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Femeile la lucru. imboldul unei noui vieţi în partea asta de noi trebuie să se pătrundă de însemnătatea 
loc, căci noua mişcare coincide aproape cu clipei mari şi trebuie fiecare să se ştie ti· 

. " "t t" t ' v d întrarea în activitate. Este însă numai o dica.]a înălţimea datorl'I'lor ce· l' l'mpune
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şi de regenerare. D~pă o mişcare aparenţă. Regenerarea vieţii româneşti de preJurarea asta. 
'Iă şi cu1turală puternică, acum vre'o aici are În fond o cauză mult mai adâncă; femeile române din Arad dovedesc că 
30 de ani, Aradu] căzuse Într'o amor. ea vine din izvorul îmbelşugat de viaţă şi s'au pătruns de ea. Având şi altcum o mare 
. I 1 t- E m de sănătate a unui popor harnic şi viguros part.e ~de me.rit. Ia noua mi~care tulturală şi 

ŞI ne ucrare comp ec a. ra o a or- de aproape 300,000 de ţărani români, mai ~ primejdioasă, un semn care părea l' d socIala de aiCI, ele au nobila ambiţiune de 
mbulul morţii naţionale a românismului mu ţt ecât în toată Bucovina bunăoară. a se constitui din .nou În vechea »Reuniune 
&(estoraş. Aradul străin luase în epoca asta Neapărat activitatea parlamentară, a con· a f~meilor« .şi de .~ participa într'o organi- . 
'avânt economic extraordinar şi înflorirea trib uit şi ea, ar fi însă nefiresc şi imposibil zaţle deQsebltă la munca naţională de re- -
iusese în mod fatal, subt regimul po- ca un ţinut atât de mare şi bogat, cum deşteptare. şi recuglere a românismului din 
de azi, maghiarizarea crescândă, aproape puţine sunt, să nu poată desvoIta o activi- Arad. 
olectă a oraşului. Nu se putea ca acest tate culturală şi socială mai intensivă. Ar fi Însă greşit de a crede că motivul 
iu nou să nu-şi exercite influenţa şi După renaşterea politică a urmat cea c?nsţ~tuirii lo~ e numai ambiţia unei orga-
ra românismului de aici. culturală şi socială. Un oraş cu episcopie, mzaţll deosebite. E un mare şi nobil scop 

'Iementul sârbesc şi cel nemţesc se to- cu seminar şi şcoală normală, cu o puter- ce dă avânt şi putere acţiunii lor şi trebuie 
pare-că în faţa acestei noui străluciri nică şi înfloritoare bancă românească, cu un inscris şi el în rîndul marilor scopuri ce-şi 

,3ghiarismului şi se părea o clipă că şi ziar cotidian ro.m~âne~c, un. ţi~ut care a avut. pune munca naţională a Aradu'ui: creiarea 
anII vor merge aceiaş cale. Prin asupriri puterea num~nca. ŞI 'p?lJtlca de·a ale~~ unei şcoale de fete puternice, menită să 
ri~oniri necontenite, prin. di~olvarea ~o: I patru depu~taţ~ naţlo.na!lştt nu :,e ~ put:a sa crească o nouă generaţie de femei române 
:jll .; Progresuh a mesenaş!lor romani, nu p!oduca ŞI o mişcare socIala ŞI eul· j in părţile astea. 
usă de unul din cele mai marcante fi· tura Ia. Există, ce-i drent, o şcoală românească 

i ce a produs acest loc, avocatul Mir- ,Ea. a venit Î.11 Cl1rJr1rl. A.C'I~ll .~) lună (Un l~ccumhră de fd~ în Arad. Să mărtu:':,,;m 
V. Stănescu, o individualitate de mare s~rb:1,t I""Sll:C(~tllllH.:a "ASUCI8,ţ:IH1IiCI.:lturcde', l il1s :\ el. pr:n î,"~',,~fi:i\'nţa. miil";i(';'hr ~L. . ..., 
?ie, stânsă prea devretr .. ~, guvernul I din ... ,. : .. :. ,,:. , .. 'v:~ .' "·i. -, 1· 1~<"~- -1" Pjji"'F~" ",e; ;',4Cl"tCS a ).;t1U;, .. :UlCl! 

~.:~se să în~buşească viaţa românea~că I ? eX!,ii')Zl~: .l1,e .~l1(~.·, ~i.:le ~~?at~~~:~ ~J,r~. ~ 1l:·/stn1 de ,alt~ ea, nuc. li putut să ~:t J.v~lr~;t'JI 
riCJ pe un tImp. I ma!l!l,\t nll~ .. dIC.l ';'iu"Ll a Ldltl,[ula lIL .tIU : ~, !~ni',':1 ltl· ce S.;H tI ClI\;<.Jllt sa·!c <ld·I;~ ::1 

I fost însă numai toropirea unei clipe, cu. un mare pas. ~urând după el i~tă~ a! iocu'-acesta. Pe o mare intindere de loc, 
:ruptă une.ori de izbucniri violente, ca dotlea semn. d~ mişcare noua, de vOInţa ŞI dela Orşova şi până la Beiuş, şcoala din 
timpul Memorandului. Nici-odata aici putere de viaţa. .. Arad e singura şcoală de fete şi in actuala 
:rnuitatea luptei naţionale nu s'a între- E re(\divarea ~ Reuniunilor femeilor ro- ei organizaţie nu poate împlini marea che· 
:, căci la comitat ea totdeauna a fost, mâne«. fiecare dintre noi trebuie .să·şi dea mae ce arede a creşte o nouă generatie de fe
:l!ă cu bărbăţie chiar şi atunci când În I seama că azistăm ca la sărbătoarea de pre- mei, ferite de influenţa duhului dizolvant al 
părţi ea se curmase. menire şi înviere, la înc~putul unei noui şcoalei şi societăţii ungureşti, semitizate cres-
e pare că activitatea parlamentară a dat epoci de viaţă a acestui ţinut. fiecare din cute într'o cultură şi limbă românească nouă 

fOIŢA ZIARULUI cTRIBUNA~. 

Ta.inica putere. 

Când gem văzduhuri de mânie 
Şi cântă vânturi le 'n cor 
Când marea cJocote pustie 
Pe intinsul ei rătăcitor 

Când valuri curg înfuriate 
Şi·adâncul râde cu dispreţ 
Atunci - simt ţermurile toate 
Cine·j stăpân pe·a noastre vieţi. 

Vin necuprinsele mistere 
Năprasnicele frământări, 
Reiese tainica putere 
Ce poartă lumi şi 'ntinde mări 

Putere 'n veci cârmuitoare 
la'] cărei glas ne zgudui m 
Subt mâna Ta ocrotitoare 
Atâtea umbre vieţuim. 

Şi toate-şi au orânduirea 
Subt inţeleptul ochiu al Tău 
Clei singur le cunoşti menirea 
In veci puternic Dumnezeu! 

In vraja razelor de soare 
Când valea vietii curge lin, 

... De ce uităm cu nepăsare 
r Isvorul blândului senin ? .. I 

Când gem văzduhuri de mânie 
Şi cântă vânturile'n cor 
Atunci - gândim la vecinicie 
Şi ne închinăm )a Creator ... 

Aurelia Pop. 

S a n t u. .z .z n. 
Cavalleria mstlcană. 

Scene din viaţa poporului din Sicilia. 

De Oiovanni Verga. 

(uimare). 

Scena a doua. 

Santuzza, Turiddu Matca, vine grăbit din 
strada dela dreapta. Santuzza tresare văzându 1. 

Turiddu: (surprins) A! Santuzza, ce faci aici? 
Santllzza: Te aşteptam! 
T.: Unde e mama? 
S.: In biserică! 
T.: Aşa! Du te şi tu atunci! 
5.: Nu! Nu mă duc in biserică! 
T.: In Dumineca Paştilor! 
S.: ştii prea bine, că nu mă pot duce! 
T.: Bine, dar ce vrei atunci? 
5.; Să-ţi vorbesc! 
T.: Aici, pe uli1ă? 
S.: De ce nu? 
T.: Ne văd oamenii! 
S.: Să ne vadă! 
T.: Ce ai? 
S.: Spune-mi dintâi, de und~ vii? 

T.: 0, o 1 Ce ~ asta? 
S.: Unde-ai petrecut astă noapte? 
T.: (cu tărie) A! Să·ti spun unde am fost? 
S.: De ce te mânii aşa de te intreb unde ai 

fost? Nu poţi să mi·o spui? 
T.: Am fost in Francofonte -
5.: (face o mişcare) 
T.: Da! 
S: Nu e adev~rat! Două ceasuri după Ave 

Maria erai Încă pe aici! 
T: Ei şi! Am fos1 unde-am fost şi unde mi-3 

plăcut să fiu. 
5.: (Iasă să-i cad~ năframa pe umeri) ° Turidduj 

Cum poţi să fii aşa cu mine! Uită-te în faţa mea! 
nu citeşti in. ea jalea, car~-mi sfăşie inima? 

T.: E vine ta! Nu ştiu ce ti ai pus În cap de 
mă huleşti cum poti mai bine pentru o nimica 
toată j mă urmăreşti pretu!indeni, ca pe un băie, 
ţandru! Nu·s ităpân pe mine, să fac şi să dreg 
cum Îmi place? Cum?! 

S.: Nu! Nu te-am urmărit. Au povestit oamenii 
chiar aici, că te-au văzut des de dimineaţă la 
uşa Lolei. 

T.: Cine a spus·o? 
S.: Chiar el - bărbatul ei - Alfio! 
T.: EI! - Asta-i dragostea cea mare pentru 

mine? Bagi gărgăuni în capul bărbatului ei
lui Alfio; vreai să-I sileşti să mă şi omoare? 

S.: (cade În ghenunchi cu mâinile încleştate 
spre rugăciune) Vai Turiddu, cum poţi să vor· 
beşti aşa? 

T.: Scoală! Nu te mai face I Scoală-te ori mă 
duc! 

S.: (ţipând) O! Vrei să te duci? Să te duci 
acum? Vrei să mă laşi În durer~ cea mai mare? 
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şi bună, in duhul de curăţenie şi sănătate 
morală, În atmosfera de vigoare expansivă ce 
se cuvine unei societăţi, unui popor tânăr 
care se află abea Ia inceputul unei vieţi 
naţionale pe care vrea să şi-o cucerească şi 
să şi·o creieze. 

Pentru asta Însă se cere o şcoală mare, 
o şcoală ca şi nouă şi iată pentruce reu
niunea femeilor române nu se poate mul· 
ţămi cu realitatea de-acuma, ci vrea să adune 
fondurile necesare acestui scop_ Să nu uităm 
că dacă trebuie să ne îngrijim de români
zarea culturală a societăţii noastre, femeia 
formează nu mai puţin de jumătate din 
societatea asta şi i-se cuvine deci aceiaşi 
atenţiune ca şi bărbaţilor. 

Iată pentruce felicităm iniţiativa luată de 
femeile din Arad şi-j urăm izbândă deplină, 
dorind să vedem cât mai curând înfăptuit 
visul gingaşelor noastre vizionare: marea 
şcoală românească de fete din Arad. 

. Programul de muncă al camerli. In şe
dinta sa de azi camera va discuta şi cel de pe 

•. urmi:i proiect al reformei dărilor. Mâne, Sâmbăt~, 
. va fi numai şedinţă formală, pentru a se adopta 

şi in cea de a treia citire reforma dărilor şi pen-
tru alegerea comisiei de 31 a proiectului de5pre 
eolonjzări şi parcelări. Luni şi Marti nu va fi 
şedinţă, iar Miecuri, În 17 a 1. C., se va i . cepe 
discutia proiectului de congruă, în şirul căreia, 
după cum am anunţat, deputaţii noştrii vor o· 
pune cuvântul lor faţă de articolele prin cari se 
intenţim-:ează încătuşarea preotimei noastre. 

Conferinţa dlul P. V. Haneş. Marti d. Pe· 
tre V. Haneş a continuat seria conferinţelor În
cepute in sala cea mare a institutului Pompilian. 
vorbind cdespre motivele populare În liIeratura 
cultă",. 

O-sa începe prin a fa:e o distincţiune intre in
spiraţiunea din popor, din viata dela ţară şi in· 
spiraţiunea din poezia populară. Urmărind cesti· 
unea În sensul din urmă conferentiarul arată cum 
motivele popolare au servit mai in toată litera
tura noastră scriitorilor ca să creieze scrieri lite
rare. A fost un moment in literatura românească 
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dodo exagerare periculoasă de inspiraţiune d;n 
literaturi le strtline, şi in special din cea francezi 
a atras dupA sine formarea unui intreg curent, 
care a opus o literatură românească bazată nu· 
mai pe inspiratiunea populară. 

Tendinţa aceasta (Are şi a luat naştere la Dacia 
literară a fost continuată mai târziu de şcoala 
lui Haşdeu şi chiar mult mai in urmă. Urmările 
pe care le-a avut asupra Jiteraturei noastre au 
fost şi bune şi rele. Ca fond inspiraţiunea po· 
pulară a dat naştere la scrieri şi În special poezii 
slabe - c"m g'ăsim la Alexandri şi chiar la 
Eminescu' e o altă fază când poeziile cu motive 
populare ~ervesc anume twdinţe sociale ale vre
mei. Şi în sfârşit in al treilea rând vine literatura 
bun~. tot cu inspiraţiune populară, În fruntea căreia 
stă Eminescă cu mai multe poezii, mai aies cu 
, Luceafărul c: care nu e altceva decât creiarea 
unei concepţii superioare pe un motiv popillar. 

Trecând la mai multe genuri de poezie cu in~ 
spiraţiune popor~Iă conferenţiarul se opreşte În 
deosebi la basm, vorbind şi cetind din Odobescu, 
Delavrancea şi ca să facă aproprierea cu revista 
şi numele căreia vorbea, citează dintr'o bucată 
cu motiv popular a dlui Andriţoiu. 

Analiz( ază din poeziile mai multor scriitori pe 
acele care se apropie de fondul subiectului său 
(Iosif, Haralamb Lecca, Coşbuc, HefraL) şi ajunge 
in privinţa aceasta la incheearea că sunt părţi 
din literatura cultă a căror valoare se datoreşte 
unor motive populare; nu e mai puţin adevărat 
că cele mai multe poezii în acest sens sunt slabe. 

D. Haneş spune că revista - '" Vieaţa nouă» n'a 
fost in contra inspiraţiunii din poezia populară 
şi din viea(a poporului, - probă anume poezii 
de felul acesta pe care le·a publicat - dar s'a 
ridicat totdeauna in contra exagerării acelora, 
care nu admiteau de altundeva inspiraţiuni poe· 
tice. 

O-sa termină arătând cum revista În numele 
căreia vorbeşte caută pentru literatura românească 
arpmurj ţât mai largi. Ii doreşte să se inspire 
din--toate părŢi"Je,' penfrucă numaI () 1tIarli'e a 
izvoarelor de inspiraţie atrage după sine o bogă
ţie de artă. 

* 
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nu le tine veşnic lncordat inlelectul nu. 10 
[nv~tarea dlferitelor lecţiuni. 

Tot in acest scop s'au Ucut şi cursuri ul·d 
dale pentru lnvMători, tocmai pentru a-i dtji 
să predea acelt fel de luvăţământ. '3 l 

Pentru a remedia acest rău, ministerul in : un 
tiunei a atras serios atel1ţiunea revizorilo: eri 
tară, invitându-i a stărui ca instifutorii şi i C ziar 
torii să dea cea mai mare atenţie in vă ţăm; iJnd 
lucrului manual. xlor 

Ministerul va aplica pedepse destul de ,6er 
acelora dintre membrii corpului didactic I :nn 
care vor neglija această ramură de activitaH .,1 ia 
Iară. "1 am 

Atejarils în Italia . . ~~ 
Marea luptă electorală din intreaga ltal~ bAnI 

terminat. In Roma au fost aleşi iarăşi prot . sUI 
Baccelli şi iredentistul Barzilai, cari nu au a op 
nici un c,m!racandidat. ce ( 

Tot la Roma a fost ales şi socialistul m alte 
Vissoleti şi republicanul Mazza. I fiiI 

Clericalii, cari au fost sprijiniţi de vaii nu.i 
piOpaganda lor, au fost învinşi in toate cer r cu 

Aceasta nu este ceva de mirare, când ît de: 
că procedeul anticlericalilor a fost de m i gal 
foarte drastic. Preoţii şi călugării, cari ven i1OZ1 
urnă au fost de cele mai multeori insul lum 
izgoniţi dela locul de vot. popu 

Marea majoritate a mandatelor a fost, cu fIe a 
de guvern, care a câştigat 350 de locuI ·11, e 
508. luI fl 

Lupta electorală a fost mai înverşunată il . ceea 
dul Italiei. Ştirile sosite din această parte 1 este 
sunt îngrijit oare. S'au comis cele mai regr i~de 
escese. "undl 

Cele două tabere contrare au avut la A .~!I~ ( 
ciocniri sângeroase. S'iiU tras focuri de m . este 
Un aderent al lui Pepuccio Romano a fos! ::ă SI 
rât Cll focuri de revolver În ITI ijlocul drv ·t[ le 
de aderenţii candidatului contrar. intr'l 

La eaS'lt;l,ania miii tia făcând o perchiiii cu 
club, a confiscat 15 revOlvt;:[e, 5 carabine lent I 
sitbii. , şi 

La Citt;:mova politia a descoperit un ade~nsta 
magazm de bombe. Aceste bombe, dup· \ fel 

Lucru manual in şcolile primare. De asigură Messagero, erau destinate pentru ,il e! 
câtă· va vreme ministrul instrucţiunei a observat carea în aer a clubului independiştilor. I cult 
că în foarte multe dintre şcoalele primare şi mai In faţa casei deputatului d' Alessio a fost lor I 

cu deosebire În cele rurale, lucrul manual, pe cată o bombă, care, fâcând explozie, a răn: le z 
care trebuie să-! practice elevii, este aproape ne- pe mai muLe persoane. ;~ şi 
glijat cu desăvârşi re. Nu sunt rare cazurile când armata a fml ~mtru 

Lucrul manual, când s'a introdus În şcoale, a bardată de alegători cu pietrLtcrur: 
avut de scop pe de· oparte a obişnui pe elevi cu O Iiniştire deplină a spiritelor nu s'a p: 1ă;al 
diferite lucrări practice şi În al doilea rând de a Încă nici acum. nicu 
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T.: Ce să·ti fac dacă nu vreai să mă crezi? 
Ce-~ spun alţii, toate le crezi. Nu au dreptate 
de loc! Ţi-o spun incă odată! Alfio s'a înşelat. 
Mergeam numai aşa, imi căutam de drum. lan 
te uită! Ţi-ai pus povestea cu Lola În cap şi 
tocmai acum, când i-e bărbatul aici! Vezi cât 
eşti de hăbăucă! 

S.: Bărbatul ei a venit de-abea azi dimineaţă! 
T.: A, o ştii şi asta! foarte bine! Imi umbli 

in călcâie in lot chipul - peste tot. Te pome· 
neşti, că nici nu mai pot porunci singur. 

s.: Turiddu, eşti sUpânul meu, poţi să mă 
sugrumi, cu mâinile tale, de-ti place; o să-ţi ling 
mâinile ca un câine. 

T.: Atunci?! 
5.,: Da nu vezi, că Lola asta vrea să· mi arunce 

sufletul în osândă veşnică? 
T.: Lasă pe lola În pace! 
S.: Şi ea, de ce nu mă Iasă ea în pace? De 

ce vrea să mi-te răpească? N'am altceva pe lumea 
intreagă. 

T.: Bagă de seamă! Te Înşeli ! 
S: Nu, nu mă înşel! Alergai după ea, incă 

pe când erai militar_ 
T.: ~oveştî! Acum e lola măritată şi-şi are 

casa el. -
S.: <;e-ti pasă. tie de asta? Tot o placi, cu 

toate. ca s a măritat - şi ea - ea mi te-a furat 
- ŞI eu - eu nu te am drag mai mult ca ori 
când, cu toate că mă înşeli? 

T.: Taci odată! 
S: Nu, nu pot să tac. Stau să Înebunesc de 

durere. Ce să mă fac, Doamne, dacă mă pără
seşti? ! 

T. :Nu te părăsesc dacă nu mă sileşti. Dar 
ascultă odată penlru totdeauna: vreau să fju stă· 
pân pe mine, să fac şi să dreg clim mi-o plăcea 
mie. Până acum, Doam1e mulţămescu-ti, n'am 
suferit jug străi n. 

S.: Ce vrei să zici? 
T.: Zic, că ti ai pierdut capul de atâtea gân

duri fă ră de rost. 
S: Ce sunt eu de vină! Uită te, ca s'a făcut 

din mine! Lola asta-j mai frumoasă decât mine; 
o ştiu eu prea bine. Are gâtuI şi mâni1e pline 
de aur. Bărbatul ei n'o Iasă să ducă lipsă, o îm· 
podobeşte pe ticăloasa asta ca pe maica Dom
nului din altar. 

T.: Lasă 'n pace pe Lola! 
s.: Şi o mai şi apără! fireşte: A! 
T.: Nu o apăr. Mi·e tot una, de o împodobeşte 

sau nu ca pe maica Domnului! Da' nu mi-e tot 
una să fiu sau să nu fiu stăpân pe mine. 

Scena a treia. 

Cei de mai nainte. Lola din strada primă din 
dreapta. 

L.: O! Cumetre Turiddu! N'ai văzut cumva 
dacă a mers bărbatul meu la bi ierică ? 

T.: Abea am venit şi nu ti-am văzut bărbatu. 
LoII!: Mi-a zis: ,Mă duc la faur pentru cal, 

că şi-a pierdut o potcoavă, şi ne Întâlnim În bi
serică . .: Şi voi vă sărbaţi Paştile aici, la uşa bi
sericei? 

Santuzza: La biserică se duc oamenii t cari 
au sufletul curat frumoasă Lola! 

Lola: Slavă Domnului de asta! (Se apleacă 

ca şi când ar vrea să atingă pământul cu I 

degetelor, pe cari le poartă apoi repede la\ Turid 
Santuzza: Bine faci, Lola, că mulţămer .:! ) 

Dumnezeu, că zău trăiesc mulţi pe păl11ân~ 
nu stlnt vrednici să trăiască. Destt 

I i;nde 
Turiddu; Să mergem, LoJa! Aici nu mal 'Cnde 

ce să căutăm. Ca s; 
Lola: Nu-ţi strica cheful pentru mine, cu 

Turiddu - găsesc eu şi singură drumul ~ [şti 
vreau să-ti stric cheful. . \~ ti 

Tllriddu: Dacă-ţi spun, că nu mai avemr: 
laolaltă. 

Salztuzza: (tinându-I de haină) Ba, noi mai 
să vorbim ceva laolal!ă. 1 sun 

Lola: Poftă bună, Turiddu! Stai numai l ;~Ie c 
molcomeşte. Imi caut de drum! (Merge li :Ce n 
serică.)iprăJ 

Scena patra. 

Turiddu, Sanfuzza. 

'!smul 
lea SI 
lui 1 
,cum T.: frumoasă ispravă mi-ai făcut! 

s.: frumoasă zău! c:a as 
T.: Ai vrut să faci aşa ?Ipleac 
S.: Da, am vrut să o fac t ',strig 

;d) O 
T.; (ridică mâna să o loveasc~) Ha! li) 

Bată-te - _ 
5.: Omoară·mă, ce mai stai? Cet crezi CI .,_ • 

pasă? - înainte! ,'!O leSI 

T.: Nici de moarte nu eşti vrednică. (Vr~ . Saf/Il 
plece). 

S. : Te duci? 

sl fac cu tine, tu ~ ! 



· . lartie D. 1909 
I 

.100S8YIlt jurnalist. 
ul.debut al fostului preşedinte al 

Statelor-Unite. 
~ 

. a zile, jurnaliştii Americani şi-au mărit nu-
l lin ilnstru confrate. DI Theodor Roosevelt 

; . eri preşedinte al Statelor-Unite şi azi redac: 
1 darului Outlook, a debutat printr'un articol 
ic1l1d nu este decît o violentă filipică adresată 
,dor jurnalişti şi proprietari de ziare, care îşi 
~tSeria I?ril~ a. speeula ş~, a contraface opinia 
;rin mmClUnI, calomnll. fapte senzaţionale 

.'u! iată-!: 
lamentabil faptul că asUzi cea mai mare 

fi ziarele cotidiane şi din reviste este pro
unor persoant>, care dispun dt: imense 

_ bog~tii strânse adesea in moduri care 
b~nuil - şi care mai nainte de orice 
sugrume sau să denalurcze expresia 

1 opiniei publice. 
le ce simt o mare bucurie de a saluta 
altora pe bărbaţii cari conduc ziarul 

: fiindcă sunt încredinţat că nici o in· 
nu.i va putea face să se aba tă dela da· 
:, cu atât mai mult cu cât ei sunt foarte 
de acest fel de jurnalism aşa zis: »jur

,] galbene jurnalism care cultivă minciuna, 
ienzl1ţionale şi futilul, jurnalism care face 
• lume pentru a putea vulgariza, degrada 
populat şi a slăbi caracterul poporului 
se ad, esează. 

.zi, există două f('l:Jri de jurnali 5m. 
ul fel nu face altceva decât a vinde pu
ceeace publicul este dispus să cumpue. 

: este de altfel teza proprietarilor de 10-
.~de se formează opium şi a tuturor fiin
-unde care nu au alt scop decâ a sati s
:il~ omenirei. 
este Încă un al doilea fel de jurnalism 

::ă senzationalul, care nu se ocupă decât 
:irle serioase, literare, politice şi ştiinţifice, 
~inlr'un cuvânt se adresează oamenBor cu 
~:ii cultivat, dar care adesea ori poate servi 
~mt periculos, căci subt o formă mai puţin 
rj şi mai puţin Înflăcărată urmăreşte in 
~nstant minciuna şi calc:mnia. 

r
\ fel de jurnalism, pe care il intâlnim a

'.U este cel mai puţin periculo~. Există 
· culţi şi inteligenţi, cari stau liniştit În 
~ lor depalte de aprinsele lupte ale vietei 
Rit zilele şi care îşi petrec vremea prin a 
r~ şi discredita pe cei care lucrează şi 
IPmtru exislenţă. E drept insă că el fac a
ceruri într'un mod mult mai blând şi 
~ză'asupra publicului o influenţă mult mai 
periculoasă decât :aşa zişii jurnalişti gal
~j definitiv însă, răul cauzat de ei e,te tot 

-_ .... _~--_..--..--~j----

:Turiddu, pentru numele lui Dumnezeu, nu 
te! Auzi, chiar Dumnezeu te chiamă În
i 
Destul! Mă duc, 
• Unde? 
• Unde mi place!... Mă duc la slujbă. 
;Ca să arăţi Lolei, că m'ai lăsat pentru ea 

: Eşti nebună! -
: ~u te vei duce, Turiddu! Nu te duce in 
~,ca să păcătuieşti! Nu mă injosi aşa, 
~ femeii ăleia! 
: Da tu ce faci? Tu arăţi lumii întregi că 
~ sunt stăpân pe mine şi că mă ţii in pu
~Ie ca pe un copil de ţîţă. 
.Ce ne pasă nouă de lume! Nu te du, 
~prăpădesc aici de jale şi de ruşine. 
Ismulgându-se) Destul iţi spun! 
lea scoasă din fire) Turiddu! Pentru nu
lui Dumnezeu - pentru Hristos, care se 
acum in hostia sfinţită, nu mă părăsi pen-

ola asta! . 
Ipleacă.). 
(strigă) Să duce! (Sărind infuriatii şi ame

nd) O să ai Paşti sângeroase! 

Scena a cincea. 
r, • 
II) Iese repede din strada dela dreapta din 
SantuZZQI în mijlocul scenei. 

:t T R I BUN Ac 

aţ~t de mare, de oarece zilnic bagă in capul co
plIJ~r - care au nevoe de educatie şi car~ mai 
~âr~lu vor fj .~hem<1 ti să-şi servească statul -
,dela că oamenII publici de onorabilitate absolută 
şi p.erfectă ~u sunt. de cât nişte oameni corupţi. 
In fl~ care ~,~ aceşti. o~men.i lasă să se înteleagă 
că el pot TldlCa nuhtăllle ŞI cobori talentele şi că 
pent.ru . a f~c.e ~aţă problt melor gigantice e destul 
să fie IromCI ŞI zeflemişti. 

. :tEl! .unul m~ simt foarte fericit că nu fac parte 
dm mCI .l!na Adm acest~ categorii de ziarişti, şi 
sunt fenclt cand mă gandesc eli voi fi asociatul 
acestor oam~nj, care nu fac decât ceea·ce pro
povăduesc ŞI nu propovăduesc decât ceea-:;:e 
cred că este necesar la salvarea patriei. 

:tCredinţa noastră profundă este că tQt omul 
tre~u~ să câştige bani îndeajuns pentru a putea 
trăI ŞI a face să trăiască şi pe cei din jurI.: l său. 
Acest scop odată ajuns, paralele nu mai joacă 
decât un rol secundar.« 

« Un jurnal care se respectă, nu trebuie să ne
glijeze această regulă. Un ziar trebuie să câştige 
bani, fiind.că nec.âşt~gând bani nu va putea apă
rea. Un Jurnal Insa nu poate face din bani ra
ţiunea primordială a existenţei sale. De câteori 
o i~portantă chestiune i-se pune, el trebuie să 
se mtrebe ce cale va trebui să urmeze şi va urma 
pe aceia care este conformă interesului perma
nent al naţiunei. De Îndată Însă ce s'a angajat 
pe calea aceasta, el trebuie s'o urmeze cu tot 
curajul şi energia de care dispune~_ 

Teodor Roosevelt. 
Ier!: Preşedinte al Republicei S+at -lor Unite. 
AZI: Redactor şef al zial ului .Ou look·. 

Lupta pentru catedra de istoria româ
nilor la universitatea din Cernăuţ. 

Mai in tot anul se convoacă adun~ri, se fac 
protestări şi se scriu m~morande cu scopul de 
a da viaţă unei cateJle peilltu il>tmiaromanilor 
la universitatea din Cernăuţ. Cu durere trebuie 
să amintim - scrie »Patria» - că cu toate stră· 
duinţele studenţin ei şi a inlrr.gului neam româ
nesc din Bucuvina, în loc să ni-se împlinească 
acest postulat atât de just, am fost totdeauna 
bagate!iz3ţi şi descomiderati de cătră forurile, În 
mânile cărora stă resolvarea chestiunei. 

In marea adunare din 8 1. r. cOf\vocată şi pre
zidat! de d. Ion Cocârlă, la care a !llat parte pe 
lângă aproape Întreaga studentime română şi de
putal d. Aurel ca". Je On:iul, s'au discutat mo
dalităţile cum s'ar putea mai uşor ajunge la acea· 
stă catedr~, pentru care ne luptăm de-atâta timp. 

S.: A, AHio - Mi te-a trimes Dumnezeu! 
AlJio: Până unde-au ajuns cu slujba, Sania? 
S.: Vii prea târziu; dar s'a dus nevastl-ta cu 

Turiddu Macca în locul tău. 
A.: Ce vre~i să zici? 
S.: Spun numai, că nevastă· ta umblă Împopo

tată ca maica Domnului din altar şi că·'ţi face o 
cinste deosebită. 

A.: Aşa! Şi ce-ti baţi capul cu asta? 
S.: Vezi, ţi· o spun numai O-tale; că până ce 

trebuie să cutrieri lumea de-a largul, ca să câş
tigi pânea de toate zilele şi ca să cumperi cin
sturi nevestii·tii - ea îţi impodobeşte casa cu 
alte podoabe. 

A.: Ce-ai spus, Santa? 
s.: Am spus, că până ce te sbuciumi pe ploaie 

şi pe vânt prin lume, nevastă-ta iţi cinsteşte casa 
rău de tot. 

A.: Pentru Dumnezeu, Santa, te-ai îmbătat aşa 
de des· de-dimineaţă in sfânta zi a PaştiIor? Am 
să· ţi scot alunci vinul din cap! 

5.: Nu m'am îmbiitat, cumetre Alfio! Iti spun 
numai ce am pe inimă. 

A.: Stai, Sania 1 Dacă i adevărat ce mi-ai spus 
adineaori - atunci iţi mulţămesc şi· ti sărut mâ
nile, cum le-aş săruta maicii mele, de s'ar scula 
din morţi. Da dacă ai minţit, atunci mă jur pe 
sufletul răposatei mele mame, n'am să-Ii las nici 
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OI Onciul viu aclamat de întreaga sfudenţime 
a arătat ~alea, pe care se poate ajunge la reali
zarea. dormtelor noastre şi a promis că va inter
p~la In sesiunea proximă a parlamentului în pri· 
vmţl aceasta. Pe lângă alte propuneri de o im
po.rtanţă deosebită s'au primit două rezoluţiuni. 
Pnma propusă de dl Aurel Morariu actualul 
prezident al ~Junime:< şi adresată club~lui depu-
filor român din parlamt:nt, sună: . 

. "Urmlnd .unei. vec,hi .şi îndreptătite dorinţi a romÎ
ml?r b~covme.nt, a mall1tat studenţimea romÎnă dela 
u!,~ye~sltat~ din Cernăuţi în vara anului 1908 facul
t~tll ţJJ<?zohce un memorand, al cărui text a fost cetit 
ŞI P~lIt11t cu .u1.lan.irnitate la o adunare a tuturor stu
denţIlor rOmlnl dm loc, în care s'a reÎnoit acea cerere 
a noastră care cu mulţi ani Înainte a fost ridicată 
de un vrednic rep~ezelltant al neamului nostru şi care 
este: Creear~a uneI cate~re pentru istoria poporului 
romm la U~IVyersltatea dm Cernăuţi cu limba de pro
punere rornllla. D~l~. r~ctoru.1 universităţii precum şi 
dela dec~~~tll faCt:ltatll f~lozof,lc~ n'am primit, se In
ţel~ge, IlIU .~n ra.sf~lIns 111 p,nvll1ţa aceasta, pînă cind 
tOţI sh~dentl} ro 111 1Il1 ne-am mfăţlşat rectorului şi de
callullll, cer~11l~11-le răspllnsu~. Abia dupăce studenţi.: 
l1~e~ adunata 111 condoare l11ceruse a deveni neli
~IŞtrt<'j,. am ~flat deci _ prin rostul decanului facultăţii 
filozofice, ca mt:moflul inaintat de noi în vara anului 
trecut a fost trimis cu o oarecare c1ausulă de reco
mal~daţie t!în partea facultăţii filozofice, ministerului 
cI~ Instrucţ!e ŞI anume Cll numărul de expedare 713 
um 1906. 
• Un l~cru Însă, prin care ne·am simtit adînc jigniţi 
111 sentmlcntele noastre romÎneşti a fost declararea 
rector~ltl~ ş~ a. decal1l1~lli că. nu se poate ca această 
catedr,a sa fie ~nzestrata cu hmba de propunere romÎ
n.e~s.~a, pro~ocll1dL1-se I~ legea de infiintare a univer
SItatII Cernauţene, nevomd însă să cOllsiLlere obi ec
t~~ll1ea noastr.ă, că acel pretins principiu al legii de in
fl1l1ţ~re a ll~lIV. e deja desnidicat prin faptul c,l la uni
versitatea din loc se citesc diferite cursuri În diferite 
limbi. 

Studenţimea universitară romÎnă rell.mintind dom
nilor deputaţi romÎni cele întîmplate în afacerea acea
sta atît de impOliant<i, îşi permite !!.; soma CIl toată 
hotărîrea ca Domniile lor să intervină la loewile com
petel~te! interpdlnd in cameră, spre a urgenta -l:,earea 
nlllllltei catedrp. Cf'f'::I (,1' l' nil 111\111:\1 (\orint::< ei CI :;;i 
a neamului nostru întreg... .. ' 

A doua rezoluţiune este următoarea: 
Ştuclenţimea universitară romîn;1 din Cernăut, Întru

nit;1 la 8 Martie a. c. pentru a lua poziţie în chestia 
Înfiinţărei catedrei de istoria romÎnă la facultatea de 
litere din loc, a luat cu adinc regret la cunoştinţă 
bagatelizarea repetitiI a justelor ei postulate din par
tea fonmlor competente, Îndeosebi a senatului aca
demic şi protestează contra continuării prelegerilor lui 
Mii kowicz in semestrul de vară, dedarîndu-se parată, 
dacă va voi acesta să le prourmeze, de a'l împiedeca 
Cll toate mijlocele legale." 

&21&:&' AU - ---chiar ochii pentru plâns şi nici chiar neam-de
neamului tău. 

s.: Nu pot să plâng, de plâns, cumetre Alfio; 
şi ochii ăştia n'au plâns nici atunci, când au 
văzut cum se duce Turiddu, care mi·a furat cîn-

I 
stea, la lola, la nevastii-ta. 

A.: (Devenind de·od iU liniştit de tot). Dacii i 
aşa, e bine şi iti mulţumesc, Santa. 

S.! (nimicită) Nu-mi mulţumi! Nu! Că vezi, 
m'am făcut o trădătoare ticăloasă! 

A.: Trădătoare? Nu eşti trădătoare, Santa! 
Trădători sunt aceia, cari ne·au împins cuţj'ul 
in inimă, tie şi mie. Şi ce-ar şi fi de le-ai îmbu
cătăţi inima lor spurcată cu cuţitele invcninate? 
Nimica toată 1 Ascultă - dacă vezi, că mii caută 
nevasta, să-i spui că m'am dus acasă, ca să aduc 
pentru cuscrul ei, Turiddu, o cinste. (Iese, pe 
strada primă dela dreapta). 

(Oamenii încep să iasă din biserică şi se ri
sipesc în dreapta şi 'n stânga. Turiddu Macca, 
Lola, Camilla, mama Nunzia, filomena trec mai 
departe, fără să zărească pe Santuzza, care stă 
înfăşurată in manta, in fund, la dreapla, pe drum. 
Numai Brasi, care vine cel din urmă, O vede). 

B.: 0, Santa, te duci la biserică, când nu mai 
e nimeni în ea! 

s.: Am făcut păcat de moarte, Srasi, (întră in 
biserică)., (Va urma.) Trad. de Ilie Marin. 

-~B_l. sacr-tal scurgereI!, arderea atit la bărba1i cât şi la femel. după allD o dovedesc tcrlsorUe de reclJtloştinţ§ le yindecl foarte repede prin medie.
'-=- ~ meJltul "OoDot01u. Acest medicamcm se bea. P re ţ u I un e j s t j ci e 6 cor. comandele de 3 sticle ca li COT. se expediul traiaN. s. 

_ _ _ _ apiU pe lângă CfI mai mare dis(reţiune dela J'.o"'arn'lacfa. Salvat ar i. Du •• n. 1 (Slavoma). - - - -
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P.lJ 4. 
~----------------------------------.---
Deschiderea camerei austriace. 

Programul guvernului. 

Alalaltăieri s'a deschis a 19-a sesiune a 
Reichsrathului. Sala şi tribunele sunt pline 
de lume. Cabinetul apărând în sală este 
primit cu strigăte ?sti}e ~i cu sgomot d!n 
partea cehilor radicali ŞI c~ aplau.z~ dm 
stânga şi di~ partea :polo~e:llor ... MlIllstrul 
preşedinte Blenerth declara In mfJloc~1 sgo
motului care continuă că a 19-a sesIUne a 
Reichsrathului este deschi să. 

Preşedintele de vârstă funke, viu aclamaf, ex· 
primă speranţa că sesiunea va fi Încununată de 
succes neturburată şi durabilă (aplauze, sgomot 
din pa~tea cehilor radicali care continuă În 10t 
timpul di5cursului). Incheie strigând trăiască Îm· 
păratul, strigătul acesta e5te repetat cu entu
ziasm. 

Camera procede la alegerea preşedintelui şi 
alege pe d. Paltai, creştin social, cu.o mare, ma
joritate. In urmă are loc realegerea vlce-prez1den
filor precum şi a celorlalţi membri ai biroului. 

Ministrul preşedinte Bienertlz, prezentând pe 
noul cabinet, a desfaşurat programul guvernului 
şi a relevat că inţelegerea cu Turda, obţinută 
după lungi şi dificile negocieri, impune neapărat 
monarhici mari jertfe cari cu toate acestea nu vor 
fi făcute fără folos de oarece prin protocolul in· 
f'heiat controversa internaţională asupra anexărei 
,;osniei este Înlăturată şi există pentru monarhie 
(' perspectivă sigură de a menţine raporturi încă 
';.i mai cordiale şi amicale de cât până în prezent 
',J Turcia cu care e legată prin atâtea interese 
.olitice si ecouomice. . 

E ae sigur de aşteptat că Puterile semnalare 
,·()r pri . '" . . la iv 
,;:easIă Înţelegere şi că teni;iunea sltuaţlunll eu· 

"')pene, de şi nu a dispărut Încă, s'a destins în 
mod Însemnat. Cu toate aceste relaţiunile poli
'ice cu Serbia şi Muntenegru cari au făcut re· 
1.'endidri cu desăvârşire irealizabile (aprobări) ur
mează a fj nel < mur, te. ,Urmând aceeaşi me'oJă 
care s'a urmat faţă de Turcia, monarhia a avut 
dela început intenţiunea de a obţine restabilirea 
relaţiunilor normale şi CU Serbia prin negocieri 
directe. Urmând acestor idei, guvernul nu s'a 
lăsat să fie deturnat din atitu dinea sa calmă şi 
rezervată prin ştirile cari veneau din Serbia, aşa 
că monarhia a putut acum de curând să dea 
Serbiei, prin demersul cunoscut făcut de contele 
Forgach la Belgrad, ocazia de a trata direct cu 
dânsa. Graţie sfaturilor Puterilor nu e~te esclus 
că se va produce o schimbare in Serbia În fa· 
voarea unei politici mai reale şi mai practice. 

]n această aparenţă Austro-Ungaria va fj gata 
a începe cu cea mai multă bunăvoinţă noui ne· 
gocieri cu Serbia asupra afacerilor eco nomice şi 
afacerilor de comunicaţiune, dacă se produce in 
Serbia o schimbare de atitudine cu privire la 
Bosnia şi dacă ni-se va fi dat o declaraţiune eâ 
voeşte să reintre În raporturi corecte şi amicale 
cu monarhia. Prin această procedare faţă de Tur· 
cia şi de Serbia monarhia credea că lucrează 
in mod eminent in favoarea păcii europene şi 
să aibă aprobarea tuturor puterilor cu cari men· 
ţinem raporturi amicale. Este sigur că situaţiunea 
externă arată o îmbunătăţire şi şansele pentru 
menţinerea păcii s'au intMit. Cu toate acestea 
condiţiunile internaţionale ne impun pri veghere 
şi concentrarea tuturor forţelor statului. 
. Ministrul president desfăşoară apoi programul 
mtern al guvernului care se va sili a ralia toate 
grupările muncii pentru a salva interesele statului 
şi ale populatiunii. 

Discursul dlui Bienerth a fost de la inceput 
până la sfârşit insoţit de strigăte ostile din 
partea cehilor radicali şi intrerupt În mai multe 
rânduri. La fine Însă a fost salutat cu salve de 
aplauze. 

, I? .Bienerth a fost viu ,felicitat. Propunerea so
clahşhl~r ~~ a se des~hlde discuţi unea asupra 
declaraţlunl1 guvernulUI este respinsă. 

- -- -----------:-: 

.TRIBU NA, 

Reformarea ~ căpitanului Mihalovich. 
Căpitanul Mihalovich era instructorul co

piilor arhiducelui Iosif, bărbat cu frumoase 
pregătiri militare, omul de încredere al ar· 
hiducelui şi agreatul mai multor membrii 
ai casei domnitoare! In faţa lui se deschi
dea o strălucită carieră, fiind unul dintre 
ofiţerii cei mai favorizaţi de împrejurări. 
Săptămânile trecute însă cariera aceasta fru
moasă s'a rupt de-odată 'n două, capitanul 
Mihalovich a fost arestat şi internat în 
unul din penitenciarele militare din Buda
pesta. Arestarea lui a făcut mare senzaţie 
atât În cercurile militare cât şi în cele ci
vile. Fel de fel de svoniri se urziseră atunci 
cari însă în loc să Iămureasă motivele are· 
stării, le învăliseră şi mai mult într'o at
mosferă de mister. Autorităţile militare au 
refuzat orice desluşiri publicităţii, ţinând În 
secret amănuntele cazului. Tribunalul mi
litar a ridicat în sfârşit alaltăeri văluI de 
pe acest caz de arestare senzaţională. 

Căpitanul MihaJovich a fost adus alaltă
ieri înaintea tribunalului rJIlilitar, să facă faţă 
judecă.ţii pentru crima de care s'a făcut vi
novat afirmativ prin purtarea sa necuviin
cioasă faţă de un meQlbru al casei domni
toare. In temeiul codului penal militar tri
bunalul l-a reformat şi ]a osândit la patru 
luni Închisoare. Amănuntele pertractării nu 
s'au dat în vileag, rămânând astfel să plu· 
tească asupra cazului fel de fel de versiuni. 
Una dintre aceste versiuni e următoarea: 

c.ă....arhidu.cele Iosif, în .3 Noemvrie anul 
trecut, sosind pe neaşteptate dela jubileul din 
Viena acasă, şi·a găsit copii plângând. Micii prin
cipi, după lungi s1ăruinţe, au mârturisit că in· 
structorul lor, căpilanu! Miha'ovich, s'a purtat 
brutal cu ei, ba i-a şi bătut chiar. Arhiducele s'a 
tulburat peste măsură şi prin aghiotantul său, co
lonelul Yull, i·a peruncit lui Mihalovich să se în
făţişeze. Mdlalovicn însă nu s'a supus acestei 
porunci. 

- . Nu mă duc! Nu sunt de serviciu! - a 
răspuns el, afirmativ colonelului Yull, care a re
portat acest răspuns arhiducelui Iosif. 

Arhiducele s'a dus atunci in persoal1ă la Mi
halovich. A urmat un aprins schimb de cuvinte 
ir~tre ei. După scena ac,~asta agitată h'\ihalovich 
a primit ordinul să plece la Bich;ş, el Însă a 
refuzat Împlinirea ordinului şi de astă· dată şi a 
plecat la Viena. 

La porunca arhiducelui apoi a fost arestat În 
capitala austriacă şi internat într'un sanatoriu, de 
unde încurând a fo;t transportat la Budapesta 
şi pus în temniţă preventivă. Căpitanul Mihai
lovich a rohit Săptămâni intregi În temniţă mili
tară din strada Conti, pănăcând a ieşit În pu· 
biicitate vestea arestării lui senzaţionale. 

La pertractarea de alaltăieri tribunalul militar 
s'a. constituit din. doi căpitani" doi locotenenţi, 
dOI sublocotenent', subt preşedmţa colonelului 
Yull. Mihalovich care a făcut deja trei luni de 
inchisoare preventivă, s'a înfăţişat În uniformă, 
Însă fără spadă. Pe faţa lui se cetia multă băr
băţie şi liniştea omului ce-şi simte nevinovăţia. 
N'a tăgăduit nimic din câte se cuprind În acuza 
ridicată împotriva lui. A cercat să atenuaze decla. 
raţiile prin cari se făcuse vinovat, arătând că ele 
n'au fost făcute cu gândul de-a ofensa pe arhi
ducele. 

Tribunalul mil,tar l'a găsit totuşi vinovat, croin. 
du·j osânda arătată mai sus. Osânda nu se so. 
coteste împlinită in parte prin cele trei luni de 
inchisoare preventiv~, ci căpitanul va mai avea 
să facă patru luni întregi in temniţa militară. Sen. 
tinţ~ a Jost aprobată de comanda supremă a hon. 
veZlmel. 

Se spune' că deputatul Farkashazy Zs. va in-' 
terpela,în ~hestiune pe d. Jekelfalussy, ministrul 
honvezlmel. 

Dislocarea ostaşilor 
~-. 

.... . 
romanI 

- Corespondenti particulară a • Tribuu~ - 9' 
. ) 

Serajevo, 11 (ă Va 

Va fi poate de interes a se şti . ratat 
dislocaţi ostaşii români la diferitele 
în Bosnia şi Herţegovina. In total 
3050 feciori români Împărţiţi În u 
chip: 

, Serajevo: 1. comp. d~ arti~. de ce str 
1/2• corpul samtar. ~o. 25. ŞI la ge; ( 
18, vre·o 104 jee/on. \ 

D. Tuzla: 2 baterii de artilerie dt 
No. J h şi 12 vre·o 60 feciori. 

Ban;a/uea: 1 baterie din regime 
infanterie No. 62. 400 feciori. esii 

cesll 

Bilzac: 1 companie din regimen 
62 20 fi 

. . eXPI 
.1 mon. .~ 

Vise[;rad: J Bal din reg. de în! ~aria 
85, 200 feciori. 1 pa 

Mostar: 3 Bat. din reg. de Înf. No.~. ~P~l 
» l})»»»>> N 0.1 ~Iate 
» 1»»»»» No. O· viZOI 

» 1 companIe de arti!. lepr 
t t N 4/ ,ale ce a e o. i '" ă 

>~ Corpul sanitar No, p~n ci! 
Nevesillje: 1 Bat. din reg. No. 2'ină c 

feciori. :e, ci 

Fojnica: (H~rt~govina) I comp. i d~~t 
No. 29. 40 feCIOri. . DOHt 

Bi/ee: 1 comp. arti!. de cetate i 'ins 
41 fadori. După 

T reblizje: 1 Bat. din reg. de Inf. No.t . ~ă. 
;mac 

., 'năre. 
1 comp.de art. de cet. No.. dir 

Austro-Ungaria se pregăteşte aşa~lanti 
lasai, ca şi când ar fi v, rba să se Se 
O putere mare. Se" a~uc ~ntr~~na rn~ ;:~tr 
furage, etc. SoldaţII ŞI oflţern au di; lrebl 
forma nouă care e de postav în cUI dere 
grâu. Ofiţerii şi soldaţii au aceeaşi Ul' 1 va 
numai ofiţerii au pe cap o rozetă a~. ! C~I 
:ice _că ?fiţerii ~pâ!lă l~ că?it~n vor ~r~~ 
m razbOl puşca ŞI baioneta ŞI revo:, le ce 
să nu·j cunoască inimicul. 1;!iVt 
Vă voi ţinea În curent. Dup~ 

, ;P?zi 
=============================1M 

,i să 

Conflictul austro.sâr~, PO;;l 
• Toatl 

Atitudinea României in cazul le pri 
războiu austro sârb. ';1, O 

Mai multe ziare din România se ocupi ;iele~( 
va zile incoace cu atitudinea României '; . Boli' 
unui eventual războiu între Austria cu:' I ur~ 
îşi exprimă convingerea că Între Românii ,cheia 
stria există o convenţie militară, În vi~. up~ c 
reia România va sta pe partea Austriei. R~ .vlel ~ 
va permite atunci ca o parte din armata .. ·.)?OZI 

să treacă prin România pentru a ataca ~ Icar( 

din partea ostică. In caz că Rusia ar v,t;; 
lor întru ajutor, România va trebui să ,m 
hotarele sale dinspre Rusia şi să implea 
cerea armatei ruseşti prin teritoriul său. 

U t t o .. P. l 
n trata secret aus r' f:ei »1 

»La Question serbec care apare in 
scrie că pe timpul cabinetului Piroşanal ' 
un tratat secret austro sârb, care a fost Din 
la B~lgrad la 23 Iunie 1881. Tratatul a. ftele Pl 
fost modificat mai târziu) dar modîficăr:ll pre mi 
foarte neinsemnate. Piroşanaţ a comun: linte 1: 
Profiei succesorul său la preşedinţia cab" lvea p 
toate amănuntele tratatului) cu condîjiurt I!l~e. 
să nu le publice cât va trăi el. DupA \faţl 
acestuia, Protiei a publicat tratatul. p.. 'eclar 
graful 7 al acestui tratat, Austro·Unganl panl 
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----------.-------------------~--------------Serbiei (3 ani după tratatul din -eerlin) spri
'său, in cazul când ar Încerca să-şi mărească 

iul la sud, exceptând sangiacul Novi-Bazar. 
."t 9 paragraful acesta s'a modificat 1n sen
I că Austria va sprijini aspiraţiunile Serbiei in 
li Vardarului. 
, ralatul acesta a expirat la 1895; Serbia poate 
; proba prin el dreptatea aspiraţiunilor ei, con
ie acum de puternica ei vecină. 

stro-Ungaria face 
Serbiei concesii economice. 

,vederea aplanărei conflictului cu Serbia, se 
eşle in cercurile politice din Viena, că Austo
aria este dispusă a face sârbilor Însemnate 
:esii economice. 

Aceste concesii privesc pe de-o pal te inlesni
exportului sârbesc În monarchia ausiro-un
. pe de alta asigurarea transîtului prin Austro
varia precum şi cedarea de către aceasta a 
ri port al ei pentru primirea mărfurilor sârbeşti 
coasta Adriaticei. 
Raporturile vamale sârbo-austro-ungare sunt 
;iale printr'o nouă convenţie, ce are valoare 
,rizorie până la 31 Martie st. nou. şi care se 
lleprelungi, presupunându-se raporturi politice 
·l1ale pe când În caz contrar ar trebui să in
,:nă războiul vamal. 
Pe cât de greu ar fi pentru Serbia ca să 
'ină o Îmbunătăţire a raporturilor sale econo· 
:e, când chiar şi provizoratul acesta s'a do· 
~dit cu cele mai mari sforţări, - totuşi 

:a dat a inţelege, că dacă, bi schimbă tactica 
politică faţă de Austro~Ungaria, va putea ob-
e însemnate concesii economice. 

I După cât s'a putut afla, j. se va ingădui Ser
~ săsi lege liniile sale ferate de calea ferată 
~miacă; aşa dJr i se pune la disp~z.11!: lini~ 
~nărea-Adriaiică, prin care va putea sa comu
~ direct cu Marea, ceea ce ar avea mare im· 
I"tanlă p~nlru exportul vitelor sârbeşti mai ales 
~ Serbei i se vor face însemnate reduc.eri ta-

r~~tru a se putea face această legătură, Serbia 
brebui să construiască o linie ferată pe o În· 
~dere de 50 km. dela UzÎce până la Mocragora 
ITe va traversa un teren muntos, ce ar cere 
IIr cheltuieli. 
Serbia va trebui să aibă în vedere în primul 
~1d costul acestei linii, mijlocirea sumelor nece
Ifei ceeace va forma obiecte de discuţie in cursul 
~tltivelor. '-o 

După dorinţa Serbiei va trebui să i·se pună la 
hpoziţie şi un port austro·ungar, unde se va 
t:11ina sus numita cale ferată, care port va tre
b să aibă instalaţiile trebuincioase, pentru ca 
~!lOrtul mărfurilor sârbeşti să poală avea trece
~ pe vapoare, scutită de taxe vamale. 
Toate aceste concesiuni vor trebui să fie aran· 

,'e printr'un tratat asupra joncţiunei căilor fe
lte. O chestiune similară a format obiectul unei 
t;e1egeri dintre republicele sud-americane Chile 
'Bolivia. Bolivia a fost Închisă dinspre mare 
n urma războiului dintr'e Chile şi Peru, şi s'a 
tcheiat mai in urmă o conventie comercială, 
iupă care Chile s'a declarat dispusă a oferi Bo
~'iei un drum direct spre mare, punându-i la 
Îlspozilie un port În care mărfurile boliviane se 
~scarcă, ca şi când portul ar aparţine Boliviei. 

~======================== 

o declaratii. 
.. P. C. Sa d. Iosif OLariu, a trimis redac
lei 'fi Drapelului« următoarea. 

DECLARAŢIE I 

Din mai multe părţi mi·se împărtăşeşte, că u
lele persoane, nu ştiu din ce motive, 1ăţesc des
~e mine veşti, a căror tendentă este să mă pre
~nte in acel mod, ca şi cum n'aş fi liber şi n'aş 
Ivea puterea să dispun de persoana şi acţiunile 
nele, 

;fal~ cu aceste scornituri, respective calomnii, 
Ittlar ~ ce am făcut şi in ,F. D.c nr. 7 - că 
lână azi din nici o parte nu mi-s'a făcut nici 

un fe] de propunere, adee! nimeni nu s'a apro
piat de mine, ca in oarecare chip să mi anga
jeze şi să mă aserviască altor scopuri, strline de 
cele ce corbpund firii mele de fiu adevărat al 
neamului românesc şi al bisericii străbune. Prin 
urmare orice faime, care ar căuta sli mi discre. 
dittze, infăţişându-ml că aşi fi CU cineva in le
gMuri spre paguba bisericei şi neamului nostru 
românesc, sunt neadevăruri şi le resping cu 
aceeaşi t~ri~, ca şi scorniturile, că aşi fi făcut 
»declaraţii dejositoarec, sau că ar posede cineva 
un document, in care eu m'aşi fi dat legat cuiva 
acum şi pentru viitor. 

In trecut am fost condus de principiul: a lu
cra, dupl modestele mele puteri, spre binele bi
sericei noastre şi a poporului rollânesc, in vii
tor nu voi rmega acest principia şi voi respinge 
cu hotărîre orice Încercare de a fi lui necredin
cios, vină această incercare din orice parte. 

In special declar, că n'am stat nici ln trecut 
şi nu Iloi sta nici în viitor subt inflauzfa d-lat 
Cons ta Il tin Bardia, şi nici tn serviciul altuia. N a 
mă voi lăsa bljluinfat în acţiunile mele, in orice 
poziţie voi f~ de astjel de curente, pe cari atât 
eu, cât şi opinia românească, le va afla de pă
gubitoare şi periculoase pentru marile interese ale 
neamului românesc şi ale bisericei noastre. 

In cinste am muncit până acum, în cinste vo
iesc să vieţuiesc şi muncesc şi de aci .Înainte, cât 
imi va da Dumnezeu zile. 

Caransebeş, 24 Februarie v. (9 Martie n.) 1909. 

Dr. Iosif Olaria 
profesor. 

Abonatii cari pân~ acum nu Şi-fll1 
acFîîtat a'bonamentul, sunt rugaţi prin 
aceasta sti solvească atât restantele 
cât şi abonamentele inainte, căci În 
caz contrar dupA 8 zile vom fi siliti 
asista expedlarea ziarului. 

Ad.,ninistra~ia " Tribunei". 

INfORMA !fIUHI. 
A R A O, 12 Martie n. 1900. 

Comislunea pentru colonizări. 
In comisiunea de colonizări a fost numit 
din partea partidului constituţional şi depu
tatul sas Rudolf SchulLer. Ziarele săseşti se 
abţin de-a critica proiectul urmând politica 
veche săsească de-a privi cum uriaşul mă
nâncă pe toţi copiii şi aşteptând să le vie 
rândul şi lor la urmă. 

Deputaţii naţionalişti au refuzat, precum 
am anunţat să mai între în comisiune, fă
când un act de protestare impotriva inten
ţiilor de maghiarizare ale proiectului. 

- Viscol mare in BucureştI. Cetim in zia
rele de dincolo că it'ri a bătut un vîscol enorm 
in Bucureşti. Viscolul a făcut mari ravagii in 
toată ţara şi in Capitală. De pe la orele 8 seara, 
circulatia in Capitală devenise aproape cu nepu
tinţă. La acea oră se retrăsese nu numai tran
vaele dar chiar şi trisurile de piaţă. Dela orele 
7 in sus, găsirea unei trăsuri pe strade era un 
lucru foarte rar: 

Vântul puternic care a suflat in timpul noptei, 
- până pe la 2 dimineaţa când s'a mai potolit, 
- a făcut în Capitală număroase stricăciuni. Pe 
unele strade, ca Dorobanţilor, sburau tablele de 
pe case ca nişte foi de hârtie. Număroase gar
duri, Între cari şi cel dela imobilul Lahovari din 
faţa Palatului regal, au fost dărîmate; un mare 
număr de firme au fost rupte. Pe unele stracle 
lumea care circulă trebuia să treacl pe nişte mor
mane de zăpada cât casa. Unele case mici au 
fost acoperite cu desăvîrşire de zăpadll, aşa că 

locuitorii a trebuit să facă o gaură p' 
ca să iasă afari. . 

.- Conferinţele ~Asociaţluniic d 
Nt· ~e ~rie: Dumined in 7 J. c. a tim 
NaţIOnală din Sibiiu dl O. Tăslăuanu 
ter~santă Conferinţă despre ~ literatUl 
mal !10U.li«. D·"a a arătat in linii genE "o 
era ,literatura noa~tră in deceniul trecu 
r~ctle sănăto~să a luat în timpurile m; 
tm~ ~pre ~mal buna r~ţe1egere câteva 1 
scn~nle catorva ~utOTl_ Conferentiarul 
apoI cum o multime de reviste fără IT 
nltate apăreau şi dispăreau, neavând 
cere destul de serioasă şi fiind inf1uen '.L 

mente străine; ear din cele cari bin! 
s'au ridicat la un nivel mai inalt'a in~ 
pra revistei:tSămănătorul« infiinţată ( 
şi Coşbuc; a cărei direcţie literară s 
determinat-o dl Iorga, grupând În jun: 
mai de seamă scriitori tineri. 

Această conferinţă expusă intr'o fruIT 
românească o fost ascultată cu viu 
publicul care i-a exprimat conferenţia 
ţumirea prin sincere şi lungi aplauze. 

- DesfHntarea dreptului de vt 
2erea de papă. Papa..p~usX i»iblic 
papal prin care desfiinlează dreptul ' 
puterior lumeşti impotriva alegerii I 

vre-unui cardinal. Papa opreşte sub I 
de excomunicaţie pe orice demnitar 
să prezinte veto al vre'unei puteri şi t 

care nou cardinal să depuie la numil - , -. 
jurământ special făgăduind păzirea act 

La ultima alegere papală, se ştie, 
Francisc 10sif a uzat de dreptul de 
triva alegerii cardinalului Rampolla, c; 
ar fi fost ales papă irI locul actualulu 
X, fost episcop de! Sarto În Veneţia_ 

- Conferenţele ~Asociaţluneh t 
Durnine.'3 viitoare va vorni d prof. [ 
despre ,Pesimi5mul lui Emintscu all1 
<:)ln1.;" ,,~ ... 1 1 ... L;;'I"1("" -. l"':''l.pulul la o ~ 
sala gimnaziului. 

- Un ucigaş de 4 ani. Soţii Niţă 
au plecat deunăzi de acas,l, lăsînd pe cei 
un b,liat de patru ani şi o fetiţă de doi 
fiecare dintre copii primi cîteva buditele 
să le sugă. Băiatul isprăvise în curînd ză 
ceru pe urmă şi partea sorii-sii. fetiţa fir 
potrivi, Atunci băiatul luă un cuţit şi Înt' 
ori pe soru-sa. Pe urmă îi smulse zahăru 
liniştit. Un vecin auzi ţipetele fetiţii, veni 
se intîmplase. Plină de singe copila fu d 
unde muri. 

Un judecător -calumnia 
slovăcesc » Narodni Noviny« dil 
Szt.-Marton organul bătrânului lur
ban Vaianski a acuzat pe cunos( 
nist Chudovszky Oeza, preşedin 
nalului din Rozellberg, că >lucre 
asasin în interesul maghiarizării« 
szky a inscenat multe procese p! 
tra slovaci lor, cum sunt proces 
părintelui Hlinka, contra doctorul T ~ _ ~_;; _~ __ 

şi a altor fruntaşi slovaci, cari azi mănâncă 
pâinea temniţei. Procurorul a făcut ziarului 
slovăcesc proces. Autorul articolului . ,., 
declarat un măsar, anume Alexar 
Deasemenea a fost acuzat redacti 
Skultety. 

- O invenţiune romAneasci. I 
Beaman, mecanic la marină, construc~ 
Constanţa, a inventat, -scrie »Unive, 
maşină cu mişcare proprie. [nvenţiul ., 
intr'o maşină cu mai multe organe, ; 
care de rotaţie va fi dela sine, fărăa· 
fără foc, fără nici un fel dţ..-<Ombu 
lichid sau gazos şi absohrt fără nici 
magnetIcă sau electrică. Puterea aCE 
va fi după voinţă, proporţională cu n 
strucţiei, şitp.t după voinţă se va pt 
mişcare inainte şi inapoi, iar viteza ( 
fi uniformă şi constantă la putere eg: ", 
nire până la oprire. Pe cânct.--o ma~ 
cai vapori costă timp de...20 ore de ' 
maşina de care vorbim, cu aceea: 
costa in 24 ore numai 20 lei; o ee 
de 80010 şi În acelaşi timp firi pOf 
ploziilor şi a incendiilor_ 
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_ Jubi1eul unei jurnallste. «~ati.~a.1 Zei· 
tung' din Berlin a serbat ceva .rar: Imphmrea a 
50 de ani decând d-şoara Mane ~tolze .Iucrea;zl 
la acest ziar. Pornind dela o sluJbă mică, a IZ
butit a se urca treptat până la I o.cu I de{deo.s~
bită incredere in care se află astăzI. ur Imphm
rea a 40 de ani de slujbă, împărăteasa i-a dă
ruit o broşă de aur. In sala exp~f~iej, impodo· 
bită cu flori s'a dat banchetul..--1\ luat parte ad
ministratorul ziarului, dir~rul şi propriet4lruJ, 
1inând fiecare câte o ~ntare. 

- Demonstral-6 sângeroase ta Agram. 
(eri s 'a întâmplat o ciocnire intre naţionali ştii 
croaţi şi desidenţii lor, cu care prilej, câţiva le
gionari au voit sJ. insoţiască pe deputatul Star
cevici până la locuinţa lui: S'au schimbat ~a! 
multe focuri de revolver mtre demonstranţi ŞI 
poliţie. Sunt mulţi răniţi. 

- Markos pedepsit la temniţă ordinară. 
Cunoscutul Markos Oyula, trivialul deputat din 
Camera ungară, care este totdeauna cu gura 
plină de cele mari josnice insulte la adresa de
putaţilor români, cu toate că e preot in reve
vereandă, a fost pedepsit eri de tribunalul din 
Budapesta la 4 luni temlliţă ordinară şi ] 000 
cor. amendă in bani, pentrucă in ziarul său de 

~.~ scandal :tHerko Paterc a~tonizat Curtea 
de casatie cu acuze de mitruire şi coruptie. 

- Alegere de deputat sinodaJ. Din Şiria 
.. ni·se vesteşte că la colegiul preoţesc din acel 

cerc s'a făcut azi alegerea de deputat pentru si· 
nodul epar hial din Arad. A fost ales părintele 

Vasile Popovici, fată cu care protopopul Şiriei 

Mihai Lucuţa a rămas in minoritate. 

- O discuţie despre valahi. In cursul des
baterilor proct'sului de lna1tă tradare intentat 
H"'m!':');r~to' :10' 4 ~;. i<,i din Agram, s'a discutat 
. ~ d·:.m.pr<,- c;",illlul,j; valah«. Cetitorii noştri Îşi 
~" in~'- .;'{~ tit: L'1 'ir ,j('('1 -"i nostru despre românii 
"':_, c:.,.:..::..,. • ar ta a 
("--; ,i ( ,h;"i,}i"':'j populc:lie romanea:ca, aZI 

S];:! -.11â. ht!l pe s'.:urt discuţia. Apărătorul Dr. 
hinkovici ceruse cetirea mai multor lucrări ştiin
ţifice asupra cuvântului »valahe. Spune că cu· 
vântul e de origine oemtească. Citează pravila 
rtgelui sârb Uros, în care se oferă sârbilor că~ă· 
torii cu »valahelec. Procurorul a rflplicat că decla
raţiile acestea confirmă părerea sa cA sârb ii şi 
valaMi nu sunt identici. Credem a reveni încă la 
această discuţie interesantă. 

- Intruchiparea unei grupe vestite. Wil
helm Klein a reuşit a dovedi că Satirul (in Tri
buna din florenta) şi nimfa care stă pe· o stâncă 
şi·şi leagă sanda:ii (ale drei copii se aflau la 
florenţa şi Bruxelles) fac parte dhltr'o grupă! 
Satirul pofteşte pe nimfă la joc. Se apropie fă
când pasuri de dant, zimbind şi pleznind din 
degete. Nimfa a primit ÎlJlbierea, zimbeşte legân. 
du-şi sandalii şi numaidecât va incepe dantuI. 
Această grupă se arfă pe-o monedă dela Kyzikos 
(aflată la 1888). Wolters arătase că Satirul e cel 
deja Tribuna din florenţa şi se 'ntreaM, dacă 
nu face o grupă cu nimfa. Satirul I a res1aurat 
Michel Angelo, dar a greşit dându-i un instru
ment in mână, clei trebuia să-! facă plesnind din 
degete. . 

Tot la Kyzikos trebuie să fi fost şi grupa a
ceasta şi de· aceea a pus·o pe monedă. 

Pare e'a lucrat-o un artist din Pergam. 

- PăUlriile femeilor. Din Praga se anunţă 
următoarea întâmplare hazlie: Pe strada prind. 
pală ? da~ă voia ~ă inţre in!r'o prăvălie de ga
lanterll. VOia numaI, căCI de mtrat nu putea Întra 
din pricina păIăriei sale monstre, dia metrul căreia 
era mai mare decât Jilţimea intrării. Situaţia co
mică ~ .dam.~i ~ at~.as o multim; de lume În fata 
ptiyăhel. MII Ş.I mII de oamem se ingrămădiră 
m Jurul damei, încât circulaţia vehiculelor a con
tenit din pricina mulţimtl} care inundase strada in. 

______ treag:ă.ln sfârşit a~ apărut pon~tji,cari au împrăştiat 
multl.r:n~a şi- .~u liberat pe dam a "strâ ntorată Între 
pere-ţiL -lIltrăll! de enorma ei pălărie. Pe strada 
laterală ~rysă Iltulţimea se strânse din dou in ju
rul femeII,. petrect.ndu·o cu strigăte de >jos cu 
moda,. ruşme, ruşme!e Multimea a inceput apoi 
să flUle.re după e~. Num~i cu greu s'a putut re
fugra bIata daml In locuinţa unui portar unde 
a petrecut vre·o câteva ore,-până să poatA scăpa 
de furIa multimei.:--" 

~ 
..-- -- - ......... 
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Ultlm.e Inf'opmaţlunl. 
- Pria telefon. -

'edinta Camerei. 
Budapesta, 12 Martie. 

Azi s'a discutat şi adoptat şi cel de pe 
urmă proiect de dare, anume proiectul re
feritor Ia administrarea dărilor. A fost a
doptat aproape fără discuţie, numai la ar· 
ticolu1 38 s'a Încins o mică controversă. 
Deputatul Mirey a cerut reducerea dării 
pentru cazul când productele de câmp ale 
agricultorilor sunt nimic te de intemperii ne· 
prevăzute. Mezoji V. şi Szab6 J. sprijinesc 
propunerea lui Merey. Weflerle e împotrivă 
şi cere abandonarea ei. Camera însă vo 
tează În cOl'ltra dorinţei d. WekerIe, adop· 
tând amendamentul lui Merey. Cu acestea 
se încheie discuţia. 

Se ridică H(}116 şi într'o vorbire plină de 
elogii la adresa lui Wekerle, relevă marea 
însemnătate a proiectelor de dare. 

Wekerle răspunde mulţămind partidelor 
pentru sp rijinul oferit. 

Mâine se va ţine o şedinţă formală, când 
vor adopta şi în a treia citire proiectele im
pozitelor. 

Chestiunea conventiilor comerciale. 

Azi a sosit aici, contele Eszterhazy, şef de 
secţiune în mini terul de externe. D·sa va 
avea o consfătuire cu d. WekerJe în che
stiunea convenţiei comerciale cu România. 
Vor fi atinse şi convenţiile comerciale cu 
statele din Balcani. 

Cartuşe pe seama Serbiei. 
Se teregrafiaz~: din Salonic: Azi a sosit aici un 

transport de 160 lăzi de cartuşe pe seama Serbiei. 
Turcia a permis transportul pe teritorul ei. 

Starea sănătitii doamnei Elena Cuza. 

Piatra Niamţu, 11 Martie. Ora 10 a. 
m. Doamna a petrecllt noaptea relativ lilli
ştită. Starea de sLabiciune a DOlJllliţei COIl

tinuă. Nil mai poate tl/şi de /cc. Respira. 
ţia slabă. Pulsul dţ·abta se mai simte. 

• 
Piatra Neamt, ora 3 d. a. Orice speranţă 

e pierdută. Starea de agonie se poate con 
sidera declarată. In câte"a ceasuri desno
dă mântuI fatal se va produce. 

• 
laşi, 12 Martie. Din sursd alltorizald 

afiam cd Domni/a Elena Cuza, prin testa~ 
mentul făcut ca vre-o doi afli ÎIl urmiJ, a 
lăsat moşia Ruginoasa din judeţul Suceava 
sl?ita!ullJl~ de copii» Caritatea«, sub~'ef1ţjo/1at 
ŞI pană In prezent de Domni/a. 

Dlla Judlc.torU. 
Un prot:es de calomnie. In numărul 

său dela 17 Martie 1907 a apărut În -~ Lu pta« 
un articol de informaţie scris :de părintele 
pr?topop Zevedei Murăşanu din Orăştie 
pnn care se spunea că advocatul Df. Karl 
q:osser a acuzat Într'o interpelare la con
sl1lUl comunal pensilierul comunal Vasile 
A]dea de mai multe incorectitudini să
vîrşite cu banii orfanilor. D. Aldea 
ar fj vândut d. e. casa duror or 
fani cu 7000 de cor. pe când casa valora 
10.000 de .cor. şi ar fi câştigat şi alte sume 
pe cale neIertată dela orfani, ca epitrop Of-
fanal. I 

Ancheta consiliului comuna] a găsit 1l 
mai târziu acuzele avocatului Grosse: u] 
adevărate. In baza asta d. Aldea a: 
proces de calomnie părintelui MUri.j 
pentru corespondenţa din » Lupta(. Pn a 
sul s'a judecat ]a curtea cu juri din v.~ 
pesta. Părintele Murăşanu s'a dedara~ (! 
torul corespondenţei şi a cerut să-i·se 
mită de·a face dovada acuzelor. Tribu 
a acordat rugarea sa şi l'a achitat În' 
dovezilor făcute. In C 

=================.Ii·or 

Po,ta Ad .llIi.tratlll. 
pr&1 
OI : 

Pantelimon Ardelean, Oubeş.ti. Am primit ~ il~V\ 
abonament până la 1 Februarie 1909. snot 

Eeonom.ie. 

ilte 
de 

ali 
Târg de tauri în Lugoj. Reuniunea or{ 

nomica din comitatul Caraş·Severin aranjl11 101 
mînecă in 21 Martie, in Lugoj, târg pentru Ueil 
de de prăsilă. Economii, cari au tauri de vi: .' 
să anunţe numărul etatea şi soiul taurului avUi 
două zile Înainte. re, 

• u in 
Industria automoblJelor. Exportul au!: Plai 

bilelor franceze, care scăzuse anul trecut c, liei 
milioane fr., azi este iarăşi În creştere. Daci. o A 
fabricele şi-au reluat iarăşi c. ctivitatea lor df C 
nainte, aceasta activitate djferă; majori: or 
lor triie$te din productia automobilelor, a: 
uşoare şi eftine, P~ când mai înainte fiect 
două milioane franci d. ':., se exportau 15 !re. 
mobile cu pretul de 12'000 p~nă la 15·000!. Li,: 
azi pentru aceiaşi sumă se ~xpnrtează 30:.,' 1 . 

automobile cu prelul de 6-8000 franci. d. ~ 
Majoritatea acestor automobile se predă hel! 

ritelor so(ktătL<!~ intreprindere şi de ll1cr Apa 
de aufo:nobik 

Mai ales În oraş~le mart', s'a găsit cu . 
mai plactic a se inlocui trăsura de plală şi, 
de casă cu un automobil, câştigînd prin a 
şi marele public şi intreprinzătorii. E un p'. 
progresulu;, care se resiminte şi pe terenul ~ 
f1omic. 

• 
Piaţa de cereale din Arad. 

12 Mar::! 

A 1· '.. t t . dă' t P ,~pe !lama la vremII o mal ml1eş e. . este ca: 
zile va sosi şi data oficială a primăverii dan' .llru 

tot mai fulgueşte. Nu i de mirat deci că se .. ; ma 
plângeri pentru vremea nepriei1ică, căci o se .. !etal 
bare a ei e de dorit. Tendinţa pietii pierde g P 
din statornicie. h~atl 

S'au vândut azi: 
L 

lilh, 
grâu 300 rn rn. •• 13'40 -1 ) 60 :n.an 
cucuruz ~oo mm. • 0'oU-670 I.ngi 

Ultimele !late: 
săcară f,"51)~ 60 
ovăs 70 '.0 ~ 80 
orz 7'5[,-60 

Jlzh 

Bu rsa de mărfuri şi efecte din Budapes 

Bad3p~sta, 12 Maltie I~};. ~itÎ 

INCHEIEREA la 1 ORĂ şi jum.: ~ 

pf(1111 cerealdor dupA 100 klg. a fost urmălC· 

Grâu nou 

De Tisa - - - 26 K. 55-26 K. 85 fi 
Din comita!ul Albei - 26 :t 

De Pesta - - - - 26 :t 
Bănăţenesc - - - 26 :t 
De Bac!ca - - - - 26 t 

SAcară - - - - 19 :t 

Or 1 ul de nutret. cvalit. 1. 17 :t 

:t t caH:atra a I', 16 :t 

Ovăs I :t 1.] 7 :t 

it Jt :t 11.17> 
Cucuruz - - - - 14 Jo 

15 26 
20-26 
50-26 
30-26 
70 -19 
--17 
50-16 
55-18 
25-17 
05-14 

» 50) 
~ 55 I 

:t 80 I 

> 70 I 

) 90 I 

) 20 I 

, 80 I 

:t _1 

.. -_ ............ .,. ------------_._-..... ..--..,. ................. , 
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.. Un candidat de advocat In. Sibiiu (Na.gyszeben). 

Vanclc ~fl ~aic Stnchlicn~ cu praxl 
aplicare numai decât in cancelaria 

. v.catulu Dr. Gayril Cosma in Ba .. O ple81 e numai cu 40 de cor. 
I (~elenyes). -
Licitaţiune minuendă. 

In conformitate cu concJuzul Ven. Con
'or diecezan din Arad pe baza planului 
nreiectelor de spese aprobate cu Nr. 
~[ anul ] 907, se eElcrie concursul de 
itatiune minuenda pentru zidirea de nou 
5ri~tei biserici gr. or. rom. din comuna 
pateu (protoprezbiteratul B.Ineu) cu pre
. de esclamare pe~te tot în sumă de 
261 coroane 35 fiI. Licitaţillnea se va 
ea in Apateu pe ziua de 2L Ml,rtie 1909 
or(le 11 a. m. în localilatea şcoalei 
loc. 

Licilanţii au să depună cu începerea li
:3\iunei vadiu J(Jolo din preţul de escla· 
are, adecă 3726 cor. 10 fil.. in numărar 
1.1 în hârtii de valoare acceptabile. 
Planul, proiectul de spese şi condiţ;unile 

1 licitaţie se pot vedea la oficiul parohial 
J Apateu. 
Comuna bisericească îşi rezervă dreptul 

~ a ar-g'3 j a pe acel întreprinz1Hor dintre 
;nectan,i, în C8ie va avea încredere mai 

IDcălze~te in 8/. de OJ1 

160 de litrii de apa, P(~() 

lru care consumi ca com 
bllstibil'nnmlli 10 fileri de cărbuni de lf'rtn 
O vanl de neincAlzit numai 24 cor 

Lungimea fundului vllnei 122 cm. 
:: :: Inl\lţimea de 60 cm. :: .. 

Cotlur.ndeJe se eftuesCi Imediat .1 •• tna il 
cu rambursl. 

GuslaJ Stuchlich 
EnteuQuse 17. HERMANSTADT. Saggau& 1~. 
_____ .... """".,.-..a:_v ___ ~ _______ __ 

Deja 

THEIL JOZSEF 
Cabrica.n1: de salamA şi cArnAţArti 

In Media, (Medgyes) 
le capătl următoarele: 

CArnlţlrll pe Ianuarie l 
Sal~mă ung. prima - - - - preţul 1 leg. Cor. 2"7~ 

pretul se urcă lunar cu 10 fiI. 
Cirnat verit.abil de Crakovia - "" J » 1 '9G 

de Paris - - - "" " c 1'40 
verilăbil de Oebreţin - - " " • » 1'70 

lre. " de şuncă » " • • 2·4(, 
Licitantii nu au dreptul de a Ţire1inde cl~ c,.:!tia ,- - -- - » .-" • l'H' 
, ' " • » afumata -- - - -, - " ." 1'7C 

:1 un fel de spese pt", rll parttclpsrea 1_~Suncă afl1mată - - - - - ,,» ,. 1 iL 
licitaţiUri$.. _ , ......... __ ~''" .u ;"1'1 ;,al.MI"·elmc,llI" .Ă .. ;:;;': . ,,- -.... ." > 1-,r 

- . ' SIă"in iJ. de :).'hreţin ail1T11 şi rn aroel' ••• 1.'44" '1' 
Apateu, la 20 Fcbr. (9 :~hr!le) !IY')10. 'gr01;.jj .1'· -- - 1 ~. tit . 'r.) ". • __ :.. c ~ afumati - - - .• ,.. 1'!5() 

~ atl~ 111 "" .,,\)t,._ .. .l.u, Cab,k.;,; de 1J,·e(wi ~e ('~pi'it'l dpla "rlH_~il ,.J6z~4€"1 t p",,<om. p". I.bri",nl d, "' .. " In Media.". (Medgy,,). 

ijU; !~~~!~~~. ~I~ .~~~! ***~~*~** 
I ) pdn mii d·d~~~~~;\;I·ci,onno'tlnl' 8 O 10 O O prun i b O s n ea ci a Ito iti 
:!lpecialităţHe h>rescrvo:tive) 
I 
rUnt dame IIi domni, inTentat., sub numele Zenltb sunt pentru pr: săd re. de specil cu fructe miii 

mari şi deosebit de frumoas~t de coloJre 
neagră. CHe au fost premiate cu prima 
d plomă a guvernului ţărei din Sarajevo, I~ 
expoziţia din Viena, Budapesta şi la expo· 
ziţia univers llă din Paris (U medalia de 
argint. 

~e mal de incredero, D11 eiriel ~Al1lUBt;· a, oeea<,e era 
'!~eetul celor de pA.Dii. MUro. 

t
· Preţal' I d1lzinA de Z\\nith pf\lItrll domni 8 C01'., 

bltatA Z01lith pelltra dame 1 4\or. 
I La comandA vi\ rng!\m sâ flţi atenţi la numele 
Utilh, Clr.ei numai Btuncl e veritabil, dac! e provăzui 
har680 Unlth, - ·Bo tr!mlte ta strAlnatato ~I 10 ţlUl 
~ lttlg! C.6. mal mare disorat e. re ~ODl ,1 ou rambursa. 

Agauiu,a principalI tn Ungarta : 

DEUTSCH IZIDO R 
Se află S .ire vânzare la 

~ID de iasirumente melUeale ~i pentru. iDgrtjlru 
bolnavilor. 

Sava T. Kojdici, Brcka (Bosnia) 
din pe pin~era proprie. Sz abadka.,Kossu1:h-u. 

E O noutate 
de senzaţie 
pentru 

menagere! 

MănjăIăul meu patentat 
care face revoluţie în mtnagi ,i devine indis
pensabil 10 orice cisi. Inmanuarea lui e simplA 

-şi uşoară, lucat Îl poate inmanua (ă~l oboseală 
şi o {~tiţă de 14 ani. 

MAog~lAu.l :meu ou rupe rufele, se 
lucrea.zA cu el cura.t şi frumos.. 

Il expedează inventatorul 

KELEMEN MARTON 
strungar artistic 

- G y <> r, Andnitsy-ut 24. -

... Catalog gratuit şi porto-frallco .... 

CONCURS .. 
,.Sătmăreanac, institut de credit şi eco.

nomiI, societate pe acţii publică concurs 
pentru Ur1 post de oficial dotat cu salar 
anual de 1200 coroane şi adau l de sa ar În inte
lesul statutelor; eventual pentru un post de 
pra.cticant cu salar anual de 840 coroane. 

Funcţionarii neinsurati au cortel comun gra
tuit În casa institutului. 

Noualesul va fi defi tlitivat in postul său, iar 
practicantul denumit de oficial stabil dupl un an 
de probă prestat spre Îndestulire. 

Rdlectanţ i la postul de oficial au si docu
menteze prad de cel pu,in un an, iar ambii, ci 
au absolvat cu maturitate o şcoalt comereiall 
superioară i că posfd deplin in vorbi şi scris 
limba român', maghiara, eventual şi germană. 

Reflectantul ales poate ocupa postul imediat, 
dar dator este eă·1 ocupe cel mult in 1 [unie a. c. 

Recursele inzes1rate cu copiile de documente 
se vor trimte in S ei n i (Szinervaralja) pânl 
În 3 Aprilie st. n. 

Se in i, la 9 Mutie 1909. 

Direcţiunea. 
~.-r-. _ - ____________ • ____ _ 

Cea mal veche prAvAlie de maşini de CUKut ,i 
____ ~icic)ete din Ungarii-de-I!od. 

Tine in deposit cele mai 
bune biet 1 te DO'~ ma&llli 
dl\llllsut şi obi~cte de {lJlsI 
şi jndD~tdl', aş l d. ('. 
pArţi singur&lice de ma· 

~IDi şi bhnlde. 

Distins ÎlITlmlşoara . 
la anul 1891 o. 
marea medalie. 
. 4.e arglDi. • 

FOBdat J. 1880. 

- - Preţuri moderate, serviciu prompt. - -3_ 
Marfin Droszt 

lemnărle de mori şI ediffcli. 
Biserica-Alb!, (Fehertemtllom) str PetOfi nr. 63, 

-> "\.~~"":' 

~~ ~ 
~~C~"'-"'· ~~ 
_,Il' !~~~M~,j! , 12!-...... -.. 
~I'-==~~,..:~ .... \.-""'" "1 ţ-. l t 

J;'~ ~:16 ~'.\~~;- ;I'l;t~ F~ , 
p~~~~. ,~~~~~~;;'h~'~~~;'~~. 

Se recolnand~ pentru lucrAri de mori 
~i de edificii Can cad în b:-anşa lui, d. e. 

ConstruCţie şi reconstrucţie de mori de 
api, aburi şi cu motor, mori 'inalte, semi 
inalte şi plane, mai departe tot fdol de 
mont~ri complete de curăţit, maşini d. 
cernut şi maşini automatice pentru ameste
carea bind ele.. se sivârşesc promt ti 
corespnnzltor tuturor împrejurărilor. 

Se primesc tot fel!)l de ma,ini usate 
pentru renov.are şi reconstrucţie. Tot ase
men~a se pn~esc lucr~ri de construcfiuni, 
aranjarea loculrţelor, a prăviliilor, biu
rourilor ii şcolilor cu preţuri favorabile . 
La toIia*, trimite dele.nuri de p1a8 ,1 proleet 
- - - - - de budlfet. - - - - -

h,jEa 

,:..,.;, '\. 
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Fritsch & C~nnnrt 
ateUer de ghete • 

• e dia Ş - It[ e d g fes. 
~~~ 

lkf 

Dlr Lucru de mână aarantat. 
Ghete de Jcvro pentru domni. 
. J J box J , 

• J ,evro pt dame Cl] bumbi 
, ,. , ,. , cu ,irete 

JlJmAtlţi de tevro pentru dame 
Ghete tari de muncitori dela • 
Ghete d.e copii ciela . 

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

1 J' ---

1 1 '.--

[O'5~ 

9'50 
8'-
6-80 
3'-

~a::::::: _. t • r 1 • 1 d. 1-. el •• i. a =~.:-: 

~aJ#:U~--
Cel mai mare 'institut de industrie artistică bis. din Uugarill. 

Lewisch Rohert 
sculptor şi arhitect de altare 

-== SzoJnbathely.-======= 

"cun 

·~·----I> 

I I 
4.-A ...... ~~~·-Nagy8~~b~~~-.:_~-~: wnh~l"l COv.nertn, .~~~ 

___________________ ._.···şi 

face tot felul de mobilier de biserică, aşa ca t 

Iconosttise şi altare - statui de piatră şi lemn -
amvoalle şi st.aunc de spo,redanie - sicriul Domnu
lui, grota MarieI (le Lourd - cl'istelniţe, iCOane 
de statiune - s"ulptură in reUef sau pictură-

st.răni - pictură de biserică şi uItare. 
ReuTeul ia stil altare Teehl, amTOllne ,1 Btamt, aure§ie ,1 marmoreazL 

Pret-curent •. proiect de budget şi plan.url gratia. naci sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mă duc Ori' unde pe cheltuiala mea proprie. 

~ 

Gel dintAiu a.telier de pietri :rnonu:rnenta.le ara.~a.t 
==== cu putere electrică. ==== 

GERSTENBRE1N TAMAs es TĂRSA ~ă~~~~~~ t: :!~~:eJlte 
fabricaţie proprie din marmoră, granit, labrador etc. 

Din pietri de mormânt magazina se aflA În 

Kolozsvar, ferencz J6zsef.ut 25. 
Cancelaria şi magazinul central: 

JIolozsyar, Dezsma-tl. 21. 
'I'el ... fhn 662. 

Filiale: Nagyv~rad, lii!lSzebell, Dha ,i BaDjlitak.. 

... _ .... ___ -----------~------f!ăSpUI ) --Cea "mai mare şcoală de viţă de vie; tn 

rVJIPĂR.ARE DEU, 

sub supravegh~rea sta
tului este 

Colonia ;: gri 
MlllENIUM 

(~1 pdnllf liOO jilţ. rllt 
D. IHlxit d .. mJli ml,lt" 
milioa~ (1. llllilllo!l de 

pn·ţuri gratII It. 

CoL. l(Hi!('. ~ILIJE"W"'. - CPMP1UARE 
- ))J~ A LT LOC. 

Dtibinievic% Oszka 
- comerciant de articole medicale chemlce ,1 parfumuri, 

E:=; a Kolozsvăr, str. Oeak-ferencz nr. 8. 
-------.... --------

RecolDaudA in preţurile cele lUai ieftine 

!!!!!tl dl rom. ,1 lichlari cu prescrlpţii de pregăfu! 

VApsel1 ml.osftoare ==-

Parfumuri, pudra, să plin u ri din ţară şi sti 
Gaz e t e pentru jDfltro.mente de manicllrare şi pa.rflllJln~; 

P t I Ch· cel mal bun mljJoc cont e ro - lua ~ltretei a.~derU pitr~' 
ŞI clru nţl rll~ Pretul Cor. 1 Z 

----------------~~~~~~~~--------------------------~ . \ TIPOORAfiA OfiOROE NICHIN - A~O 1909. 
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