Ştefan 
partidul va lua parte cu mai malţi oratori. cel Sfânt însuşi nu era duşmănos orientalilor, 

Preşedlidele a raportat despre rezultatul căci ruptura în biserică nu se făcu >e Încă. Ba ci-
că le ar fi susţinut chiar o mănăstire, - dar care 

alegerii de/a Gravita, şi a constatat că re- ar fi aceea, nu spune confErentiarul. Şi astfel nu-
zultatul acesta e urmarea terorismului /le- mărul celor ce s;:oreau şi'ele ortodocsilor cre· 
maipomenit săvârşit ill contra candidatulai ştea, înspre răsărit dela Tisa. Ab:'a rt'geie Sigis
:)artiduilli naţionalist. mund ar fi Început persecutarea lor, dar fără suc
, Con~er;'lfa a încredinţat pe dl Ştefan ces. Până atunci Însă bisericile romal1o-catolicilor 

le r erau comune cu ale orientalilor. Chiar şi preoţii 
.,Pop ca in cea mai apropiată zi de inter- catolici erau însurati, şi când li-s'a pretins celiba-
pelatii sa interpeleze pe ministrul de interne tul, au trecut cu toţii. Şi, În urml, calea spre or
;1 chestia terorismului şi a abuzurilor co- t®.o~~ăHt,~uarea din biserica apu
"~ise cu u~~.fJc-esir:r aleger!: ,"~- seană, care contrasta atit de p~ţi tI ademenîtor 

Conferinţa a hotărât, să nu desiglleze cu toleranţa largă a bisericei de Răsărit! 
~'Jembri în comisia parlalllelltară exmist'i Până aci însă nu poate fi vorba de români zare. 
/.umtrtl pregătirea proedului de le!;e de co- de vremece ... abea în secohll al XIII·lea încep a 

• F. 1 se ivi »rumenik Neamul acesta de oameni, zice 
.mizări, în care comisie j-sa o/erit un ac, dl Csud~y, nu se coboară dela romani, ci e o 

,1 'n cauza penfrtl care a demisionat şi din cele- amestecătură de .l> barbark Dovada ne-ar da o 
':. {te comisiuni parlamentare.. incapabilitatea lor de-a forma state, neştiinţa scri

~ 
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apropierea cârciumei din dumbravă aşa ca să 
treceţi cu iepurele împuşcat pe la drciurnă, cam 
pe la orele patru după prânz, că noi ne vom 
face de lucru pe la cârciumă şi acolo să-I apu
căm pe Petric de cinste, că chiar dacă nu şi-ar 
lua bani cu el, cârciumarul îl cunoaşte şi-j dă şi 
cămaşa de pe el. Dacă-i vorba de păcăleală ori 
să fie păcăleală in toată regula ori nimic, şi inca 
nici atâta nu e destul, noi după ce vom bea 
cinstea de care-! vom prinde pe Petric, vom lua 
drumul cu el pe subt arini şi acolo unde se is
prăveşte Dumbrava ne îngrijim noi ca pădurarul 
Dumbravei să fixeze o tablă cu: 

«Vânatul În aceste părţi este interzis subt pe
deapsă dela 10 până la 1 00 fiorini». 

Când vom fi aproape de acest loc ii arătăm 
tabla şi ne facem că îl părăsim, şi el ca să scape 
de vre-un eventual boduc va invita pe vre unul 
dintre noi să-i ducă iepurele până acasă şi unul 
dintre noi se va executa, bine inţeles, nu de po· 
mană, un butoi mic cu bere tot vom mai scoate 
dela el. 

Cum au plănuit aşa au şi făcut, şi În linişte 
s'au împrăştiat toţi cu dorul de a se întâlni în 
ziua următoare la circiuma din Dumbravă. 

Duminecă dimineaţa Zidu cu Petric se intâl· 
nesc la locul de plecare şi închinând câte un co
niac o pornesc la vânătoare. Pe drum Petric îl În
treabă pe Zidu ce are în geantă doar nu şi-a 
luat şi el de ale gurei. »Nu le răspunse Zidu, -
»mi-am luat o pelerină că m'am temut de ploaie; 
şi din vorbă în vorbă tajung in Dumbravă, cu-

• 

treeră aproape trei părţi din Dumbravă fără a da 
cel puţin de urme de iepuri. 

La ora unu întin j o pătură ce o aveau cu ei 
şi se aşezară la masă. Petric scoase din geantă 
şuncă, sardele, salam, brânză şi un puiu fript şi 
mânară amândoi cu O poftă de lupi că eiaU 0-, 
bos!ţi de atâta alergătură, ba mai aveau-cu ei şi 
două sticle cu vin şi tutun berechet aşa că masa 
a durat până la trei şi ceva. Petric atâta era de 
obosit încât îi zise lui Zidu: 

- »Măi Zidule: ştii cum sânt de obosit, par'că 
am tăiat un stânjen de lemne, nu-i vorbă am şi 
alergat mai amar ca un ogar şi nici nu am vă
zut cel puţin un iepure, avea dreptate nevastă· 
mea când îmi zicea aseară, că o să·i vin plouat 
inapoi<. 

- »Dragă Petric« răspunsă Zidu, - :tce ai 
face dacă cineva ţiar aduce acum un iepure«? 

- ,I-aşi da Îndată cinci franci h 
Şi Zidu scoase iepurele din geantă. 

- ) Ştii că ai haz Zidule! Ţi-ai făcut plan ul 
de-aseară !e: 

- :tNici vorbă: »masa nu-i pentru cine se 
găteşte, ci p~nt:u ci~e nimereşteC', Intâmplarea 
sau ce să mal ZIC. Cand veneam spre tine ca să 
plecăm la vânat, imi iese inainte un ţăran din 
Poplaca, cu un iepure În spate şi fira a mă 
gândi la tine il intreb mai mult din curiozitate 
cât cere pe el, şi din două vorbe ne ajungem cu 
târguI, aşa că mai mult de ruşine l-am luat dân. 
du·i pe el 2 florini, dar ştii că nu m'am căit că 
acum e binevenit, uite mai facem un mic ~col 

,. 

sului şi impr~jurarea el erau ptistori, nu :IOnali 
cultori, ca pret inşii lor strămoşi. Apoi <weal ~ tofu 
c1inare deosebită spre a fj slugi, Iar numit ~ce, CI 
:.Vlah« nu cuprindea numai pe HurnellÎc, lUI a 
cei de legea răsăriteană in genere, după CII 9( 
arită numirea unei străzi din Agram, »VIa bhce 
şi un document dela Ion Huniadi, care spu :omân~ 
.creştini şi vlahi e., ' ~ ,,~ 
Urmează ceva despre cnezafe. Românii r no] 

avut şapte cnezate, cari se administrau dupăI .re d" 
lor, şi aveau favoruri speciale, plătind doar' (l?n~l] 
zeci mea, - pe când maghiarli din aceleaşi I n. ŞI , 
mai aveau să îndure şi povara ~nonei şi deci. m1el 
In chipul acesta s'a ajuns că după vr'o ' submi 
zed de ani să se românizeze toţi ungurii din !riva i, 
munele mixte, subt forţa imprejurărilor econo, 'a Într 
financiare, favorabile noua, - vre-o 60 de COli 

Atâta s'a sporit numărul nostru, încât un eph ,'ciim, 
aminteşte intr'un document, pe lângă celt jurul 
naţiuni recepte« ale Ardealului, şi pe românii, " prir 
;ple întrec pe toateC'. 1uie să 

Pe urmil, favorizează românizarea şi re!o, ură ni 
ţiunea, din calea căreia ungurii află scăp.!I!,' o av, 
sânul ortodoxiei, fiind pe atunci reformaţij::a alt 
slabi. După favorurile materiale, românii au ~ lorma 
norocul de a li-se recunoa,\te., de Izabela, " e p: 
'scapi. Iar in timpul anti reformaţiei, când i '~mârFii 
Iăpădat de catolicism vre·o 300 comune în " ,ân~ 
joritate româneşti, au avut cu ele şi pe U~, ':~ 
Apoi s'a tra:ius, din iniţiativa principelui Râ<l ~om; 
Biblia în româneşte, cu toate că poporul Ve: 'pop~ 
sI ujba slavon! cu »caracter mai n-,i; lic«, şi cucen 
fi fost bucuros să aju ngă din sânul lui prea" te Ui 

preoţi. Oarecine a dispus uciderea unui, 'laIii el 
care nu voia să facă slujba româneşte. O ~ ., 
atracţie era, că românii nu plăteau dări, pe . nă aiCI 
nobilii - maghiari, ftreşte - trebuiau să. omoto 
cu chiar sângele lor patria. Şi astfel a ajuns I.atea 
mul nostru la un caracter mai războinic, . tine] 
elementele ma.ghi~re asimilate. Acestora: '-d' -U 
adaugă argumentele filologice: multele eUl . as,« 
şi sufixe ungureş!i într'o limbă a unui~" ,or mt4 
atât de refractar faţă de limbi stI'ăi:Je. Ba, c incep~ 
retragerea turcilor, s'au găsit atâtea familii grI ] d 
orientale cu nume maghiare, şi atât ea comune e e 
nume u ngureşti, - măcar d. mai inainte nu n\ă az 
decât sate cu nume slavc\ne şi maghiare, C. :, AdU! 
şi guvernul austriac a adus mulţi venetici, C corn. 
impiedice pe unguri in desvoltarea lor nalia: ..carii s' 

In timpurile mai noui, la 1848, maghiar:: ie să t 
făcut greşala de a libera şi pe români, cu t: ,t de p 
că St,atul a f?st susţinut numa! de nobili ~ 'nii caT 
ţăranr unguri. Caie popor dIn Europa al" . 
fost atât de marinimos? Speranţa acelor )11, ŞI, 
sionari, că punctele de diferenţă se vor apia -0, e o 
s'a nimicit, - dar a crescut nerecunoştinla. ?uter4 

in jurul cârciumei din Dumbravă şi tu să· 
două salve de puşcă într'un buştean dar aşa o 
bite ca şi când ai avea inaintea ta un ie~l 
câinele va lătra, iar eu voi striga diil băierllel 
mei un bravo, şi tu vei pleca În triumf cu it" 
rele, că altfel nu mai are nici un Dumnezeu~ IHehj 
carea ta la vânat, să umbli tot de pomwă. . dar a' 

- »Ştii că ideia nu·j rea, uite iţi dau :,.,:mă. cu 
fiorini pentru iepure, dar sa nu te împingă P <lI ŞI o 
catele să spui cuiva de acest plan, căci cu m: ~re la 
o sfârşeşti pentru totdeauna«, 'I~ze ,1;. 

mlârr 
.Ce, mă crezi copil? He, he, câte de,aii~:ul cu 

nu se fac, sănătos să fii, haide scoală că ne'~j 
pucă noaptea şi să n:J vină alţi vânători ci, "ânat I 
cade planul in apă. U 

M • \' dă' At • • • dat' - (Ei aj al co In ar el ca va timp ŞI num:u o ~: 'em că 
aud două trosnituri de puşcă 'năbuşite, coPOP~'aci? ] 
latră, iar Zidu din toată puterea strigă; ,bm .) 
da bine îl nimerişi Petrică, că pe loc a rIma); 
Şi În triumf, cu iepurele legat la şold o iHSP' 
cârciumă, când colo ce să vezi? ~ ar fi 

Prietinii de· aseară il intimpinari cu urale ~ mai. fi 
Petric; şi unul strigă: e chiar 

- :tştii ce Petric! Eu rlupă sunetul puştei ,~\ric se 
ştiut că eşti tu şi am cunoscut indată că n.u . 'put ni< 
puşcat in sec, dar bine-l lovişi mă şi mar~·~:?\ia. 
parcă-j un miel, eşti bun de cinste şi niCI fi 
scapi cu una cu două, pare c~ ne·a inspirat Duh~ !T~t ~ 
Sfânt când am plecat din oraşe. Şi unul U,na,. Petnc, 
tul alta, au ajuns cu toţii în cârciumă ŞI ca: ne-unul 
sticle de bere mai avea cârciumarul toate au I nr puşca 
golite, toţi erau veseli de pare că s'a împuŞ' de zi 
un urs, nu un biet de iepure de cumpărat., lot n 
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!lonalităţiIor. Iar in ] 867 r ' 
I ~ totuşi sunt nemulţămiţi J'SS~u .Sporit drepfurile RepJ1~ d. in-
, ~ce. cu sUl?uşii ei de nea~ d remă,tatea Însă ce Csuday, cel nu apro' cu 
.' lUI aldtU/tor de stat? O· eO~~blt de-al popo- ~~:~earNe în v~dcre valahisar(lJ.! să fie in-

O( rmania, - şi la fa t I and!tr-vă la polonii . u pnmeşte nici bl O 
bJ~ce sunt numai cele ~uu 1i~bn România şcoli nObilimea, _ fiindcă ,r e no eţă. e 

:omană, că romano catol' .. ~ de propunere tii maghiar spre a or' I Vodă Viteazul au 
1~ Jiturghia, că ce soalCr't'ă num~ldro~âneşte ofi- alti 1 h ele maghiar. In Bihor . au }I an J e c iar În ar r nOI nu invinuim Rom" , II aco o. -

d C d ama, adaog)( fost mulţi că ,: ~,re : su ay, ci ne • d' CI, cu can- . 
:lonahtafilor dela noi ean. Im numai la şefij 'şi azi se r rma 
un. şi totuşi agită rner~u ca~ucunosc aceste lu- bis redificam afirmaţia coresponden. 

mtelege, dar cu cond~ ăt .p0f!orul ne pu- ru despre ,impertinenţă, - adecă să 
subminează supremaţia ~ °h!' lUI .nu, fiindcă complectăm. Este şi impertinenţă destulă, 
IrÎva ideii de stat unita a~ lar.il ŞI luptă im- . h 'd li: •• •• .. 
'ia intr'o Elvet' . r, vomd să prefacă r f ar ŞI al Sot nu·J zicem prostit, CI neştiinţă 

le Orientală. istorică in conferenţa dlui E. Csuday. Aflăm că au 
\~iim, noi sj~m ,ţ~5i j ci ă ăP~~i asistat şi câţiva studenţi român;, şi fUllcţionari 
}uru~ nos.:r~ ~u ideale

u 
ce @n~ u. t1 Urltlare chiar. fiindcă se discută, nu s'ar afla vre unul 

"I, prJ~ '1JmIClre: ţării noasJ că apărarea cu destulă pregătire pentru capete atât de ingu:;te, 
•• UI~ sn ne, apăram, - CU_Afllcţiei populare, care să opună câteva adev8ruri istorice aberaţi
\'0 avu aJu~ge. lege~-'făcut atâta lux după ilor de Marţia trecută? Poate folrl prea mult folos 

em aZI dupăce.:ea ungurească nu era .... . ' 
-;~a altora pe câ'limp potrivit. Cu toate a- - dar clOstea ŞI conşhenclosJlatea noastrA '1lU ar 
) tormată, vine.t'... avea de suferit pe urma unui astfel de mod de 
.13 e prea p1":" ... • purcedere. 

• .. aZI nu au mmlc dm romani: el 
,~marFrJ • d' â 1 . , ' '~ ŞI carne In S nge e ŞI carnea un-

san t t~4 I . d . '3' un a a.ea OCUrl un e el nu au con-
-'}omânităţij. Prin urmare aceştia trebuie Îna

!, poporului din care s'au desfăcuf. Ţara tre
cuceri1ă pentru a doua oară, (sărace Bela al 
a te uită ai tăi !), şi acest rol glorios revine 

r~ajii culte maghiare. 

~nă aici conferinţa. Urmează aplauzele multe 
~omotoase, - şi prezidentul care declară el 
~Iatea maghiară nu- şi împlineşte chemarea, 
kă tinerii lor joacă boston când se cântă 
1dâs«-ul. Dar se vor câştiga pentru lupta duş
~!or interni toate elementele de folos. 

f incepe discu~~1. D. B. Jancs6 sL'ls1ine că 
lele de provenienţă maghiară nu mai au im
~nlă azi, când sunt proprietatea Iim bei ro
t, Aduce după R~thy, o constatare ciudată: 

~ corn. Solnoc-Dobâca in ultimele decenii 
rrarii s'au sporit, h1ă de români, - şi aşa 
~je să fje .şi in celelalte comitate. Numele ma- , 
re de pe vremuri se datore9C imprejur~rii că 
~~ii cari ajungeau nobili primeau nume un- : 
f11i. Şi, aDaugă cu vervă bătr.flRească bietul d 
~6, e o ruşine să recunoaştem că noi, cari 
m puterea, am fi pierdut numeric. 

IIU ospătat ei binişor În cârciuma din Dum
~~ şi acum o iau spre ca~ă povestind şi liu
le dibăcia la vânat, a lui Petric, ba unu) mai 
! dintre ei îi spuse lui Petr-ic: 

După alegerea din Oraviţa. 
- Corespondenţe particulare. -

Din cercul Oraviţei ne sosesc cu duiumul co
respondenţele, scrise de ţărani. D:n fiecare şir al 
lor transpiră durerea şi mâhnirca pentru cele in
tâmplate. Nu le putem :publica, pentrucă nu ne 
Îngădue spatiul. ta repeţită stăruinţă dăm loc to
tuşi celor de mai la vale, una din Oravita şi alta 
din Broştein, care comună s'a purtat aşa de 
bra~ cu to!i'te că a rămas 1ără condudtori 
- şi preotul şi in. văţătorul aII de zertat - totuşi 
I:C votat 1 fU-fuşi cu candidatul naţional. . 

Ora viţa, 5 Martie. 

In unul din numerii 'trecuţi ai ziarului <)e re
'dactaţi, F~căjjti de purtB<ea mizerabilă '3 unor 
preoţi din cercul electaral al Oraviţei, cari intr'a
devăr şi<'II.u părăsit turma, Iăsându-o pradă duj- ' 
manilor, - i,aţi apostrofat după cuviinţă. Mare a 
fost mtşelia acestor preoţi uitaţi de sine, cari au 
urmat ~ calea lui Iuda vânzându-şi ,turma, ba. 
chiar şi propriul suflet i-aşa d. e. -un preot 
gr. cat. ·dintr'o comună vecÎI'Iă, petrecind În una 

Unul dintre ei se antă mai iscusit şi incepe: 

- »-Ştiţi ce bre! Acum nu e vremea dea ne 
pierde timpul tânguindu-ne, acum trebuieşte cău
tat un mijloc prin care am putea ieşi din in-

din zilele săptămânei trecute aici in 
un vechlu prieten al său a' recunOSClJ 
dat votul ca.~di~atuluj g{tvernamental 
roane. Preoţu Idm Oraviţa-română s'a 
d.ela votare, - s'au ivit nurnai la 10Cl 
ŞI. dupăce au ştiricit, că poporenii n 
dimpreună cu . învătătorul către prăpa 
desJgur Dlor l,au sfătuit să mearg~ _ 
tors c~tră casă surizând, - n'au v~tat 
astfel Ipocrizia ce ii stăpâneşte. 
. I?e a~ari guvernul, nici partidul nos 

nIcI. o hps~, -, a_cestia formează un pal 
patne: ai lpocflţilor. Neamurile unuia ( 
Oraviţei române cu totii au votat coni 
datului naţional, - ba chiar şi fratele 
Gheorghe Neda. Am fost de faţă cânc 
Cacova a adus pe cei vândut; - mi 
indignat când am văzut pe pre~tul Valer 
din Greovaţ În mijlocul sunett:lor răt 
f~nfarei. şi, mult haz a produs epur 
dm ammtlta comună, când drept te, 
pentru zăravltna-.-CQ! ieşire, l'a decorat ): 
tul preot Oprean cu~ cu cerce 
Ilie Cîorei din Broşteni, ~alE: 
gretatului Brediceanu s'a numărat print 
cinste, - acum câtă deosebire între fapt 
şi cea deacum. 

Cum de aÎ ajuns părinte sll·ti 
turma şi de ce te-ai făcut vânzătorul 
al cărui fiu eşti?! Cât despr~ poştameş 
Aurel lana din Măidan, Mitrofan Sim 
chitova şi preotul Nămoian din Ag: 
prisos să-mi mai năcăjesc biata peană 
aceştia îi cunoaştem cu toţii cine sur 
şi scârbă a mai raporta despre ei! 

Invăţăt:nii din acest cerc s'au purta' 
tot mizerabil, - aproape toţi au VOI 
candidatul guvernului. 

Am fost de faţă cum pe unul ins): 
gesc l-a indemnat ca să voteze cu I 

in seam! replica numitului dascălI CI 
»Recunoşti dle inspector, că până 
astăzE) d~şi am fost de nE'\1.uml:irate o 
mi-am-inueplinrt 'datorintele legate de şt .. , 
Dându-i-se răspuns afirmativ, totuş; 
sU.rşit bietul dasdl s'a văzut nevoit a" 
stmţământul pent.ru candidatul guverr 
ş"tiu totuşi pozitiv, cu cine va fi ~' 
văzut, după terminarea vot!l.rii din 
şezând ca cel care a ('.omis un păcat 

Am mal văzut la vot şi pe birjarul 
examenelor anuale dela şcoalele no 
sionale: Vavel Neda-8udllilan din On' I 

care zgugulit şi apăsat de păcatul 
neam âbea a ştiut «bomhănh numel ~ 
lui guvernan.1entaJ, iar hirjarul «Oră 

Petric câ·nd ajunse 8i1tasil spune s( '. 
des de dimineaţă să se apuce să gă .. 
rele apoi se culci satafăcut el a . 
peste buclucuri. 

('t!r("~tur~, s~ vedem să scoatem pe fratele Patrie Dar abia aţipise şiservitoarea. bat . , 
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- IHehe 1 :Petric! nici nu ti-am spus până a
~,dar au trecut vre-o patru vânători pl!--ia 
Ililmă cu trăistiie lipite şi a~ erau de DOSO
~!i şi obosiţi încât şi puştile şi le-au lăsat î~ 
I~re la cât:ciumar, le-a fost şi ruşine ~a se 
ţoiezec;u eLe in oraş, Ş\ pe când acesta ~st()
~ tnlâmplarea aceasta improvizată ajJnsera 
~UJ cu pricina, unde era fixată tabla cu ins
f~j 

la mal, ,să nu·J jăsam~ yre·wmi ag-e'1t«, şi merei lui de culcare şi zice: 
ii da cu vorba ad,lf cinc 1?~!t:Hil'i;nt~ l*-lS ,g.:~-e .. _ _ _; ,~_ 1 
ar putea scăpa al 't ~ petric de vre-o pedeaps.1, r ~Cona'ş!l'F!ltn(!e--~~i -:"'.~·1 ~:'~t lep_. ''''''' ..... Ii. '- .----: 

l\'inatul oprit». 
- ,Ei acum Petric, ce ne facem? Pe unde 
Illm cămaşa? am dat de dracul, nu vezi ce 
taci?) zise unul arătându-i tabia. 

: 'Pare că-i o făcătură, nu altceva, dupăce 
1 trudit o zi întreagă, dupăce ne·ai şi ospătat, 
m ar fi culmea să ajungi acasă şi fără iepure 
~ mai fii şi ameninţat de a fi dat in judecată, 
e chiar din cale afară«. 

~ric se uită inholbat la tablă şi nu ştia la 
~u~ nici ce să zică aşa de rău îl suprinse 
~Pila. 

'ITot e lucru dracului, n'am noroc şi pace», 
Petric, - «acum ce e de făcut? Să nu văd 
~e-unul râzind, că sunt În stare să trag in 
i Puşca, dupăce am alergat de când s'a 
'de ziuă ca un căplu, să mi-se infunde chiar 
~ tot nu e lucru curah. 

cât şi p.e iepure dda VYe'O eV~lltllalR confiscare, CI' JYd.ffi aJ,bastră pe pul,oa deTa p1Cf;'jIf~ Olriap~~-. 
dar ·un altul li taie ""oiha, zicâlJct.u-i: . ' 

-' -., Era pe<:J~t~a caMtonienllui ,dela brien oraşului 
_. :>-C{ aiâhl bă!~ie dt cap, am desle~~at ev pe unde l.ntrase !ărMul ,(j(J Iepurele ci'u.d il adu .. 

n0du! go;dian, un hutoi d" hrn" costă patru se:.e Utdou lui Zidu. 
fiorini, uite, eu pentru un butoi de bere ma oUlig 
a duce atât iepurele cât şi puşca lui Petric până 
la el acasă, şi răspund de .orice întâmplare, te-ai 
învoit Petriel Atunci adă puşca aici, asati pe 
rmne. 

Pdric, doar a.tâta a aşteptat, în grabă se de
barasează de puşcă, de iepure, dar ş.i de patru 
fiorini, costul unui butoi cu bere, şi o iau În 
linişte spre casJ, că nici dracul nu le avea grija. 

Ajunşi in oraş unii se duc la berărie iar im
provizatul vânător cu Petric se duc acasă unde 
predau iepurele şi puşca, apoi vin şi ei la beră
rie, de consumă butoiul cu bere. 

Până aici au mers strună, toti ştiau de păcă
leală şi toţi tăceau ca peştii. 

Se isprăveşte butoiul cu bere şi ora fiind de-
stul de Înaintată se despart in linişte ducându-se 
fiecare la casa lui. 

- ~Adă-I încoace le să răsteşte Pe I rtc. 

Servitoa.rea il aduc~ ~i Petric cu cutilul de vâ 
nă!o~re jale fr~mos. sl~Jul ,:u piele cu tot, apoi 
il mtlnde serY'Jtoarel, dandu-I 50 creilari bacşiş 
ca să facă mâncarea bună, apoi se imbrăcă re
pede şi o şterse,. la birou blăstămând ziua de ieri. 

Acestea lucruri au rămas mult timp neştiute 
dar concediindu-şi Petric servitoarea, aceasta ~ 
spus Întâmpla,ea cu pata şi de aci s'a divulgat 
totul. j~r Petric a mai sJăbif-o cu vânatul. 

De sub Surui. 
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poviciu î . . b seamă de negrul cuget al vân
Cucu z~păclt aga ucat crama'} prin sala de vo-
zării de nea~, dut _ căci într'adevăr pierzân
tare .ca. un pier it ~ă iasă făr' a vota, - nOfO<1 
du-şI fIrea. a, vo sI-a dezmetecit oprindu-I, căCI I 
că un marmtlf.11°d şi-ar fi păpat prietenia cu sol-altcum nevo an .~ 

dela popor. 1\itat de sine, cari amîndoi trăiesc 
_ O-ta domnule;, fie. 

Prf?tii ~ătrîni ş! '! Popovici şi preotule Cioreiu. 
ca yo~, VO! ~ aveţ! m. ii n'au căpătat atîta plat~ 
mal hngeţl ş~ tălpIle lUI ici aşa nu-i bine, nutua! 
după eongrlla, ca pentru c i dota părinte umbli găbirăul Reichl._/. . 

d mizerabil s'a purtat ŞI prehn~ul ni-
Toţ aşa e ă 'tot de piei: Sofrome Mo-

ţionaltst, m~esttrudleara~~~re a pretins ca deputaţii 
tea care naIn e ... o , dA I ' 

, . ida si·Vcerceteze ŞI pe ansu '4 - Iar 
Vlad '1 ~fegere a uitat adevărul afirmat In fata 
~~up~aţ~lor că: H'U ca maistor opincar dela ro-

• . p voiu votae, - să-) punem 
ma~1 ţrăesc, cu tao)a răboj şi să-I trimitem să 
~~~I ~I i~eo:i~~~ pe cei in nădra~i!, C:ulmea r~-
. . ţ a produs o un epitrop al ?ISenCet gr..or .. d~n 
b~:~iţa.româ"ă: Gheorghe Sterta~. Aces~ mdlvld 
incă la alegerea regretatului Bredlceanu ŞI a. făey.,t 
biserica şi neamul d~ ruşi~e, ,E păcat s.tft15to~ 

ă a o comună blsertee m e ra la cer, c aş , . arohial afară de 
viţa română, al cărei c() 

t ,~ ăţător ·-ctîfofii au votat pentru can-preo ŞI mv , t I d . 
didatul naţional, - are un astfe , ~ om ca epl' 

..1-. când e in acest OfiCIU, totdeauna trop, care .U"<; b" . I e un om 
numai cinste n'a adus I~encel s~~, -
cu două feţe, cu d?uă ~1~Jbe: e ŞI Jurat comunal, 
o unealtă a admimstraţlel. 

puneţi-1 dragilor fraţi Oravieeni la ră?oj, şi la 
tim ul său trimiteţi-I la casa comun~I~, Iar nu I~ 
b'· p. ă r Ca4 nd veţi face astfel să Şllţl, că sunteţi Iserle • h' d' 
oameni de cinste, - alegeţi odată neg l~a l~ 

• ăci e vremea! - Tot aşa de mIzerabil 
~r:~, p~rtat şi Ion Neda, Avra~ Cotârlă, .10!1 Co
târ1ă Imbri, despre care se ZIce, c~ ~aştlgarea 
unei licenţe de birt l'a· Îndemnat să-şI. vandă nea· 
mul, - apoi Dimitrie CotârIă - ~I~taşul, care 
a fost cunoscut ca un om cu porntrl bune, a 
fost un stâlp neclintit la aleger~a trec~tă, ~ ac~m 

• Insă şi acesta şi·a dat votul sau stremulul, van· 
zându-şi sufletul. " 

Toţi aceştia sunt oameni. de J:unte al comupe! 
Oravita român~ .. sL • .ca. ~~tan era tnteresa~t să·, !I 
văzut oricine cu cată pOffi\ tlllbuc;au dlll • 

ul căpătat drept preţ al votulLlI lor. Man~au 
~:~manii ca flămânzilă din pov~ste. Amar d~ tm~ 
dascăle şi voi preoţilor, că v'a,tl lăsat pe cel .mal 
falnici săteni să se facă de ruşinea lumII, Vem·va 
vremea, când toţi veţi recunoaşte păc~.tul. ac~sta ! 
Bunul Dumnezeu vă ajute c~ ochII .ŞI mintea 
voastră să nu mai fie compleşltă de mtune~~c. 
Ind 'eptaţi·vă pe viitor, - dee cer~I,.,ca pe ca:le 
luminii să umblaţi, faptele dr.:ptatll să. săvar· 
şiţi! ! Un ecollom Ilevalldut. 

• 
Broş ten 1, 7 Martie, 

fraţilor romini! Cum a por~it vÎ.ntuJ să sufle, În 
cercul Oravita şi jur, cllm S ~ t~Plt zapada ele VI.llt, 
aşa s'a topit şi speranta ~oa~tr~ ellIl cercul ?ravlţ~. 
Insufleţirea a fost pretutlllelll1la" m~re, llnd~ s a auzit 
numele de Gheorghe Pop de Bast;Şb, :'şa, ca.sper~nta 
noastră era mare. Dar guvernul pr~1l r~spln~lr~a l.an
darmilor prin comunele n?astre, ŞI I?nn raspll1dlrea 
finanţilor pentru a pedepSI pe oamel11 I care au caza· 
ne, pel1tr~ tot felu] de ,nimiel~ri cu, CÎ.te. 200--1~ co
roane. Iar pe urma te Itltreaba daca JIII~9!.2Iegle~9J 
te iartă iar de und ~-.raî)e(rel)si. Astfel de 

_--.u·, ~p at~ nu c\L;sta decit !n Un,garia." Şi ~ure~e că pril~ 
uneltirile guvernului a ŞI reuşIt. Stam!n ~aţa u,net 
dureri foarte mari cum nu se poate mal triste, Cllld 
ne gîndim că 10C{11 fiertatului Bre(li~i~nu, îl ?cupă a
cum un Siegiescu. De ar Învia BredlC1al~u dm mor
mînt, ar muri În dată ce ar vedea. ruşmc:a no~stră, 
Poporul c~ mai !"a~~ parte a ye~lt la ,mll1ţe. ştie că 
cine sunt bll1e V01tOrtl poporulUl ŞI naţlUnel noastre. 

Şi cum s'a putut ca major~t~tea să f.ie pe p~rtea lui 
Siegescu, CÎnd la alegerea flelertatulUl Bredlceanu a 
fost majoritatea pe partea !10~tră . cu 700--;:-800. ~ ~m 
gîndit că majoritatea va fi ŞI mal mare CIJ1~ vaz1I1d 
eu cum deputaţii noştri, se luptă pentru blJ1~le pa' 
porului nostru. Vn mare fapţ, ce nOI n,u am, gindIt ~ 
acela, ca păstOrii popor~IIt~1 l1ostr~1 sau vll1dut lu! 
Iuda Siegescll. Cum s'a 1I1ttmplat ŞI-Il comuna noastra 
Broşteni, cu llie Cioreiu, paroh rătăcit, şi Aurel Po· 

mllna În mocirlă. ta să 'ngropi co-
Iar pe urmă părinte nu avem ni 

dus pe partea lui Siegescu, .~ăci nu. ~ icre că te.ai 
de oameni ca dota. Broştenl1 noştri ta. lie astfel 
aiegători În frunte Cl~ d~mni! Petru Ra,~, , 
Buraşiaşi CuţăBerlogla dlregatorul corullll nos lra 
dus 110 voturi dela noi pentru dl Oheo:ghe ~.lo. 
Băseşti, iar voi aţi dus dIi-i. cun~păra,ţl 27 InŞI I 
vre-o 17 au rămas acasă de frica fmanţilor. 

Iar domniata Părinte rIimîni tot Ilie Cioreiu t~ădăto
rul neamului romînesc, şi ginerele lui popa Mltrofan 
din Racitova, care a falsificat banii şi-a fost dus de 

jal1darm i. , 
- Iar dota Învăţătoriule cu fratel~ d.tale, dm Naidaş 
aţi umblat din casă'n, c!lsă de aţI, corteşlt l,a vot~ri 
pentru Siegescu, v-aţi facut de rIsul satulUI. RuşlI1e 
să-ţi fie! . , , 

fraţilor! În totdeauna dreptatea va eşI bmutoare. 
Sus inimile! C. SL 

. Scrisoarea unUI 

coborâtor de domn. 
Ne face o deosebită plăcere de-a publica 

scrisoarea principelui Const. BrÎncoveanu
Basarab adresată ziarului » Voinţa Naţio
nală« care adusese unele ,învinuiri dar s'a 
grăbit să declare în mod leal că nu l'a vi
zat pe principele Brîncoveanu. Cu toate a
cestea scrisoarea de mai jos arată că prin
tul nu a moşt;nit numai numele D.oI?n~lu! 
Constantin Brmcoveanu al Muntemel, CI ŞI 
toată nobleţa inimii şi a gândirii acestuia 
şi pentru ac~ia o. public~m ,ca A ţiind , c~rac: 
teri~tid. unuia dintre .ceLdllltal bOlerL.cu .. 
ţării româneşti: 

Bucureşti, Luni 23 febr, 1909. 

Domnule director! 

====""""==========::=:"""===1 ',.- . 

Convenţia comercială dinfrt După 
Austro-Ungaria şi Român văz\ 

'1 l . '1 t eilor ZI e e trecute negoclen e pen ru com 'L' 
tia comercială dintre România şi Ausll 1 cf: 
Ungaria au fost întrerupte. Se pare că ,e d li 
narchia austro-ungară voieşte să trateze a . t 

A • 4 1 d S b' A It es mama m ace aş mo ca pe er la. USi, t 
Ungaria ar dori ca România să desch: a ea 
cât mai larg porţile produselor ei ina' oare 1 

triale, dar În schimb România să renunţe or~ 
orice avantaj. Acest tratament vitreg f • e: 
cu cea mai credincioasă aliată, prea cred an t( 
. ~ ti' . d voca Cloasa poa e, a monarc 1lel, a pro us 

pare o reactiune, din partea guvernului 
mânesc, după cum reiese din comu·· 
publicat În » Pester LIoyd « pe care.) 

Intr'un articol apărut il1 ~ Voinţa Naţională» Ne bucurăm văzând că guvernul 
dela 21 februarie, unde reveniţi din nou asupra 
ideilor expuse de d. Marcel Mielvaque În ,Re- nesc în sfârşit a hotărît să facă un 
vue de Paris« spuneţi că d. Mielvaque a descris energie şi să exploteze situaţia in 

ducem mai la vale. 

modut cum suat exploatati ţăranii, nu numai nală arâtând un egoism sănătos întru 
dupăcum a auzit şi văzut, dar chiar după ceeace rarea intereselor sale. 
a făcut el însuşi la ţară unde locuieşte mai multe 
luni pe ani, Iată ştirile corespondentului din B 

Cu chipul acesta, dle director, mă puneţi pe reşti al lui »Pester LIoyd« ştiri pe care 
mine insu-mi in cauză într'un mod indirect şi firmă că le deţine dela »locuri norm 
viclean, şi mă acuzati că aş lăsa să se practice din Bucureşti. 
pe moşiile mele, şi În folosul meu exploatarea Hotărîrile conferinţei comune a miniştrilor 
neruşinată a ţăranilor. nută În Viena sunt departe de-a corespunde 

Nu voi permite un singur moment să faceţi ditiilor in cari guvernul românesc este hotărit 
pe socoteala mea asemenea insinuare şi desfid primească noua conventie comercială, Alături 
să se poa~ă găsi la una din moşiile pe cari le incheierea unei convenţii vekrinare, guvernul, 

mf 'sfngur, -cCÎ1f1âi intr.abuz in contra ţăranilor, mânesc cere ca să se permită importul din 
şi cea mai mică abatere dela leg·c.- '-'. _ ... ,~ . mânia În Austro Ungaria a 80.000 de vite 

Nu mi· e teamă de nici o anchet~, de nicio nut~ f:iH)9.000 de rimători. Guvernul ausl"--'"T"·"tt 
denunţare, şi doresc numai ca toată lumea să şi cel' unguresc Însă nu vor să acorde mai ' 
fie În stare să-şi arate afacerile, după cum eu concesiuni României decât s'au făcut Serbiei şi I 
sunt gata să fac în ceeace mă priveşte. Prea de vor să permită decât importul a 20,000 de vile 
multe-ori am deplâns răul obiceiu dela unii de a 40.000 porci. România Însă este În situaţia de.a 
se servi de putere şi de politică (o politică de duce mai multe vite ca Serbia şi de altcum mona"m~I""Q 
clientelă şi de familie) pentru satisfacerea intere- are În România interese economice mai man 
selor private, pentru ca la rândul meu să intre- cât În Serbia, Deoarece apoi guvernul _ .. ,In"."'''ft~~~ 
buinţez pe ascuns aceleaşi proceduri. Am dorit şi cel ungUl'esc cer mari fnlesniri de vamă per 
in totdeauna şi din toată inima ca, celLPuţin prin 1 tru importul m~rfurilor textile căfră Român:L , 

purtarea mea, să pot contribui să fac să dispară J aceasta se socoteşte în drept de-a refuza 
dela noi relele deprinderi generale ale politicei Austro.Ungariei, • ~ 
n?astre, cari sunt: hatâr~rile, abuzul de putere, Concesiunile acordate României În privinta ' 
dispreţul ,const~nt al legilor,. cu u~ cuvânt, ,toate portului de oi, nu sunt Îndestulătoare ca rn~I.'II!\lt: 
nedreptăţIle cart sunt urmănle unei atotputernicii pensaţie pentru exportul de vite şi porci. 

.,... Bănci de şcoală 
~T Moblle:de şcoală 

Mobilă moderni de blurourl 
,1 fabrlcare de Inltromente glmualtice. 

Cata),g de pretUl vlhtt ,1 port. tr •• oo. 

Inain 
Cesthid 
care ar, 

Se Îl 
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vernul românesc a arătat tn Viena şi in Bu· 
el dac' incheierea convenţiei nu se va 

)şi dacă nu se vor face noi concesiuni Ro
t~; atunci cOllvenţia actuală va fi denunţată. 

firea asta a guvernului românesc ti fost 
'Iă şi de actualul conflict dintre Austro
ia şi Serbia. Dacă conflictul se va aplana 

I paşnic, atunci Austro-Ungaria va fi şi 
ţin dispusă de-a acorda concesiunile ce

tuma. Guvernul românesc crede deci că 
r ' să folosească momentul adual spre a do
I avantagii mai mari dela Austro-Unga-

vrea CU orice preţ să grăbească Încheierea 
I n\iei Încă inainte de aplanarea conflctului. 

monarchia invecinată nu şi~ar manifesta 
'oinţa aşteptată, atunci guvernul românesc 

r,1 unţa convenţia care acorda monarhiei clauza 
~r celor mai favorizate. 

; area generală extraordinara a Reu
~iunii femeilor române din Arad. 

Arad, 10 Martie. 

După o lungă amorţeală, ieri fu trezită 
onouă viaţă şi o altă instituţie din Arad 
văzuse vremuri frumoase: «Reuniunea 

·eilor române din Arad«. La iniţiativa 
i Lefiţia Dnca, soţia d-lui deputat Ni

le Oncu, în unire cu dona Aurelia Beleş, 
'a d·lui notar public Ioan Beleş, a cărei 
it este că a perpetuat' şi păstrat conti-

btea Reuniunei, susţinându-i astfel în 
'Jare statutele, care dau dreptul femeilor 

se organiza într'un scop aşa de măreţ 
este înfiinţarea şi susţinerea unui aşe

. Iânt de creştere de fete române, s'au 
,vocat damele române la o adunare, în 
'C au decis reactivarea» Reuniunei femei
,române din Arad. 

.\dunarea s'a ţinut ieri d. a. la ora 5 în 
:anele d-nei Aurelia Releş, din palatul 
~mann. La apelul d-nei prezidentă s'au 
(lentat doamnele: Letiţia Oncu, Sofia Be
:, lustina Şerban, Eugenia C. Pop, Elen~ 
l:CU, Iudita Secula, Iovanca Nemeth Adn
. J Ispravnic, Marilina Socu, ,:ăd. ~ure!ia 
::ran, Hermina Vasilon, Softa Mlhuhn, 
:orgina Lugojan, Florica Popoviciu, Co~
,mţa Lazar, Hortenzia Bogdan, Octavla 
uhandu Hermina CioroE!ar, Lucreţia Stan, 
:aterina' Tatu, Ecaterina Vaţian, Veturia 
'p, Victoria Antonescu, Flora Şerban, flora 
lnts, Letiţia Dumitrescu Tulia Dumi
eseu şi reprezentantul ) Tribunei« d-nul 
rer Bocu. 

: .Doamna ,prezidentă deschid~ adunar~a 
~lOtr'un discurs, in care arata vremUrile 
~priincioase prin care a trecut Reuniunea, 
. ~ arată bucuria că de atunci pătura cultă 
rcmânească s'a spoeit în Arad în aşa mă
!Ură Încât acum are fericirea să vadă o ple
~dă atât de frumoasă care lipsia când s'a 
mfiinţat Reuniunea şi dela care speră că v~ 
~utea duce la îndeplinire marele scop ce-şt 
~opusese întemeietoarele Reuniunei: Şcoala 
de fete din Arad. Salută călduros doamnele 
f:ari au dat ascultare apelului d-sale, şi des~ 
tnide şedinţa, însărcinând cu conducerea 
procesului verbal pe d. Sever Bocu. 

Inainte de a se întra în ordinea de zi se 
deschide lista pentru Înscriere de membre, 
Clfe are următorul rezultat: 

Se înscriu membre fundatoare cu 100 c~
foane: Aurelia Beleş, Letiţia Oncu, Softa 
,~eş, Marilina Bocu, Elena Raicu t lustina 
frban, Adriana Ispravnic, lovanca Nemet 
: Membre pe viaţd cu 40 coroane: Euge-

---
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"ia C. POP, văd. Aurelia Petran, Hermina 
Vasilon, Sofia Mihulin, Victoria Antonescu. 

Membre ca taxd anaald de 4 CDr.: Iu
dita Secula, Oeorgina Lugojan, Florica Po
poviciu, Constanţa Lazar, Hortensia Bogdan, 
Octavia Ciuhandu, Herrwina Ciorogariu

t 
Lu. 

creţia Stan, Ecaterina T atu, Ecaterina Va
ţian, Veturia Pop, Vetus Pap, flora Bonts, 
florica Şerban, Letiţia Dumitrescu şi Tulia 
Dumitrescu. 

Se declard apoi Reuniunea femeilor ro
mâne din Arad de reactivatd. 

Purcezânctu·se la alegerea noului comitet 
dna preşedintă prezintă demisiunea comite
tului vechiu şi se alege apoi cu aclamaţie, 
de prezidentă 

Dna AureLia Beleş, care la insistenţa 
dnei Letiţia Oncu primeşte cu condiţiunea 
ca conducerea efectivă a reuniunei să o 
primească asupra-şi dna Letiţia Onca, ada
mată de vice-presidentă; de secretar d. Se
ver Bocu: de membre în comitet doamnele: 

Ana Demian, Zina Moga t lustina Şer-: 
ban, Lucreţia Herbav, Elena Raicu, Lu-' 
creţia Russu, Eugenia C. Pop, lovanca Ne
meth, Adriana Ispravnic., Marilina' Socu şi 
Octavia Ciuhandu. ' 

De bărbaţi de încredere: dd. Vasile Goi. 
diş, Dr. Liviu Tămăşdan, Or. Cornel Iancu, 
Dr. lustin Marşieu. 

Se alege apoi un mare comitet extern a 
damelor din provincia Aradului, pe care îl 
vom publica într'un număr viitor. 

Presidenta mulţumind apoi pentru inte
resul viu şi însufleţirea ce dovedesc doam
nele, încheie adunarea . 

'" 
După adu'narea generală imediat s'a în

trunit comitetul ţinând, subt pr~şedintia vice
presidentei d. Letiţa Dnca, înHa şedinţă şi 
a1cătuindu-şi un vast şi larg program de 
muncă. 

Mai întâiu a hotărât să aranjeze la Du
mineca Tomii o mare seratd etnograficd 
împreunată cu reprezentaţie de diletanţi, 
apoi a luat măsuri pentru câştigarea de 
membri noui şi a discutat planul t..nei 10-
terii, pentru a aduna fondurile necesare sco
pului urmărit. Comitetul va lansa cât mai 
curând listele pentru înscrierea de membrii. 

Şedinţa s'a închis la 7. 

Abonaţii cari pânii acum nu şi-au 
acbitat abonamentul, sunt rugaţi prin 
aceasta si solveascl atât restanţele 
cât şi abonamentele inainte, clei in 
caz contrar dupA 8 zile vom fi siliti 
a sieta expedlarea ziarului . 

A.dministraţia "Tribunei". 

INfORMA !fIUNI. 
A RAP. 11 Martie D. 1009, 

rentru Iratii din lIaU •• 
Continudm cu publicarea coltetei. Am pri

mit din Hermanul·săsesc dela elevii de acolo 
priit d. David Pop; dela tnv. Apatean, din 
Coroiu; dela d-na preoteasă vdduvd Ancu
tia Blidariu din Prilipeţ; şi dela elevul Ti
beriu Peri an din Ora vita. Tiberiu ne tri· 
mite următorul răvdşel: 

Onorată Redăcţiune! 

Vă rog să primiţi suma de cor 2'59 fiI. ce am tri
mis-o astăzi prin mandat poştal la adresa O-voastr<\. 
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ca colectă dela conşcolarii mei - de alteum şi dinşii 
destul de lipsiţi, - pentru nefericitii noştri frati _. 
copii din Italia. Vă salut cu dragostea ce o am PMtru 
O-voastră, Tiberiu Perian elev de el_ H1, la şcoala cOllf. 
gr. or, rom. 

Sumele: 
O. Ancuţia Blidariu din Prilipeţ - - cor. 10.

Colecta din Coroiu a învăţătorului Apă. 
tean dela: Teodor Apătean Înv. 40 fiI., 
StauC!l Pavel 1 c~r., fvţatei Letl~uţia 1 cor" 
Vas~l~e Vesa 30 fiI., Nlcolau ClUpa 20 fii" 
Vastlm Leucuţa 40 fi!., Ioan Barna 50 fii 
Vasiliu Ciupa 20 fil., Nicolau Barna 40 fil~ 
de tot: - - - - - - - - cor. 4.40 

Colecta din Hermanul săsesc a d Oa
vid Pop dela: Constantin Emache '-'10 
Carolina fătolet -'S, Silvia BătrÎnu -'8' 
Elisabeta Măsar -'S, Elena Nau -'S An~ 
Bătrînu -'4, Păuna Van -'S, Elena' Ră
var -'4, Cornel ia Răvaş -'6, Elena Co
man -'S, Axente Bătrînu -'10, Iov 1. 
Vilican -'S, Ana Biriş -'S, Ion Criveţ 
-'12, Andrei Turtuleţ -'12, Ion K. Toma 
Neculai Tara -'10, [on BătrÎnu -'10 
George Răvar -,10, Albina Toma -'10' 
Toma Vazariu -'10, George Coman -'10 
de tot: - - - - - - - - cor_ 1'92-

Colecta elevului Tiberiu Perian din Ora~ 
viţa dela şcolarii: Tiberiu Perian -'50 
Elena Perian -'50 Gheorghe Tismonar 
-'7 Constantin 1011aşcu -'11 Maria La. 
ria -'4 Ioan Izvernicean -'3 lustin Briazu 
-'5 Valeriu Ciorogar -'4 Dimitrie Băias 
-'4, Gheorghe Didoi -'2, Ana Nicolae-
viei -'2, Ana Pruniş -'30, Dimitrie Cren
cian --'10, Ioan Didoi --4, floare Băieş 
-.8, Sofia Străin -'4, Ioan Manescu -'6, 
Titu Miirgineall -'20, luliana Fumetescu 
--2, luliana Muntean --2, Maria Mun~ 
tean -'2, Maria Lipovan -'10, Ştefan Li
povan -' 10, Emilia Lipovan -'10. La· 
olaltă - - - - - - - cor, 2'59 

18'91 
Listele noastre precedente 3414'42 

Suma totală 3433'33 

-'Ştiri "e~'?r"',;';f:, .'\idănt.col ''-'ii''! că (il 

Aurtl Vlad, dl'tJlltah.u Orăş!i\!l, fO!1tm.cta" ..... ·ţ..: _ 
răceală pe timpul camp'Hl.;"'; .::Lc:,c"ale din Or~
vita, se află sUlellIiJ. D-sa a Pj~..;. .. t ta A ~;) Î.~ 

ltaHa pentru căutarea sănlităţii. 

li urăm valorosului luptător grabnică insl1-
nătoşare . 

- O. Or. Epaminonda Lucacill, fiul părintelui V. 
Lucaciu s'a rentors din America şi se află de cîteva 
zile În Budapesta. 

- Protest contra con gruei. Preoţii 
din tractui protopresbiteral al Aradulu4 în· 
trunindu-se azi in conferenţi, aa luat la 
desbaiere proiectul de lej;e privitor la con
grua preoţeascd şi c()nstatând ca toţii dis
poziţiun.ile din acest proiect, cari vatdmă 
adânc autonomia bisericii cât şi demnitatea 
preoţimii, unanim protestează în contra a
cestor tendenţe şi roagă pe P. S. Sa domnul 
Episcop diecezan şi pe Ven. Cons. cd atât 
la guvern cât şi în Casa Magnaţilor si! 
întervin.d Cil toată autoritatea şi energia 
pentru modificarea dispoziţiilor vatămătoare 
şi umiLifqare pentru bisericd şi preoţime. 

Deputat la sinodul eparchial din Arad. 
Colegiul preoţesc din iracful protopresbiteraJ al 
Aradului a alts azi de deputat pentru sinoduJ e
parch'al pe P. o. Domn protopop Vasile Beleş. 

- Sinodul protopopesc din Făget. Ni-se 
scrie: In 22 februar st. v. s'a ţinut În Fă get 
Sinodul protopopesc subt preşedinţa d. protopop 
SebttStian Olariu. Din 36 membri ai Sinodului 
s'au prezentat 31, drept semn îmbucurător a unui 
intere~ri neobişnuite pân'acum. Din exposeul d. 
protopop remarc următoarele: Numărul popula~ 
tiei arată o creştere îmbucurătoare. Preotii au pro
pus,religiui"lea tinerimei şcolare cu succes. Pro
gresul pe terenul învăţământului s'a arătat imbu· 
curător. Exament:Jin.ale cu calcul laudabil au fost 
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cinci, şi a. Ia tnv~1Jtorii: Trif~n Ardelefln Surduc, 
V. Braşovan furdia, MaUovits, Sinteşti, OeorEe 
D,ăgoi, Bujor şi Simeon IDnaş, Margine. Cu cal
cu} bun au fost 125; restul cu suficent. 

_ Intimpinare. Primim dela părintele proto
"op Ioan reculescu din Alba-Iulia o energică pro
testare impolriva abuzului ce s'a făcut de nu
mele său, care şi-a dat adesiunea la aranjarea 
lInei petreceri filontropice fără osebire de con· 
fesiune şi a ajuns tipărit intr'o societate de per
ciunaţi ca aranjor de >Purime tocmai acum În 
postul Paştelor noastre. Luăm act. Dar ceilalţi? 

- O conferinţă a dlui Dr. E. lucaei. 
Azi la orele 5, părintele E. Lucaei va ceti o con· 
ferinţă instructivă la societatea »Petru Maiore din 
Budapesta. Vor lua parte toţi tinerii universitari 
şi mai mulţi membrii ai coloniei române diCl Bu
dapesta. 

- Anuarul BarouJui. Ni-se cere publicarea 
următoarelor: Subt semna1ul, doctor in drept dela 
facultatea din Paris, pe punctul de a pune subt 
presl »Anuarul Baroului« ediţia Il-a, m'am 
hotărtt se consacru o parte, În această lucrare 
statistică şi publicaţie de autobiografii, confraţi
lor români de peste hotare. Cei c.re doresc se 
figureze În viitoarea carte (cu nume, adresă, de
coratiuni, titlu academic, scrieri produse, functiuni 
ocupate, etc.) n'au decât să-mi trimeată (prin 
mandat poştal) 5 lei drept orice taxă şi vor primi 
(franco) un exemplar din l-a ediţie În care vor 
găsi (la pag. XVII) buletinul-mod~ I gata să fje 
compleetat şi inapoiat. 

Ca să pot introduce inovaţiunaa proiectată am
nevoie de adesiunea unui număr mai insemnat 
de colegi. In consecinţă, fac apel la bUIla O·voastră 
voinţă rugându-Vă a publica prezenta. - Rezul· 
tatul ce urmăresc este, inainte de toate, să ne 
cunoaştem in noi. Mulţumiri anticipate şi salutări 
distinse. P. Ohiăcioiu. advocat. Craiova, 48 Bdu. 
Carol (România). 

:tT R 1 BUN Ac 

Fără căldură se poate face în timp de 5 mi
nute romul cel mai bun materia pentru 1 1. 32 
de fii. pentru un li ru de cognac 40 de fii., un 
litru de rach:u 20 de fiI. La fiecare beon se ală
turi şi modul de intrebuintare. 
Cremă de lapte de ghiocel astăzl cel mai bun 

leac pentru curăţitul pielii şi a tenului, cUlăţă fata 
de pistrui In timp de trei zile şi o face alb~ şI 
catifelată. 

Văpseaua de păr Neri!. După o înlrebuinţare 
tmprumută părului cea mai frumoală culoare 
originală, bălaie, brunelă sau neagra_ 

Dulapuri pentru farmacii de casă, articole de 
agricultură in preturile cele mai Îeftint>. 

Toate de vânzare la fekete MihăIy, droghe. 
rie, Târgu-MllrăşuJui (Marosvâsârhely), Szekenyi'l 
t~r. 

=================================== 

Ultime inf'opmaţlunl. 
- PFia telefou. -

Şadinl_ Camefel. 
Budapesta, 11 Martie. 

La Începutul şedinţiiJ referentul comisi· 
unei financiare, d. Hojtsy, citeteşte hotărâ
rile comisiunii cu privire la p:-oiedul de 
lege despre cumpărarea minelor de cărbuni. 
Se continuă apoi discuţia dărilor de venit. 

La para~raful 44. Săndor PAI cere pe
deapsa cea mai aspră în contra prăvăliaşi
lor, cari ar prezinta registre false comisi
unii de arme. O mică discuţie se mai în
cinge la paragrafii 46 şi 55. Vorbesc: Me
zori V., Vazsonyf, Wekerle şi alţii. Şe
dinţa se ridică la orele 2. 

-- Procesele de presA ale ,Gazetei BIBLIOGRAFII. 
Transilyaniei.< In procesul mf)t".$~U jnterr~..L.--~-~·_-~-------

__ t~t . ~0ftZete.i Trau:silvanieÎ» pentru numărul 
eJ ;!lbllar, trIbunalul din Târgu-Murăşului a 
citat pe azi la judefe instructor pe dnii: 

A apărut şi se afli de vânzare la 
librAria .. Tribunei c:: 

Gheorghe Pop de Băseşti, PaTienle COS!net, "Impresii de teatru din Ardeal" 
Francisc Hossa Longin, Caius Brediceatlli, 
protopopul Gheorghe Sima şi Dr. Cassiu da Zaharia Birsan. 
Mania. La citarea dlui Vasilie M. Koaăl-
niceanu din Bucureşti şi a d·lui Co~nel Rt:comandăm cu 'dildurl acest fru· 
Corneanu preşedintele :. Junimei« din Cer- mos şi intercsant volum, În care se 

'11ău,~, ;:':ge1e instructor a trebuit fireşte să afirmi cu o noul putere taler tul 
renunţe'.. ' simpaticului nostru artist. 

12 Martie n. H, 4 

. Eoonomie. 
e. 

Bursa de mărfuri ,1 efecte din Budapesi icit~ 

Budapesta, 11 Marfe m ',~n 
hClta 

Olâu pe Apdlie 1909 25.62-25.64 ~patl 
Săcară pe Aprile 18.30-18.32 
Cucuruz pe Maiu 14.56-14.58 
Ovh pe Aprilie 17.18-17.20 

... 

INCHEIEI\EA Ia 1 ORĂ şi jum.: 

Pretul cerealelor după 100 klg. a fost urmărol. C:, 
Orâu nou 

De Tisa ---- 26 K. 55-26 K. 85 Fi. 
Din comitatul Albei - 26 ~ 15 26 .- 50 ) tII De Pesta - - - - 26 • 20-26 .. 55 I 

Băn~tenesc - -- 26 ) 50-26 • 80 , 
De Badea - - - - 26 ~ 30-26 ~ 70 ) OUt 
Săcară - - -- 19 , 70-19 .' 901 
Orzul de flutret,cvalit. r. 17 .- --17 J 20 ) ~ tuse 

.. ~ caliiatea a II. 16 J 50-16 .. SO) libil. 

Ovăs J ) 1. 17 , 55-18 , - ) 
iar'fl 
Ilo da Pe zi~a de 16 Martie n. e fixată 1n faţ~ I Preţul 2 coroane. 

senatulUI de punere subt acuză din Târgu-
Murăşului perlradarea escepţiuniloT, înain- Plus 20 filerl porto. 

* ţatt; dţ redactorul respollzabil al ziarului 

Cucuruz I · · , II. 17 
- --- 14 

.- 25-17 , 55) 
J 05-14 , 25) \!ibue 

lV t 

.",,"'---~ 

tloshu în contra punerei sale iubt acuză la librăria "Trib unei" se află de vânzare 
pentru publicarea poeziei lui A. Oermai t urmiHoarele cărţi: 
ţrimişă dirt America din incid~ntul jubilett- I Ă âpărut şi se afl~ de vanzate ia iibrăria , Tii
lui de 70 ani al »Oazetei», şi pentru arti- bunei« următoarele: 
colul prim »Sărbători vesele.« ~Valea AIbă ... roman istoric 1476, de Gh. Silo 

van cor. 1'50 plus 20 fII. 
_ Aviz. institutelor noastre finan- l>Departe de lume«, nuvele de Constanta Ho-

ciare. Institutul săsesc de credit fonciar din doş 1'50 plus 20 fiI. ,Poeziie de A. Vlahuţă 2'- plus 20 fll. 
Sibiiu, care şi-a ţinut Duminecă adunarea iO primăvară .. , de Nalhalia rosif Negru 1'-
generală a 36, a realizat în anul trecut un plus 10 fiI. 
profit net de rotund 247 mii de cor, din . Din Biblioteca »Minerveie a -'30 plus 5 fii. 
care 30°\0 sunt destinate pentru scopuri cui. No. 19 l>Din valurile vieţei«, de 1. Slavici. 
iurale, în sumd de peste 74 de mii. Con- No. 20 »Visuri Înşelate«, tradus de Sofia Nă-

sistorul şi presbiterul ev. din Sîbiiu primesc . de~~. 21 «Povestiri vânătoreşth, de Ioan Tar. 
din suma aceasta câte 18 mii de coroane. h' g emev. ' 

x La morbul de fere medicii cei mal' renu. No. 22 »Ţărmuri bizare«, traducere de i. Rădut· 
No. 23 ,Valurile vieţiie nuvelt", tradus de Iza-

miţi de zeci de ani recomandă ~pa amară Franz bela Sadoveanu. 
Iose! care în urma puterii solutive are dect ex- No. 24 ,Scrieri alese<, de Mumuleanu, Hriso-
celent. Zilnic să se ia: 1 p~har cu apă de aceasta, verghi, Cuciuzeanu. 
incălzită, dimineata pe nemâncate. No. 25 l>Ca.techismul bisericei Budhiste de 

Miazl-zi«~traducere de ar. Ooilav. 
x Leac sigur impotriva boalei de porg· .... iiiIIII ... _ 

tul unui pachet d~ incer :are 2§ de fi. 

-

...,.....,--

Redactor responsabil Constantin Savu. 
Editor proprietar Gheorghe Nichin. 

Copii năSCuţi prea de vreme 
pot fj salvaţi de chircire şi fizic~ prin Emu!: 
siUDea SCOTT şi recâştigă vigoarea şi ViOl' 

ciunea obi.nniU. 
ne~s 

C 
privesc cu tncântare cum sănătatea - ba 

... ~~.;c co~iilor lor merge ~ot ~pre bine. Copii. OO
R
: 

\i.:.·~ p,':mesc bU:Dro. ş' mlStue~ "lor; '~t'; 
't~~", Emlls~une, Scot\, ~~~ 
i,3~ "..::oc pl 

~'.\.!.""'~ chiar ,1 când resping laptele. 'l,: ~ 
Il:! 

La cumplrarea Emulsiunef a se lua seamA ~ 
marca metodului SCOTT - are- este pesC8f\ll " 
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,~n candidat de advocat 
cu praxi 

, aplicare numai decât În cancelaria 
>' 'atulu Dr. 'a.rll Cosma in B8-
~ (Belenyes). 

, .... In atenţiunea ..... , 
• cismarilor români • 

80.0 O O pruni bosneaci altoiU 
===v 

pentru presădire, de speei I cu frude mai 
mari şi deosebit de frumoase, de coloare 
neagră, care au fost premiate cu prima 
diplomă a guvernului ţărei din Sarajevo, la 
expoziţia din Viena, Budapesta şi la expo
ziţia universtlă din Paris cu medalia de 
argint. 

Licitaţiune minuendă. NICOLAE GRECU 
conformitate cu concluzul Ven. Con
diecezan din Arad pe baza planului 

pielar In Porce,tI u. p. Verestorony II 

pregiUeşte tot felul de 
Se află s,)re vânzare la . oiectelor de spese aprobate cu Nr. 

anul 1 g07, se escrie concursul de 
tiune minuendă pentru zidirea de nou 
~tei biserici gr.·or. rom. din comuna 

i ten (protoprezbiteratul B. ·rneu) cu pre-

pisla cordovln din patrie Sava T. Kojdici, Brcka (Bosnia) (huzai cordovAnbOl~) 

: de esc1amare peste tot în sumă de 
. '1 coroane 35 fil. Licitaţiunea se va 
, 1n Apateu pe ziua de 21 MI\rtie 1909 
(orele 11 a. lli. în localitatea şcoalei 

precum şi piele de oaie argăsită in scnmpie. 

Comandele SI ereclgesc prompt. - - - Preţuri moderate. 
I 
1Z~~iiUm_fM.'i4I 

din p"pin:era proprie. 

loc • 
. 'citanţii au să depună cu începerea li

llunei vadiu [0°10 din preţul de escla
, el adecă 3726 cor. 10 fil.. in numărar 

in hârtii de valoare acceptabile. 
lanul, proiectul de spese şi condlţiunile 
licitaţie se pot vedea la oficiul parohial 
Apateu. 
omuna bisericească îşi rezervă dreptul 
a angaj a pe acel intreprinzător dintre 
ctanţi, în care va avea incredere mai 
e. 
tcitanţii nu au dreptul de a pretinde 
'un fel de spese penlru participarea 
;!;Citaţiune. 

flateu, la 20 Ftbr. (9 Martie) 190 9. 
Atanasiu Popoviciu 

preş. com. pu. 

La. apotecarul 

I 
t'0 R NE l DE MElE R în Orăştie (Szaszvaros) U se găsesc următoarele: 

Preparate luedicale 
leacuri de casă, neapărat trebuitoare în fiecare familie: 

.Inll medicamentelor de mai jos sunt folosite de cel mal renumiti profesori ş/llledlci şi sunt 
recunoscute de cele mal bllne 1 

II. contra tusei, răgaşelei, durerii de piept, ofticei, tusei mă~ 
O ICln găreşti, catharului, astm ei, grelltllţii de respirat, lungoarei 
',:usei seci. La copii şi copile contra tU.'3el măgăreşti are efect admi
:lbil. "Dolicin"-ul are efect bun asopra apetitului şi întăre!;t~ corpnl1 

il' ftegma o dizolvează şi astfel mai uşor să şi rupe. Ferbinţelile şi 
i.mdalul de noapte lnceaU.; măre~te greutatea corpului şi deci cou· 
::ibue mult la loBi!nătoşire. Preţul ] '20 şi 2 cor. 
rlV contra durerII de elp. Bun şi în cnuri de influenţ~. Preţuit cor. 

• Contra durerii de oase, podagrei, reumatizmu! 
apslc unsoare. lui, r1c~liIor de cap, dinţi şi nervi, precum şi 
lelintiturilor. Ceie mai îrobătrânite boale le vindecă. Pre~ul 1 cor. 
10 m. ~i 2 cor. 
ntarln CQntra morburilor de stomach, precum la lipsa de apetitJ 
;rlaţl, misturea rea, catarul şi aprinderea de stomach şi vomarea, 
!l~r~iurile cele mai grele: leac sigur I Foloseşte şi la curlţirea sân

i (elal. Preţul I cor. 2 o fil eri şi 2 cor. 
~xbonbon8. Inchiderea scaunului e cauza diferitelor morburi precum 
!1,lpitarea de inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine sufere 
! ~einchide[ea scaunului, numai decât s~ comaode "La x bo n bo n s", 
lacharele purgative pHlcute şi dulci la luat, Preţul 1 coroană. 
laljodsarsaparll. Mijloc escelent pentru curăţirea sângelui la sifilis 
morburile tinereţelor, precum la ră~uşală sifiliticii durere de oase, 
excese şi bube-sgrlbunţe pe faţă, nas sau pe orice parte a corpului 
.. ba chiar şi la ranele sifilisice, 1 sticll 2 cor. 
f Esenţl!. contr~ bMMurllor (ochi de gl!.lnă) 80 fiI. Prav contra opl!.rltulul la 60-
.}O ftl. Prav contra asudatului la mă ni şi picioare, 60 ftleri. Ullsolre oolltra 
ll'~tr eu efeot sigur şi rapid, 1 oor. 20 fil. Piourl peniru ochi, a~e efect sigur 1n 
~,jIQ\a eonservi!.rii şi vederii ochHor. Aceasta tntl\.reşte ollhU sH~bi~i. delAture&3l!. 
~a1I. şi celor slabi de vedere le loti!.reşte vederea, 70 fiI. Pilille lauti.. purga· 
~,Ia cal de incuierea soaunulul şi reguarea acestuia. 70 fU. De lI1ibo m, contra 
t:iIlD.iel (la ameţeli de cap), şi nelinişte nervoasă, 6 OJr. 20 fU. Un'ioare de cosit, 
i'oC probat In contra tnturor ranelor, preonDl snni bube, umfiAtnrl. peelingini şi alte 
~I 1 cor. Llq de fer, la copii şi la mari, oontra anemiei, slabi de sbie, slab de 
"r - ~t rlmaşi tn desvoltare. Contra pallditlliţii la faţă. Preţul il cor. 
~ GrlJtţi aceasii listA de preţuri ea la caz de lipsl!. sl!. aveţl adresa eorea

~8l'6. 
, ~ A~6saţl·Yi\ cu lnoreden la r Apotecarul N. CORNEL DEMETER 

în OrA ,tie (Szaazyaros) lângă bis. evang. ref. 

Cel dintăiu atelier de pietri monunlentale al~a."Jat 
==== cu putere electrică. ==== 

GERSTENBHEIN TAMÂS as TARSA ~~ă~~~t.~l:: ~~:~:i~ellte 
fabricaţie proprie din marmoră, granit, lab-:-ador etc. 

Din pietri de mormânt ma.gazina se afle. în 
Kolozsvâr, ferencz JGzsef·ut 25. 

Cancelaria şi magazinul central: 

. Kolozs uir, Dezsma-u. 21. 
rJ. 'el<"fC.)u 66~. 

filiale; Nagyvirad. N'Bl szebea, Dha şi Bânpatak, 

Ajută-ti şi îţi va ajuta şi Dumnezeu! 
Acest .. dev~r de aur st poate ajunge numai aşa, dad cel ce 

lufere folo.seşte mijloace de vi ndecare, cari pe lân~ă eftinl
Dlte intrece ori-ce aparat scump, atât în privinţa duralităţii cât ,i • efeetl.llui.--- G I . DI-" se poate folosi cu 
Cordonul electric" a y a succes sigur la I 
Itellmă, răoeală, nervositate, la boală şlrea spinării, de 
stomac, Impotenţă, paral1s1e şi altele. 

Scrisoare de recunoştinţă I Francisc Veis, cârâ,mar, S~·biiu. Aduc 
cu bucurie la cunoştinţă că prin folosinta aparatului" Gal van i", am 
limţit multă ameliorare îll boa11 mea (trabesdorsalis) a~a lllcât nu mai 
am nevoie nici de cârje. Aparatul deşî il folosesc de un an funCţia-
ncazi. Ură ~usur. Singurul fabricant: 

Ştafan Kmosko, ~~~~ţ~~~ Sibiia 
(Nagyezebcn) TerezianuJn No. U. 
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" Cassa de păstrare în Sălişte. 
,.. ...... - --- -"-

CONVOCARE. 
P. T. Membr i >CASSEI DE PĂSTRARE (REUNIUNE) în SÂLIŞTE« se convoacă la 

a XXV-a adunare generală ordinară 
conform §. 15 din statutele reuniunii pe Joi în 12/25 Martie a. c. Ia 2 ore p. m. rn slla 
Sălişte pe lângă următorul 

festivă a şcoalei gr.-or. român radl 

PROGRAM: 
1. Deschiderea şi constituirea adun~rjj generale. 
2. Ra~ortul general al direcţiuneL 
3. Raportul consiliului de inspecţiune. 
4. Stabilirea biJanţului cu 31 Decemvrie 1908. 
5. Propunerea direcţiunei pentru votarea norma.~ivu,lui ~alar.ia1... . .. . . 
6. Fixarea marce]or de prezenţi pentru membru dlrecţlUnel Şl al consilIUlUI de ln!pecţlUne. 
7. Alegerea consiliului de inspecţiune conform §, 20 din statute. 
D n şedinţa direcţiuDii »Cassei de păstrare (reu[Jiune) În SăJiştec, ţinută Ia 2 Martie 1909. 

Active 
22

1 
Cassa - - - - - - -
Imprumuturi hipote~are - - -
Imprumut. pe obrgatiuni cu cavenţi 
Cambii- - - - - -
Imprumut În Cont·curent 
Efecte publice şi diverse actii 

CONTUL BILANŢULUI 
. 11 Cor, fii. 

488923'50 
297351'
G99759 -
124488"31 

99COO'-
74365 

38799-'98-
1790363 

43504 47 

221052] 81 
204720 -

I 
9974365 

Capital soc!etar - - -
Fond ul de rezerv. - -
fondul special de rezervi 
Fondul de binefaceri 
Fondul de penziune - -
fondul spitalului public, Sălişte -
Depuneti spre frucHficare 
Depuneri în cassete de economizare 
Credi te de Cont-curent -

îter 
'Iă 

30 
~I 

P 
mbt 
a~esj 

avân 
a:'us 
de ~ 

D'irec1;iune ?Iec 
• IU 

ra . 
Pa leml 

II---C;n.- par 
26000'- Il agh 

100000'- 'nii 
1061609 il igo 
56103'61 II 
1308446 1: '(ii 
37282'44 j 24368~ usă 

] 899091~6i~( ce 
5521'31 1904613 V. 

494280 gi~ 

Casele institutului - - -
ReaJiăţi - - - - -
Imprumut. din fondul de binefaceri 
Depunerea fond. de binefaceri 
Depunerea fondului de penziune -
Depunerea infiintând. spital public, Să işte -

56703\1 61 
13084.46 
37282144 

Interese anticipate pro 1909 
Diverse conturi creditoare - -
Profit net - - - - - - - - - -1 

1755))ese 
7864 ici ~ 

2144' z t 
J, 'fm 

Mobiliar - - - - - - -
dupll amortizare - - - - -

Diverşi debit. şi interese tranz .. restante -

-
Debit 

Interese: 
pen tt u dep uneri spre frucfiti = are -
pentru fondul de binefaceri - -
pentru fondul de penziune - - -

Spese: 

2720'84 
27208 2448176 

I 

2]44313~ 

I 2689452 54 
-, 1-11-

CONTUL PROFIT _ŞI PERDERI 
. II Cor. h1. I 

8115988 
63330 
582'73 82375 91 

Interese: 
dela imprumuturi hipotecare - -
deja imprumut. pe oblig. cu cavenfi 
dela imprumuturi pe cambii - -
dela imprumu~. in Cont-curent -
dela efecte - - - _ - _ 

II "rup: 
fi timp 
~ ~nuij 

_11,--2-6-8-94-5241
: '" ~( -r .. Iata 

pări 

34764-54 
23842'53 
38879'98 
21624'70 

8t87'30 

Cn ~ p~ 

II 

Salare şi bani de cvartir - - -
Imprimate, regisfre, porto, diverse -
Maree de prezenţă - - - -

9517'10 
4935'68 
1245' -

Chirij - - - - _ _ _ _ _ _ _ 

i 

127199u 
2585\ 
3720 I 15751 78 Proviziuni şi alte venite - - - - _ 

Dare: 
directi - - - - - - -
10010 după interesele la depuueri -

Amortizare: 
din casele fnstitutului - - -
din mobiliar - - - - -
din pretenziuni - - - - -

Profit net - - - - - _ _ _ 

4112'69 
8115'99 

500'-
27208 

12228 68 

925'- J 697 08 
- - 2144570 _1-13:3565115 

I 1-1 
-

SăI i Ş t e, in 31 Decem vrie ] 908. 

DIRECŢIUNEA: 

'1 

I! 

_.~---... 
1335051) 

~.!!----'" 

Dr. Nic.. Calefariu m. p. Dr. Nic. Comşa m. p. C Herţia m p Dumitru R 'd • • • • oşca m, p. 
prell en.. vice-prczident. şef-contabil. cassar. Dumitru Lăpădat 111 

Petru 1. Comşa m. p. Iacob Steflea m. p. Bucur Comşa m. p. 
Iosif Lissai m. p. revizor expert al ,Solida itătii <. 

secretar. 
Ioan Bârsan m. p. 

Sub~emnatuJ conziliu de iospecţiune am examinat conturile prezente şi le-am aflat În d r ă Iă' ~ registrele institutu!ui.. ep 10 regu ŞI consonanl" , 

SăI i Ş t e, În 2 Martie 1909. 
Nicolau Henţiu m. p. preziden1 Ioan Banciu m. p. JIle "ociota m. p. Constantin Crf,tiu m. p. 

T'POGRAFI4 OI!OROf! NICHJN - AAAO 1909. 
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