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tte 84 ' • • 1 Cultură franceză în Ungaria? E o im-l ales franţuzeşte? 
il efi" ZIlele trecute am avut pnle]uI de a con- I părechere de cuvinte care sună ca o iro- G ţ' t v • h v 

. ta În Arad un lucru foarte caracteristic nie. Un ungur ce se respectă un adevărat jf It e~era la n<:as r~ ":1 al v:c e. a'~ea toata 
ntru situaţia culturală din Ungaria. patriot« nu învaţă limbi străine nu citeste. cu t!ra .gerumana . ŞI nu ~gaseal. m~e1ect~al 

rt t' v' C! '-" I roman in ngana care sa nu fi ŞtlJt bme 
Un profesor francez, care în patria sa, 1, era l~tn ~trdame.. Ultuf

l 
a ~ngu~~a~ca poate nemţeşte. Azi numărul lor scade necontenit 

ntru convingeril~ sale politice regaliste, şi·a sta ~ a U~I e orice. cu t~ra str~ma,.a ap~- I şi nu se mai găsesc decât printre saşi şi În 
rdut postul, d. Â. Charlcs, anunţase în sulUl! le ~1I1t~ece chIar prin gemul ~ el o.ngl- I Bănat, unde însă nu se vorbeste limba lite

. ad o conferinţă literară cu dicţiuni din nal ŞI stralucitor. CuIt~ra ungu~easca cupnnd~ I rară ci mai mult un fel de ş~ăbească dia-

l
'a tori francezi. Nu era unul din cei mai t,?ate elem;nte1e unei. cultUri moderne ŞI lectală. 
I nr. frunte reprezentanţi ai cuIturei franceze, dispenseaza de cunoştll1ţ 1 altor culturi ! C~ 

Ij~ ~ . ~. ~. v at pentru cultura franceză stăm mult 
r în sfârşit, era un intelectual din franţa, Sa n:, credeţI ca~1 o. gluma. Cine a fac~t mai rău. Numărul intelectualilor noştri cari 
u! din reprezentanţii limbii şi Jiteraturii o şcoala. ungureasca, cme a. frecv~ntat ma- î~ţeleg un text fr~ncez e foarte mic şi se 

car u~ liceu ~nguresc - ŞI numarul ac~- citeşte foarte puţm franţuzeşte. , 
Şi Aradlll, înţelegem mai ales Aradul un

'. resc, şi·a arătat într'un mod nu se poate 
:."Iil::ai caracteristic toată icoana sa culturală. 
ti la in tot oraşul acesta de vre·o 65,000 de 
~mă,' uitori - opt persoane au :>umplut« sala, 
~ li:. intre cari 3 români, vre·o 4 francezi arun-
e 1. ti aici de soartă, şi abea un si/lgur 

'gur. 

şti,:: i\'u ne mai oprim asupra ImpreSieI ce va 
dus de aici profesorul francez, deşi pu

~,\.;; m aştepta cu o legitimă curiozitate capi-
''''. ce a făgăduit să rezerve Ungariei. Dar 

I lui nu-i o simplă întâmplare, ci un 
foarte tipic pentru toată situaţia cultu
din Ungaria. Pe când În România un 

.IHw"lIroTI~SOr., d. Simion Mîndrescu, se gândeşte 
care a unei reviste răspânditoare a 
germane spre a mai reduce influ

celei franceze prea înrădăcinate, şi spre 
imbogăţi cultura românească cu elernen· 

fOITA ZIARULUI -TRIBUNA~. 

Prj beg'ir~ a lui Ra1ll.s. 

A fost odată, foarte de mult, departe'n India, 
poveştilor, un puternic şi mândru [impArat 

Viţă veche, Dasarata, care se simţia nemân
căci nu avea nici un copil. Umilit in· su
I~i, el s'a rugat cu stăruint~, a adus jertfe 
ŞI cele trei soţii ale lui i-au născut una 

ă alta fiecare câte un fedor. 

Intâiul născut dintre cei trei fedori, Rama, era 
presus de firea omenească, şi frumos În 

. făptura lui, şi plin de putere şi de vÎr,tute 
mţel~pţ! şi evlavios. Săvârşind o faptă de 

ViteJie, el a căpătat mâna neasămănat de 
Sita, fiica lui Mithila, alt împărat pu-

Curten;, boieri, târgoveţi, osteni şi marea mul· 
a poporului il iubeau toti pe Rama, se ui

la ~l ca la soare răsare şi aşteptau cu ini· 
pline de nădejde ziua binecuvântată, când 

bă v~ lua stăpânirea. Impăratul slăbit acum de 
Ti ~ranete şi dorind să vadă şi el CU ochii vii fe
Sleirea obştească, s'a hotărât in cele din urmă 

se lapede de domnie şi să ridice pe Rama În 

• (!mi eşti, - a zis Rama - de două-ori stă-. . , 
- ŞI lmpărat, şi tat~, şi nu mi rămâne de
mă Supun», 

Nu este insă cu putin1ă viaţa liniştită nici când 

stora mtre n01 e dureros de mare - ştie .. . . 
bi ne că aceasta e concepţia ce se sădeşte I ~ A CUI e vma? y ~ fi poate Ş! a. ,:oas!ră 
în elevi în şcoale1e ungurcşti. Ea e o axiomă; In pa.rte, d,ar ~n~mal In ,~arte Amal ml.ca. V~na 
şi cine îndrăzneşte a se îndoi e un patriot 1 e a l~preJurafll,?\ polltlce ~n can trăIm. 
rău. De aici urmează dispreţul pentru orice T.ut sistemul POl~IC actual dm ţara. ~oastrd 
c~lItură străiniî, neglijarea limbilor străine. I ţwt:ştt de _a Il~ l!l~repta, .cu ttJa,te mlJloacele, 
LImba franceză nu se face aproape de loc pe Loaie co:ărtle, ~pre Il/aba Şl caltu:a un
în licee, cel mult ca un obiect facultativ pe glLr~asca .Şl d,e lf

A 
ne depărtc:- de orice cuJ

c~re elevii îl v pot prefer.i limbii greccyti. I tU1w, s!,ămo, lzo/an~u-Ile Illal ales de manie 
Lnnba germana? E o vIrtute a nu o In- eult,l:'l ale apusulUI,. 
văţa, a o neglija, şi profesorii se Întrec cu 1 ~Mljlo~cele de ~an uz~ază guvernele ur-
e~evii În virtutea asta ;) p8triotică '-, ~'~0trt bă f maresc In !TIod slstem;J,tlc sr:oput acesta. 
ta.nd~ asttel cu lT!uIt s~cces :\germamza.rea«.. Mai întâi şcoalele noastre surit prigonite 
S,~g;tr. P?porul A şJretv ŞI. gheşeftar al 1~1 IS-/ şi mai ales. puţinele şcoale secundare româ
rmI ll1jura, dar Invaţa limba nemţeasca. neşti sunt un spin În ochiul guvernelor. 

Ce ne priveşte însă pe noi cultura pă· I Li-se impune un orar de învăţământ egal 
turii intelectuale ungureşti? foarte mult. cu al, Iicee10r de stat, reducând şi exc1udând 
O parte foarte mare, poate majoritatea căr- I pe cât se poate studiul limbilor străine, silin
turarilor noştri, iese din aceleaş şcoale un· I du-le să ac10pte sistemul de jzolare -culturală 
gureşti, poartă pecetia aceleiaş culturi, aceleiaş al şcoalelor secundare ungureşti. In schimb 
gândiri ca şi cărturarii unguri. Urmările studiul limbii şi Jiteraturii ungureşti e impus 

omul are mai multe soţii, nici când fraţi născuţi 
din acel aş tat~ nu au şi aceiaş mumă. 

Ce-i drept) cele trei soţii ale lui Dasarata, iu
bindu-şi împărltescul soţ, iubiau şi pe Rama, 
care era fiiul lui. Cu atât mai vârtos il iubeau 
pe Rama fraţii săi, Barata şi Laosmana. Nici 
Rama insă, nici Barata nu fuseseră ,Iăptaţi de 
mumele lor, ceeace nu era bine, ci fiecare de 
câte o doică. 

Din această neîmplinire a datoriilor de mumă 
s'a pornit o mare urgie asupra casei împără
teşti. 

Văzând bucuria doicii lui Rama, doica lui Ba
rata, s'a simţit adânc jignită, s'a dus la Caicheia, 
muma lui, şi a deşteptat în sufletul ei simţămân~ 
tul firesc şi a to~ te covârşitor al iubirii de mamă. 

Se întâmplase, că În toiul unei bătălii Dasa
rata a fost greu rănit, iar Caicheia I a sc~pal de 
moarte scotându-l din învălmăşala luptei. Atunci 
Barala a făgăduit, că,j va implini două· dorjnţe, 
orişicare ar fi ele. 

»Cere, - j-a zis Mantara, doica, - să ridice pe 
Barata in scaun şi să"l exileze pe Rama pe timp 
de 14 ani~. 

Mult s'a sbătut Caicheia, căci era sotie bună, 
dar iubirea de mumă le covârşeşte toate şi ea 
s'a dat în cele din urmă biruită. 

O bucurie nemărginită a făcut să tresalte toate 
inimile când Rama a ur..:at treptele str~ll1citului 
scaun împărătesc: »mersul lui plin de mândrie 
şi fălnicia infătişi1rii lui îi Încântau pe toţi, şi la 
ivirea lui curtea împărătească s'a luminat cum 
toamna zarea lunei luminează nopţile ... 

Caicheia Însă se retrage in iatacul ei, Îşi des
bracă hainele scumpe şi îşi aruI'lcă giuvaericalele 
şi cade culcată la pământ strigând: »Aîci am să 
mor, dacă Rama nu va fi exilat şi Barata ridicat 
în scaun le 

Impăratul aleargă la ea, ca să afle, care e cauza 
desnădăjduirii ce·a cuprins-o. Mai inainte Însă de 
a-i da răspuns, ea stăruie, ca dânslll să făgădu
iască din nou, că·i va implini cererile. 

Iar după ce el făgădueşte, ea cere ca să·I exi
leze pe Rama in codrii pustii şi să ridice pe Ba-
rata in scaun. • 

In auzul acestor cuvinte Dasarata rămâne cu 
mintea oprită în loc, ,buimac ca căprioara ce se 
pomeneşte năpraznic taţi În faţă cu tigrul«. Za
darnic stăruie Însă, căci ea strigă: »Dacă ridici 
pe Rama in scaun, iau otravă şi mor aici subt 
ochii tăi le 

EI O roagă, îi face mustrări, o blastămi, îi 
pune in vedere, că se va stinge ca iarba în tim!, 
de secetă şi va muri afurisit de toţi, dacă-\ va 
alunga pe Rama În pustiu, îi cerşeşte mil~ in
genunchiat la picioarele ei şi cide in cele din 
urmi ca copacul tăiat din faţa \Jământului. Nu 
putta să dea ceea ce nu era a lui, fericirea po-
porului, şi nu prin voinţa lui, ci În virtutea na· 
şte ii era Rama rânduit să împărăţească. 

~ Dacă nu împlineşti ceeace ai făgăduit, -
striga Însă Caichtia, - vei fi acoperit de veş
nică ruşine: cea dintâiu datorie a omului e cre
dinţa j împărate nu călca vorba, pe care ai dat-o, 
şi alungă·) pe Rama», 

Rama însă, aflând cele petrecute, a declarat 
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şi controlat cu rigoare Încât în clasele 
cursului superior el se face curat ungureşte, 
cu nerespectarea limbii de predare a şcoalei 
însăşi, care-i cea românească. 

Am văzut mai sus dispreţul şcoalei un
gureşti pentu culturile străine. Ca un corn· 
plement Ia acestea se alătură felul cum 
guvernul înrâureşte asupra distribuţiei 
burselor româneşti. Cele mai multe din bur· 
sele româneşti sunt supuse controlului din 
partea guvernului. Cârmuirea uzează de în
fluenţa ei tot în scopul de mai sus, neper
miţând să-se acorde burse pentru străină
tate. 

Departe de-a se gândi să dea burse 
pentru universităţile din România, adminis
traţia fondurilor Gozsdu bunăoară nu 
poate da nici o bursă pentru Austria, Ger
mama, franţa sau orice ţară apuseană. 
Ministrul nu aprobă bursele ce s'ar da 
pmtra străillătate şi nici ullul din cd vre-o 
180 de bursieri al fondurilor Oozsda nu 
pot ieşi din ţară, dacă nu vor să-şi piardă 
subvenţia. 

Acesta-i sistemul de politică culturală a 
guvernelor urmărit cu multă consecinţă. EI 
Întră în mod organic în sistemul total de 
guvernământ, în politica de maghiarizare a 
cârmuirilor noastre. formula ei e: de-o parte 
Izolarea noastră de influenţa culturilor străine 
care fecundează şi liberează din cercul În
gust al culturii ungureşti, de altă parte îm
bibarea noastră cu cât mal multă cultură 
ungurească şi scopul ei definitive: maghia
rizarea noastră. 

Urmările sistemului ne apasă şi subt ra
port politic. Lipsindu-ne cărturari cunoscă
tori ai străinătăţii şi limbii ei, ne va lipsi 
putinţa de a ne pune în contact cu lumea 
politică din străinătate, de-a o informa şi lu
mina asupra situaţiei noastre prin contactul 
personal al oamenilor politici, pe la congrese 
şi conferinte internaţionale, prin articole de 
ziare, prin broşuri şi cărţi scrise În limba 
străinătăţii şi pentru străinătate. Iată scopul 
guvernelor atins: închişi în temniţa culturii 

ungureşti ele ne gâtuiesc naţionaJiceşte şi 
planul lor diavolesc va izbuti dacă nu vom 
avea energia rezistenţei. 

Ce-i de făcut? Conştiinţa pub'icului no
stru trebuie trezită, trebuie să îndreptăm ti
neretul, alături de limba şi cultura româ
nească, spre cultura veche a apusului luminat. 

Dacă autorităţile noastre bisericeşti ar 
avea mai multă energie şi demnitate, ele 
ar putea obţine dela guvern şi pe terenul 
acesta mai mult. In sânul cărturărimii noas
tre trebuie să trezim interesul pentru cul
tura străină germană şi franceză, mal ales 
cea din urmă, a cărei înfluenţă binefăcătoare 
ne va apropia în mentalitate, în stil şi gân
dire de cultura fraţilor din regat. 

Căci să nu uităm, încă odată, nU-l aici 
numai vorba de o apărare culturală CI ŞI 
politică a naţionalităţii noastre. 

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

Liga naţională ungară cerAnd ro
birea politică a preoIfior noştri. Liga 
naţională Ulzgarească ») Orszdgos M agyar 
Szovttslg';: a deliberat Dumineca trecuta 
asapra aşa zisului »ariico! al naţiOfla/ită
tilor« din proiectal de lege pentru tOllgrud. 
~upt preşidenţia scriit~rului ~tngur \ Berczik 
Arpdd s'a adoptat proplllluea secretarului 
dr. Csânyi Ouszttlvf an neomaghiar, cerâtt
du-se motificarea arilc_la/ai în senzul ilr
nuUor: congraa nil se va p!dti preoţilor 
prin autorit iţile bisericeşti ci dda ca.Y<l stR
tulai in mod illdil'idual. La delicte discipli
nare pentru atitudine »·/ilntipatriotisă<' a preo
ţi/or va judeca o autoritate disciplinara 
municipaltl sau. din partea stataluL 

Este de-a dreptul revoJI ăiar, cum toţi- nev
fi'ţii veniţi din Palestina l'or să paie' legi şi 
regulamente peste biserica noastra străveche. 
Autorittiţile noastre bisericeşti nu se gâlldesc 
nici acum in ora a douasprezecea să se 
mişte, să protesteze şi să clltme la lupili 
impotriva celei dm urmă injosiri şi umiliri 
a bisericii: aservirea ei compleda cătra or
ganele admillistraţiei statului? 

• 

fără şovăire, d e gata să-şi ia lumea în cap~ şerpi, şi scorpioni şi unde hrana o să le fie fructe 
»căci nu e nici o d1torie mai sfântă şi nici o pădureţe, iar culcuşul frunza uscat~. 
virtute mai mare decât să împlineşti C -eace a fă- . . .. 
giiduit tatăl tău şi să le fi părinţii r tăi t td . ~Num~.1 avcolo, unde ,eştt tu, pot să fIU feri: 

I o o eauna! Cita, _ II raspundea dansa; - unde nu te afli 
sup~s.!:... .. şi tu este iadul. - Mărăciniie mi se pare ca mă-

~1~1 rugămm.tea mameI sale Causalea, mc~ I tasea, spinii Îmi sunt deopotrivă cu catifeaua 
stălumţele celUilalt frate, Laxmana, nu·) fac să-şI cân::l merg În urma ta« 
schimbe gândul, şi dupâ ce cade in genunchi În ~ . ~ , . ,. ~ 
fata tatălui său şi a sotiei lui Caicheia, să duce Lax~an~, fratele a.dev~rat, n a .VOlt • n tCl t.l să 
cu inima tare să iee ziua bună dela iubita se desyarta de . Rama ~I .astfel ŞI a'! Impărţlt a· 
Sita sa vutl1J mtre slugile lor ŞI mtre săraCI, au sărutat 

. picioarele părinţilor săi şi au plecat în plânsetele 
Sita Însă nu vrea sll se desparti de dânsul, mulţimii ce-j însoţeşte până la holar. 

f:c~~~7t:~a trebuie să urmeze pe bărbatul ti până I Iar Dasarata stă cuprins de jale in palatul lui 
, acum pustiu, - mai fioros decât codrii p:ini de 

.'" Dacă azi tu, Rama,~ a zis ea, - vrei sA fiare, şi-şi aauce aminte, cum în tinereţele lui, 
pleci În codrii pustii, eu rup în calea ta iarba, ieşind la vânătoare de elefanţi, a tras săgeata in 
ca spicul ei cel aspru să nu te taie. Mai minu- pieptul unui biet tînăr ce venise cu ulciorul la 
nat decât palatele strălucitoare şi decât locaşu - râu, ca să ducă bătrânilor săi părinţi, nişte si
riie cereşti e pentru femeie ori şi care loc umbrit hastrii fără de vedere şi cum bătrânul pipăind 
de piciorul bărbatului său. Mergând după tine, trupul mort al fiului său, a strigat: Durerea, pe 
viteazul meu, voi fi fericită şi în codrul verde. care o simt acum, când singurul meu copil e 
Fără de tine nu e pentru mine nici o fericire şi mort În fata mea, să te cuprindă, prinţule, şi pe 
nici un cer,« tine in clipa mortii tale! 

In zadar j·a pus Rama În vedere nevoile şi »Acest blăstăm mă ajunge acum - zice el, 
primejdiile codrului fioros şi plin de râuri şi de - şi am să mor de dorul lui Rama, durerea a-
mlaştine, unde stau la pândă crocodili şi ele- ceasta·mi mistuie viaţa c.um razele soarelui mi
fanti şi printre spini şi ierburi aspre se târăsc şi stuie picătura de apă«. 

Armistiţiu. Aseară a avut loc 
rint.a. partidului kossu!hist, car:e În cen 
polItice era aşteptata de zile intr~ 
mare neastâmpăr. Preşedintele partid~ 
Kossuth, fiind iarăşi reţinut de bo~ 
s'a înfăţişat În conferinţă, dar şi-a o 

nicai dorintele în scrisoare. In aceasu 
soare d sa face schiţa situaţiei politice! 
plicată de chestiunea băncii indeperr 
şi apelează la sentimentele de Încred 
solidaritate ale membrilor, rugându·i 
găduie guvernului timpul necesar pen 
putea învinge 'prejudecăţile austriac 
chestiunea băncii. Conferinţa a VO~ 
credere deplină dlui Kossuth, asigurâ 
de sen timentele sale de alipire. la p. 
nerea deputatului Merey s'a luat apo' 
ciziunea, că partidul, înainte de final, 
negocierilor dintre cele două guvern· 
doreşte afişarea propunerii comisiei de· 
la ordinea zilei. In sfârşit comisia a 
încredere şi preşedintelui camerii, dlui' 
care în timpul din urmă a fost atac~ 
mai multe părţi. I 

Astfel flaşnetarii băncii independen 
amuţit pe neaşteptate. Chiotele del 
s'au stâns, adeverindu-se iarăşi că k I 
kossuthiştilor, mai presus de toate. 
»păzeşte-ţi mandatul«. - Criza lentă ~ 
juns în o nouă ipostază, dispărând de·c ~ 
dată din perspectiva situaţiei sabia lui ~ 
mode: demisia guvernului dimpreuni' 
ajurnarea camerii. t 

Mizerii şcolare În Bihor. I 

PrimHn articolul de mai jos, care G ~ 
luie o, stare de lucruri inspăimântătm 
care se afiă şcoalele noastre din Bihor ~ 
horul e c:urând fără şcoală. ori, cel ~ 
fără şcoală românească. Pe alocurea 
religia nu se mai propune româ·,~ 
Preoţii nu catechizează, iăr învăţătorul ~ 
gur care e adus acum În sat nu ştie ~ 
o boabă româneşte.. Trist, din cale ~ 
trist tablou ne desvălue corespondenj~,i 
mai la vale. 

EI mO~lre, iar CausaHa, soţia credincic~; 
doreşte Caicheiei noroc, apoi se arde de I 

rug alăturea cu trupul mort al soţului să::. ă 
~ll 

Acum sosesc la Barata, care se afla la ~. ~ 
său, soli trimişi de mama sa, ca să-I. ~ 
acasă. Când află că tatăl său a murit, R, (Vi 

fost exilat şi el însuşi are să fie ridkal in; . ,i 
Barata îşi Întoarce cu groază faţa dela ma rl 
ucigaşa, care. a ~ecinsttt casa lmpăriWea):(~( 
nu vrea să fie pariaş la marele păcat, den O 
nu voieşte să ia stăpânirea şi pleacă în· .~ 
unei oştiri să caute pe fratele său Rama ,itit 
aducă acasă, căci din nea Tt in neam rând; ti i 
ca cel mai mare dintre frati să ia stăpâni;~ ~e 

Rama îi răspunde însă, că cea dintâi dl: Su~ 
prinţului e credinţa, că pe credinţă e Înti !eal 
lumea) împărăţia şi tot harul şi astfel el i~ ~~ 
facă ceeace a făgăduit tatăl său. 

»Intoarce-te, - îi zice, - cinsteşte pt 
ta şi Întră În voile ei,fă-ti datoria, ca ţal' 
ramână fără stăpân<r. 

Ce ar fi putut să facă Barata!? EI Ir/1. 
se supună îndrumărilor primite dela fratt: .. ~ 
mai mare. S'a intors dar, ca să tină locul ~~'r 
său timp de 14 ani, iară Rama a ÎncepUI 
de Laxmana luptele din codrii pustii. 

* ..... -----------------------------------------------------------------1 
scurgerea, arderea, atât la bărbati cât ,i la femet, după cum o dovedesc ,crlsorile de recunoştinţă ee vindecă foarte repede prin~ ~ Boal818 secrefa! mentul "Gon-otol". Ac~st ?Iedleament se b~a. P.f e tu I un el S Il ele ti cor. comandele de 3 sticle cu 1 i cot. se expediau lrio' 
- - - - capătă pe laoga cea mal mare dl&creţiune dela F'armacla. Sa.lva.tor"ia Ru ... u. 1 (Slavonia), - • i .•• 

",-1 
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v'aş scrie ceva imbucurător de pela noi, cum? Pentru plata invăţătorească nici intr'o co~ 
u privire la stări politice, că de acelea nu mună nu găseş1i mecenati să ridice imprumuturi 

c
e01 

_ ci de cauze culturale, şcolare, - pentrucă Încasarea e foarte cu mare greutate 
intrgn';r corăspunde adevărului. Vă descriu incopciat~.--: Şcolile pela noi s'au inchis in inţe

lrtid" noastre şcolare cut? se afllt !n prezent lesl!,l I~gll dm a. 1868 art. XXXVJIl.~ Aplicarea 
~, 01 zice În tot comltatuJ, că bme nu le legII dm a. 1907 art. XXVII numai de aci înainte 

~ .boa'. ci numai in cercurile prot.opretoriale de va urma. Cu ajutorul şi Întrevenirea administra-
şI-a i Tinea unde le cunos; blne_ !n aceste tiei politice se vor infiinţa şcoli nu de stat ci 
lceasli' ~rcud, în a~ul. curent ~co~ar şc.o}tle au fost comunale. 
>Iitice, . de cătrA dlfente autontăţl politIce. Comunele vor fi silite a ridica impmmuturi pe 
tepen: talorii c:coalelor constatând sdderite refe· amortizare cu termin de 20-30 de ani, vor con
increa la sal~le de învăţământ şi locu!n,tele Învă- t~ibui toţi locuitorii la zidirea şi susţinerea şco
iu.i li au inaintat rapoartele la C?mlsl1:'."ea ad: hlor comunale, poporul cu vreme va simţi i vor 

2tivă Despre aceste scăderr, unII domni contribui şi birtaşii - domnii satelor, - şi de 
.r ~ert[ori ci să şi dovedească zelul lor f~ţă. de regulă ei vor fi ~pitropii ;- cu~a~oril şcoalelo~ 
stmti u ignorarea şi Înlăturarea autorităţilor comunal€". -. Ar fI de dont ca ŞI In acestea părţI 
I VO~: ; C le tot la administratia politică au in- să avem şcoh confesional~, că dară nu, vom sta 

Iona , • . f t ă f ţ' '! b' . t' lt 1 \. sigurât Ta orturi! Urm<trea este că coml~lunea 1 C?af e r u .cu unc lUni e lsenceş. I, cu u re I-
l . 1 Pt 'vă a dat ordin că unde 5cădenle au glonar naţIOnal e cu totul desconsIderat. 

ap.srll .!v 1'1 
tapi' onstatate să se mchlda şco I e. 1 Ştiu un sat românesc cu şcoală comunal!, in· 
final inul s'a executat. In cercul de Ceica anum~: vătător r0!l13n l - neu'!'blând pre~tu~ la c~tichi: 

.• bălşag şcoala gr.-tat. română conf, In 1 zare - mvăţătorul dm zel pafnoitc rtcdtaza 
~Ydern: ti, in Luncasprie, Top~ de sas, 5.ăldăbaA unţurtşte ru~d~i~l/lile tU tlevii! AŞ1iu comună ro
J e., r-or, rom. con1. ŞI m Topa de JOs şcoala. manească tot OIIC', unde de curand a fost ales 
a a· a1ă' caTe numai de doi ani e infiinţată, -ila şcoala comunală învăţător, care e ungur, şi 
dlui lev; luni sunt închise, instrucţia şcolară e nici un graiu nu ştie româneşte, cum va rosti 
atac: Tot aşa În cercul Tinea: în Capâlna, în acesta rugăciunile româneşte? In limba statului. 

~ .~ ş, .a. şcoli tot gr.· or. rom. con!. Şcolile Toate ac~ste stări ne dau mari gr!ji. Din .~ele 

d 
rcul Ceka cele gr.~or. rom. sunt in pwto- trecute ŞI prezente ne putem face Icoana VlltO-

n en tul Bejuşul~i, cele dela Ţinca se ~irl de rului, - care nu se poate mai mohorîtă l! ! 
del I Beliului. [n aceste pă,ţl sunt mal multe 
:ă k ne cu edificii Ş( olare, însă necorespun~ă. 
oate,şi neavând nici învăţător, au fost mchEe 
lentă e in lipsa de Învăţăh,r. 

I de·o comunele unde nu sunt învăţători poporul 
a luislă pe lec. In comunele unde, şcohl~ sunt 
,reun] J fiinddi sălarele invătă~Grt;~tt trebUie plă

v~ţătorilor - precum ŞI cVIl1.cv~nalele, 
Idele parochiali nu pot hce mmlca, aşa re
. tanta comunală încearcă cum să poată 
şcoala sau la stat ~al1 la C0ll11ma politică, 

u pus Î:t contact de pertractare cu administra-

Un preot bătrân. 

'Voci de presă 
despre alegerea din Oraviţa. 

Ziarul »Minerva« din Bucureşti şi a trimis un 
corespondent la Oravita. Reproducem câteva din 
impresiile sale culese la faţa locului: 

rămînem fără aceste ajutoare, dacă nu votăm cu can
didatul guvernamental... 

Eu personal, adăug;l preotul bănăţean, iti mărturi
sesc că am făcut o adevărată jertfă. Cu toate acestea 
mă lipsesc de banii ungurilor, dar nu-mi părăs~ 
turma! 

Preotul tăcu, ciizÎnd pe ginduri. Nu se mai auzea 
~ecît y~făitul loc?motivei ostenite şi zgomotul greu 
îl apasator al roţilor dela va g-oane. Lampa spînzurată 
In" tavam.t1 comparti!1lentului nostru, îşi tremura un 
mam~nchl de raz~ s!lOas~, t:ar~ mureau in ungherele 
cele lIlg11ste ale JIlcaperel. ChIpul rotund al vecinlliui 
meu .. cu fruntea umbrită subt marginile unei pălării 
man, era aproape ascuns în Întuneric. 

- Nement-Bogsân! se auzi vocea umfll\tă aproapi! 
autoritară, a şefului de tren. ' 

Ajullsesem în Bocş<1.-nemtească. 
Trenul pentru Oravita pleca la 3 dimineata, Am 

luaţ o tră~llr<1 şi am poposit in Baeşa, la un hotel. 
ţra mal ltlul.t ,un" han, mar~ de~ît un hotel. In stînga 

la mtrare, ~oua }ncapcn man, pllllc de zgomot şi de 
IUI11~. Ltllll1l1a razbea acolo cu allevoinţă, prin nourii 
groşI de fum, ce niivălea din pipele aprinse . 

Un tara~ d: IăL~tarj, ti~ani ~1I1g-uri, CÎntau plictisiţi 
cearc!aşe ŞI fnnturJ de am naţIOnale. La o masă ve
Ci:l,l, ciţi~a oal11~ni cheflii pocneau din degete şi po
tnveau elin căldle tactul muzicei. Dupăce Iăutarii fă
cură o [iallză scurtă, unul dintre chefuitori se răsti 
într'o romÎncască stricată, pon111cind ba11llei să cînte 
ceva romineşte. 

Jos, în restaurant,. pe cînd luam masa, necl1noscutul 
se apropie de mine. Din vorbă În vorbă, aflai că 
străinul acesta e romin. 

f.:1 imi spunea cu un zimbet plin de cinism: 
-- Eu mi-s romÎn renegat, dragile domnule... ',Re-

neg'at" aşa îmi spun toţi rominii de aici, dar eu nu 
vreau să ştiu de asta! Mi-s diplomat cu matură si fac 
serviciu de vice-notar comunal... ' 

Inoportullul meu tovarăş de masă era, negreşit, cam 
atins de beutură, ceeace nu-I Împiedeca sii spună a
devărul. 

litică. 
lre G .. • I ă t susţinătorii de şcoli confeslo.na e s poa e 
tătm şcoli şi locuinţe \nvăţătoreşh precum pre: 

J\\utra vice-notarului mă turburase peste măslÎră, 
Încît simţiam o poftă nestăpînită ca să-I batjocoresc, 
să-I 1Ill1ilesc cît Illai mult. Dar el a priceput, se vede, 
starea mea sufletească, c,1 a Început Îndată să-mi arate 
o dragoste exagerat;l, piinii de prefăcatorie, care m'a 
dP",gl.l~t:~t ~i nul mult, 

Tren!! I a1c~';~a [,('",le ci 1i1!,;de p()~olllorik ale Balla- -= Eu tot iubesc pl' rom ini, draghe dOlllri [, le. Îl!l i 
tuilli. In" 111::11.11 7i1,'i ş(',',w;1!' albllrii, p;\tak de 

... -:1I1'~1 ' ' ~ . ) c;,nUil(l'a el ., ,~ .. ~.- - -. --;~-... _-...,.... .. --.- .... .,..-., 

Bih(J( eg-ea, e fo::.rte -ll1Ică speranţă. Dacă unele 
cel ii 'ar' zidi şcoli şi le-ar aranja, mai rămâne 
:urea pendentă plata invăt~t.orullli, care trebuie 
'Omâ' ,unar sau trellunar anticipată! De unde şi 
.torul ~~~ ___ . __ ._,. ______ ,~----_. __ ._,-_._~~ 
ştie sta e În dteva trăsături începutul marelui 

cale indic» Ramaiana t, despre care poetul el 
denl~ ,i zice: 

,Cât timp aicea pe pământ 
Se înalţă munţi şi râuri curg 
Pe buze omene~ti mereu 

d 
Va răsuna Ramaiana. el. •• 

i să:; ă răsuna fără îndoială, căci până chIar .. ŞI In 
le câleva trăsături sunt aşezate temelnie fi

,Ia ~'i ale vieţii noastre pe pământ. .. . 
,ă.I: eace poetul a zis sunt acum d?uă mII ŞI 
, ~'va suje de ani era adevărat atunCI, e adevă
It In' şi azi şi adevărat are să rămâie şi. du~ă alt~ 

de ani iar ceeace e adevărat e ŞI bme, ŞI 
~ea)J ' 
d. os. 
• ec/ O, Coşbuc a tradus In r~!1'ân~şte ~pisodu!, 
In ,care Dasarata omoară pe fllul sthastnlor orbI! 
~a ,~,cine cunoaşte acest mic episod poate să-şI 
'~n~.:. închipuire despre frumuseţile marelui poem, 
lanl." e cuprinde aproape 50.000 versuri, , A 

.i d,: Sunt frumuseţi care înalţă sufletul şl·I mdru
Într, ză spre Vieţuire fărl de prihan:l, şi de aceea 

el i~ tul zice: 

Ir/1, 

)Oe vei gusta, cât mai trăieşti 
Nectarul din Ramaiana 
Nesăţios, eşti înţelept, 
Pios şi fără de păcat. 

,Acesta e rostul adevărat al artei: ea are să ne 
alle unde înşine prin noi nu ne putem ridica. 

/. Slavid. 

z':l.V;~ ,',,' -!1'f-"?,';f',·' .' " , "',' .. -"'d j';'" ._ .• "'.-:.,_.; , .... ,,,,'.,, I ~---~, ...... _1.1. M'am sdit ,il C:1l11era mea, unde am :tf!ormit relwclc. 
ne es uşile; ce se :,i('~', .1':111 în 111'll"'e e ,'lllut~lIjlii. Ahi:l ap:lC;l"em vre-o flou;i cm~"ri lI<.: SOU1Il, (1I1d lll'lm 

CăIMoream spre Oraviţa. A",,;(!.! (1 r:lk rn;)i <;(Ilnii dt'STi::I,:;t: Intl"'c111 Zr;Ol11ot asurzitor. O mina Vi~llro'bă 
prin Timişoara. Dar autoriWţile maghiare, voind să m{1 ajJw(a6C l:t l!l1H'ri si ~1;1 :'l:lilllra eli l'.lkr,.'. 
împiedice sosirea la akgeri a multor fruntaşi romîni, Era vice-llotarul, beat mort, cu încă vre-o trei .',re-
închisese în ziua aceea Jinia directă, subt. cuvînt că negaţi«. 
circLllaţia trenurilor este intrerupt;\. Din această cauză, - Să 1111 te superi, frate draghe, bolborosi el. Eu 
am fost nevoit să fac un mare înconjur, erin Gatia, mi-s romin bun şi eu iubesc pe vaL.. Aici nu mai 
Jidovin şi Bocşa-nemtească, unde trebuia sa poposesc este sobă (cameră) la hotel şi noi venit să culcăm la 
pînă dimineaţa, tine ... 

Sigur, Într'un compartiment îngust, mi se părea că M'am sculat, enervat şi buimăcit de somn. Intr'o 
lîncezesc între zidurile unei temniti. Mă gîndeam la clipă am fost imbrăcat şi m'am coborît jos, în vreme 
hunii ramini din Lugoj, atît de oţeliti in focul luptei ce din camera mea se auziau sforăiturile beţivilor, 
nationale, revedeam chipul blajin dar hoUrit al tînă- Mai tîrziu, la Oravita, care nu mi-a fost surprinderea, 
rului diacon Gaşpar şi ascultam din nou destăinui riie cînd am Întîlnit în mijlocul taberei maghiare, În rîn-
şi poveţele lui de frate ... Apoi Jupta, marea luptă de clurile partizanilor lui Siegescu, pe »generosul~ paroh 
a doua zi, Îmi apărea cumplită şi dîrjă, cu suflete de dela Oataia ... 
fier şi cu inimi vîndute, cu apostoli senini şi cu vîn- Aceştia erau, În adevăr, cei mai primejdioşi duşmani 
ziltori de neam, luptîndu-se toţi, Într'o învălmăşeală ai neamului. 
u,iaşă, în hotarele cîmpului de alegeri înconjuraţi de =========--=-=-======= 
puşti şi baionete. 

Tocmai începusem să mă plictisesc, cu gîndurile 
mele singuratice, cînd uşa compartimentului se des
chise şi un preot bătrîn, cu barba şi n1ustăţile rase, 
veni să-mi tină tovărăşie. 

Ne-am imprietenit repede. 
Tovarăşul meu de călătorie mergea la Oravita, pen

tru alegere. E,~a romÎn, şi dUl?ă mărturisi.rea lu!, ~oia 
să Între În mIJlocul poporuluI, pe care ţtnea sa-I un
bărbăteze la luptă. 

_ Cît am luptat cu mine. însl~mi, imi spunea bă
trînul paroh, pînă cînd am Ishutlt să scap de ispita 
duşmanilor noştri... 

Şi preotul greco-orielltal. începu să-mi vorbească 
de starea nenorocită a preoţilor dlll Banat, care duc 
lipsă de multe, .sun~ orop~iti de .a.utorităţi şi n'au, adesea 
nici cu ce să'ş] hraneasca familia, 

_ Guvernul maghiar, continuă tovarăşul meu de 
drum, a căutat să' ne vie în, ajutor, pri!1 acordarea 
unor snbvenţiuni anuale, numl!e :>cong;ru~", care au 
mai ridicat puţin starea noastl:~ matenala. C~l t?at~ 
aceste, acum, În ajunul alegem, suntem amemnţaţl sa 

Din Români •• 
Conferinţa d lui Obedeanu. Aseară şi-a 

tinut la Ateneu d. Obedeanu conferinţa sa vor· 
bind despre ltClasele privilegiate şi meritul per
sonal la noi in trecuh. 

Conferenţiarul face pe scurt un istoric al co
lonizări Daciei. Arată influienţa barbarilor perin
daţi prin Dacia asupra popoarelor băstinase s'a 
ocuput de epoca evului mediu, când titlurile de 
nobleţă să acordau in urma faptelor de vitejie. 
Acelaşi lucru se petrecea şi în ţările româneşti, 
când domnitorii răsplăteau diferitele isprăvi cu 
ranguri boiereşti. Citează mai multe pagini din 
cronicile lui Neculcea, Miron Costisl şi alţi cro
n'cari, din C2Ti reese că aristocrati nostră a avut 
la baza ei ideile democratice. In timp~1 epocei 
fana~io1ilor, titlurile de nobleţe devin ereditare. 

'l'elefbn 28~. S'~ descb1s cea ~ai nouă 
Telefbn 28"', 

Depasit de parhlllerll, 1.lItrum.~Jlte medieale. materii de ballt 
clagiai, apl\fste pentru Ingrijita .. bolnavilor, obieote 4e guai,t 
(preservatin), de bărbierit. ş1 prntrn meDagi; clalnrl. 1ioberurL. 
eom.}l1I8Itll, ape mlDenie, v1nw1 medio1nat6, prepl\rati.ve pe»n-

t valie de partumerii, lucruri de artă şi diferite articole, alimentare, bomboane; Tlpsell lJl dI1erit.e maieriL 

M' t ha ,1 Sot 111. Kolozsvar, Fe!cncz J6zscf-ut 2. 
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Adunarea poporală . 

• T R 1 B U,...:N.:.:....A=-c ____ ~--------1-0-M-a-rt-ie~ll 

.,- - v __ \ :C~~~lU:~~~-~ie~~~~~~;~·-,:~olae Popea, a gils~t nu ti·s'a dat, ca p~nt~u ~rgjntii lui .' 
adăpost în Pelnic şi a ocupat posţul,de adml- un?s de ros, _~~-tl VinZI sufletul ŞI 
nistrator parohhl cu titlul. provlsorlC In ~ceasţă I se~ştl turma, fă,_~ndu.t~ A un~alt~ oarb~.s 
comună, sau mai corect ZIS, a fost oct.rolat dl~ alaturea cu ~Jtl traşI tmpmşl -: CI, 
prezidiu comunei bisericeşti pe ~ază Ilegală ŞI I ca. să ~ondu~1 p~porul pe căr.ănle I 

mult mă mir, că venerabilul conslsto~ dm C;.- I M~n.tUltotul~1 ChrIStos! O-ta eşll c~ pa~ 
ransebeş tol ere a z ă de ani de zile -.m manJ~şte CUIbul s.llu. Oa:e la remtoa 
detrîmeniul b:sericii - această stare de anomahe, I sat ŞI - ca să mă expwn cu Xenoph 
lipsind astfel CO;l1una bisericească de dreptul ~! I un )Kataba~js« - ret:agere, Rli~kwărt,3 
cardinal de a şi alege parohul său} .~arc drept II I rU!1g. -: atat de ruşm~s a. ~ tale ~I 

»patriotică<~. din Orşova. 

Un ruşinos nes \l('ces al Burdiştilor. 
- Rt>laţie specială. -

Orşova, la 8 Martie 1909. 

Adunarea poporală ţinută la 2] Februarie 
a. c. în comuna fruntaşă Mehadia şi mani
festaţiunea imposantă a poporului nostru 
grăniţeresc, aderent de partidului naţional, faţă 
de ţinuta demnă a deputaţilor noştri na
ţionali, precum şi votul de neîncredere, proA 

nuntat cu unanimitate, faţă de atitudinea 
jignitoare intereselor poporului nostru din 
graniţă, a actualului deputat dietaJ, trădător 
de neam, al cercului Caransebeş: Constan
tin Burdia, au scos din sărite haita şovi
niştiIor din comuna noastră Orşova, cari 
prin rezoluţiunea primită unanim de căfră 
cei 2000 alegători români, îşi văd pericli· 
tată oala cu carne, de care nu se pot des
părţi şi la care ţin morţiş. Indată după adu-

compete neconditionat conform legii. prinCIpIU, cum te vor fi pnmlt petmc 
. .. . adunarea din Mehadii s'au purtat atât 

. Revenind la ?ble.ctul ad~năTI1 P?90r~le ~atn?- Aceasta numai ei şi sfin1ia ta O veţi şt 
tlce convocătorn el a J mal angajat ŞI pus In 
miş~are codrmii, ace >ti combatanti neobositi ai Un gră/lifer Izaţionalist dt lângă 
faimosului Burdia, precum şi intreg aparatul ad 
minislrativ al comunităţii de avere, pururea cre-
dincios sUpânului său, - dova~ă sllI:f .conven
ltculele lui Darabancz D011e, alias Mlml, avute 
neintrerupt in localul comu;lităţii de avere cu şe
ful acestui oficiu - spre a anima poporul de a 
lua parte la adunare. Nu mai puţin decât două 
săptămâni au alergat patrioţii, devotaţi şi servili 
tuturor guvernelor ţării. cari se perândă după 
vremuri, În ruptul capului, gâfâind, dela Casă ia 
casă, de frica nationaliştilor Îşi pierduse chiar 
mintile, căutând aderenţi, căci patria eia În pe
ricol. 

Nesuccesul ruşinos. 

Stând lucrurile astfel, ne aşteptam la rezultate 

Din Străinitata. 
Mari inundaţii În Bulgaria. Se 

că mari inundaţiuni au loc in Bulgaria 
Linia de cale ftrată RlIsciuc-Varna e; 
stricată. U"gă Novi·8azar calea ferată 
ruptă pe intindere de un kilom. Gara 
este de terioratâ. 

Conflictul austro·sâr, narea din Mehadia aceşti patrioţi patentaţi, 
aparţinători partidului constituţional, au ţi-

... ___ ~ nut o consfătuire, hotărând şi ei - În ciuda 
naţionaliştilor - convocarea unei adunări 
poporale în comuna Orşova, voind astfel 
- după spusa lor - a întuneca grandio
sul succes al adunării din Mehadia. 

mari, epocale, căci convocătorii palam et publice I Răspunsul 
Îşi băteau piept 11 şi se lăudau in gura mare, că 

:.--. .-~ ...:..----

Preludiile adunării. 

Terminul acestei adunări, ai cărei convocători 
8unt nişte lefegii, oficianţi şi alte elemente a ideii 
de stat, devotaţi cu trup cu suflet stăpânirii, s'a 
fixat pe ziua de 7 Martie a. c. orele 10 a. m., 
iar locul designat pentru adunare, era să fie piaţa 
principală din Orş )va, numită »Schela~. Voind 
dânşii a aranja În s~it mare şi Împun~or. a~u: 

_~n~.2..-'":·---t..· 'it! p .... Oc_v'.,te" nesie 1T1?lr. ",i f!lr 
•• Ul\... .. ',---...:t'· sa ~ ..... \.l'-~-tT J7"1:' ..... - ~~~.,. 

dar neavând bani la dispoziţie - bagseama nu 
le-a succes a căpăta de sus, dela stăpân - in 
lipsa acestui ,nervus rerum~ au improvizat iute 
şi de grabă O colectă În Orşova pentru acope
rirea cheltuielilor necesare, încredinţând pe un 
oareşi-care Darabancz Dame, poreclil »Mi mi «, ro
mân de origine, un individ de o existenţă catifi
nară, unealtă oarbă a )domnilor.-, un »şpiţli« no
torie, de primul rang şi fără păreclh' În ţinutul 
nostru, să umble cu colecta pela aderenţii par
tidului guvernamental. Rezultatul acestei colecte 
- după cum sunt informat - a fost câteva co
roane. 

Corifeii adunării au anunţat cu mare emfază in 
fituica locală »Orsova es Videkel!:, al cărei re
dactor e un şvab renegat, de profesiune tipo· 
graf, fără nici o calificaţiune, neştiind nici o 
iotă ungureşte, că Ja adunare vor lua parte mai 
mulţi deputaţ dietali din partidul cOl!stituţional, 
au tipărit placa te lungi de un metru, in trei limbi: 
ungureşte, româneşte şi nemţeşle, apelând la sim
ţemintele patriotice ale poporului nostru şi in vi
tâod alegătorii să vină cu mic cu mare la acest 
tămbăIău spre a da - dupăcum zic in afiş -
:.expresiune iubirii şi alipirii faţă de deputatul 
Constantin Burdiat:. Au designat oratorii, între 
alţii şi pe preotul Ioan Chendi, importat şi adus 
d~ vânturi din ,fundul ~rdealului în ccmuna gră
mţerească Petmc, o ruşine a neamului românesc, 
un blestem pe capul bieţilor Pelniceni, servil şi 
pururea agreatul guvernului şi instrumentului a
cestuia, lui Constantin Burdia. Acest preot ne
v~ednjc prin tinuta sa perversă şi mârşavă, ma· 
",festată cu ocaziunea Înfiinţării gimnaziului de 
stat din Caransebeş, şi·a atras ura şi dispreţul 
intregului popor român din graniţă. Observ, că 
acest Ioan Chendi, fiind silit a-şi părăsi cuibul 
respectiv parohia sa din Ardeal, pe timpul epi: 

a sosit momentlll să strivească pe naţionalişti, pe Ministru) de externe Milovanovi~ 
aceşti. drădăto:i ~e patie«, aşa, Îo<:at deputaţi~ . c1arat că guvernul sârbesc va răs~! 
noştr! nu vor v mal cuteza ~ă calce I~ ~t.ara lUI două zile la nota Austriei care a j, 
Burdla«, dupacum nUfl1~şte cu predlle.ţle acest v , .• 

domn şi sateliţii lui ace;t colţ de ţară - se Iău. data de .contele . ~orgach: . ( 
dau, că ne vor soarbe aşazicând intr'o lingură de D. Milovanovici a mal declarat 
apă. Şi după tmte aceste sforţări, ce să. vezi? unor deputaţi, că după părerea d.s.:.· 
»Partariant montes el nascitar ridicalus mus«. critică a încetat şi că de azi k . 

Adunarea patriotică nu s'a ţinut, deputatii con- conflict intre Monarhie şi Serbia es' 
stituţionali, intre cari ~ra vorba ş,i deA noul Guvernul sârbesc va începe, pro: 
deputat .Szegtszlw Joz~tf, nu s ~u mdem- timpul ce) mai scurt neaocierile c 
oat a vem la adunare ŞI lucrul a ramas balUl. l' V· .'. t'? 
C~uza e, că aranjatorii observând, că afară de netu

v 
dJn. Jena}1 ,?1mlst~ul de 

~ativa oficianţi din O, şova.l... slugarnici guvernului, sp.era, ca de .a~tadata Serbia va p!, .. 
-pormr:;t r.8StrU del~ Ta'te - - p~", ~~ -in: ~rg.,jlVanSUn msemnate pe teren 
~er~ările dt; ~~ăgire -: n~ se însufl.eţeşte de nomic. Referit; r la . cOilveqţia C{l. 

Idc:le . parttJu.ul :onstltyllonal, ba dm contră austro-sârbă dl Milovanovici a deci: 
osandmdu·le, adera neclmtlt la programul nostru ~ '1. d - d' . , ,! 
national - dupăcu!l1 s'a dovedit În mod ecla- ~atoale ~. n~ ~re ca 1!1 pnClr: 1 
tant şi incontestabil la adunarea din Mehadia - diplomatice sa Izbucneasca conf!:,; 
prevăzând nesuccesul ruşinos, au preferit a nu Serbia şi Austro-Ungaria, - Eurc 
ţin.e~ adunarea I?roi,ec1aj~. fire~te, că spre Iiniyştirea tot posibilul pentru a împiedeca o 
spiritelor, COl1stJtutlo~alll ~u . IscodIt făr~ zabavâ cu armele. Sper, că conflictul se H 
un rnnediU, d~mn de gemahtatea lor. S au scu- f- v v ~. d" . v I ţ' lOi~: 
zat adecă Îllaintea aderenţi!or, că deputaţii, Î!1vi- ara .var~an e sange ş~ ca re a Il !: 
tati la adunare, acum, in timp de iarnă, nu sunt Serbia .ŞI A.ustro-Ungana vor deve, 
dispuşi a intreprinJe o călătorie până la Orşova, bune ŞI amicale, precum Între Oerr 
~ă ~u s'a găsit I~ici un orator c~pa~i1. a vorbI Franţa după conflictul provocat di 
In hmba germ:·n", etc., ca~z~ adevarata Illsă era tiunea Marocului. Că Serbia n'a ink 
teama, ca nu cumva termmandu·se adunarea cu v h' . d' i 
un fiasco teribil. patriotii din Orşova, deoJarte sa atac: J~on~r la, apare jl. In . 
să cadă din graţia stăpânirilor, fiind discreditaţi rarea ~~ n a facut concentran de 
pe vecie înaintea guvernului, iară de altă parte, fruntaru. 
ar fi urmat un dezastru fatal pentru politica gu
vernamentală. 

Un rătăcit. 

Un comunicat of> 

Se an~nţă din Belgrad: Ast~zi inai~~e::l 
s'a pubhcat următorul comunicat ofICIaL .. d 

De incheiere a jaug, că preotul Ioan Chendi dn legătură cu tratativele ce au urc 
din Petnic, cel cu musca pe căciulă, la porunca puterile semnatare ale tratatului dela Bi' .,,'~ 
stăpânirii a fost cel dintâi, care şi-a ţinut de da- ~ 
torinţă a veni, ce e mai mult Încă În 6 Martie, tative prin cari se tindea a influenţa as.: 
cu trenul de amiazi, la Orşova - se înţelege cu biei ca să renunţe, în interesul păcei, la 1 
vorbir~a. în bu~un~r, făcută. dopă placul ~domn.i- sa in privinţa cedărei unei părţi din:' 1 
lore caCI .~ummal~1 eŢa deslg,nat de orator f~stlv Bosniei şi Herţegovinei, guvernul rusei( 1 
al a~u~ăfII, duml1lal~1 era chlemat a da l;ct!1 de I zit de intenţiunea ca demnitatea Serbiei~;· ~ 
patnotlsm poporulUI nostru. Dar amar sa mşe· ~. .. ~. . • If .( 
lat, căci neţinându·s.e adunarea patriotică, a tre- catuşi de puţm atmsa a mtervemt In .~ 
buit să se întoarcă, CU buzele umflate şi - du- cal pe lângă guvernuJ sârbesc. Acesta' ~ 
rere - fără merite patriotice, În satul său.... motivele, cari au Îndemnat pe guve~t J 

Părinte, părinte! Trebuie să ştii, că reverenda, 
ce o porţi, nu ţi·s'a dat, ca să te lapezi de nea
mul şi parohienii, din a căror sudoare trăieşti; 

sfătuiască Serbia ca se dea o declarapun: , ~ 
zul arătat, In urma căreia convocarea C(i • 

europene nu ar mai fi fost necesară. 

Fabrioa de spălat cu aburi Cu ma~inării1e sale cele mai mederne, aranj .. tă cu puteri eleetrice, spall:! . 
(urlţ~ albituri btrbltf!Jti fi de dame, şi tot felul de linKerie t:u preţuri Jt 

~~K.R1ST ALYCiCi~ - La o aami c. trece peste zece cor" pacbetftl .e ,.trlmlt. porto·' 

K.lstaly g~zmos6 gyâr, Kolozsva., Pâlyaudvar. 
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uvernul sârbesc a decis, să se conformeze 
lui sfat, întrucât aceasta va fi posibil rn \imi-

. intereselor nationale sârbeşti. 
~le Clj,l talia, Franţa' şi Anglia s'au asociat la sfatul 
:a pa~~ ical al Rusiei, dând prin aceasta o dovadă a 
!intoar 'rii de pace şi dorinţei lor sincere, de a fi de 
~t1~pho' rd cu vederile celorlalte puteri, al căror sen
wart,~Cent de dreptate şi iubire de pace sunt o parte 
e ŞI i • d' t " etnict:egrantă a mere ereI noas re naţlona e, 

It aţ.tat Meteria! de război pentru Serbia. 
ve I Şl 

lâ "Politische Correspondenzc află din Constan, 
ng~ pol că ambasadorul Serbiei ceruse guvernului 

rcesc permisiunea de a putea tra!lspOlta prin 
reia materialul de război ce a sosit pentru 
bÎa la Salonic. 
Acest transport se compune din următoarele 
[eete: 

Ig . 45 de I~zi CU muniţii. 10.734 kgr. 
:Jaana: 3 lăzi cu m?de~e de arme 576 kgr. 
e t:- Diverse prolectl!e 59.232 kgr. 3 . Alte proiectile 11.512 kgr. 

ara 2DOO de lăzi capsult", 2.801 kgr. 
. Diverse mateiiale şi accesorii pentru tunuri, 
,875 kgr. 
Cererea ambasadorului Serbiei a fost refuzată şi 

• SaAf' torit~tile turceşti ,au primit ordin de a nu per· 
, 'te trecerea acelUI t, ansport. 

11 urma acestui ordin, oficiul vamal din Sa
oprit descărcarea transportului de pe 

ră5~ Să hotărască scupcina. 

'e a i Se anuntă din Belgrad: Guvernul sârbesc e 
otărât sA supună chestiunea conflictului delibe· 

arat· ri Sl:upcinei. Ministrul de externe va face cu· 
l d,~ oscute, in cea mai apropiată şedinţă a scupci· 
~i Î~ ei, toate demersurile ce·a Întreprins În chestiunea 
ia :; onflictului cu Austro-Ungaria, prezentând pro-

es elul de răspuns la nota monarchiei precum şi 
. pro: spunsul Rusiei. Guvernul doreşte, ca linia de 
Ile conduită În acţiunile lui viitoare s'o demarce 

de upcina. 

vap:~------------------------------
teren '. • 

en, Abona\11 cari până acum nu şj.au 
deci:chitat abonamentul, sunt rugaţi prin 

)ricir: ceasta să solvească atât restanţele 
::mfli, it ,i abonamentele înainte, căd În 

az contrar du pA 8 zile vom fi siliti 
sista exped~area ziarului. 

;e \'~ 

;iuni:: 
AdtninisttOatia "Tribunei". 

ieve:,......-------,---------
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I~LrORMA ~ItrliI. 
A RAD, 9 Martie n. 1900, 

rentru fratii din Italia. 
:t ot· publicăm azi coledele din Sinitea prin 
nte::t~itr~pul d. Stefan Cârnaţ; cu. tasul din 
ieial: ,bls~'lca din V. VeLmţe prin părintele An
I urc d~el Horvath, colecta eLevei Cornelia Miloş 
1 Br dtn :w ~cedollia între conşcoLari şi colecta 

as" d,/uz SImeon Miloş din Macedonia. 
~i, la Dr, Altxandru Marfa advocat Upova Cor. 5.-
lin:' Dr. Constantin. Missits» » • 5.-
JSei( 1," Georgt Dragu, cand, de advocat » 2.-
Jiei ~ Seo~or R.otariu, fost forestier) Prigor • 2.-

ofta ,Rotaria soţia - - - - ~ 1.
'fi 11): Oav:ll Capşa, jude Nicula - - ~ 1.-
;!a; Vas~e Cosma, econom - - - ~ 1.-
emt Vaslle Htdieş econom - - - > 1.-
tiUT:: , Traian Mur~~; Icomersant Ierlof - 7> 2,-
1 eo' ,COlecta învaţatorului Vasile Miclea din 

Jertof intre elevii sai - - - , 2.-
Cu discu~ ~n. biserica din V. Velenţe 

prifl panntele An.drei Horvath - , 5.-
St Solecta ~ dill Sinitea a epitropului 

eJQIl Carnal dela: Emil Popovici 
~r~~ţ 1 cor. Mărioara Popovici 1 cor. 
~ I~I~ Popovici 20 bani, Florica Pof VICI 20, bani, Stefan Cârnaţ epitrop 
Cor. ,Mltru Tomuţa jude 1 cor. Teo

or Tnpa ]0 bani, Ioan Zăhoi 20 bani, 

Dada ~iviş 20 bani, Stefan Măruşter 
60 bam, Lena Luca 40 bani Ghiula 
Cioba 4 bani, Savu MicuJa 50 bani 
Vas.ilica Micula 4 bani, Mihai Cioba 8 
bani, Petru Frenţ 20 bani Mihai Ri
v~~ 20 bani, Flore Tomuţa'20 bani, Va
sllle Bozgan 34 bani, Stefan Demian 
1 cor. Ioan Tomuţa 10 bani Ioan Ri
viş 20 bani, flore Riviş 20 'bani Ioan 
Mot 1 cor. fiţa Luca t cor. Măriuţa 
Măruşter 4 bani, Ana Măruşter 16 bani 
Pavel Lunga ş.i soţia 40 bani, Măriu~ 
Lun.ga 20. bam, Pavel Lunga tirlăr 20 
bam, Xema Lunga 20 bani, Ana Riviş, 
George Riviş câte 20 bani, flore Petrişor 
40 bani Ioan Mot tînăr 40 bani Mihai 
Brânda 40 bani, flore Bozgan' 1 cor. 
Ioan Micula 20 bani, George Zahoi 1 
cor. Măriuţa Tripa 50 bani, flore To
muta (şuşu) 40 bani, Stefan Siiartău 
40 bani, Persida Thipei 10 bani, Si
meon Cârnaţ 20 bani, Stefan Moţ 10 b.t 

Pavel Măruşteri 20 bani, Petru Măru
şteri 10 bani, Ilie Luca, Floriţa Chirilla, 
Floare Tomuţa şi Vasile Gabor câte 
1 cor, Fiare Gabor 20 bani, George 
Lăcatiş 80 bani, Ioan Usca 60 bani, 
Nicolae Ardelean 20 bani, Pavel Usca 
a tolului 10 bani, Vasilie Usca 10 bani, 
T oadeT Drăgan 20 bani, Alexa Usca 
40 bani, Milru Lo;:lOş 20 bani, Flore 
Lopoş 20 bani, Pavel Riviş 40 bani, 
Saveta Vidovid, Floriţa Dcmian şi Ioan 
Măruşter nr. 174 câte 20 bani, Paşcu 
Cioba 10 bani, Ioan Măruşter nr. 82 
şi Vasilie Micuta câte 1 co '" Antoniu 
Chişărău 40 bani, Pavel Zimbran 6 bani, 
Ioan Oemian 60 bani, Teodor Stoica 
40 bani, Pavel Stoica 1 COL, Florita 
Stoica 40 bani, Vasllie Usca llf. 180. 
Vasile Cârnaţ, Ioan Sighete şi Ioan 
Cârnaţ câte 20 bani, Ilie Micula 40 bani, 
Petru Balint, învăţător 1 cor. laolaltă; Cor. 34.36 

Colee!« tlevei Corne/ia Miloş din 
Macedonia între conşcolari dela Cor
nelia Miloş -'S, Vioara Magda- '2, 
Petru Magda -'2, floare Magda -'2, 
Gheorghe CătăU -'4, Alexandru lşt· 
fan -'4, Iosif Lupşescu -'] O, Ida 
Zlatariu -'2, Ida lştfan -'2, Roman 
Rusanda -'2, Maria Ogodeseu -'4, 
luliana Petrascu -'2, Aniţa Dumitru 
-'2, Arternie Mioc -'10, Elena Pe
,traseu -'2, floare Agodescu -'2, So· 
fia Cătău -'4, Ion Magda -'2, Floare 
Cioban -'2, - - - - Laolaltă 

Colecta d. Stefan Miloş din Mace
donia dela Ioan Avramuţ 2' -, Simeon 
Miloş Înv, pens. 1'-, Petru Mioc 1'-, 
Artemie lştfan 1'-" George Mărginenţu 
1'-, ioan Agodescu cassar -'50, Ioan 
Bacueu -'40, Ioan Mioc -'50, Ioan 
Zlatariu -'30, Moisă Petraşcu -'20, 
Petru Petraşcu -'20, Simeon Ursu
leseu - 20, Pava Babescu -'20, Petru 
Mioc -'40, Cornelia Miloş -'20, lda 
Milos -'20, Silvia Miloş -'20, Vioara 
M!loş -'20, luliana Miloş -'50, Lup
şes cu Iosif -'50, Lupşescu Cecilia -'50 
Rica Mescu -'20, Ioan Magda -'40, 
Sch1iffer Istfan -'40, Andrei Giuchici 
-'60, Treica Bugaru -'40, Ion Petraşcu 
-'40, Adam Dan -'30, Martin (ştfan 
-'30, George Mioc -'60, Iosif Mioc 
-'40, Vasa Oherbon epit. 1'-, Artemie 

-'68. 

Bugaru 1'-, Moisă lştvan jud. 1'-, 
Petru Rusanda -'30, Matei Cătău -'40, 
Iosif Ursulescu)'-, floare Mărgineanţu 
-'50, _. - - - Total: 20'40 ----

Listele noastit precedente 

laolaltă 

82'44 
3331·98 
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_ Implinirea scaunului episcopesc din 
Caransebeş. Cetim in ~Budapeştl Hirlapc:: Si
nodul diecesei de Caransebeş, incă la 4 Octom
vrie, a. ales episcop in locul răposatului Ni
colae Popea pe arhimandritul filaret Musta. Ou· 
vemul Însi, ineă n'a propus Majestăţii Sale spre 
intărire alegerea lui Musta, deoarece, dupăcum 
anunţA ,.K. E,c:, elesul episcop a refuzat de-a lm-

piinii mai m Jlte conditii stabilite de minis 
cultelor. Contele Apponyi, in urma unor ire 
larităţi şi neglijenţe descoperite in dieceza 
Caransebeş, a' ordonat la timpul său, I 

cetare, iar pe baza celor ieşite la iveală in CUI 

cercetării a pretins să se porneascl disciplin: 
impotriva lui. Dr. Traian Badescu, ref~rentul 
sericesc, - ceeace Însă episcopul Filaret Ml 
a refuzat să implinească. [n chestiunea acea 
la încel"utul anului, însuşi Filaret Musta s'a ~ 
zentat in audienţă la ministru, iar eri s'a înt 
şat în audienţă şi Badescu. Cu ocaziunea 
dienţei, Badescu i-a adus ministrului la cunoştir 
că a demiiionat din postul său de seCie 

Badescu a stat cam douăzeci de minute În 
daia ministrului, dar, dupăcum spun cei in! 
formaţi, nici demisionarea lui n'a grăbit intAri 
alegerii lui Filaret Must!. Pe teritorut diece 
de Caransebeş de altfel se vor face nu pe 
mult alegerile siFlodale. Partidul patriotiv a ~ 

candidaţi pretutindeni şi speră că cei 36 can 
daţi ai partidului vor învinge la alegeri şi as' 
va avea majoritate absolută in si nod . 

- Deputaţi croaţI bAtuti. Dumineca t 
c~tă o s~enă frumo~~ă s'a desfăşurat publicu 
dm caplt~la Croaţi el. Deputatul Supilo ieş: 
toc"!a! dtn~r'o c~fenea. Un individ veni sp 
el :Icandu-I: »ŞI eu fac parte din legiun 
naţională croată! ~ (pe care Supilo o ins! 
tase în ziarul său) apoi îi aplică o palrr 
Supilo încercă să se apere, dar fu Încunj 
rat de un grup de persoane, cari îl atace: 
lovindu·l cu bastoane şi cu pumnii. Alţi d 
deputaţi Baniamin şi Pribicevici îi ven; 
într'ajutor dar fură bătuţi straşnic dimpreu' , 
cu Supilo. Cu hainele deranjate Supilo i 
buti să scape retrăgându·se într'o casă î 
vecinată. Pricina bătăii este antagonism 
politic dintrp membrii coaliţ~ei ser~~,~·~ 
şi partidul starcevician, care a organizat 
legiunea naţională croată. 

- Alegere de capelan. OI Nicolae CodreaJ 
a fost ales, În 8/21 februarie, cu unanimitatea v 
turilar capelan în comuna Şiclău. 

. - ~romoţiune. Zilele trecute d. Iancu 1. Giurg 
dlll Sacele a fost promorat doctor în medicină la UI 
versitatea din Budapesta. 

- Medalie comemorativă. Un comitet COl 

pus din profesori universitari şi alţi bărbaţi 
seamă din România, a decis a se bate o met 
tie comemorativă populară numită .Medalia Uni 
Principatelor«. Medalia va purta, pe versa: CI 
pul primului domnitor peste ambele ţări sure 
cu inscripţia Cuza Vodă 1820-1873; iar pe J 
verso: O alegorie reprezentând g~neraţia trecu 
două fete, t~rile surori dându·şi mâna, în fUl 
curge Milcovul~ d'asupra lui răsare soarele, : 
razele soarelui se află inscripţia: iubire, pace 
unire; generaţia de azi reprezenta1ă printr'o 
meie care În :unună simbolurile Moldovei şi Mt. .. 
teniei; sus: «In amintirea a 50-ei aniversări a 
unirii Principatelor«, iar de desubt: 1859-5/24 
lan.-1909. 

- Prezidentul Ateneulul. Câţiva fruntaş;, 
din Bucureşti au luat hotărârea să aleagă prezi. 
dent al Ateneului de acolo pe domnul Ioan Ka
linderu, fost prezident al ,Academiei Românec: 
administratorul domeniilor Coroanei. 

- Un literat Într'o Înaltă funcţie de stat 
Ziarele din Bucureşti vestesc că d. Caton Teodorian. 
autorul romanului < Sîngele Solovenilor~, a fost nu, 
mit inspector agricol, din postul de director de pre
fectură al judeţului Vîlcea. 

t Ioan A. Lupan. Sâmbătă in 20 Februarif 
n. Ia orele 11 noaptea - scrie 7>Oaz.Tr,c - a 
incetat din viaţă in Arco (Tirolul sudic) dupl 
lungi şi grele suferinţe tâf1ărul Ioan A. Lupar 
din Braşov, jurist in anul III la academia d( 
drepturi din Pojon. in etate de 21 ani. Cuprim 
de o grea boală de piept, tânărul Lupan a plecat 
la sfatul medicilor din Braşov, acum 6 săptămân 
la Arco, pentruca in dima mai caldă a aceste~ 
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ţări să şi redobândea~~ săTlăt~tea sdrunc!~a!ă. A 
plecat, insoţit de dormle de blfle ale famIliei sale 
~i ale prietenilor săi - spre a nu se mai reÎn
toarce. Boala grea l'a repus in florea tineretii 
departe de sânul familiei sale, deşi În zilele din 
urmă a boalei a avut dorinţa fierbinte de a se 
reintoarce acasă spre a fi Înmormântat În pă
mântui patriei sale, Dorinţa aceasta nu i-s'a putut 
Indeplini, căci medicii au opdt transportarea bol
navului pe un drum atât de lung şi obositor. 
A avut Însă mullămirea sufletească de a vedea 
in ultimele zile ale vietii sale În jurul său pe 
iubiţii sfii v~ri Nicolae Oancea Înv. în Braşov şi 
Constantin Oancea medicinist, cari au alergat 
acum 8 zile la Arco, pentru ca să aducă pe bol· 
.av acasă. 

- O bancă sJovăcească in Budapesta. 
In Budapesta s'a constituit la 1 Martie o bancă 
s)ovăcească in a cărei direcţie au Întrat deputatii 
Hodza, Skicsak şi Be1la. Banca convoacă adu
nare generală in care se va propune alegerea 
d-Iui deputat Vlad in direcţiune. ..B. H.« atacă 
fireşte cu multă furie banca aducându-i Învinuirea 
banală a panslavismului. Noi urăm băncii ace
steia succeâ. 

- 1054 de abonaţi noui a strâns ziarul so· 
cialist ,Nepszava.« in timp de - două zile de 
propagandă, cum însuşi declară. Olt ar progresa 
pr~sa noastrA dacă ar putea spori numărul abo
nafilor numai cu jumAtate fn curs de - un an 
jntreg. 

x Tot felul de chipiuri militare şi de alte 
uniforme, apoi da căi şi calpace din materia cea 
mai bună şi În preţuri ieftine. fabricate proprii. 
Weber Pdl, măiestru specialist pentru confecţio' 
narea chipiurilor. Caşovia (Kassa) fa utcza. 

x Leac sigur împotriva boalei de po:ci, pre
tul unui pacht:t de incercare 36 de f 1. 
Fără căldură se poate face în timp de 5 mi

nute romul cel mei bun matelia pentru 1 J. 32 
de fiI. i'~ ntru un fi ru d-:: C07na';: 40 de fii., un 
litru dt' rach u 20 de H la fu~care f acon se ală· 
turi şi modul de Intrebu'n1aie. 
Cremă de lapte de ghiqce'--_~5JJz; Cel mai bun 

kac pentru curăţilul pltlu şi a teIlUTliT,Cl.l·af!1ara
de pishui in timp de tre, zile şi o face alba şl 
clUelală. 

Văpseaua de păr Neri!. După o în'rebuintare 
fmprumută r ărului cea mai frumoaa cui oare 
origiml/ă, bai de, brune'ă Sli u neagră. 

Dulapuri pentm jarmacii de casă, articole de 
agricultura in preturile cele mai ieftiri<'. 

Toate de vânzare la Fekete MihAJy, d~oghe
rie, Târgu-M \,răşlt i ("'arosvâ :arhely), Szekenyl
ter. 

----_.=.~~--------~------------------

Dltim.e Infopmaţiunf. 
- Prin telefoD. -

Şedinla Camerei. 
Budapesta, 9 Mariie. 

Preşedin~ele Justh, des~hide şedinţa la 
_ orele 10 ŞI Ufl sfert. Prezmtă raportul co
"~nei de incompatibilitate în chestiunea 
d~ înc~ţJbilitate a fostului prim mi-
nistru Szel1.·~ . 

J\:'\ in istru 1 agriculfu"rii .. do. D.ardnyi depune 
prOIectul ~es~re co~on~zăn ŞI parceIări. 

v ~~ contm~a apOI discuţia pe paragrafi a 
dam de vemt. 

La .p .. 3. Wekerle: Propune ca veniteIe 
muncitonlor, dacă nu trec peste 500 co. 
roane, să nu fie puse la dare. Camera pri
meşte. 

L~ p. 12. Sandor P. Propune ca numai 
ve n~tul curat să poată servi de bază arun
cuIUl. 

Nagy D. Sprijineşte propunerea lu San
dor P. 

Eber A. Consimte în teorie' cu propu
nerea-lui Sandor P., crede însă că nu se 
poate ptme În practică_ 

PolonytD.: Crede absurdă ideea d-Iui 
WekerJe, conform căreia cetăţenii ar trebui 

:.TRIBUNAc. 

să mai plătească dare şi după banii ce~1 
dau În dare. 

La p. 21 Vazsonyi V.: Se plânge că 
În Budapesta s'a urcat prea mult darea de 
venit a funcţionarilor. Cere ca cei cu leafă 
mai mică de 3000 coroane, să nu fie puşi 
Ia dare şi pentru banii de chirie. 

poronyi G.: Sprijineşte propunerea lui 
Vazsonyi. 

Wekerff: Soune că darea de venit şi 
de altfel s'a redus cu 313.000 coroane şi 
deci cere abandonarea propunerii lui Vazsonyi 
Camera primeşte paragraful din chestiune 
În textul său original. 

Convocarea conferintei balcanice, 
Se te1fgrajiază din londra. 

Mâine, Miercuri, ambasador i Angliei, 
franţei, Rusiei şi Italiei se vor Înfăţişa 
inaintea ministrului de externe austro-un· 
gar, d. Aehrenthal, ca săi remită notele 
primite dela guvernele lor cu privire la 
convocarea de urgenţă a cr nferinţei bal 
canice. Ca făcând parte din Comitetul Du
nărean, Serbia Încă va fi repreziniată În 
conferinţă. 

Bosnia inseparabilă. 

10 Martie n. I 

nistrului reg. ung. de agricuHură, sunt I S! 
şt~me prin autorită file superioare ale ptt 
(consistor, inspector şcolar, oficiu Silvan! 
ru2".ările economiJor prin antistiile comUn,' 
puţin cu o lună înainte de a se incepe. 
respectiv. 

• 
"Economia" excdenta foaie economicii di~r 

sebeş,. a apărut. Nr, 5 cuprinde un bogat şi i!lL . 
matenal economic. O recomand,lm tuturora pt 
priveşte şi interesează afacerile economice. 

• 
Curs practic de Iăptărit in Ciacova. 

şcoala de Iăptărit de subt conducerea dir 
şeoalei economLe din Ciacova la 1 Aprilie 
se va deschide pe durata unui an un curs 
tic de l41ptărit. Elevji pe lângă intreţinere gl' 
vor primi instrucţiune teoretică şi practl 
toate ramurile /ăptâritului. Se vor primi tim .. 
naloşi, nepătafi, cari au trecut de 17 ani şi . 
scrie şi ceti. Rugările adresate ministrului 
ling. de agricultură şi provăzute cu atesta: 
botez, de vaccinare, atestat medical, de mOTI 
şi cu atestat şcolar, sunt a se trimite la dire ' 
l1~a şcoalei economice din Ciacova. 

• 
impărţire de seminţe. Vestim pe m 

reuniunei noastre agricole, că subscJisul C("· 

va împărti Între membrii in mod gratui: 1 

primăvara anului de faţă seminţe de trifoi'~ 
lut~rna şi d~ napi de nuiret. Cererile pe 

O telegramă din Serajevo anunţă: Con- fi împărtăşiţi membrii să le inainteze la C(f 

si/ial prol'incial din Bosnia, În prima sa cel mai târziu până la 10 Martie. Membrii 
părtăşi1i cu asemenea seminţe în anii trecuji, .:' 

şedinţa, ţinută azi, a ad~Js o hO~ărî~e prin rugati a ne face raport cât mai am~nuntitd:' 
care se declară că Basma apartme l/lsepa- recolta avută şi despre experienţele făcD' 
rabiL /Ilonarhiei aastro,uJlgare şi se reca- cultura acestor plante de nutret. Sibiiu, 16 ( 
noaşte dreptul de succesiune În tron a Casei n. 190? Comite~ul cent::!1 al «~~~niunii) r, 
de Habsburg şi asupra ei. I de agrlcul~ură din. cormtatl!l. .SlbllU». I ani, I 

BIBLIOGRAFII. 
A aoărut: Nr. 2 Biblioteca bunilor ternderi' 

leel\ne~p1*--de--. .o...--Asmusen. Pretui 25 
bani. Bucureşti. Depozit: Gh, Ş1erba, str. Radu 
Vodă, nr. 22. 

La librăria" Tribunei" se află de vânzare 
următoarele cărţi: 

Spiritul critic în cultura românească, de 
Ibrăileanu preţul 2 cor., + 10 fiI. 

In lumea dreptăţii de nuvele şi schiţe, Ioan 
Al. Brătescu Voineşti 2 cor., + 10 fiI. 

Legenda funigeilor, poem dramatic în 3 
acte de St. O.losif şi D. Anghel 1 cor.,+ 1 O fiI. 

:.Apus de soare«, dIa nă În 4 ade de Delavran
cea. Preţul 2 .cor. plus 20 fiI. 

:.Povestiri«, de H. C. Andersen, ilustr~te de V. 
Pedersen, tradus de Ruxanda Vlahuţa. Preţul 2'50 
cor. plus 30 fll. 

No. 41 Bibl. Rom. Socec. ~Povestea copilă
riei«, amintiri de Ion Dragoslav. Pretul 30 fiI. 
plus 5 fiI. 

No. 37 :tDreptatea Mării", nuvele traducere din 
greceşte de V. KostopoJ. Pretul 30 fl/. plus 5 fii. 

No. 45-46 »Noi şi Vechic schite, nuvele de 
J, A. Basarabescu. Pretul 55 fjl. plus 10 fiI. 

No. 51 .Eden Anto" povestiri, traducere din 
italieneşte de D. Tomescu. Preţul 30 fii. plus 
5 fileri. 

No 52 ~ Deschiderea cursului de Istorie Na
ţională« de M, Kogălniceanu 30 fiI. plus 5 fiI. 

EeonODlie: 
Cur~ de stupărit În Oădollo. La stupi:1a 

statulu! din Godo!la se tin şi În anul acesta şase 
cursuri de stupănt, şi anume: Din 1-18 Maiu 
pelJtru plugari! di." 24 Maiu pâml În 10 Iunie 
p~ntru cod ren!, dl~ 1~-27 Iunie pentru preoti, 
din 1-18 luhe ŞI din 26 Iulie - 12 August 
pent~u învăţători, iar din 15-28 August rentru 
femel. la .fJeca~e. cu~) vor fi admişi câte 20 de 
ascul!ăton, can I~ tImpul cursului vor primi şi 
fntretlnerea gratuită, Iar celor cari vor dovedi În 
~ugarea pent~u ,rri.mire, că sunt lipsiti de mijloace, 
II-se vor restlt~1 ŞI spesele de cl1Iătorie. Rugările 
provăzute cu timbru de I coroană, adresate mi. 

cuta, prezldent. VIctor Torda Ş ta rr li, secretar. 

Piaţa de bucate din Aradul-nou in 9 Ma 

Timpul s'a Înmuiat din nou dar e caprici 
nesfatornic. Nu avem şliiÎ Îndestulătoare d.· 
starea sămănă\urilor. Vremea anormală le·a in. ' 
enţat şi pe_ele. Tendinţa negoţului de 
statornică. 

Iată vînzările drn piaţa de azi: 
200 rnăji metrice de grâu 1 J.40- '60 
3,u păpuşoi (cucuruz) 6.00 - 6.80 

sic.ră 9.5u- 9,60 
ovăs 7. 0- 7.B3 

orz 7.50- 7.60 

Pretv.rile În coroane la câte 50 de kgr. 

Bursa de mărfuri ,1 efecte din 
Blldapesta, 9 MartIe J~l 

Grâu pe Apriiie 1909 
Sl1cară pe ApriJe 
Cucuruz pe Maiu 
Q{>Î's pe Aprilie 

25,62-25.64 
18.30-18.32 
14.56-1.(,58 Un 
17 .18 - 17.2Gi. 

INCHEIEREA la I ORĂ şi jum.: •. ~~ 
Pretul cerealelor după 100 klg. a fost urtmk, 

Grâu nou " ·~t 
De Tisa - - - - 26 K. 55-26 K. 85'~~ 
Din comitatul Albei - 26 :t 15 26 , 5C: ~1 
De Pe~ta - - - - 26 ) 20-26 , 56 1 b, 
Bănăţenesc -. - - 26 :. 50- 26 , &l DI 
De Badea - - - - 26 ~ 30-26 , 78 hl 
S.cară - - - - 19 ~ 70 - 19 ) !Xlllii 
Ouul de nutret.cvalit.1. 17 :. --17 ) ~ 

:. :. calitaha a 11. 16 ~ 50-16 • j)"uu 
Ovăs ~ ) 1. 17 ) 55-18 } -

~ ~ ) II. -17 :t 25-17 ) 55· 111 

Cucuruz - - - - 14 ) 05-14 ) 25 " 'ICI 

Redactor responsabil Constantin SaVJI. " 
II 

Editor proprietar Gheorghe Nichin. 

A nun t. 
Un bajat român, inteligent, care po 

perfect şi Hmba maghiară. se prime~!e 
Invaţăcel Ja librărid. Ingusz J. es fi., Ar 
strada Weitzer J4n08. 
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~andidatde adyocat~ I~d:;':='::t;:te ~<lI'! 
GU prlxi bllul. ZWORN ER B 

! are in can :elaria subscrisului. A I ~ • 
deadreptul. ~":':'ARATORUL DE tMP.llAT ANIMALE 

Or. Toma lenciu I KOLOZsvAB. Rona-o. 1 SI. ,-__ 
Animalele BA SP ţr1. 
mitA cât !le poate de 
prollspete 111 neba
llte. Trebue Indl('ai 
'n 001 fo mA si!. se In
tAmpl! prepe.rarea i 

N 

adv. t Puj. 

fabricaţia cea mai bună de 

lE L 
tălpi. fabricaţia proprie de partea 

I Ahetalor, în asortimentul ce! 
mare, cu toată scumpetea se găsesc 

preţurile cete mai ieftine 
-)n~l1lagazinul:~de:pele al lui . ;.:~.~~ 

Jon8f Săndor 
DAPEST III., Tavasz u. 1 

Distins cu diploma 
de recunoştinţă 

:: În anul 1904. II 

Catalogul ilu~ 
strat a preţu
rilor g14 atuit. 

cere'- n S' at cel mai bun cosmeUc pentrr vffia a v . Of mAni şi faţă, contra pistrnilor 
a necuril.ţenidor de pe faţi. 1 borcan 1 aN, 

'fiAra SaI t- apârl faţa de pArleall ş~ , u va Of, face pelea alU ca laptele, 
băI fo:z.a şi crem, 1 cutie 1 coroau •. 

nnun Sal"ator In timpul cel mai SCUTi 
a~ 1 ,face pelea finl'l ~i fragt:dl. 
bucată O coroană. 

raf de pelo SIt Nr, 1II. on P1E!dics
, . ! ti a.va or ment sigur contra a-
d~rii mânilor şi Il picioarelor, abiloiut nestrl· 
elOS. 1 cutie 1 coroan •. 

:~i nirt de vin (Franzbrandwein) Salvator l 
5i Un medic8went de casă CUD(lscol (are nn trebut 
2G1i lipeea.scl ,diu nici o c~ijă. Se retol!landl 1, 

orice ricealli, dorere de c~p) ndgren(i, j\Jnglliuri, 
'll'Jkreuml ,i ischios. Preţul unet sUcle 1 coroad,. 

~~~wedisch8 Tropten. (Picături de 
85. '~ue"'la) o doftorie probaU ~o.ntra boalalor d~. 
5C ~J U stomac. O sticl&. orljlllali 1 caroul f ~~Isam pentru bătături :le~~~~:r~r~~~r~!: 

!Xl . b~tălură, pelca tntărit&. SIlU negel. Pretul lW61 

~. lhele cu pensulă 70 filerL 
al i To~te aceste preparate sunt 
_ ! • IUUmtl atunci veritabile dacă , 
55) lunt provăzute cu marca de 
25 I . :Icut cSalVltoo. 

Comandele din provil1ţl 
. le executi prompt ,i cu bă

gare de seaml. 

s. Mittelbacb, 
farmacia şi drogheria la Salvator. 

Zca.gr:aa.b 
«(' roalia). 

mam1fereloJ mai 
mari sA li-se 8e ,aU 
lmestinf\Je.- Penm: 
lmpaohetare soco· 
teau num!\! rheltuJe
- Iila mele. _. 

• Prepe.tf>ţle tugrijlt!\, 
arti'tlci, 1D fe,rm' 

Daţunli\, IUNll 
trainlo, preturi mO

dera~ I 

Kormendi Mihâly 
:tnchanic şi electroteh:n.ic 

C' U j (Koloz.svAr) Egyetcm-u. 1. 

FabricI ~i rep\'!ră aparate pene) 
tru ingineri, aparate de ,coal-
~i fizice, mai departe ~onerie ţ 
ell'dric&. (le caR~ şi aparate el 
leetrice mellicinale, maşini o. 
eusul, de sl~1"i~, biciclete. Ţine 
'in deposlt pă: ~i ainguratice 
Fentru condu~t<': dectrice) bi· 
cicJele ~i !11';~ini de cusut te' 

~. 

l. 

Vânzare de altoi de vita. 
Cine voieşte struguri fru
moşi şi sinătoşi să se ad
reseze cu încredere cătră 

VITYE MI KLOS 
la firma de viţă de vie 
condusi cu mullă con-

•. ştiinţă În 
- O SoC 8 a n ă d. -
(tom. Torontal) unde se 
găsesc cele mal variate 
altoaie de calitatea 1 a, 
soluri de viţă de vie pen· 
tru vin şi struguri de 
conservat, precum şi viţă 
americană! netedă şi cu 
rădă~ini deasemenea se 1 
găsesc viţe de rangul Il 

cu preţul cel mai ieftin. Soiuri pentru chioscuri. 

Preţ curent trimitem gratis 'II franco. 
Dintre multele scrisori de recunoştinţă, publicăm 

UDa singuri: 
Tornaf61d, (up. Szecslsziget, corn. Zala) 1907 Sept. 30' 
Cele 800 de altoaie cu ridlcini comandate de la 
Dta au dat un rezultal foarte bun. Nici unul nu s'a 
uscat ci au crescut aşa de lungi că au trecut de un 
par de 2 m. şi a trebuit să tai din ei j soiurî1e sunt 
dhtinxe. Voi recomanda bucuros din ele prietel1îlor 
şi cunşcLlţilor şi te rog s"'mi trimiţi un catalog pri
vitor la soiuri ,1 preţuri Cu IUmă Aadrel Hajda. 

7 

Invenţie nouA t Invenţie DouA 

M?arl. de oţel pentrtt Intrebuin.are in eco
nomie '1 a~sl ml!clnl excelent orzul, cucu
rUlul ~I graul, se lDvArtc cu mâna, puterea de 
munci a unui băiat de 6 ani I kilogram p. 
mi n a t - pe lângă garanţă. 

Pretul 1.4 coroane. 
fac aparate pentru desfacerea IIminţel 

de. lucern~ şi de trifoin, de mlnat cu puterea 
Of! cu n:anaf de aplicat '1n maşina de 1mblltil 
on de sme sUtătoare. Preţurile si! se tntrebe. 

Kadar Gyula 
fabrici de aparate de desfAcut Il· 
mAnta trifoiului şi atelier de repa

raturi de maşine. 
:: OI~ADEA. .. lVIAI~E :: 
N agyvâ.14 ad (Vi1anytelep meltct) 

80,000 . pruni bosne~ci altoiţi 
pentru pn săd re, de specia cu fructe ma i 
mari şi deosebit de frumoasr, de coloue 
neagră, el re au fest premiate cu prima 
dplomă a guvernului ţărei din Sariljevo, la 
expoziţia din Viena, Budapesta şi la expo
ziţia univers llă dm Paris (u medalia de 
argint. 

Se află S ,ne vânzare la 

Sava T. Koj dici, Brcka (Bosnia) 
din pt pin7era proprie. 

Dela 

THEIL JOZSEF 
fabricant de sala.ntA şi cârnAţArU 

in Media, (Medgyes) 
se capătă următoarele; 

Cârl1AttrH pe Ianuarie: 
Salam! ung. prima - - - - preţuIt kg. Cor. 2-75 

pretul se urcă lunar cu 10 fil, 
Cârnaţ veritabil de Crakovia - ~ ~ ~ 1 '90 

,. de Paris - - - ». ~ C 1'40 
~ veritabil de Debreţin - ,.» ~ :o 1'70 
:o de şuncă - - - ~ II II ,. ,îo4(J 
II de Galiţia ~ , , ~ l'';Q 
,. afumată - - - - ,.. ",' ,. 1'70 

Şuncă a!umată - - - - ,.,. ,. ,. 1 SO 
Salamă cărnoasă de Cluj ,. » ,. 1'60 
Slănină de Debreţin afum. şi cu ardei :o • ,. ,. 1'44 

,. groasă albă - - - - ,. ,. ~ ,. bW 
c afumată - - - c ,. » ,. 1'50 

Catalog de preturi se capătă dela Thei 1 J 6zaef 
fabricant de salamă in l\<:ledia.~ (Medgyel). 

~~~~~~~~~~W~~~~~_ 

Z~nithul da gumă 
d('ja dupl\ oA~V!It zile s'a dOTedft 
prin mU de scrisori de reo11Doş;w" 

. dovedeşţe cA 

specialităţile (p rese:rv.a.ti ve) 
pentr1t dame 01 domni, lnventate sub numele ZeRlih 8tlD.t 
oele mai d~ lncredllre, lUI iirlol slhlAiai4.la. Qeeace era 
defectul udor de pA.nifo acum .. 

Preţul' 1 duzld de Zenlth peain domal 8 cor., 
1 buaiA Zenltll pe.ir1ldam8 1 eor. 

La comandA vA rugAm 8A fiti aten~ la numele 
zeDiih., oloi numai. etunol e veritabil, \taeA e provin' 
ou marCA Ualth. - Se trimite ln Btrllna.iakt !şi tu tari 
~ IAngA 09a ma! mare discrelle. rMom. '" au ramburai. 

Alientur& principali tn Ungaria: 

DEUTSCH IZIDOR 
•• gula de lastrumeate medloale ti pean t.lJrijlreac. 

bolaavilor. 
Sz abadka., KOBsuth-u. 
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-cine doreşte a cumpăra 

i· ~ 
t&l'lf'1I_1~ 

•• D. Ii fI1fli'f~~~ D m II II • 
II 

II 

II 

~I 
• • 

Instalaţie eledrlcl Instalaţie electricA t II 

DERl UL JANOS II 
Szeged, Fekete sas utcza 16. 

Primul atelier de ascuţit şi mellrat brloo!e din Seghedilt. II 
Depolit de brh'e (prima calilatf), f~l!uţed, e~Ute de 

ltllftllSr IIi de ('\I.ID;', precum şi de diferite obIecte de l' 
otel. Ascute şi mdireală mft~iDt d". tun ". p.rnttll . &8I1!cnl '. 
~ I'al, cu preţurile cele mai moderate ŞI se angaJeaza si 
pregătească orice obiecte ~l < 

de hrauşa aceasia. ~:. ,J! Ci7' 
)1ulIdtorJi primnc Â" ' ~2~ ".J' • 

- fiilor. - , ~ . 
~ -, .... 6'~ 

Tinf> 'În df'posit toti al"· ~ >~ ~ ... 
tlclii de [riuri!'. ~ ~, .. 

6 brice trimis~ deod~tă -~ ~ ~ 
spre ascuţire se expedează ~ ~~ li ' 

porto-lranco. @Z =;> 

•••••• ~ ••• HIIII. 

..... OOO'OOOOO.O.OOOOGGC.OC~ 

i Szolak JO%sef i 
., fabricant şi turnAtor artistie de obiede de .. 
1) bronz, eandelabre, table de ftrmi de lQetal G 
: Kassa, Pogâny.utcza 9. : 

D r~"', Lucreazll pentru fabricanţi de mobil~ O ., 1131 :' după orice ~e'3emn pl'irţi de metal ne ee- Q 

: ii\ &Ml •• :.:- :,:::~ tabl. de metal pentnl I ! ~r firme de advoeati, mediei, fabricanţi, CJ 
;; totodatl table pentru comune şi numere de ead. G 

I 
Totodată ae {ace eandelabre pentru case, eafenele şi bi· Os' 

. seriei, până la cele mai luxoase şi complicate cu preţuri 

moderate. -

D.O.OOoOOOOooOO •• OO •• OOOO.O 

Recomandă de-asemcD08 pra.cticf'le (maşini) 

• cuptoara de fept • 
h1 toate versaţi!Ja dela execu\ia celll mal 

simplă pinl la cea mal elegant!. 
Atrage atenţiunea ono public din locahtate şi 

din tmprejurime asupra atelierul oi său de 

• IAcltuşaria, ,1 constructia • 

care-i cel mai mare din tot Sibiiul 
,i l>" care l-am instalat conform eerinţelor 
:noderne ,i l-am Vnestrat ca. puteri excelente 
de mUllcă t Primeso ori-ce-fel de con~trlilc~ii 

atiDglloare de aceasti branse, precum: 

Retomandă fabrlcatltle Il!! 

casse det: 
de orice mArimef." I 

atrulte din mater!ll ( 
mai bun 'II mal t 

F b · ă J dulapu' a fi C • cerate,.' 
poait/!, 111 cu i dori-sI,: 
tru casse de ecomrl 
lapuri de bani ~i ' 
mente totCelul de' 
ce se ţin de hrani' . 

J 

TrimIt gratis ,1 tuneo l~ . 
zlunl (proiecte de chel. 
pentru casae de banl,!II· ( 

de fert (,parchert) ctr, la 
rid 

== E. Purece-,MJ 
Sibiiu. SchmidtgasSe 

TJPOORAfl~ GEORGE NJCHIN - AQAO 1909. 
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