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! {'~C. P;lda Serbiei. I neinţ~le~eril?r-~i con;l:cAtel:r-dint~~;I~~O~ă"1 mâ~eş~i,'-un cU~~~~Înceta;'~e imigrare 

Telefon pentru oraş " 
comitat 502. 

J puten ŞI prin urmare 10 mod mdlrect ea merge spre România cO:1tribuind in mod 
u ştim încă dacă Serbia vrea pacea sau po~te avea cel puţin interese de principiu î~se.I?nat la. desyolta~ea şi naţionalizarea 
oiul. Cu toate asigurările de pace ale In JOc. . A • VieţII eC?nOml~e, Iar românii rămaşi în afară 

. 'lor vedem că necontenit pregătiri de ~O parte .a pop?ruiui roma~esc, cam JU- de .gr~ntţe!e el. vor. fi totdeauna aliaţii cei 
oiJ se fac din amândouă părţile. Peste matate, a ajuns sa formeze aZI un stat ne- mal fireştI, cel mal statornici ai României 
,000, după alţii 150.000 de ostaşi ai atârnător şi suveran la gurile Dunării. Exi· şi potiticei iei. 
atei austro-ungare păzesc toată întinde- stenţa ,Româ~iei însă. nu-i .nu~ai int~r~sul Să ni-se ierte că repetăm azi vechi ade-' 
graniţei monarhiei cătră Serbia şi Mun. r<:mamlor can o lOCUiesc, CI ŞI al romamlor văruri. Politica Serbiei însă ni-le revoacă 
gru. Scupcina sârbească votează necon· dm ~It~ state. Ea ~esţe p~nctu~ centr.al. de azi mai mult decât ori când În minte. Noi 

J . it credite noui şi guvernul sârbesc adre- g:avltaţ1Une culturala ş~ naţlonala a ro'!laml?r nu putem privi rolul Serbiei cu zîmbetul 
ză necontenit comenzi noui firmelor dm ;elelalte, sţate ~ slmburul m~relUl ~~S!v dispreţuitor şi milostiv al marei diplomatii 

I pp, Creuzot şi altor mari fabrici străine. r?I'!1anesc. Naţl n~ll~atea .noastra a capatat europene. Nici-odată un stat mil: şi slab, 
liaJJfRăzbo~u}, dacă nu-~ cert, e cel puţin po- al~1 ~ desvoltarea ŞI,' mflonr~a .. cea. mal de- puţin consolidat in lăuntru, nu a dat pildă l' li deCI. Se pune mtrebarea care-I abtu- pltn~, cu. to.ate atnbuteJe Yleţll ~arof1ale a1e mai minunată de apărare energică şi hotă-
•.. nea poporului românesc în faţa unui even- unei naţIUnI su~e~ane. ~lmpotnva 10 ce,te- rîtă a intereselor sale. Nici·odată nu am vă

'/Jal război? Punem într'adins chestiunea I~lte state romamsmul!n mo.d fatal, ~hlar zut la un stat mic o conştiinţă mai deplină 
'.1 el, căci în clipele mari, istorice şi hotă- ŞI acol<? und~ se bucura. fAelatlv de. masura a rolului ce îl are în viaţa neamului său 
.din oare, e vorba nu de atitudinea oficială a cea. mal larga de dreptun, 10 BUCOVIna, duce întreg. 

I! dil ui partid sau a unui guvern, ci de a po- o vIaţă ~aţională in.comJ?le~tă, mutilată,. fără Deşi Serbia nu va obţine toate concesiu. 
A N' , d t~ A t' toate atnbutele unei naţlUm suverane,ldea- nile dorl'te dar este d " 

1
. rului românesc mtreg. lelo a a In Im· 1 1 d . ţ~ 1 . v • I eJa un mare succes !'! . ri normale şi atât mai puţin în situaţii u e vIa a a oncarUl popor. când Austria se arată plecată la concesiuni 

~:' ari hotărîtoare, interesele poporului româ· Românii supuşi sau, cum adesea se spune economice ba chiar băneşti. 
1 cu esc de pretutindeni nu se pot contrazice în România, şi cu o dureroasă dreptate, ro- Poporul românesc are interesul indirect 
=-- tre dânsele, ci sunt totdeauna aceleaşi, mânii suhjagaţi, au acelaş interes la exi·· cel puţin de· a vedea realizându-se dorinţele 
~. Iidare şi nedeslipite. stenţa României ca şi România însăşi, căci Serbiei, căci în ele vede realizarea prinei
'1'(, "Ce.j drept, în conflictul actual dintre prin nimicirea statului român ar pierde piul.ui că în. politica internaţională nu poate 

., rbia şi Austria, interesele poporului ro- sprilin~l. cel mai pute~n~c?, izvoruAI pri~c.ipal deCide un smgur lucru, puterea, şi că nu 
~, ânesc nu sunt atinse direct. Nici Româ- de Inta~lre. al ~ajl0nahtaţ!~ A lor .. ~ pnvmt.a totdeauna statele mari şi puternice, în vir-

ia, nici românii din monalhiz. austro-un-l. culturala ŞI etmca, dar ŞI In pnvmţa polI- tutea puterii lor, au şi drep.tul de-a neso-
'sti, ară nu au vre-un interes direct ca Serbia 1 tlcă. - ,'- "'--."... - ~ti şi dripi interesele state"; şi popoarelor 
= . obţie vre-un avantaj, vre-o concesiune~ In schimb România are acelaş interes la mlci.-

economică şi teritorială, dela monarhia au-r existenţa naţională a românilor SUPH~CU ~ Prin atitudinea ei, prin hotărîrea ei Ser
tro·ungară. toate neajunsurile unei vreţi incomplecte, bia a dat O -pHdă--de--ufmat tuturor statelor 

Dar prin aşezarea sa geografică, poporul românii din alte state şi-au dat,şi-şi dau mici şi succesul ei în parte e şi succesul tu~ 
românesc este foarte aproape de focarul necontenit obolul la îmbogăţirea culturii ro- turor popoarelor mai mici, e şi succesul 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~.~.~.~~-~-~~~~~.~-~~.~.~~~~~~~~~~~~~ 

Catulles Mendes .. ," :'.' .-1 r .. 11 lai di~ mintea oamenil.or .- a ~ărbatilor fOiŢA ZIARULUI «TRlBUNA~. 

~--------------------------------

Cântec. 

Şi clar ca nici odatii 
Răsare-mi chipul tău, 

Frumos din cale-afară 

Şi blând, tll gândul meu. 

Şi cum mă uit îlltr' una 
La el cu-atâta dor, 

Il văd cum mă priveşte 
Cu drag şi zimbitor. 

Şi mii intreb: cum poate 
Minţi - Iării păcat -

Un chip aşa de gingaş 
Şi de nevinovat. 

...... m~ ., 

i 

Enea. 

--'---~---, . "': I F ŞI a femeilor - dumnezeleşhle cuvmte: :t Te 
, VorbI de drajosta aitata.· .".' ! , Il)eSC !~_ 

, " : ."'~' . /." Dupăce făcu·-aceast~ un-râs diavolesc îi flutură . r. . . ": .. _-- .'- -. '~. .~' .. p.e f~l~ _~i ·~-~jspăru. 

S:a întâmplat' od.ati:~r,ţo;:4~~~·fr;,:;o~~l< '.~;·ii l, 7 .:. , II. 

f1onle,dar~ crudă,C3. Ş\ şerpt'.~.F.a_.r.t.~e~scu.:Ud .. ~.~o.t Clf, '1_ fleocamdată oamenii nu observară că le-ar 
s:a hO!ărat Să~Şl răsbune ~rl;)ra.mtr~ul!Hpopor lipsi 'ceva,' Când şi când insit li-se părea totuşi 
dm o lmpăr~ţle m_a~e. . :!":v :"': '::. -'r / . ~ c.& II.; lipseşte' ceva, dar nu-şi puteau da seam' 

Unde era Impăraţla .a~~~ i{? ln!fe.,m9nl1 s:'Yee al" fi aceea. 
pe şes, la tărmu! un~l. lIâu G.au, ~tţA m.~dUI mlrH? J~,~" rndrăgostitii, cari seara se intâlniau subt tUfi
Aceasta nu o ŞtIU meI eu, Şi nlq I~ poveste 'nu. şurife de drandafiri şi cei căsătoriţi, cari cu pier
se ~pune, . ,. • ~'delele !ăsate stăteau de vorbă intr'o odaie retrasă 

ŞI pentruce vOia oare zana să-şI răzbune pe deodată îşi intrerup seră trăgostirile şi se uitară 
tot I;'~porul? . . ~ miraţi unul la altul. Ei simtiau că le lipseşte 

NICi despre aceasta ~.u 4 ~e ~pune OImlC m. po· ceva, cu care erau obişnuiţi, ceva ce repetau in~ 
veste; poate că ?ameOlI !Şl ultaser~ să o c~leme continuu şi ca intrebare şi ca răspuns, şi nu 
la botezul vre·unel. fete de !mpă~at, s au la alta ser- ştiau ce este acest ceva. Mult timp şi-au bătut 
bare, destul că zan~ era mfunată ,răl!' •. capul ca să afle, dar inzădar, ei deveniră tot mai 

Ea făcea planun peste planUri ~I se gandla neliniştiţi şi totuşi nu·şi puteau aduce de loc a-
cum să-şi răzbune asupra poporuluI? minte. 

Să trimită câteva mii din duhurile focului, cari Şi totuşi nu suferiau aşa mult in urma pier-
să schimbe ţara întreagă intr'o mare de foc, să derii acestor cuvinte scumpe, căci, spre mângăie
poruncească la duhurile florilor să-şi facă cul- rea lor, mai aveau alte cuvinte şi alte multe giu
cuşul in trandafiri şi în celelalte flori, pentruca giuliri. - Dar acestea nu ţinură mult timp şi ei 
cât ai bate in pălmi să se veştejască, s'au să deveniră tot mai ingânduraţi şi mai trişti. Inză
prefacă pe toate fetele tinere şi frumoase in babe dar se iubiau, inzădar îşi dădeau unul altuia cele 
urâte ? mai scumpe nume; cu atâta nu se mulţămiau; 

Ea putea să stârnească toate vânturi le, la PO- sărutările pătimaşe şi jurămintele de a muri unul 
runea ei munţii cari varsă foc ar fi aruncai peste pentru altul, şi vorbe dulci de dragoste ca «su
întreaga ţară cenuşe fierbinte, ea putea să schimbe fletul meu şi fericirea mea», toate acestea nu-i 
chiar şi drumul soarelui, aşa că ţara ar fi rămas îndestulau; ei simţeau necesitatea instinctivă de 
pe vecie În întunerec, - dar toate acesie pedepse a mai auzi şi a mai rosti ceva, ce era mai dulce 
i se păreau prea mici. şi mai preţios pentru ei decât toate vorbele de 

Nimic nu a făcut ea din toate acestea, ci a fu- dragoste . 
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nostru. S'a dovedit că nu politica de pru
denţă, de închinare~econ~iti?~ată, de ~u
punere cătră »forţa tmpreJuranlor« este Sl~
gurul mijloc care poate duce un stat mIc 

\ 

spre succes în apărarea sa. 
S'a dovedit că un stat mic şi slab are 

totuşi dreptul de-a se gândi ]a cei de un 
· sân.;e cu el, supuşi sau subjugaţi altor state 

puternice. 

\ 

Oare statele mici - ne gândim mai ales 
la România - putea-vor să se pătrundă 
deplin de învăţământul acesta? 
===================================== 

Mandatul lui Ivan ka. Comisia II de exami
nare va ţinea in 4 Martie o şedinţă. Comisia se 
va ocupa de petiţia, prin care se atacă mandatul 
deputatului naţionalist slovac, Milan Ivanka. 

Impăcarea cu Turci a. Trimişii monarhiei 
noastre şi ai Turciei au semnat ieri contractul 
de Împăcare. Prin asta inţelegerea Între aceste două 
puteri se poate considera definitivă. Contractul 
are 6 puncte. Cele mai Însemllate sunt: Recu· 
noaşterea anexiunii, din p~rtea Tur~ie;, .comp.en
za(ia, În bani, pe care o da rn.onarhla ~l abzlce· 
rea de toate drepturile, pe carI monarhia austro· 
ungară le-a avut până acu n asupra sandjacului 
Novibazar. 

* 
Contee Battyânyi şi nemţii din Şopron. 
Ziarul german »Radikal ~ din Şopron scrie: 

Contele Batthyany desigur a glumit, când spunea 
deunăzi intr'o şedinţă a Camerei (răspullzând dlui 
Maniu), că 30.000 de nemţi din Şopron, intruniţi 
la o mare adunare, au cerut - lin',ba de co· 
mandă ungurească. Unde i·o fi găsit d. conte pe 
aceşti treizeci de mii? Noi ştim, că oraşul no
stru n'are atâtea suflete, chiar dacă i·am socoti 
şi pe cei din cazărmi şi din Închisori. Şi mai 
ştim, clt in Şopron nu este sală, care să încapă 
mai mulţi de 5000 de oameni. Iar suht cerul li
ber nu mai tinem minie de când nu s'au tinut 
adunări. Prin urH,are, când şi unde să se fi ţinut 
adunarea eelor treizeci de mii 7 ... Vorba e, 'ca d. 
conte spune neadevăruri. Nemţii din Şopron n'au 
cerul niciodată limba de comandă ur:gurească. 
Au cerut Însă a1t(,f>",~~ votul ..JJl!il'CTSal, egal şi 
secret. D. conte poate veni la Şopron, să 1'1ai în
trebe odată. Şi suntt'm siguri, că răspu~'~! con

»TRIBUNA« 

La lupti impofriYI proiactu
lui despre 8ontraă! 

Dupăce prin faimoasa lege şcolară contele ~p
ponyi a subminat temeli:, sănătoasă A a şcolt~or 
noastre confesionale, făcanduse stăpan peste m
văţătorii noştri, prin noul proiect ~e leg~ despre 
congruă, ţinteşte să zglld~iască ŞI .!em~ha bIse
ricei noastre naţionale, făcand pe sluJttorn altarelor 
robi plecaţi, ascultători supuşi ai poruncilor sale. 

Ca vaietul clopotelor În vremuri de primejdie, 
tresărit-a prin sufletde noa5tre, vestea dureroasă 
despre noul atac ce ni-se pregăteşte prin intru· 
parea În lege a acestui proiect. Cum adecă, p~eo
ţimea română, să fie pusă sub tutela, n?,tanlor 
colTiunali? Preotul, care în urma chemăm sale, 
consfinţeşte, jertfeşte viaţa sa intreagă. intrupăr.i.i 
adevărurilor mărturisite de cUră .\1iIntultorul lumll, 
Fiul lui Dumnezeu, şi este prirt urmare propo
văduitorul tuturorvirtuţilor creştineşti, astfel şi pro
povăduitorul dragostei de ţară şi al iubirii deaproa
pelui, acel preot astăzi să se supună mor~hce ~t~ 
discreţiunei şi placului notari/or comunah, căCI 
cum se poate tălmăci altfel intenţiunea nobilului 
grof, de a lega ajutorul de stat pe seama preo
tului, liberarea certificatului de patriotism de cătră 
antistia cOll1unală? 

Ciudată concepţit·, şi-a alcătuit, şi se pare că 
a scăpătat mult vala preoţi mei româ!le inaintea 
nobilului conte, incât Îndrăzneşte sll sfideze În· 
tr'un mod aşa de fără rezervă, şi să pălmuiască 
într'un chip aşa de brusc o corporaţiune aşa de 
onorabilă precum este preoţimea română. 

Cum crede nobilul conte să se potrivească 
ace~t tratament c~ (ara~terul preoţi mii, a acelei 
preoti mi, care duce serviciul cel mai greu, şi are 
responzabllitatea cea mai mare În organismul 
statului, precum a recunoscut-o aceasta şi fostul 
ministru de culte Wlassics, când a declarat: »slu
jitorii religiu nilor fac servicii ba te folosiloare în 
privinţa îngrijirii şi consolidărri intereselor celor 
mai vitale ale statului ... 

Nu crede nobilul conte, că ştirbeşte prin acest 
fapt autoritatea pe care preotul trebuie neapărat 
să o aibă în faţa credincioşilor săi, pentruca să 
poată lupta cu real rezultat impotriva multelor 
rele ce încep a pune stăpânire pe sufletele pa· 
poarelor,dinJ>atrie~ şi c.arl--În consecinţi.-~uc .1 .... 
sguduirea, ba chiar la surparea temeliilor statu
lui? Ce autoritate poate să f ihă acel păslor, pă
rinte sl1fL~-{:itre necontenit trebuie să se că
ciuleas::ă, nl'contenit şi în toate împrejurările 
trebuie să sprijinească voia notarului comunal, 
dci la dimpotrivă i-se dă un certificat nefavora
bil, şi·şi pierde ajutorul de stat? Ce concepţie 

28 Febr. n. 

tşi va putea forma credinciosul despre f' 
stul preoţi mii, când va şti că preotul Să; 
propagă lui morallt, singur e supus m~ 
notarului şi judetui comunal. 

Dar îşi scoate mâta ghiarele din sac. ~ 
vorba, că se ştirbeşte, sau nu, autoritat~ 
ţimii române, că astfel se demoralizează 
doşii, că se profaneazl institu tiunea 
toate acestea sunt nimic, lucrul de căp, 
că prin acest fapt se crede a se introdu 
nismul in biserică. 

Am rămas multă vreme Înmărmuriţi, t' 
cetit in1entiunile nobilului conte, şi cu in 
cleştată am aşteptat ce măsuri se vor I 

partea celor competenţi pentru a pmliz! t 
nou atac. Nu am aşteptat mult. Pretultul l 
organ »Tribuna« ca intotdeauna, şi acum P' 
de pază, şi in Nrul 5 dela 9/22 Ianuarie 
dat signalul de alarmă, subt titlul indicati: t 
tea acestor şire, scriind: ' .. ,Se impune G ~ 
şi contra acestui proiect să se poarte CI:, 
atâta laptă, câtă s'a desfăşurat impOlril~, 
iectului şcolar al lui Apponyi, căci soco ,; 
clară: pe învăţători ti pierdem pe toţi, inc t 
ani. Dacă vom lăsa acum că şi preotime! 
jur:~ă la dispoziţia guvernului, vai şi 21. = 
nOI .... 

. . . Impotriva noului proiect de lege lzI 
Apponyi, să se pornească lapta cllvtllită, ~i 1;1 
se omită nimic din ceeace pretinde onoarti = 
tionaJă ..... 

Şi a venit chiar la vreme ace~t signaJ, ti· 
acest răstimp se ţineau de alungul milro o 

ort. adunările de restaurare a preoţi mei TI(' 
şi cu drept se aştepta, ca din acestea ac :. 
- în afară de progiam - să se desIănl.~, 
cu puterea uraganului protestări vajnici împ' " 
acestei fărădelegi. '1 

A trecut însă vreme la mijloc, adunările~· 
ţinut, dar din nici o parte nu s'a ridic31 ni ' 
mai nevinovat cuvânt. Şi lumea ne judecă; m . 
cărui fapt să atribuie aceasta nepăsare Ulll~" ' 

şi înjositoare a preoţi mei. i bi 
Noi ştim dacă aceasta tăcere trebuie alr:pt 

adevărurilor divine de cari este călăuzită p;~e 
mea noastră, care şi acum e in buna credii!' 
ca precum inainte, astfel şi ÎCl preze:1t prin p 
da,e ş1 iăcere să treacă la ordinea zileî? 
inzulttle ce i se adresează. Acest procedeu IC 
vărat e şi vrednic, şi e in consonantă cu d: .tn 
tatea, poziţia şi caracterul preoţi mei in gii ct 
dar numai până atunci, până când aceasta ii: in 
nu da loc la presupuneri falşe nu de bă:tuiali re 
laşitate; şi numai până atund, până când al: in 
ţinută o reclamă trebuinţele bisericei vii. cetăţenilor noştri îl va surprinde ... 

iB&N!!!!'! L2&!$!EE&! ':',_'~';,!';'" .tItf; "'~'.'~_!I'i!I!!!II!!!!!!!!'"'!!!!I!!!t'l_!I!!!!!I!I!!!!'!!!!!'!!!!!!!!'!!I!!!"!!!!!!!!_ !!!!'!!!!!'!t'---II!!!!!I __ t-I!III!II!!II!I ____________ !!!lI!!II!I!!!!l-l' ta 

După tristett", venirl la rând.-'h"", 
Fiindcă, după părerea lor, ei nu erau .... / ;::., 
!3t fericiţ~, J~ deoare-re nu ~§~_.ce le ; "~ 
mdrăgostlţll mcepură as-e-1nvlOul ,unul V 8,1; 
că e mai rece ca alladală faţă de el, d~ , ?", 

şea!ă pe ea, şi alte multe reproşuri amare. 
Aşa s'a întâmplat apoi că tufişurile de tranci,;, 

firi au rămas goale, pentrucă Îodrăgostitii nu,şI 
mai dădeau Întâlnire subt ele, ial# cei căsătoriţi 
numai trăgeau perdelele dela odăiţa lor şi stăteau 
Imbufnaţi şi supăraţi, unul într'o parte, altul în
tr'altă parte, 

Şi era mare jale in toată ţara, căci unde nu e 
iubire nu poate fi nici veselie. 

Nici să fi fost ţara întreagă pustiită prin răz
boaie şi boale, aşa erau de 'posomorîti şi amă
rîţi bieţii oameni, Iipsili fiind de cele două vorbe 
de dragoste. 

III. 
In ţara aceasta nefericită trăia şi un sărman 

poet, care era mai de compătimit decât toţi cei
lalţi oameni. Nu doară pentrucă işi pierduse spe
ranţa de a putea şopti iubitei sale vorbele uitate, 
sau că nu le-ar fj putut auzi din guriţa ei - nu, 
căci el nu avea iubită; dar el era poet liric şi 
din oara aceea când răutăcloasa zână furase din 
mintea oamenilor cele două vorbe, el nu putea 

Dacă a-ţi incercat toate! 
" tot DU v'au trecut durerile reontatice cere1f o aticll de 

SPIRT DE GHIAT Ă 

cu nici un chip să termine o poez!e începută 
~eia. Poezia avea să se termine tocmai cu cllvin~ 
!.:\'~: >'Te iubesc!« şi era imposibil ca ea să se 
1t"lnine altfel. 

',', ,"\r<-:;-;~ -pi~;Juroar~'7;linţi!e? se intreba poe
.. : . jl:~;pcrat. EI ştia cu siguranţâ, că atunci când 

î,i: _Jlcepuse poezia, ştia cuvintele cu cari va ter· 
.J1ll1a. Cel mai bună dovadă că el ştia aceste 
două nefericite cuvionte, era faptul, că rima lor 
era' deja gata, scris~' pe hârtie, şi aş' epta, - ba 
ce e mai mult' '- nu voia altă rimă decât cea 
care dela Început îi fJsese destinată. 

o taină trebuie să fie la mijloc, Îşi gândea 
poetul şi necontenit cugeta el numai la aceasta. 
Dela un timp deveni melancolic, căci pentru un 
poet nu poate fi ceva mai îngrozitor decât a nu 
fi in stare să termine o poezie începută deja. EI 
ocolea pe ceilalţi oameni, rătăcia prin păduri zi 
şi noapte şi se aşeza apoi lângă un plrăiaş, unde 
zinele şi ielele obişnuiau să joace noaptea la 
lumina lunii. • 

, IV. 
Odată însă, când sta visător sub un tufiş în

verzit, il ză.ri zÎna cea rea şi se îndrăgosti foc În 
el. Nici zînele nu sunt sfinte şi mai iute decât 
ai putea crede, ea işi lipi buzele de ale lui, iar 

poetului, cât era de o ~upat cu poezia .!!! 

nu-i păru rău de această delicioasă CO:1lur~,. d\ 
EI se lasă să fie răpit de Zâ:1ă, se sui inlr'o' C 
sură de au r, trasă de patru cai înaripati, î pt 
a·j bate în palme se v~zu intr'o pe~teră frum~ 
aibastră. Inlănţuit În braţele fecioreJnice al~z- , el 
fermecat de sărutările ei pătimaşe şi de râ;L: zi: 
arginţiu, el îşi uită cu totul de griji şi de du:,' la 
Când Încetau de a se Îndrăgosti pe câlevac 1>1 
o făceau numai pentru ca să asculte o mu, a 
cerească, care nll ştia el de unde provine, 
ca să privească dansul minunat al ielelor, să . 
nânce fructe răcoritoare din coşuri de aur şi,' " b 

. pahare de cristal să bea vinuri schinteiet):, It 
Din când in când, îmbătat de sărutările şi ~ 
merdările ei, el prindea În mână ghitara şi ci, b 
melodii line şi duioase de dragoste, şi cân:~ Ş 
În cari preamăria frumseţea ei. Şi zâna era:· ti 
cită când se, vedea aşa de frumos preamăritl p 
cânteceJe lui. n 

Se pălea că fericirea şi veselia ei va fi ",: , 
nică. Şi totuşi se întâmpla câte· odată, că Z ii 
când râdea mai În voie, sta deodată locului,,~ Si 
venia serioasă şi ingândurată. Ea Îşi sprijinea i~ '-
mosu·j căpşor in mâni şi comoara de păr aU', 
ii cădea in valuri până din jos de genunchî, 

~Regina mea!e exclama el atunci, căzân{: 
genunchi inaintea ei »ce te Întristează şi ce t:'l .. 

~re face să in ce· durare de rap de dI"nţo provenite din răceală ea d e 
teze Imedl.d orice \J \1, 1, jnnghlnri in coade ş{ ili 8p~ie' , 
le folo8e~te CU rezultat bun. In contrll Q U T U.R AlU LUI singurul remed~ 

Se kiHfte fl le poate ~Il 

Szemann Agosto~ 
Pretul aDei sticle 60 fJterl, o stielA mare I cor. 20 fii., 3 sticle mari 

MU (; sticle miel ae trimit porto ITaaco. 
Cantitl1ţi tuni tUici nu ee trudit prin postA. 

..farmad_t, 

Hatvan, flUer nf. lZ6~ 
Se e.ped ...... lllli~ III toate )lirlfk 11'1 
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r. n . 28 febr. n. 1909 -' 
pre fi· Evident însă, nimic din toate acestea, ci dim 
ul Să j,otrlvă me~tionatl!l 'proiect ji gn~şt~ ad~nc car~c: 
IS ro: ~rul demnitatea ŞI cmstea preoţlmel nostre, ba lŞI 

) ~dr:aptă ascuţişul şi impotriva organismului bi
sac, ~~ricei noas.tre intenti.onând a j • d!struge, carac· 
oritaj;~l confesIonal. Se Jmp~ne. decI Imperativ gla
:ează ~I de protestare a preoţrmel noastre. 
lea t In temeiul acestora, renoim propunerea, făcută 
căp~ ~ nr., 5 al »Ţribunei« in privinţa protestă.rii con

trodu.a proiectulUI de lege despre ~~nwu.ă, ŞI r~2'ăm 
preoţimea noastră, că pentru f1Slplrea felufltelor 

" ~nujeli - ce încep a· şi ridica capetele de hidră 
'It', .ci pentru tăcerea de până acum - dar şi pentru 
cu ln~zirea În mod neştirbită a cinstti prroţeşti, cu 
vor.l~caziunea colegiilor electorale În care se vor 
lr~hll ntumi acum de curând pentru alegerile deputa
tUltul 'lor sinodali, - În afară de program, - să dea 
acu.1l1 ~presiune revoltti ce simte pentru. brusca rea cu. 
rane.lrinsă în menţiona fIII proiect; trimiţind din fi(care 
Icali:p,{(O'iu Pr. SI Lor episcopi şi clubului parlamen-
~ne G';J/ naţional câte o adresă, rugându-i ca în nu
,e ~I: ~ile preoţimei inzultate, să respingă cu indignare 
r.lofnl ~r. Sj. lor În casa magnaţilor, iar deputaţii 
s~co:~$tri În casa deputatilor batjocurile cuprinse in 
" 10 ~ proiectul tiespre congruă al lui Apponyi, cerând 
!Imel ~tisfacţie prin retragerea acestui ominos 
? 31,roiect. 

Mulţi pesimişti ne-au asigurat, că renoim in
, Jegczădar propunerea »Tribunei «, noi insă aşteptăm 
'ă, ~i tU deplină incredere. Iosif. T. Rău. 
10ar~"",=""",,================ 

lai, c' . Corpurile legiuitoare române~ 
mitlo 
'i TI(., 

ea ac' 
5Iăn:. 

Camera. 
Şedinţa dela 11 Februarie v. 1909. 

Împ·· Şedinja s'a deschis la orele 2 p. m. subt pre-
şidenţia d-lui M. Pherekyde. 

~trile, ~ leorjanizare8 m.jisfraturei. 
! ni 

~; m. Discursu1 d·lui Sima Niculescu. 
U111L Oratorul declară că proiectul in discuţie este 

'bine stlldiat şi reprezintă un progres real. O sa 
alr: JIU împărtăşeşte vederile exprimate de d. O. Mir· 

1 pr,~escu asupra situatiei magistraturei. O. Mârzescu 
credi:~ exagerat, şi ar fi să desnădăjduim de viitorul 

Irin Jărei, dacă c.el~_-wuse de. d·sa ar fi .. ţ~'l~e ... __ . 
Ilei ~. Oratorul arată neajunsurile pe cari le prezintă 
leu actualul sistem de numire şi Înaintare ÎIl m ~gis
I d:.lratur~. Magistraţii noştri au fost siliţi până a-

W' cuma s1l se acaţe de pulpana cutărui om politic 
ta :: .. influent, spre a înainta. Proiectul în discuţie, a 
uiali 'remediat acest rău, luând din mâna ministrului 
I ali inaintădle şi numirile. 

Inamovibilitatea magistraţilor are multe avan· 
_ ' tagii, dar are şi inconveniente pe cad, de ase· 

zia 
IUI~. doreşti când suntem amândoiatât de ferici,ti v? 
tr'o' Ce-ţi lipsfşte ţie, care pe cât eşti de puternica, 
I f pe atât eşti şi de frumoasă ?« 
lm~ Deocamdată ea nu răspunse nimic, dar dupăce 
e z'-, el de mai multeori îi puse aceeaş intrebare, ea 
'â;t: zise aftând: »Răul care l-am făcut oamenilor din 
ad~:. !ară se răzbună acum şi asupra mea. Sunt trjst~". 
m'" pentrucă tu incă nu mi-ai spus odată cel puţm 
,U cuvintele:» Te iubesc!« 
te. 
iL, 
şi,' .' 
:t:'I. 

EI nu mai repetă aceste cuvinte, cuprins de .0 
bucurie nebună, rămase mai Întâi ca şi ameţit. 
Acum ştia cum are să·şi încheie poezia. 

i~ Inzadar voi zâna să-I reţin~ În peştera cea ai
ci. bastră. Ca urmărit de duhuri necflrate, el pled 

in:: şi ajunse acasă, Îşi termină, poezia, o scrise, o 
!:.' răspândi în toate părţile şi oamenii din ţara 
'iil până acum atât de nenorocită aflară cuvinte dum-

nezeieşti ce uitaseră de atâta vreme. 
; .. ' . Şi acum indră~ostitii iar să intâlt:i~u subt tu

flşuriJe de Irandafiri iar cei căsătonţl se drăgo
sleau în cămăruţa f~trasă după perdelele lăsate. 

Trad. de D. Muşlea. 

~T R I BUN Ac 

menea, le remediazl proiectul. 
Oratorul răspunde, rind pe rând, ]a obiecţiu

nile aduse de oratorii opoziţiei. 
Inspectorul judecătoresc va avea o functiune 

foarte necesară, căci el va supraveghea aplicarea 
legilor, si va semnala ministrului sentinţe ridicole 
ca acelea cari s'au citat În Cameră. 

Termină, declarând că va vota proiectul. 
D. Al. Marghiloman roagă pe d. ministru de 

războiu să depună pe biroul adunărei mai multe 
dosare privitoare la furniturile de fân, grâu, alamă 
şi altele, făcute de ministerul de războiu. 

D-sa a anunţat o interpelare în această pri
vinţă, precum şi În privinţa reinoirei sistemului 
şeflior in armata noastră. 

Discursul dlui Take Ionescu. 
E firesc ca la o discutie privitoare la reorga

nizarea magislra!urei să ia parte aşa de mulţi 
oratori, căci mulţi membrii ai acestei camere sunt 
foşti magistraţi. . 

Răspunzând criticilor făcute de d. Mirzescu 
magistraturei, d. Take Ionescu spune că ele au 
fost exagerate. 

Comparând magistratura noastdi, - nu cu 
cele din alte ţări mai Înaintate În civilizatie, - ci 
cu celelalte institutii ale noastre, e cert că ea nu 
e mai pe jos, - ba poate dimpotrivă. 

Oratorul îşi rezervă să vorbească la discutia 
pe articole despre înfiinţarea secţiei IV la curtea 
de apel, - creaţie inutilă. - despre obligatia ce 
se impune magistraţilor de a face un stagiu la 
judecătoriile de ocol, - ceeace va îngreuna re
crutarea magistratilor, - şi despre judecătorul 
unic, chestie dezvoltată şi de d. Barbu Pă1ti
neanu. 

lnconvenientul cel mai mare al judecătorului 
unic se vede la afacerile penale, cari se judecă În 
fond la prima istantă. O fi admirabilă instituţia 
judecătorului unic În Anglia, ddr noi, cu mora
vurile noastre, nu·1 putem avea. Credeţi că dacă 
din trei judecători mediocri veţi lăsa numai unu}, 
va deveni mai bun? Să lăsăm deci sistemul ac
tual. 

Concursul de admitere mi·e indiferent, căci el 
nu constată decât ştiinţa, iar nu celelalte calităţi 
ce se cer magistratului. Se zice că actualmente 
magi straţij se nu mese din cluburile politice. Se 
poate, .:..... şi fiind·c,ă s'a adus chestia, am intre· 
bat şi nm :lfbt d cleI:! venirea p!utidului lik€-r~l:. 
din clubul dela Ploeşti s'au numit 9 magistraţi. 
Pentru un judet e destul... 

D. Tita Frumuşallu: La Tg.·Jiu aţi numit un 
gimnaziu takist (rîsete). 

D. Take Ionescu spune că sistemul inaugurat 
de câtva timp, de-a ~e. creia in.spt cto~i. de ţo.t 
fe ul, inspectori şcolan, mspedofl adml~lstratlvl, 
inspec~ori agric?I!, in~pectori iy?ecăto\eştl, - ~ste 
impotriva prinCIpIulUI separaţiei puten!or, căCI d~ 
un prea mare ascendent puterei executive. Puterei 
judecatoreşti ar trebui să i-se "d~a între~ga nea
târnare să nu fie supusă puterei executivă. 

Veni'nd la cazul d lui prim preşedinte al Curţei 
de apel din Bucureşti, oratorul il califică ~abuz 
de putere«, - care n'a fo~t însă .'consecuti~ 
contradidoriu(, cum l'a numit d, Mlrzescu, căCI 
în amândouă discursurile pe cari le-a ţinut, a ata
cat puterea executivă. 

In ce priveşte chestia inaintărilof, oratorul î~i 
exprimă indoiala că consiliul superior al magi' 
straturei sa fie destul de independent. Aceste 
corpuri, cari lucrează cu m~ni~.trul, sU!1t. influe~
tate de el. Ar trebui să .~e mfnnteze ŞI m. ma~l: 
stra1ură sistemul gradaţII lor, spre a se mal stăVIli 
pofta Înaintărilor. 

La orele 4 şedinţa s'a suspendat. . 
La redeschidere d. Take Ionescu conhnuă. Pro

iectul pe de-o parte Întinde inamo libilit.atea ma, 
gistraţilor inferiori, iar pe de .alţa o ş~lrbeşte la 
cei superiori. Am făcut o statistIcă, ,. am con
statat că sub trecutul guvern conservator au fost 
scoşi 35 de judecători amovibili, iar sub d. Ste
!ian s'au scos 42 de judecători. Deci, cifrele sunt 
cam aceleaşi. 

Cifrele acestea dovedesc cât de necesară era 
intinderea inamovibilităţei. 
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Pe altă parte insă se:ştirbeşte inamovibilitatea 
la magi s fratii superiori. 

Nu există neatârnare in magistratură decât 
atunci când controlul şi-I face singură. Nu se 
poate concepe neatârnare, atunci când controlul 
e fă;;ut de puterea executivă. 

Mutarea prin Înaintare este o armă in mâna 
ministrului, cu care va putea elimina pe orice ma
gistrat inamovibil. 

Nici una din vechile legi nu au avut această 
dispozitie, prin care se ştirbeşte atât de adânc 
inamovibilitatea. Şi ca dovadă că inamovibilitatea 
ce se va da e de o calitate mai inferioară, -
de clasa 1I-a, - este că actualii membrii ai 
Curţei de apel nu vor putea fi mutaţi nici chiar 
prin inaintare. De ce două măsuri? 

Dar mai e Încă o ştirbire a inamovibilifăţei. 
Membrii Curtei de apel pot fi mutaţi când au 
>rude sau Iegături« În oraşul unde funcţionează 
Curtea de apel. Dar care e .magistratul care să 
nu aibă rude in Bucureşti? N'am mai fi avut 
familiile acelea str~lucite de magistraţi, Schina, 
Pherekyde şi Giani, dacă ar fi existat o aseme· 
nea dispoziţie in legile noastrE'. Tribunalul dis
ciplinar va acorda Je5ne mi:1istrului o transferare 
pentru un asemenea motiv. 

Să trecem la disciplina magi ~traţilor. Până a· 
cuma tribunalele disciplinare nu se compuneau 
decât numai din magistraţi. 

Proiectul a infiintat un trib. disciplinar care e 
compus din inspectorul judeditoresc, din dele
gaţi ai ministrului şi din membri ai Curţei de 
Casaţie. 1.1 prima versiune a proiectului, Înşişi 
membrii Curţei de casaţie erau judecaţi de acest 
tdbunal. 

Pe urmă s'au Întrodus imbunătăţiri, dar foarte 
neÎnsemnate. Afară de aceasta, dacă un magis
trat a fost pedepsit disciplinar de trei ori de un 
ministru, tribunalul disciplinar îl poate elimina. 
Aceasta e concepţie despre neatârnarea magis· 
traturei? Nici Eugen Stătescu, nici d. Djuvara, 
nici d. Greceanu n'au avut o asemenea con
cepţie. 

Este extraordinară dispozitia după care jude
cata disciplinară este publică, motivală, şi se pro· 
nunţă cu majoritate şi minorit:tte. 

Intr'un cuvânt, s'a ştirbit adânc puterea jude
cătorească, îngenunchiându-o in faţa puterei exe
cutive. Eu prefer, zice oratorul, să am În faţa 
.n'~ o ja~iHulic puicrr.:;d' 9' "Co.ta .. n,;ti'l, <:<t\1'0 1:
un moment dat mi-ar putea face chiar greutăţi, 
- decât să am o instituţie slabă. 

La prima aplicare a proiectului d-voastră se v~ 
produce o sguduire care vă. va face să dat~ 
inapoi. Şi pentruca nici un partid să nu se ma! 
atingă de inamovibilitatea magistraţilor, ea ar trebUI 
inscrisă chiar in constituţie. 

Discursul dlui N. Chirculescu. 
D. Take Ionescu a v.orbit cu mult taJe~t, dar 

fără să mă convingă, - zice oratorul. lntmd~rea 
inamovibiiităţei este logică, după celelalte legi de 
stabilitate a funcţionarilor publici, făcute de par-
tidul liberal. . 

Răscoal~le ţărăneşti n'au avut numaI cauze 
materiale, ci şi morale, pe care guv~rnul a cău~at 
să le remedieze prin legi de ~tabihtate funcţ.~
nărească. Nimic nu revoltă mal mult pe om decat 
când nu i-se dă dreptate, când o are. 

D. preşedinte constată cu regret că adunare~ 
nu e in număr. Şedinta s'a t idicat la orele 5 ŞI 
jumătate. 

D. ChirculeScu va continua în şedinţa de 
mâine. 
======================== 

·Conîlictul austro-sârb. 
Conflictul cu Serbia pare a fi luat o În

torsătură mai paşnică. Cu toate veştile sgo
motoase fantoma războiului să şterge tot , .. ... .. 
mai mult.· In urma atltudmet energIce a 
Rusiei, care împrumuta un ~ou "av~nt po
poarelor sI ave, şi cu deosebm~ sarbtlor, pu· 

I~ 

F b" d ~ I t ab ri Cu maşinăriile sale cele mai moderne, aranjat! cu puteri electrice, spall, cald ~~ 
. a rica e spa a cu u cU!I~. albituri blrbllteşti fi de dame, fi tot ielul de lin~erie cu preţuri •• deratt'. tPiR. R II STA L Y <i<ii@l '- La O oami .. irI" p .. tl ze" oor. pa.betul .... trllDlt~ porto·lranoo. -
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PaR' 4. ~TRIBUNAc 

I ·t ., 
~ . d . b' eama a ajuns cu adevărat un războiu civil. LOCUI Orll 

teriie ~u inceput sa-şI . e~ mal In: s " sârbi din Dubitza, au năvălit in .cimi.te~1 ~tolic 
'de pencolul,. care a!f1e~mţa Europa m!reag~ şi l'au devastat, apoi au distrus In bIserică Icoa
Insăşi Austria e mchnată ~cum sa faca nele sfinte. 
unele concesiuni pentru Serbia, nu cum~~ In Slam un agent propagandist sârb, loano
nemulţumirea să izbucnească în flacari viei a fost arestat pentru înaltă tradare. La el 
mari cu urmări neprevăzute. s'a~ găsit două ghiulele de dinamită. 

A~i publicăm două decIaraţiuni, cari ne Entuziasmul Panslavist din Rusia. 
Întăresc Încrederea Într'o deslegare paşnică Fată de grava tensiune dintre Austria şi Serb~a 
a conflictului. agitatiunea panslavistă in Rusia a in~ep~! să la 

Prezentarea noului cabinet sârb proporţiuni mari. Preşedintele socletăt~1 slave 
În scupcină. »Socol< a deschis o colectă pentru Serbia. Con· 

Bela-rad 12 februarie. Galeriile sunt tic· tele Bobrinski are de gând să inscmeze in Duml 
site d~ lu~e; preşedintele Adunărei. a .d~t manifestanţiuni antigermane şi antiaustriace-. 
chiar voie publicului să .. ocupe 10c~rI ~ŞI In Declaraţiuni importante ale unui 
sala de şedinţă; deputaţII abea v mal gasesc bărbat politic sârb. • 
locuri. Şedinţa se deschIde v dl:ra ora 11.. Corespondentul din Belg:a.d al ziarului »Le 

In momentul când se da cItire ucazului Matin» a avut cu d. MllanoVI;:1 următoarea con
relativ la formarea noului cabinet de .c?a: vorbire de următorul cuprins: 
liţiune, minist~u preşe?inte ~. ~~)Vacovici ~I Ziaristul: Credtţi că va fj războiu? 
ceilalţi membri al cabmetulUi lŞI fa~ ~I?arl- _ Noi nu-I vom începe. 
tia în sala de . ~edinţe şi. sunt primiţi cu _ Credeţi că Aus!ria va incepe răzb?iul? . 
strigăte de »lIVIO 1« entuziaste: ., _ Nu ştiu nimic nici nu vreau să ZIC nllnlc. 

D. Novacovici dă citire unei dec.Jaraţ,unJ D-voastră ştiţi bjn~ că până acuma Serbia s'~ 
a guvernului relevând .c. ă noul cabme.te al- conformat tuturor dorintelor exprimate de puterI. 

t d 1 Ea a concediat rezerviştii concentrati odată. 
cătuit din reprezentanţn tuturor par I ~ or _ Cu toate ace ;tea fi.va Serbia abandonată 
pentrucă ceasul ~e azi io:pune în .mod 1!Il- Austro-Ungariei? 
perios un acord mtern ŞI p~?tecţlUnea m- - Nu! Aceasta n'o pot crede. 
tereselor sârbeşti în afară. (VII aplauze.) _ Credeţi că puterile vor interveni pe lângă 

I 

f[ -~ 

declara gata de a Începe negocierile 
Serbia. In chestiunea aceasta Între Fra ' 
şi Germania domneşte un perfect acord 
păreri. 

Informaţiunile de mai sus sunt Îndi 
ca fiind din sorginte bine informată. 

Lupta dela Oraviţa. 
'1 
S Turneul dlui Gheorghe Pop de Băse, ,.' 

- Prin fir tdef, nie. -

Insoţit de o frumoasă suită, candid, 
nostru a desfăşurat ieri steagul luptei 
comuna Calilla. In ciuda sforţări lor stă 
nirii de a turbura sărbătoarea primirii, a~ r 
narea a fost frumoasă şi a lăsat urme adâr 
de Însufleţire. A vorbit candidatul, apoi-: 
putaţii din suita lui, deşteptând o vie .e 
pire pentru steag. fiind comuna in dep' ş< 
tată de centru, candidatul dimpreună 1 
însoţitorii lui au rămas peste noapte în 
muna Secaş. 

Pentru azi e luat în program corn 1 

sârbească Craşova. După toate semn" il 
sârbii din această comună vor pregăti, I 
primire demnă candidatului naţional. 

Dreptul natural al Ser?iei la viaţ~, ~r~pt guvernul din Belgrad? 
care este confirmat şi prin conventlUnt m- _ Noi am făcut deja totul ce ni.s'a cerut să Din mârşăveniire mercenaril:r I 

ternaţionale este combătut astăzi prin forţă. facem. Despre aceasta vă puteţi convinge,. ~ăci lui Siegescu 
Acest drept este convenţional numai pentru acum la noi domneşte linişte şi nu luăm mCI o Fiind azi, Sâmbătă, târg de săptăm~ ~ 
că în convenţiunile jnternaţio~~le ~ân~ acum măsură militară. în Oraviţa, mercenarii lui Siegescu au ţit 
nu se prevăzuseră toate con~lţ~ul.lil.e ŞI toat: De când cu crin înarmările noastre n'au jenat să exploateze împrejurarea aceasta în f:. 
consecinţele acestui drept; rad~cIOl.le acest~1 pe nimeni. Serbia a dat dovadă de lealitate şi lor mârşav, tipărind o foaie volantă cu 
chestl'un1' naţionale nu pot fI distruse. In iubire de pac.,. Suntem incredinţaţi că Europa ne O l' d d~" d b'! 

At t va recunoaşte aceasta. tlul» raviţa«, p mă e mur arii, el; 
inima poporului şi atâta v~eme ca, .va :X1S a la adresa candidatului naţional, deputaţil,< 1, 
sârb pe pământ, ~I va stng~: traiasca na- Austria nu vrea război. şi fruntaşilor români din cerc. Marele n ' 

___ ~ti~u~n~e~a~! ~tr~ă::ia;::s::.:c~ă~Pirle~m~o~nt.u-:'I,-;:s;-a....,r:hb~! ~O:C;-"'1dTc~-...u.:u:a.;;.p;;).Wj~uu-.....u.aLl.I~~~~~~~~~-ţ măr de exemplare m care s'a răspiG" -
O , ~ • avut o cOIlverbire cu ambasadorul austriac din acest certificat de moralitate al oameni', .. 

stiunei externe şi apărărei chestiunei sâr- lui Siegescu, s'a putut constata abia de.' 
beşti în faţa marilor puteri, are nădejdea că Paris. J titA l' AdI f ' 
se va bucura de tot concursul comun şi de Cu privire la conflictul austro-unga r, ambasa- spar u argu UI, can a lecare pas ga: 

d I ă A t · nI" an' de aâfld să a frământată În noroiul pieţii câte o bucăţ' ni 
Prudenţa tuturor. oru a spus, C ilS na "".' -

t S ,1.' • ~ •• d ta~ , .. 'a avut 1lI1 ast'el la fel, - dovadă că poporul a înţeles C' . ~l, 
Guvernul face un alJel tuturor sârbilor ace trula, ŞI ca nlClO a • ;/' . d [Ul: 

d 1 să îny~ednicească. O apucătură atât e;, re ca să'şi facă datoria civică să sprijine gu- e p afl. -
mermca. 'ta, vernul în Îndeplinirea misiunei sale spre a Acţiunea puterilor. 

creia o bază unică pentru un mai bun vii- Teroarea urmează ·fără frâu, descărcî ub 
Ziartllui »Frankf. Ztg.« i-se anunţă din du -se în capul alegătorilor conştii de da' ica tor al Serbiei. (Salve de aplauze entuziaste). p' T t t'l d . . R 

ans: oa e pu efi e europene, eCI ŞI u- ria lor naţională. Multora li-s'au luat lic ali 
Scupcina aclamă cu ent~ziasm pe ~e~ele. sia, s'au hotărît definitiv pentru o acţiune tele de beuturi. Siegescu colindl din c. 5 

şi guvenul său, precum ŞI pe bosmeci ŞI colectivă la Belgrad. forma În ,care se va în casă vestind apostolia stricăciunii şi c: ar 
herţegovineni. întreprinde acţiunea puterilor, încă n'a fost rupând pe alegători cu fel de fel de pr:lint 

Preşedintele adunării Iovano.vici propune supusă deliberării din partea cabinetelor de misiuni, iar unde acest mijloc nu ajuti " 1 
să se afişeze această declaraţlUne. Propu- e~te:ne, dar se crede Î!1deobşte,. că a cont~- recurge la ameninţări. Cu toate opinti~, 
nerea este primită în unanitate cu entuziasm. Olt Incordarea ce domma eventmentele ZI· partidului guvernamental însă alegătiJ 
Scupcina trece la ordinea zilei. lelor din urmă. I staruiesc În atitudinea lor bravă.l~~; 

Svonuri alarmate. Guvernul francez a stabilit următorul v' Ţi 
«Daily Maih află din Petersburg că deocam· program al paşilor diplomatici ce se vor O manopera a teroarel,~.( 

dată 20,000 de voluntari ruşi sunt gata să plece face în comun la Belgrad: Serbia să re- Comitetul electoral a stabilit astfel ordinea' citii 

in Serbia. Printre ei sunt mulţi sub-ofiţeri, cari nunţe categoric la revindecările ei teritoriale. care vor păşi alegătorii Marţi Înaintea urnei, '~e~: 
au servit în campania din Manciuriă. Mâi mulţi Puterile promit Serbiei tot sprijinul lor pen- inainte de amiazi să voteze cOl1unele de pa;' ~:[~ 
corespondeţi de războiu din Italia, Anglia şi Ger- iru compensaţiunile materiale dorite de ea. lui Siegescu. Alegătorii credincioşi steagului Tra 

mania au şi sosit la Belgrad, in aşteptarea înce- Serbia va fi provocată să contenească de ţional vor veni la rând abia după am~azi la Of des, 

perii ostilităţilor. Guvernul sârb e .fnsă ferm şi urgenţă .pregătirile de războiu. Dacă Serbia trei. Argaţii stăpânirei speră să obo sească pe ~~f{ 
să lase Austro-Ungariei rolul agresiv. se va conforma acestor paşi ai puterilor, gătorii noştri, băgându·~ in noapte, când ;;;, b\ 

Agitaţia sârbitor contra croaţilor. va putea conta un sprijin sigur din partea văluI întunerecului mai speră să poată rupee să' 
Ziarele croate aduc ştirea că În urma propa· lor în negocierile de pe mai departe. Intre l' ajutorul teroarei pe vre·o câţiva pe seam~ 16: lUI 

gandei pansârbeşti, vrăşmăşia intre sârbi şi croaţi asemenea condiţiuni Austro~Ungaria se va . giului asmuţat de guvern împotriva neamului!" 

--o singură folosire va convinge pe fiecare c~Afaţă ş! mâni frumo~se, frage'· 
, Şl mcântătoare va avea tolosind nur:J _ 

C d I t d b orig-inală a lui d 16' w • v' v • d ~ v tât: rama e ap e e enzoe l~t:Lrpi:Lt;i e am recunos,cuta ca nestncacloasa, care 10 eparteaz~ a ' 
copil cât şi la oameni mari orice necnrAţfnie de pe fatA, llistrnele, degefatlll'a şi boalele de piele. Cozu1.ctic ideal neunsuros, 1 borc 

1 cor., care ajunge 2. luni. Se poate căpăta la preparat~ul Kârpân Janos, tarluacist În Arad, noros Reni-tel' IIr. 15; precunjŞl~ 

droguiştii Vojtek şi Weisz şl Hanzu Nesztor. Să nu folositi alta şi să nu primiţi decât Crema de lapte benzoe originalăal 

I~arpil.t;i. Verilabilă numai pro\ăzuti cu mar.;a de scutire de aci. - feriţi-vă de imitaţii. - - _ _ _ - -

-
... 
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1909 Febr. n. 1909 ltTRIBUNAc 

I 
Cum se va vota? 1 Sumele de azi: 

, a avea loc Marţi în I Martie st. n. Colecta din Sărand (Bihor) prin 
erea v ~ . t 1 l if C .. d I ' [ 'f C . 

I "ste d Carol Susich notar pann ee OSl ramtC, ea, OSI ral-
'nle al a egern e '" ' nic preot 2' , Simeon Boţ epitrop 1. 

• reg. Caransebeş, loctIItor e d, Dr, Zoltan 1'-, Michail Chirila epitrop II 1'-, 
Indi. i prim ,notar comitatens. Votarea s! va jac! Dimitrie Bode~ cantor 1'-, Vasiliu 
• ' ! a trei comisiuni.j Merce~ a Torni 2'-, Te?dor Mercea 

.' 1 C d It r' Carol Sussich, No- a Torni 1'-, Petru Popa Jude comunal 
(Sia. on ~c o " 1'-, Pascu Mercea 1'-, Petru Mer

Dr. Iosif Szabo, candidat de advocat Ora- cea sub-jude 1'-, Gavril Lazar l' _, 
Locţiitor de conducător: Dr, Rudolf Beer, Pavel Tripa 1'-, Nicolau Tărău 1'-, 

roprietar Ora vita, Loct Hor de notar: Ou- lIie ~ercea -'?O, Pavel Boţ sfltu -'~O, 

S\t r funcţionar de bancă. Votează co- FI onan MătcaşlU -'40, Oheorghe Tr!fa 
)~ 'ZI ne, ~ ,~ ă 182 -'40 Petru Zachari -'60, Ioan Tnfa laSe le in şirul urmator: Oravlta-roman, 'a Mitri -'40, Ilie Bode -'40, Pavel 

, cea 96, forotic 116, Secaş 17J, Calma ~2, Trifa Dămian -'30, Iosif Siladi -'10, 
rişte 178, Goruia 101, Brezonfalva 4, Tlc- Teodor Birău -'20, Vasile Merce a 

Idid, l-mare 154, Rachitova 79 alegători. Laolaltă: Mihaiu -'40, Stefan, Pătrac .-'20, 10aT'! 
.' . Mercea -'60, flonan Tnfa a loam 
:ptel alegătOri, -'60 Florian Mercea a Mitri -'40, 
.. stă, misia Il, Co~ducător: Dr. ,~oltan Talajdi, Ohe~rghie Trifa. a Mitri -'49, Ioan 
'II, a r: Simeon Radms, prof, Locţlltor de con du- Boţ -'40, Ioan Blrău a Toaden -'40! 
a~âr : Dr, Em. Feher, adv, Oravi,ta, Loctiitor de Ni:olae Mătaş - '20,. Ioan Po~a bur! 

.por' .. L Szendrei grefier Oravlta, Votează co- - 40, Pave,l Benţe - 30, Teod, achan 
. r. eo " _ '20 flonan Rugan -'40, Pascu La-

Vie, ele în şirul următor: Oravlta-mont~nă 3,19, zar ~'40, Dumitru Pătrac ,-'20, Pa-
ld:?şova 368, Nermet 88, Cac:ovl 211,. Tlcvamu1- veI Pătrac -'2~, Teodor Blrău -'10, 
Una 120 Ciclova-montană 27 alegăton, laolaltă: florian Porcanu -'20, Pavel Popa 

al:gători. -'10, Pavel Bade -'10, Vas!liu Por
cariu -'10, Teodor MăşcaşlU -'10, 
Pavel Birău a pundri -'20, florian 
Trifa -'10, Vasiliu Bifău -'10, Oli
gorie Trifa -'20, Ioan Bodea -'20, 
Simion Porcariu -'40, Pavel Mercea 
-040, florian Birău -'40, Vasiliu 
Mercea --'40, Petru Popa -'20, Bar
bura Birău -'20, Ioan Rugan -'20, 
Vasilie Trifa -'10, Pavel Lazar -'20, 
florian Siladi -'10, Ioan Trifa -'10, 
Teodor Popa -'20, Maria Simuţ -'40, 
flori an Purda -'20, florian Lazar 
-'20, Iosif Hoble -'10, Vasiliu Purda 

omisia III, Conducător: Casimir Szentpali, 
slier. Notar: Dr, [osif WilIer, practicant la 

~mn' ilaI. Locţiitor de conducător: Dr, Francisc 
găti, leT, nolar la comitat. Loctiitor de nofar: 

.'Eorghe Orivicsics, grefier comunal. Votează 
li' unele în şirul următor: Steyerlak Anina 402 

r,1 ători. Măidan 123, Jitin 92, Ciudanovăţ 74, 
v • eovaţ 167, Subotiţa 39, Rusova-veche 10, Aga. 
:a~Îii 104, Broşteni 154 alegători. La olaltă: 1165 
U tiC gâtori. Locul alegerii e Oravita-românii, 
I l' • 
cu u .-.--- •• ----~_ •• -.----~---~ 

ebil, 

~a!~·<INFORMAWIU~II. ,'. 
-'20, Barbura Pătroc, -'20, Teodor 
Pătroc -'20, Popa Mana -'20, Pascu 
Bodea - '20, Pavel Trifa -'10, Crăciun 
Mercea -.10, Andrei PorcarilL_-:-:o1 O, __ .. 
N k"O iae Mâş"caşiu .:;.::.-, ro,--Pavel T rifa a 
Mitri -'10, Saveta Birău--20, Cră-

P.g. 5 

rarescu -'20 Pavel Păucărician -'20 
Ioan Ognian -.20 Ioan Jivoiu - '20 
Milovan Cond an -'20 losim Miloş 
-'20 Savu Jivoiu -'20 And~ei ~1.l ~u 
-'20 [oan Folian -'20 DaVid jlvOIU 
A, Petrovici, Milovan Folian, 1. Jurgiu, 
Nicola Upădat, Ana Jebelian, Vasile 
Lăpădat, Ana ~pădat, Iancu .Rotar,i, 
Pavel Miloş, IOSIf Condan, MaXim MI' 
loş, 19nia Miloş, Nicola, Raicu, I?in 
Albu. p, Bodan, N. Sorgtan, l. Ţailnă, 
A, Sor~ian, p, Miloş, Todor Libră, p, Pe
trovici, Matei OHă, Ilie Jivoiu, Avram 
Condan, Şofron Sudu, Pavel Folian, 
Efta Raicu, Margareta Ţeran, Petru 
Teran, Nicolae Jivoiu, Ioan Păucăricean, 
Marta Lăpădat, Marta OIlă, luliana Pe
trovici, Dani! Jivoiu, Ioan Magda, 
Marcu Jebelian, f, Ognian, Petru Je
belian, Solomon Pavel, Ana Păucărician 
şi Elisabeta Crighez, cu câte -'10 
Pavel Miloş -'9 Gheorghe Lăpădat 
şi Vasilie Păucărician, cu câte -'S 
Savu Sudu, Marcu Bolgia, Mărie 0113, 
Mărie Libră, Ana SlVU şi Eva 01lă 
-'6, Dela elevele de şcoală din Sar
eia română 1'92, - - - - -

Colecta din Lultcşoara priit d, Petru 
CiPOll dela: Petru Cipou invăţător 
teolog absolut 2'- Maria V, Cipou 
născută Filip invătătoare 1'- Teodor 
Cipou MUri 1'- Alexandru Tr, Po
pescu preot 2'- Teodor Domocoş 
l' - Iosif Leţu 1'- Ilie 8rade epitrop 
şi soţia lui Ana Madav 1'- Petru 
Tirodea -'50 Marie Cipou -'50 
Ileana Maruş~ soţia lui Ioan Hoble 
-'40 văduva florian Teosdea născută 
Bradea Ana 1'- Gligorie Cipou n. f. 
-'30 Demetriu Barbura Tudori 1'
Vasiliu Cipou -'20 floare Marian 
-'20 Simeon Cipou -'30 Biserica 
romAnă g-r.or, l' Petru Modog -'20 
fiI: dan !li t! _.- '20 Din tasul sfintei 
bi"rrid 5-!~ GP;Jr:-:-il! CitJcu Fiori 
-':W Gavril Lup Pinti -'20 Nicolau 
Cipou Veselu 1'-, - -- -

32'81 

21'62 

leni: .' 
, A R A Dt 27 Februarie n. 1909 ciun Popa --'10, - - - - - cor.30'-

Ce/tel:1 la nllnfa invăţatorului p, 
Roşu la iniţiativa parintelui Ioan Po
povtci din Bârsa. - - -du ' 'autru fratii din Italia. 

g~: Pe ziua de azi, 'publictJrn mai la vale 
leat' ntribairi );eneroase din Luncşoara, ada
~ c; ale de Însujleţitul În}'aţator. Petr~ Cipou, 

, refe Îrlsoţeşte cu cateva şlre cart ar me-
'ta, - daca ni-ar permite spaţiul - să le 

ăro llblicam' din Sarcia adunate de d, flo
da" rica Nestorovici n. Bujor; dia Sarand prin 
lic arintele Iosif Crainic precum şi o sumă de 
,c25 cor, din partea d-/ui Petru, ~?Ş~, adu
il c: aţi cu prilejul nunţii sale la lIuţwilVa pd-
rr: linte/ai Ioan Popovici dzil Bârsa. 

tă ,. Părintele foslij Crainic ne scrie: ltÎ[' 
Mult On, Redacţ!\ll1e! 

,Cu poşta de azi îmi iau vo:a a vI!. administra. suma co-
lectată dela credincioşii mei din această comuna, , 
Ţinând o adunare mba· ială li-am cetit mult preţt\lta 

'ei, ·dv, foaie prin care am arătat că cele mai mulle comune 
J:U ere~incloşÎ relig·oşi işi iac~ datorinţa fală de nen?r?

ea Cl\ii fraţi ai noştri Italieni peste care Dumnezeu a ,Inml~ 
, .~ cumplită urgie, care o poate da şi Bsupril. n~astra~ ma! 

a,' departe linându-Ie o vorbire prin care al11 aratat ca nOI 
la' ~e _Ir,gem de or gine dela Romani, şi spunându-le t~ate 

mlamplările cum ~m venit ~icja, şi ClIlll ne'a colonIzat 
Traian etc,.: Le-am atins coarda inimei şi nUlllaidecât am 

Of desthis colecta, care dupăcum o vejeţi bieţii românaşi ~ 
dmgoste şi cu bllcurie şi-au sărutat obolul lo~ după. ob1: 
celUI. băI' ân făcându-şi c!Uce ca Dumn~z;u sa ne fereasca 

):: ba ŞI pe duşmfnul nost.u de aşa nelenC1fe. 
el. Vă rog să binevoiti a publica În foaie toate numele ca 

Sa vadă -1 satele vecine tUrn e d, e, Săcadatul, car~ poate 
le:: lua exem'plu dela o comună mai mÎcă şi mai să:acă, 
3~ " Sărand, la 7 F f br 1909. 

Cu toată stima: 

-
Iosif Crainic, 

preot. 

Colecta din Sarda prin dlla Fior/ca 
Nes ta ro v ici dela Adam Lăpădat 2'-
Lăzărică Rotari 1'-- Nicolae Miloş I'-
N colae Jivoiu 1'- Ioan Ratari 1'-
Todor Ognian 1'- ,l?~im MlIfares~u 
1'- florlca NestorovlCI tnv, 1'- DaVid 
Păucărician -·60 Petru Jivoiu -·60 
Pavel Folian -'50 Todor Miloş -'50 
Lazar Rotari -'40 Trifu jivoiu -'40 
Alexa Miloş -'40 Precz J6zsef --'40 
Ioan OIIă -'40 lsac Miloş -'40 Aron 
Păucărician --'40 Pavel Ognian -'30 
Ioan Moşesctl -'30 Pavel Teran -'30 
Ioan Miloş -'30 Mihalyi Janos -'30 
Pavel folian -'28 Ioan Miloş -'20 
M~ rie Jivoiu -'20 Milan Lăpădat -'~~ 
Pavel Petrovici - 20 Iancu POPOVICI 
-'20 David Lăpădat .....:...·20 Lazar Lă· 
pădat -'20 floare Lăpădat -'20 [oan 
jurgiu -'20 Marcu Vermeşan -:2~ 
liie Păucârician -'20 Petru MOlsa 
-'20 Iosif Miloş -'20 Ilie Folian -:'20 
Lazar Păucărician -,20 Todor MIioş 
-'20 Todor Condan -'20 Marcu Mi-
loş -'20 ]uliana Bolgia -'20 N, ~lIă 
-'20 Petra Miloş -'20 Sanda Gh~or 
-'20 Persa Miloş -'20 Pavel f~h~n 
-'20 David folian -'20 Lazar J1VOlU 
-'20 Eva Condan -'20 Timotei Me-
zin -'20 Ioan Miloş -'20 Pavel Mo· 
şescu -'20 Iosif Ognlan -'20 Oeorge 
OIlă -'20 Mihai Albu -'20 Petr~ 
MlIoş -'20 Todor M!loş -'20 I~slf 
Pâucărician -'20 Pavel OIlă - 20 
Aurel jivoiu -'20 Timoteiu Onă -'20 
Ioan Lăpădat -'20 Marcu Murarescu 
-'20 Simion Teran -'20 Todor Mu-

-!elefbn 2H7_ Tclef'on 2S~. -, S'a deBchia cea tr,~i nr:u1 

'răvălie de p3rfumerii, lucruri qe artă şi diferite articole, -

Total 
Listele noastre precedente 

Laolaltă 

109'43 
3139'68 

3249'11 

- D-nul Iorga despre Asociatiunea + 
din Arad, In »Neamul românesc« ce ni-a 
sosit aZl~ d-nul Iorga scrie despre Asocia
(lunea din Arad: Cu câteva zile mai îna
inte era serbare la Arad, o însemnată ser
bare de cultura. Vechea Asociaţie art1dana~ 
de curând în via ta, îşi ţinea şedinţele. 

S'au rostit cuvânidri de mare int1lţime~ 
cuprinzând idei nobile, înir'o formd P.'illd 
de mândrie. Cele spuse de par. R. CLOro
gariu, de a.dvocat~l Ungarean, s~nt vred
dice a se ţm~a mmte, a se ad~ugl la c~n
ştiilZia de Sine, de preţal Şl de memrea 
lor, ta românilor neliberi. Sas, peste mica
zurile zilei, peste prigonirile vremii s'a ri
dicat un steag de cultură pe care nimeni nu 
poate veni să,1 dea jos şi care se vede pând 
foarte departe, c!u!'zând Amanca şi, tralf.erea 
de inimă a romamlof, pană la cel mal sit
raei şi mai umili dinire dânşii. 

- Oravul accident al preşedintelui Se. 
natulul. O-nul general Budişteanu, preşedintele 

I Sanatului, a suferit un grav accident. -

Aseară dela orele 7 pe când d-sa părăsea clu
bul regal, din calea Victoriei, a făcut un pas gre-

Depasit de plIorhm@rU, IpdrllDle.te .edlCld~, matern de ba-. 
dagiai, .p~rtue pontm lnjltijUlla bolnavilor, obiecte 4e guml, 
(preserTativo). de b~~bied" ~l p'·ntn !DlmaR'l; alaiuri, lkhetUrl, 
COJllptslţil, ape Illlnenle, vinuri medlcln6ţe, prepanUV{.l panua 

alimentare, bQmbolill.s; v!\psel1 I!i dHerlte ma'orU, 

Mit h 6 ". Soţ u 1. KQlozsvar, Ferencz J02~d-ut 2. 
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Ultime Infol'maţiuni. 
- Prin telefon. -

Guvernul nu are de gând se plece. 

28 Febr. n. 

Dl Wekerle la Viena 
Pri mul ministru pleacl azi la Viena 

sta o zi. 

EeODODtie. 
Bursa de mărfuri ,. efecte din Bu ' 

&udapesta, 19 februa 

Orâu pe Aprilie 1909 
Săcară pe ApriJe 
Cucuruz pe Maiu 
0;15 pe Aprilie 

JNCHEIEREA la t ORĂ şi jUlM.: 

Preţul cerealelor după 100 klg. a fost 

Grâu nou 

De Tisa - - - - .26 K. 55-26 K 
Din comitatul Albei - 26 • 15 26 I ! 

De Pesta - - - - 26 • 20-26 ) 
Băn~tenesc - - - 26 • 50-26) " 
De Badea - - - - 26 • 30-26 ) 
Să cară - - - - 19 , 70-19 • ; 
OriuldeJiutreţ,cvalit.1. 17 :. --17 I . 

• :. ca\i!atta a II. 16 :. 50-16 I 

O ... ăs:. :. J. 17 :. 55-18 I 

:. :. :. II. 17 :. 25-17 ) 
Cucuruz - - - - 14 , 05-14 ) 

'o,ht Ad .In.ist,afhai. 
Gheorghe A. Dogariu, Iersig. Am pri. I 

cor. ab. până la 1 Aprilie 1909. In 19(ta 
trimis abonamentul. fI 

Redactor responsabil Constantin Sa 
Editor proprietar Gheorghe Nichin " 
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CONCURS. 
nouînfi ntatnl "Institut de Credit 

e Economii ca societate de Beţii 
'ebadia" e de ocupat din 1 Martie 

~ . po3tul de contabil pe lângă un 
• lunar de 100 cor. După 3 ani dela 

rJ Bu , tare contabilul are drept şi la tantiema 
~bruan:' tari. 
'2 eflectanţii au a dovedi prin atesta te h:-
:0 -~ că sunt absolvenţi de şcolle corner-6=: I şi ci au OlTeşicare praxă în rllmura 
8-l)'tabiJităţii de bancă. 

referiţi vor fi c~i cu o praxi mai în· 
UII'I.: 'ngată, cărou dirccţiunea institutului e 
'osl ~tă a le statotl eventuJ şi salar mai 

e. 
26 K' e h adi a, 
26 I 

În 22 febre 1909. 

DirectiunI. 
26 ) 
26 ) ~ 
26 ) . 

"Institutului tle Cl'l'dit şi Econom ii 
ca so{~il'tate }le acţii ÎIl ~lt'lIadia'" 

19 • 
17 I~~~~--------~~----~~---t 
6 I 

18 I 

7 ) 
4 ) 

chmidutz J6zseî 
abricant de Instrumente muzicale şi 
agazin de tot soiul de instr. muzicale. 

KULA (comit. Baci). 

A apărut 

,PrBlljsri m~fodic8 
lui: . din Istorioara bihli~8" 
de,> 'op auxiliar protrll catiheţi, de Nicola.e 

" Cdştllariu, paroh-c:.1liht.t. 

. In literatura noastră ramui catihetic a r~rnas 
el mai neglîg3.t Bi<;eri 'a şi-a luat o nouă in· 
umare: mântuÎrea sufletelor prin catehizare. 

,f catiheţii preoţi simt lipsa de opuri catihe· 
,re, pentru a se aju1a tn misiunea Il)r. 

tJÎ~ In, faţa acestor constl~ări, opui P. N. eri,
Or. arlU a binevenit Ctl atât mai ales, că cuprinde 

, . e Jângil partea. teoretkă a metodulni, toate 
pc rtkgerile din materia biblic~ prescrisă pentru 
c oa'ele elementare, lucrate după treptele ior

itl: ale ~i însoţite de harta istorică â Palestinei. 
• In predare sunt marcate toate mome"nfete 
principale ale materiei din fiecare piesă, pre
CUlll, marcant e întreg procesul, pentru a în· 
tsnl preparea catihetilor. 
Intreagl cartea tradează mult studiu si buni, 

'Voinţă. De aceea cu tot dreptul constată cu pld. 
tere ~l profesor Dr. P. Pipoş, că: 71aaste prc
ltBtn 3unl t4n POVăţuitot potrivit pentru catlhelic. 

, IOpul const~ din 20 coa1.; şi (altă 4 cor. 
~s 20 III porto. Se capltl la autor în 

. :ra:a.czhaza. (TemtSffi.), la H brăria 
". rlbuna.", la Hbr. diccezană 

, dIn Arad, precum ,i la librăriile mai ln
. semnHt din ţuă: •. 
, t ~ 

~****~.* 

.T R 1 BUN Ac 

Aviz teologilor ort rom. 
Un preot foarte bătrân din Bănat, cu stare ma· 

teriall foarte bunii, cu parohie clasa 1, are de 
unica eredă o nepoatA, la care voieşte a-şi aduce 
un capelan. Adresele a se trimite acestei redacţiunl. 

" 
OLLY" 

- In trei zile face mânile 
catifelate şi albe ca spuma. 

)Iarca Înregistratil. 

rE. J 
Acestconservativ al 'i mânilor şi contra tutu. 

mânilor, e lte compus !i i ror altor efe~ţiuni a pie· 
din sub ,tante rccunos- I Iei mâuHor. 
cuie de ştiinţa cosmetÎ{'ă "MoJly" este un re· 
modernă. ca cf.lemail , mediu excelent pentru 
bune şi inofensive ren· li mânile cari ae ocupă 
tru caWelarea şi in gri- il regu lat cu lucrul de 
jirea mânilor şi intl'eee " casă; moaie pielea în 
în efect, orice alt pre- 'i scurt t;mp şi dă mân{· 
parat

b 
d.e acut fel. Sle Il lor o ulbeată foarte plă. 

Intre umţează cu mu t ii cUtă. 
succes contra roşeţei ;1 

Preţul unui flacon t cor. 
Se prepară şi se vinde la.: 

Drogueria şi parfumeria 

'IESTOl HAHIO 
Arad~ Weitzer .Janos uteza 2. 

"Ce fe... • Tatlt. Il peTmls, sunt 
doară tuburi de elgarete J!COBI 

A NTIXICOTIN" 

Atenţiune! Verita.bil numai fn cutii de 
ţigări cu numele "Jacobi". 

I 
Flect\re cutie de lemn conţine 

o carte magică interesantă. 

fE;~~~II3Rt.··· 

~ii~~~~i~i~~i~~~~ 
~, GI i3 Cine doreşte călătorie de Si " 
~ plăcere ieftină, bună şi OI 

~) iute în ~ 
;O GI 

ii · 31 
b Zl'~ 8· 81 ~ U «?tI ~ . ei 

lIA.ulelj ical 
~) OI 
~ (Statele unite, Canada şi st! 
~ Argentina) acela să ceară ei 
~. '.:: Îndrumări ronlâneşti dela i! 
~~ Oi 
lS Falk & Comp ~ 
~) 81 

. ~ (secţia ro_mânescă.) 8: 
I W II ''''" "":Ieu J ~ ~ Strada Rarboisen. 30. ei 
;O G! 
~mmmmmmm~mmm~m~~ 

Prt.mimt eu medalia e~& lD!:.re la Hp. mileltl\r~ din llp~!!tfl. tn 1896. ---
Turnltorla de clopote. Fabrica. de scaune da fer pentru clopote. alui 

ANTONIU NOVOTNY:~~;c~'~ 
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.{ , 

". 

" , 

... - ţ 

I 

c ; 

J' 

k' ' .. 

, , . 

.... . , 



1. 

i·' 

:a:'*W#jj&ti:irif'i'&Cc~~ 

e' 

Pttg.8 .TRIBUNA. Nr. 35 -

se tin plane numai dela firmele cele mal renumite 

"Zeitter şi Winkelmann", Braunschwefg. 
F. Robert Refnhold, Vfena. Belehradck, Viena.
,Laubfrger şi 01088", Viena. Kotyklevi('z, Viena. 
A. Petrof, Konfgra fz-Vien3. Estey-Organ, Londra, 

Reparaturi speciale solide şi garantate. 

••••••••••••••••••••• $ •••• : 

: Prăvălie nouă da obiecta de argint de China! f; 
• I<:'olozsvâr, l\.-1â.tyas Kirâ,ly-'tcr 9 • 
.. -- (fos!!Jl!AvMi(l de blJ.Eterlf a lui ~a~y J(~z~. - !*-
-'- Aduo la cunoştinţa ono public, că ~m dell~hill o .. 

: prăvălie de obiecte de argint de China: 
eOleapunzei(1!lre cerinţelor timpului modern. Ţin U'! mare deposlt pprmanerll ~ 

ti de tacAmnr1, tave, jartllllll're, cabaT(', coşuri şi tot felul de oblf'de ti" lux, '1W 

• 
fasonul ('el mal m()drrn. Ţin mare deposlt din obiectele de Hernsdort şi $ 
SZUdlitk, tot ueruenea o~1t\c1e op11ef. Sollcit păn on. publlo, Cu stImA ., 

I ' Fauerst~in Herman~: 
• \... in (;1.j (Kolozsvâr) • 
.. i .i.1!}~ Mâtyas-Klrâly·!t~r nrul 9. .. 
• ·~,,,,,-:,,, ... ,11 ~ .:Ks . ,;;ţ>i'" -} - Preţmi solide. - _ 
• li' ~f~t Preţ~curent gratiS şi freo. ,6 
• "', oi . r:".'. ~p~ .. Comandela In provj~de se , ~ 
• . . ' . , sl'ivârşeBo prompt Şl solid. .. • 

~ •••••••••••••••• & ••••••••• 

1~~::~:{~~:;:~s=~~:{~;t~!~;~;~\;11 
~ Birou: 'T'iruişoara.-ceta.te, piaţa. St.-Veol~ge. ~ 
~ Re(oma_.~ă llieillrile. ~ale. veritab.ile de prima ~ali!ale ~~ 
~ pentru tTlerllre, ma~ml, ~.mamo ŞI motoare. UIelu brut e~ 
~ pentru producerea călduru. Unsoare ,to"otte« exceJenltl. ~~ 
ţi' Uleiu de pe~te veritabil de NorvE'gia. Parafin. Primul ~~ 
~ furniilor al societăţii cooperaU ve ung. ecop. şi a fabricei ~ 
~ de maşini din Budapesta. Garnituri pentru maşini cu 2~ 
r ') aburi de trierat, pentru pluguri cu aburi, pentru maşini uS 
t11 de tăiat nutreţul şi unelte agronomice. Instalează şi re- j<,J 
~ C?nslrueşte mori. ~otoare m~n~te cu ulei brat, cu ~e~zin E<" 
~ ŞI mo1oare ~, bsorhltoare. MaşInI leg.~toare. ~e snopt Ş.l de 6S 
r~ cusut sistem Johns!onsche. Art clu tehoHl. CărbUnI de fr;J 
1~~~Bosnia şi Prusia. - .. - -. Condiţiuni favorabile de plata. rr-s 

[,:'1 - - - Ap'c:nţu l>rln"lC~C c>uorn,r. - - - ~ 
~~,.." C..i 
1&F"~~J6f~ r:ţ'l\ro~rur:'iŞ"~l~-91IC,-~ ţJ:.:: ~rv~l.-"~~.~ ~~~~,)4~~~~~_ 
-.u~c ~ Lt~wIDLf.A.f~At"'. v it...:. LJ.;jL:f;;.~'l. LTdl.Y.:c IIO..C&{.OI LfJID'U~WLl .. m 

crucile de lenr 
bine aurlte, dupăcum se V2 d în dese"' 
industria proprie, cari sunt de o în~ltime . 

55 cm. prov~zute cu lampi et~rn6. 

Le trimit ori· unde porto-franco cu ramb" .• 
d~ 6 cor., cu m~!~nii 8 cor. .. 

fflftTII BUflZf\ 
~ 

A RAD, Boros-Reni "ter. 

recomandă depositnl lor cel bogat, prAgi ni de, fer'l 
plăci de fer, osii de fer, insfrtHl\ente de fer, .; 
sobe de fer turnat, mAşini de găHt, sarme şi :~ 
cuie de sârmă, lanţuri, săpi, arşeu, furci de 
oţel şi tot felul de vase de bucătârie de frr· 
o - turnat şi smăJţuite. -..... .. o . 1- -...........".....,. j 

Mare depozit de stropit oare sistem "W e r mor elI', ' 
- - Mare depozit de revolver. - -
cu repetitie, arme şi recvizita de 
o O O impuşcat. O O o = Deposit de maşini agricole. :: ' 

i . nil 
aşa d. e. plugur de oţel sistem Sack, ma-.im 
,Ini de sămănat, grape, tAietoare de paeim 
şi napi, cântare. Mar ema gaz i n. ,mi 

Cel~ miii bună t'sJitutc În pl~kt dt~ ('»tr an :: 
(Jliumrit), ~i asfalt lJelifru "coperJt Ui&elr, 

În 

I 
Comandele din provincie se îndeplinesc punctual. 

Telefoll NI-. 604. Telefoll NI-. 604. 

~;i;t;ICă' 
ctj 

'cu. 

nu 
cu. 

Ii?CGRAfl.\ O:OR()E NICHtN- A~f) 19..:.9 
---~-~ -,,-------
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