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iitorul bisericii noastre. de o!ganizaţie.: pe care o cu'!qaş!e poporul f toată activitatea sa politică, el a trăit ~ 

1'_ romanesc, afara. d~. cea fam.lllar~, ŞI toate I lucrat prin biserică şi pentru biserică. 
t 1 . . t"1 celelalte orgamzaţll sunt mal nOI, decât ea. I Aceasta este tocmai dovada mareluI' 0'5' ot nu pu em a unga tmpresla Ş IrI or ce R 

. primit din Oravita în zilele din urmă. . espedul bisericii e mai v~chiu decât spi:'it: a înţeles că viaţa ~ufletească a . 
ă.~ i sorţile izbânzii electorale sunt multe, orice r~spe~t de, altă aut.oritate ~i :ste deci S~Ul vpopo~ să razi!n~ mai întâi în bise 

totuşi presimţul unui dezastru, nu cel mal ada~c ŞI cel ma~ putem.lc In. sufle- ŞI ,ca da.ca v~ea sa l~tăre~scă poporul, 
oral, ci al altuia mult mai dureros: de- ! t~] popo~ ulUI nost~u~ .f!la1 puternic chiar de- b~lIe. mal c;mmd. decat onc~ să.~ Întărec , 
ul moral al dezerţiunei preoţimii noa- ,1 cat respectul autorItatII de stat. bl:enc3,; dandu-I. c?~sţr~cţla v~guroasă "i' 

. . . ... Şi precul1:' !n formele vieţii .~oastre pu- mar:aţa. a orgamzaţ:el t~1 de aZI. 
nd ne-ammtlm .rolul ~ce a av~t Ablscnca bl:ce, . aşa ŞI In fondul cultUrii româneşti, I Bls:nc~ es.te mandna, scutul şi arma 

. ecutul POPOrulUI r~manesc, ŞI cand v:- a.Iatur~ d~ partea pop~llară folclorică, bise- noastr~ A In tImp de luptă, e mângăierea 

1 
. cum aZI calea dmtre poporul roma- nca ŞI rellgla formeaza stratul fundamental noastra In vreme de pace. Reprezintantul 
, şi bis~ricaw ro~ân~a~că ~ă desfavce !n I (v. »)~ultura română şi politicianismul« de ei'A preotul nu e strain de viaţa noastră, e l' 
~, tr~bu~e s~ m~rtunslm ca ne aflam 10 , d. Radulescu-Motru). atat ge f!1ul~ ]e~~t de ~a Încât.nu. ne·o pu-

JI !. 

I • uneI clipe Is~onc.e. . Am socotit de trebuinţă a se spune ace- tem. InChIpUI !ara de figura lUI ŞI strunele 
,e p~ ,u A crede~ v sa. fIe", un popor a. ~ărUl stea, căci astăzi multă lume cu gândire 0-. poeţll.or I au cal1t~t, pe!1elul p<?z~~orilor l'a C' 
alul, m~eaga ~a f~e atat de stnns umta,.ca Iitieă- :~modernă« este plecată să neso~o-I de sens ca pe un I.ntru~ato,r al ~Ieţll noas!re. 
~lu astral cu biserica. Nu A se po~te ~ preclz.a I tească însemnătatea bisericii pentru viaţa Poporul a clJlxms Intr un smgur cuvant /~:.\. .; 
~,~I ul cand ,p~po.rul romanesc ~ a m~reştl~ I n~asţră. Datori~ ~mei ~olitj~i r~l1lâneşti cu- tot cc este preotul pentru el: părintf', îj 
oite ,dar ne amm.tlm de cele mal ve.chl vre f mmţl e de·a pazI cu simţ IstOflC continui- zice. 

de ~ormaţlUne~ ~Ie poporulUI n?~tr.,u, ; tatea evoluţiei noastre. Credeam că aceste sfinte legături Între 
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· cum m-le-a zugraV'lt d. Ioan SlavlcI In I .. . 1 •• •• " preot şi poporul nostru nu se vor putea 
tPI ,~n.ele s~l.e istrori.ce,v mai alesv În »D}n I NICI aZI .rolul bI5enc~l. nu ~~te IsprăVit! desface nici-când. Nici popoarele cele mai ..:~. 
pJ am«. Traind o viaţa deslegata de glie, I ea nu~ ap~rţl~e trecutulUi! ~sto:'lel,. cum ade· 1 înaintate nu 0:::\ nnf )i ....... ; rl~ _ •• ' ... " ,. ...". .. ~ 
a4 . de ~s,tor.i.---:-pr;n;it;\ 1 C'lU',eFlimtt--V'r:-He--1""-~-:'! f'''' ~::~~~ ~~ '- .,p.:" '- .. : '-·'f' ..• ~ o"':' I gluasa ~I cIne a tOSI In Amenca, In ţara 

!itin .. ' "1 C ţ'l r' ma~nl'l' erau Il·p· 1 dlrea strama, dlzolvanta a SimţulUI Istonc·
1

1 fa.buloasă a progresului modern a constatat 
paşunI e arpa j or o ( P f t I - ,A • t b' . ," . ~. .. ~ !. . . 
· d . 1 tara v organl'zaţl'p t rea a os unga epoca In care via a IsenCII cu mirare ca vIaţa rellO"loasa aicI e mal m. e cea mal e emen ~ A t . t t~ '. ţ" 1 o 

;..::;_. 'că. Dar dintre ciobanii aspri şi primi- I Inse';1\la . ~ ~l~~re par e In egr~n a a v!e I~ tensivă decât ori-unde. 
~ figură să desprinde: preotul, el în- ! ron~an~ştl mS<,:~I, prea "m~lte . ŞI pre~ a~allcl. Dar iată ştiri cari ne fac să creriem că 

· mai mult un doban, având Însă un 1 lt'ga!lII Ile c:!rl ~e·au tnJanţU1t, decat sa se 1 ne aflăm în faţa clipei când preoţimea să 

Jr 
,ndent d~ eVlavi?s. resp.ec;t asupra ~ce- poata dcs~acc atat de repe~~. . I de~fa.ce de p?por şi să. împrumută unei nă-

popor Simplu, ŞI slmbohzani toată vIaţa Cel mal m~re talent pohtlC, ce] mal mAar: J ZUlnţl nu stram~ numai, C.I duşm~~~ de-a 
sufletească. duh de orgamzare, pe care l-a produs pana ! dreptul poporulUi. La Oravlţa preoţn In par-
ImlC nu ne arată mai bine ca asta in- I azi poporul românesc din ţJ~garia, Andr:i I te~ cea mai mare s:-au înrolat subt steagul 
nătatea bisericii pentru noi. Biserica şi 1 Şaguna a fost preot. Numai 111 cadrul bl- I lUi Wekerle. Poate ar trebui să fim mai 
(imea inJtlţişeaza forma. cea mai veche j sericii el a avut putir!ţa de a·şi desfăşura \ aspri în expresie, dar mărturisim că suntem 

, 
FOITA ZIARULUI .1 R1BUNA,. 

--
Zacei. de roşu. 

- Sch,tii. -

i " De Ilie Marin. , 

Ş , ăm scaunele mai aproape de masă şi ne a-
" 11] toti trei, Maşina de cusut a Ghinei a În

t să mai facă larmă. 
• 
• I ~Şlii să dai in cărţi ?« 
P' »N'am nel:t\miLe 
00 ~ INu, zău, nu ştii?c: 

- ·Nu~. 
! - 'Să ne dea Tavi, el ştie minunat«. 

- ,Da ce v'a apucat?c 
.- .,Nu, vreau să ne dea În căI ţi. Nu ştii cât 
,de lnteresank Ea-şi Îndreaptă ochii ei spre 

li ne, mă roagă cu privirile: l) Vreic:. 
I - )~. Bine, dacă ai tu poftă .. ( 

- .Tu nu vrei re 
- lE o copilărie.e 

:- .Bine, fie copilărie! Da dacă vreau eu, nu 
, I e copilărie. Vrei ?c 

, ,- 'S'auzim.« 

) Tavi i.şi Scoate cărţile de jLe soioase, cu cari 
, . lpaslansec de câteori are »proză« in cap. 
: ~ş!e că~li de joc de ţi-e mai mare greata~ să l~ 
'1h1!n, mană, dar (după spusa lui) cu atat mal 
, 1ia shce., cu cât sunt mai murdare, căci murdă
. . asia 'aduce noroce. 

~ .. 

lt\~aia simplă e linişte. China îşi petrece un 
pe după braţul meu, ne ţinem mânile strânse 

şi ne simţeam rec'proc respiraţia. Un păr din 
ţlă nll ei imi gâdila ure· hea. 

- »Ei, ce mahnocăeşti atâta?: Haidi!« 
Eu nu mă pot rabda să nu o Întreb: 
- > Da tu, Ghina, tu crezi in fleacuri de. ;as-

tea ?« 
-.- »De ce să nu cred?« 
- ,fiindcă nu pot să fie a,levărate«. 
- , Tacă ii gura. Să ascuItămc: ... 

Tavi numără pe şopti te, ducându-şi mereu de
getul la gură, umezindu·J, ca să poată deslipi 
cărţile: unu.. doi... trei... patru... cinci... şase ... 
şapte ... opt... unu .. doi... tre.i. 

- , Uf, doamne, dă mă lutef' , .. 
"Ei, aşteaptă puţin, că nu dau fătariic, observă 

Tavi atins. 
Ohina să nu-l supere, se grăbeşte să·1 impace: 
...,... ~Bjne. Bine. Aşteptăm. Da gată odată«. 
Lampa filează. Ghina se ridică, Întinde mâna să 

îndrepte flacăra. Ii văd sÎnt!ţ pietros, cum se pro
filează, când ridică ea mâna."\._ .. 

-'- ,Ei, s'aulim«. .,; 
Tavi e băiatdetteabă şi ne face .Jle voie: 
- JCui să·i dau·dintâi?» 
- :tlui Toma necredinciosul" zice Ghina. 
- >Lăsaţi-mă dirr bibliec; 
- ,Ba nu te 'l~săm~iSă tepodieşti. Ai auzit?('. 

Ghina se apropie de mj~f:jncât.ti simţesc răsu-
flarea. ..' l"l > :'v,: . , 

- »fie, Dalila le ... 
- ,000, Samsoant>, Samsoane« şi mi viră 

nâna in păr Ghina şi mi·1 desmiardă. . 
Tavi numără cu ochii in cărţi. le-a aşezat in 

ordine de războiu. 

- "Un'... doi... trei... patru .. , cinci... şase ... 
şapte.» Intr'o odaie ... cinci ... şase ... şapte ... o bu
curie.» 

- «Bucurie? Să şti că vine scrisoarea, care 
o aştepţi. Nu-i aşa? O scrisoare». 

- lNu, aia spune numai bucurie». 

I - «Bine, bucurie, dar scrisoarea nu-i bucu-
rie? " 

I - . Aşa-Î». 
-- «Să ştii că primeşti scrisoarea'~. 
- »Ascultali mai departe»... cinci... şase ... 

şapte ... craiul... un domn mare ... '" 
- "Blond?» 
- «Blond». 
-- «Să ştii că e tatăl tău! Să ştii cl-i tatăl 

tău! Şi ce-Î cu el?» 

- «cinci ... şase ... şapte ... cum să zic? are bani, 
vine cu bani). sau vrea să trimită bani. Aşa 
ceva». 

- «Aaa? Stai, c'am găsit-o. Tatăl lui ne 
scrie scrisoarea... Unde-i, Unde·i ?... aşa... Cu 
scrisoarea asta ne face o bucurie mare În casă». 
Să ştii că-i aşa». Strălucesc ochii Ghinei, ca o
chii unei pisicuţe desmierdate. Se apropie d~, 
mine şi mai tare şi mă sărută pe frunte. La
biata - nu ştie nimic de scrisoarea din b",zu· 
narul meu. Caută apoi cu ochii o carte. 

- ,Ce cauţi? Ghina, ce cauţi?~ 
- "lecele de roşu»... • ,... 
- ~ De ce cauţi zecele de roşu ?'»l .. " 
- Ce-1i pasă?« zice ea vesel, tnuşdnd intr'o 

prăjiturică de ceai. 
Eu întreb pe Tavi: J)Ce însemnează zecele r' ~ 

roşu ?c 

.~ , 

'. . 
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prea stăpâni ţi încă de vechea venerayun: trebui să Îndurăm şi lovitura asta, vom luI e scris de un bun cunoscător al 
pentru biserică decât să pute.m da frau h· prinde-o cu braţe vânjoase, căci soarta unui împrejurărilor din Ungaria. 
her sentimentelor ce ne cuprmd. popor nu poate atârna dela ieslea de con- Arată mai intâiu cit toată presa ung 

Să nu pripim judecata noastră. Ceiace gruă a guvernelor. din capitală şi din provincie primeşte su ' 
vedem la Oraviţa e numai nll simptom. Dar rite titluri subventii grase dela guvernul u 

b · ă t ă' Nu mai puţin primesc dela biroul de pr. 
simptomul acesta tr~ ~Ie s rezeasc ~ ŞI p: Osândirea dnei Vlad. Ni-se scrie din venţii deputatii unguri pentru articole s'; 
cei ce în b mă credinţa au crezut sa puna 8 de'· d' ţ d" ziarele din provincie. . l' LI apesta: Ufla, In şe In a sa e Ieri, a interesele bisericiI la adăpostul guvernu UI. Prin aceasta guvernul urmăreşte două' 
In miopia lor, în îngustimea judecăţii şi ne- confirmat sen/Lilţa tribunalului din Deva7 Presa din provincle o încătuşează pentru 
inţelegerea marilor situaţii, prin congruă ei prin care dl1a VLad e osândittl, puntru a- şi deputaţii primesc subvenţii grase, de 
au subJ'ugat preoţimea guvernelor, au pus gitaţie politică la o lană inchisoare şi 300 împărtăşesc Mumai când scriu pentru gu ;' 

de coroane amenda, Cum ne a1ucem aminte, felul acesta sunt subvenţionate şi foile o . 
corpul învăţătoresc în închinarea acel.uiaş între românce dna Vlad e cea dintâi, care radicale. Aşa d. e. cazul dep!1tatului Nagy' 1 

idol şi în schimbul unei sume de bam a~ care a trecut din partic'u' kossuthist in ,1 
supus biserica iobăgiei moderne a statuluI. va Întra În temniţa de sfat. Şi sperăm, că nu (partidul stângei radicale) dupăce a CăzUli 

va fi cea din urmă... ~ t t I d ,~ Azistăm azi la procesul de statiJicare a bi- gerea ~! secre ar pen ru par ameni il1 an" 
sericii. * Trecut din partidul guvernului, Nagy ~: 

A.iurnarea camerei? Pe co'idoarele camerei înjure dinastia În ,A Nap«, deşi şi aceai, 
Iată scopul statului. El a înţeles că pen- se răspândlse ieri vedea, ca guvernul are de e subvrnţi.:>nată de guvern, - cum ii plă 1 

tru a ne nimici, trebuie să subjuge partea gâ 'ld să ajumeze camera. Vestea asta, adusă in ca să fie guvernul sIlit să dea seama ~ti 
cea mai veche, cea mai preţioasă, cea mai combina;ic cu criza balcanică, a fă:l:t Garecare scrise, căci »A Nap« nu e foaia guver, t 

'" t b" EI t' ~ senzatie printre d'·pufaţi. Wekerle int: ebat dacă Nagy nu e in partidul guvernului. Ouv ~ intimă a VieţII noas re, Isenca. Ş le ca. d t~ - N'" mal' ('u seamă kossuthl'Ştl'l' \'n felul acesta .,t ştIrea asta este a' evăra a, a raspuns: ICI prin 
partea cea mai originală a vieţii noastre se minte nu ne-a trecut să venim acum cu ajurna ura împotriva Austriei şi a casei dOilnitC: 
înveşmîntează în forma asta şi dacă ;şi va H:a camerei. Dimpotriva, eu cred, că ar trebui să care de când au ajuns la guvern partidul kO:;,ŞI 
robi-o, ne-a robit şi pe noi în mare parte. ne (ontinuăm activi1a lea, În cameră, chiar şi in a mai slăbit, dar se simte necesitatea ca 
Aceasta-i perfidia statului: sta/ificarea bi· caz, cârd ar izbucni războiul. ţuiască şi mai departe fiind temelia ir. g 
serieii este distrugerea ei. Nu vom putea clădi • partid. P 

v b' ,~ . I l' 1" b' Situaţia politică în Austria. In jumătatea Iată un exemplu: Gherla, a cărei imp. 
O noua Isenca pe TUme e ce el vec 11 ŞI 1- '1" I . I ' M t' t' ă e repreZI'lltată prl'n 80 1,) roma~nl', 10 -Il"' 

I 111 ale a I.Inel ut ar le camera aug nac se va 'l 

serie a veche se va absor.bi cu totu În or- intruni din nou. Primul m:nistru d, Bienerth face guri, iar reslul germani, slavi şi armeni e:' 
ganizaţia statului, pierzându-se pentru viaţa toate Încercările de a dştiga sprijinul majorităţii. fost nicicând kossuth,stă, dar cu ajulo' 
noastră naţională. Partidele liberale germane, creştnti sociali şi d- verl1Ului apare Încă de doi ani o fituică sţ 

Am fost prea îngăduitori faţă cu cereu- teva fracţiuni germane sunt dispuse să-l spri· interesele opoziţiei radicale kossuthite. Ci ci 
jinească. Polonii şovăiesc pe când mareie p,lriid monslreze ce inf'uinţă poa:e să aibă aş\pf 

riIe noastre bisericeşti conducătoare. Am socialist de-a cărui atitudine atârnă mult, refuză asupra poporului, susnlHnitul ziar reprod M 
privit cu mânile în sân cum ele deapănă să ajute guvernul, deşi p:'ecoizează r:ec€sitalea primartL:ol al deputatului Nagy GYOi'OY, 
monoton viaţa birocratică de »exibite«, fără că parlamentul trebuie salvat spre a evita guver- »14 Aprile« SCriS la aniversara de t>6D tel 
o licărie de înţelepciune, de prevedere poli- niil"~a cu ajutorul §-lui 14 din cOllslitJ1ie. m~je~taticului moment, când Ludovic 1(0: un 
tică mai Înaltă. Cercurile noastre conducă. F"ţă de această situatie nesigură a majorităţii, biserica cea mare din Dob~t:ţin a deda'a: 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~O~P~O~z~it~ie~p~u~te~r~ni~c~ă~a~S~!a~V~ilo~r~ra:d~ic~a~ii~'Jc~o:m~,tr)U~S~ă~~P~U~n~er~e~fa:ţa~vld~e~casa habsburgică. (ArHa , răspun eril pentru su e ee Increc In ac' e, '- . . -' . > 1,,,,"1-;1 5,1 ch('sliune e in un aşa ton scris, Încât <'1 
stoilrne guvernu cu Oflce pre. lua la es.e . 11l ve .111.c,~ 1 _ H·p-nr'll1ce). -=-Jn,Ji~ ", 

nu cunosc decât sentimentul răspunderii puţin fagaduitoare. - zice »R:IChpost" _ aparI:! câtc un ~ !r, 
cătră guvern. .= ...... ="-==== acesta,. fără ca ct'i dtla guvern să se girUl 

Intâmplările dela Oraviţa trebuie să le să sdll~be aceste ~tăd, se vede că şi g I 
scuture din atmosfera de îngustime şi neore- Igt'tatl·!l antt' Ainastl·Ca .... efl Sprl'. e de parere, că cu Idei revoluţionare s'ar 
vedere. Perspective grele să deschid bi;eri- li v U... ..... tinea Viena În frică .continuă., I 
cii şi ea va trebui să se hotărască în dreapta J't'nul guvernUltll'. Dar e drept, că cme ar putea să dea: 
ori în stânga. cală atât amar de articole, câte sa scriu: la 

ac.e~ta? In acdaşi. timp se (nrsecută SC'sfa. 
Biserica va trebui să se hotărască ori Ziarul:> Reichsposb desvăleşte În mod Ş~Jni~ de un ~co!1.tmut dil1asti;. A~a s'au: ~U! 

pentru stat ori pentru creJincioşi. Dacă ea senzaţional agitaţia antidinastică unO"urească ŞI pnn hotărare Judecătorească s'au nim:; , 
se va hotărî IJentru cel dintaAt'u, daca~ va A t ' t' 1 d f d 1 d ' 1:> că, rţile, re\, 'istele şi. ziarele, cari contineau ,. ni 

III r un ar ICO e an ( e ăunăzI. Artico- b l b 
I a vor Ire a lUi Bărnutiu, tinută În lifliş _ze::::::::. E :_'{,I!!!!:!.:; .!A!i_IL _ ,uQj'_._~.A!.l!:t'IL'" --~~ _ .. I 

- »Ei, cai verzi pe păreţi! Pasărea mălai viol Ghina s'a repezit ca o Jeoaid şi a dat o IOVi-' l' D 
seală., Logodna l« . . . tură cărţilor, de au sburat toale la pământ. mI }~~er!J:r~! ~iu~~S}OI1UI. E sear~. d~~ 
Ghl~a se~prefac~ că e rll;Jnoasă ŞI'Şl ascunde t - »A! prostii! prostii! Nu·i aşa? Cine să _ ,Da.« lui: 

capul I~ m_a~" !lP 0,' , de~da:~, rep~de, ca un pr~s· creadă toate fl~al.:Urile? »zice Ghina înroşÎnd'..I"se _ ~De ce 111 \ laşi ?\!,.1. fi 
nel, se .lln~alfte Itntr un _ caf.~al,. de-I .rolbeşte hama I tot mai tare. Pieptul i-se bate nebun subt bluzu. ~Să scriu o scrisoare,<; pici 
ca o pa nle ur unoas3, ŞI mr sare In raţe. lita de stambă. Ochii ii SUllt o fl"că" 1" - 1 "CU'I ? I ,"""= E t' ă O .. ? " r<l, ,,1 mc,ea· ". 

- » şIr u. e ~e I al spus. « • •• I ştă mâinile.în braţul meu, mă fne strâns, strâns, » Tatii. ( 
- .: De ce să nu-! spun? Tot la fleaCUri tii proptlndU-şl capul cu toata tăria de mine. »Ce ~ 0111 nou?( 

stă _~andul( răspunde fratele Ghinei, până când P?t să ştie neşte cărţi de joc? De unde o pot ;oDa ~ 
ea II face .un na~ lung ştrengăresc. ştt? Cine să li o fi spus? Nu,i prostie?« »Crezi că o să ajl.ingi ceva ?« 

- >Halde, ma, depafte ... « »Ei vezi, JIU tiam spus şi eu? De ce nu :.Crcd.« 
- Jcinci... şase ... şapte ... nouălea de verde,.. mI al crezut?« o mângăi eu. ,Nu,) cunoşti tu atât de bine?, 

năcaz maret:. Ea tremu·ă "1 . t "'1' »Mat' 'Incerc odată S' t"" I • slm maHlI,e cum şl,le inco ' ă- ,« 
» pUI pros ' .. <:. •• • •• ceşte pe după gâtuI meu şi cum mă sărută 1... :.>Atunci adb.c , ' am 

-, »Ba nu SpUI prostll, UIte aICI«. hunt!', fierbinte, fierbinte. p... »Adio.< lui 

( 

(Pc 

- :tNouălea de verde e numai năcaz, un I1ă~ - »0, Dalila mea! Dalila mea 1 Ne siăm in braţe. Ne cuprinde În fi, . Sin 
caz mare((. D d v d . creştet până 'n tălpi. drl't 

- »Binf', fie4'. in O~h~. ata se esprmde rezolJtă şi mi-se uită - ;.Ghina mea, Dalila le: rei 
- ,Da tu totdeauna faci din ţânţar armăsar, - »Cărţile le 

Să te ferească sfântul. Par'că n'ai avea inimă de ,Ai căpătat scrisoarea ?,' - )'Cărtile? Să le arunci în foc!« toVl 
frate«. »Nu« ingân eu. Ne mai uităm in că-odată unul la i Nif, 

. - :tGhina, lasă-ma in pacee:. )}Atunci ?c - ies. J 
D d ,Atunci ?c 

. -» e cap, e cap« sar eu voind să fiu . O seară atât de liniştită. Mă aşez pe a din 
yeseL ,Cum îţi explici tăcerea tatălui tău?e: ŞI despătur scrisoarea din buzunar. Mi 
. -): Bine, un năcaz - zice Ghina da nu vin »Ce să-ţi spun?c Nu ştiu. E bolna~, .. n'are scrisoarea asta care era dată de gol de 
năo.tzuri rr-ărunte pe capul omului În fiecare cli0ă? vreme.,.C de verde. Felinarul Îşi trimite câteva Zl;( 
Vrc:o durere. de măsele, vre·un ochiu de găli1 ă... -;- >N'are vreme! Par'că e o jud ie la mij- Ia mine. Mai recitesc odată cele patru pJ, 
nu-) aşa, nU'1 aşa?« Şi mă îmbrăţişează cum ştie loc .... c le rup Încet, Încet, lăsând să fluture la ~i 
ea să îmbrăţişeze mai bine. I Fratele ei stă neştiind ce să facă dupăce a a- Câteva bucăţele se mai pot ceti: ~e p~ 

- »H~ide, mai departf«, porunceşte ea repede. dunat cărţile de pe jos. Lucrul cel J mai bun '. racă« • , ' >tu poţie ... :tai talent~." 
fratele el du d t 1 I pa ~ 1 . . 1 1 se cotl'nt'" « . . ce ege u a gură şi numără;... re sa ne ase smgun - şi iese, <:t. 

ci~ 
chil 

1 
dus 
Gal 
obş 
, i 

»pat.ru ... cmcl ... şase... ~apte... judecată... patru... OI . . Mă ridic şi respir uşurat. 
CinCI şase şar.te d d I ,-» ~1~ac ZIC eu,»Gsina. Uită-te in ochii mei.« Lupta,' Năcazul t. lată,le ar'c·ll. Dar volu regl 

• '" ... t' •• nga e ver e ... a. spaimă MI se Ulta cu toată drăgăIăşia celor 18 anI' N CUr. 
mare le: ai ei. • orocul şi-f croieşte omul. Cine o si îr . 4 

10 drum? 
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27 Febr. ft. 1909 
»T R I BUN Ac. -----~--~~--------------------~r_--------------.--mm~::~~~~~~~------~--__________________________ !'~g 3 r. __ ." . . .... -

18.48 p~ C:âmp~~ L!bert~tii rn pr~zenţa celor 2000 diacon .• d· l . f ._-
. ung de romani vemţl dIn toate unglllurile Ardealului . ŞI fero !acon. a. mltr?,?olia .din B~- Cântările au fost ,executate de corul plu atiIor 
. e tu contra revoluţiei maghiare. Editorii acestei vor: cureşfr, preot ŞI. apOI hlrotOlllSlt arhullandnt. I subt conducerea Invat. Augustin Ungur. g 
lU u, biri au trebuit să Îndure Închisoare şi pedepse La)~ ~ep~e~lV~le 1 ?88 a fost numit stareţ' Tot ce are ~om.cuta şi jurul mai ales a luat 
e pr· în bani. Şi ce conţine această vorbire? Vorbirea al manasÎlrel dm Sinaia.' p,arte la acest Jalmc, C01~Uct. A!11 remarcat pre-
e ser aceasta e fundamentul programului, care a tinut Defunctul era unul din distinşii n t' zlrIţa ~ multora l~IQr ,dm man depărtări d. e. 

, pe rcmâni la olaltă intre toate împrejurările. Nu slu'it ' 'b' . . . OŞ n Andrem Cosma dm Şlmleu Dr Coriolan Pop 
ouă să poate spune alte de aceasta vorbire, nici chiar ,J vor} ar IsenC~1 ŞI se bucura de mare din Oradea.mare, Oeorgiu S'tanciu cu familia din 

' ce e mai de admirat in ea: retorica, materialul stima m .Iume~ elen.că .şi . 1aică. Botiz! Dr. Teofll Dngoş şi fratele său Augustin, -
istoric sau vederile clare spuse de Bărnuţiu. AcestUI luminat ŞI dlstms arhimandrit se Gav~IIă ~arbur, protopopul din Sătmar etc. 

. Punctul culminant in aceasta vorbire era jură· datoreşte organizarea muzeului rnănăstirei . AJ~ngand la groapă, În cimitirul unde a fost 
~lle 0. mântui românilor prezenţi În numele naţiunei ro- Sinaia, În care se găsesc vestminte icoane b~~e~lc.a cea Oeche,. imediat lân~ă mormântul un. 

tf~ ~~~he~ri;:i~!m~n~~ ~~e~ir~~~~~ d~~~~Ne~~:t~is~~r~~ ?jferit~ od~j~ii şi cărţi vechi de ~are va-' fo~~,u~o~~uaicrtâ~~~yr a~:~~ai' Da,..o~~f1~:;:r~~! 
~ăzUI celeaşi sentimente de credjnt~i«. -~Şi câţi români oare !stonca: . !ean In numele tineri mei, iar Dr. Simon Miksa 
In an, nu au trebuit să ispăşească prin pierderea liber- Arhllna,ndntuJ ~ NIfon, Înainte de a pleca In .numele corpului advocaţial au luat ultimul 
gy ~ fă!ii şi pedepse in bani fndrăzneală de a·şi aduce la !erusalIm, a lasat testamentul său împre- adio dela repaus,~t~1. . • 
i~c~~: amint7, de acea~ta v?,rbire a I~i Bărnuţiu. - Iar una cu ceasul pe care i l'a dăruit M S . I~ Vre'!le ce sh .. TIul era slobozit In groapă co-

pa .tfomnll Nagy ŞI s0111 pot să ŞI serbeze aniversa- R I J b tIA S R P" .. . f1Ştll au Intonat cu multă jale Un cântec funebru 
na 6 ra jur~mântului lor din 14 Aprilie 1849, subt ~ eg~ e a ° ezu. . . ~'v rmcIpesel Ileana, ocazional scris şi compus de veteranul invăţător 
~ver, pavăza guvernului ca otrava antidinastică să o I~ 'pas!rar~a d-lUl AI. Oalaşescu, şeful ser- Elie, p.op, un prieten devotat al defunctului. 

~1 Iălească În masele mad ale poporului maghiar şi vlcIUIUI splta1elor dela Eforie. Fle-I ţărâna uşoară! 
eS,a tU ajutorul renegalilor mituiţi cearcă să o f~ri- Reamintim în treacăt că fostul staret din = __ =_=-=-=-=-======= 
~Inlt . şeze şi ~n ini~liIe românilor. Sinaia a luat parte la botezul tuturor co-

ko! TrebUie mal mult pentru ca să cunoaştem re· piilor regali, pe cari i .. a scufundat În cri
:a ~a gimul kossulhist din Ungaria«. încheie )\Reichs-
la Ir.:postc ! stelniţă, afară de mica principesă Maria, care 

a fost botezată în străinătate. 
imp:'t==:=============== 

Dm R ... In . oman~a. 
-15 
ni ~:' 
Ijulo c 

că sţ Vânătoare princiară. La vânătoarea prin
~, G ciară, in prima bătaie făcută de A. S. R. princi
aş\pele Ferdinand in pădurife muntelui Seţu din 
1rodMuscei s'au împuşcat 12 porci mistreţi. 
gy, Azi se va continua vânătoarea În pădurile mun-

60 . lui PIăişoru. Timpul fiind splendid se speră 
1(0: un rezultat şi mai frumos. ' 
~~ . 
~rtk\ VII ă tIT· .. . 11 il aporu» mp ra u. ralan« In pericol. 
-.fi~ln ,Ziua de 5 Fe,bruane, vaporul ),lmpăratul 
Il 01 !ralan~ a plecat dm Costanţa, ca de oblceiu, În 

~ -ursă,_spre- Con3t.u,liuupuk. 
}' .. Din caLlza cârmei defectuoase şi a mlrii care 
~I ,~ a foarle agitată, vasul a plutit În voia intâm· 
sa. lrii in largul mării timp de 8 ore. 

, D~ unde trebuia să ajungă la 11 dimineaţa 
~a : Constantinopole,» Impăra1ul Traian« a ajuns 
'fU :Ia 7 ore seara. Dar nici aici el nu a pu1ut aco-
SC:sla, din CăU2ă că, ni .. se spune, pe dIurn Îşi pier

lU:, duse ancora 
im:; Vaporul ~lunci a trebuit să se retragă in larg, 
au.' nde a stat până dirr,inellţa, când marea s'a ii
I Ilfliş1it şi când reintorcându-se a putut acosta, 

Din nenorocire, am inregistrat doua accidente: 
D. Columb intendentul vaporului, şi·a strivit uri 
deget dela mână, iar un marinar, surprins de 
lIriaşde valuri, cari păfrunseră chiar prin cabina, 
.1. fost izbit cu atâta furie, Încât s'a ales cu un 
picior sdrobit. 

r=================================--

Moartea arhhnuudritului Nifon. 
Stareţul mănăstirei Sinaia. 

,. O telegramă primită azi din Tiberiada 
(Palestina), je către Eforia spitalelor civile, 
'a~unt~ trista veste a morţei arhimandritu

lu.\ ~Ifon Popescu, stm.eţul rnănăstirei din 
fri Sl~ala. Telegrama este trimisă de arhiman

~ltul Dionisie Simionescu, stareţul mănăsti
reI Predea] şi parohuJ bisericei din t~uşteni, 
toNyarăşul de călătorie al arhimandritului 

don. 

,Arhimandriţii Nifon şi Dionisie au plecat 
a d,lO B~cureştj, după botezul A. S. R. Prin

CI~esel Ileana, la Ierusalim, spre a se in
chma la sfântul mormânt. 
După câteva zile de şedere acolo, s'au 

,! dOUS,la .Tiberiada, lângă lacul Tiberiadei sau 
ahleefJ unde arhimandritul Nifon şi-a dat 

; ,obştesc.uI sfârşit. 
Efona a comunicat trista veste la palatul 

regal, unde regretatul arhimandrit se bu
cura de o deosebită consideraţiune. 
')~hil?andritul Nifon s'a născut la 21 Mai 

d .15 ŞI s'a consacrat vieţei monahale încă 
e pe când era copi]. El a fost pe rând 

DI OăIăşescu va depune testamentul şi 
ceasul la tribunal. In acel aş timp, dsa a luat 
măsuri ca să se aducă trista veste la cu .. 
noştinţa familiei. 
Adăogăm ca un duios amănun~ că mama 

arhimandritului Nifon trăieşte şi se află prin
tre călugăriţele dela mănăstirea Pasărea. 
-======. === 

Moarlea tînărului dr. Victor Nyilvan. 
ŞO!nCllta mare, in 22 Fe bruarie 1909, 

Orăs~lul nostru a netre~Hf in ')1 I ... In 11-" 
i'UI ~4;~>lj"'I!;;1 jJt! IUUlll.n, Har tUl ŞI sllnpalicu ti' 
năr de juste speranţe, Dr. Victor Nyilvall, adv. 
răpit de cruda moarte În floarea vârstei sale de 
33 de ani. 

A fost jurisconsuHul băncii .Chiorana«, mem
bru fundator al asociaţiunii peatru literatura şi cuI· 
tura poporului român; preşedinte al , Reuniunei 
române de cântări« din loc; membru in reprezen
tanta comunală; membru in senalul bisericesc şi 
şcolar din loc - cu un cuvânt un om de seamă 
în viaţa noastră naţională. Poporul din acest ţinut 
deplânge În repausa!ul nu numai pe povăţuitorul 
cinstit şi harnic, ci şi pe conducătorul 1uminat 
al vieţii lui publice. 

Victor Nyilvan s'a stins În Budapesta, unde 
inainte cu o săptâmână a fost du SI pentru a 
căuta ameliorare sănătăţii sale sdruncinate acum 
mai in urmă, prin o dili1linţă şi muncă poate 
prea Încordată, 

In ziua de 17 c. după ameazi a petrecut cu a
micul său Aurel Nistor, În odaia dânsului, Într'un 
mod vioiu, plăcut şi cu un humor tineresc ne
vinovat, vorbind şi glumind despre câte toate. 

Amicul său, luânduşi »rămas bun« s'a înde· 
părtat, iar dânsul a scris doauă ilustrate acas~ in 
cari zice: ,Am sosit in pace ... Mă simţesc foarte 
bine. Isprăviţi lucrările în cancelarie ca să nu fie res
tantă ... «Acestea ilustrate le .. am primit În ziua urmă
toare aici in cancelaria sa. In aceiaşi zi seara la 
timpul indatinat s'a culcat şi până cătră orele 
10-11 a cetit ziare. Dimineata grijitorii l'au aflat 
mort in pat, Învălit cu capul in mână, .. 

In 20 c. la 12 ore din zi, cosciugul cu, res
turile lui pământeşti au sosit la gani din loc în
soţite de intri statul său părinte Nicolau şi frăţie
rul său Dr. Aurel, de unde, - dupăce au fost 
binfcuvântate de Magn. Sa canonicul de Oradea
mare Moise Nyes şi M, O. D. protopop Ioan 
Serb in sunetul clopotelor dela biserici şi cin
tăril~ jalnice executate de :Jcorul plugarilor« a 
fost condus de amicii şi colegii lui şi un public 
foarte mare până la casa părinţiască şi aşezat pe 
catafalc. 
Duminecă in 21 la 2 ore p. m. s'a indeltlinit 

prohodul prin 11 preoţi, În. frunte cu Magn. ~
nonic Nyes. Prohodul s a Inceput la casa pănn
tiască, s'a continuat şi sfârşit in spatioasa bise
rid, care deşi arhiplină, n'a potut Însă Încăpea 
în· ia publicul cel mare de 3-4000 persoane. 

In biserică a rostit cuvântarea funebră preotul 
Ioan Coza, iar jertădunile protopopul Ioan Sub. 

lupta dela Oraviţa. 
Turueul electoral al candidafului 

Gbeorjhe Pop de Biseşti. 
D. Gh~orgh-e.~ de Baseşti, candidatul no

stru, e aşteptat şi primit pretulind;:>Ili cu mare 
insufleţire. 

Astăzi În 23 1. c. am vizitat mai Întâi comuna 
Goruia. Eram cam îngrijoraţi fiindcă nu aveam 
il1formaţiuni exacte despr~ tinuta altgătorilor de 
acolo, şi considerând apucăturile burdiştilor ne 
temeam că vom da de multe crengi uscate. 

Mare ne·a fost Însă bucuria când banderiştii, 
care ne-au ieşit spre lntâmpinare, ne-au informat 
că toată obş~ea alegdtorilor ne aşteaptă cu Însu
fleţire şi ~unt solidari. 
s'a -încercat a- ne împiedeca 'intrarea, zicân~f;" '~ă 
numai candidatul are drept să intre În comună 
iar alegătorii din suită să .. I aştepte În capătul sa
tului, până se va Întoarce Ja ei, 

Deputaţii indignaţi de această păşire ilegală 
le-au spus că nimeni n'are dreptul să·i impie
dece să intre cu candidatul Împreună, 

Jmpănaţii s'au retras cu sfială, şi noi .am Întrat 
Între aplauzele poporului intreg. 

Pc platoul dinaintea bisericii ne aştepta bravul 
preot veteran Matei Popoviciu, cu învăfătorul P. 
Gherga, şi toţi alegătorii din comună. După cu
vintele de bineventare ale preotului, a urmat la 
cu vânt iubi1ul nostru candidat. 

Alegătorii primeau cu însufleţire vorbele lui şi 
cu strângere de mână făgăduiau pe cinstea lor 
românească că vor sta cu credinţă neclintită subt 
steagul naţional. 

Ne .. am depărtat plini de incredere luând calea 
spre fruntaşa comună Secaş, Banderii şi cete de 
tineri şi alegători ne int~mpina~, şi Însotiţi ?e~! 
am Întrat in comunli prmtre şlrele poporaţlunn 
îmbrăcate ca de sărbătoare. Candidatul a fost 
salutat prin o cuvântare entuziastă a inflăcăratu
lui nationalist Popa Petru Bernaz, care 1 a rugat 
să-şi rostiască vorbirea sa de program. 

Badea Gheorghe, adânc emoţionat de atâtea 
dovezi de alipire cătră cauza naţională, şi .. a ţinut 
discursul de program, arătând Însemnătatea ac
tului electoral, şi desfăşurând mai multe puncte 
din programul partidului nostru: egala îndrep
tăţire, votul obştesc, dreptul Iim bei, etc. 
După el a mai vorbit părintele lucaciu, St. 

Pop, ţăranul Ion Vasii, şi În sfârşit un fruntaş 
dintre alegătorii locului, Nicolae Vucu. Acest ţă
ran cu carte bună a arâtat manoperele guver
nului cu ajutorul de stat faţă de învăţător şi cu 
congrua ce vrea să o dea preoţilor. A stârnit 
furtune de aplauze, când a zis: »dela noi plu
garii încă ar vrea să ia ce avem mai scump, 
conştiinţa naţională, dar nu i-o dăm pentrucă a
jutorul de stat şi congrua a pus -o bunul O-zeu 
în brattle noastre muncitoare.« 

Toată mulţimea a rămas adânc impresionată 
şi preotul locului cu accente vii a rostit multa· 
mită candidatului cum şi oratorilor şi îndemnând 
poporul să se imprăştie inpace şi să ţ.nă la 
inimă J:toveţele primite, a inchis adunarea. . 

De aici am plecat la Ticvaniul-mare. A trebUit 
să vezi cu ochii ac~le valuri de iubire şi insufle
ţire ce s'au manifestat pe tot parcursul drumu~ 

,1 . 

: ~ , 

>. 

. I 



Pag 4. 

\./ I 
la intrarea, şi la sosirea noastră rn. aceasta 
insă comună. ferestrele caselor erau Impodo-
cu covoare frumoase, şi tot poporul cu rară 

lfleţire ne-8 ~şteptat. .Şirullun~ al band~rişti~or 
.uita de sanii au defIlat pe pIaţa şcoalel opnn
se la tribuna împodobită cu. arc triumfal. 

.fa o privelişte inălţătoare cum s'a adunat 
.Iorul Întreg CU toată tinerimea În jurul tribu

ca să asculte discursurile. Ţăranul proprietăr 
, , Belea a rostit o prea frumoasă cuvântare 

bine venire, rugându-l pe candidat să-şi des
:e programul. 
1tre ovaţiuni nesfârşite incepe bătrânul Badea 
eorghe şi emoţionat până la lacrămi, spune 
singur acest moment al vieţii sale îl poate 
,sidera ca o înaltă satisfacţie ce j-a rânduit 
lui Dumnezeu după toate luptele vieţii sale. 

I nead desfăşurarea programului şi incheie Iău
Id distinsele virtuţi cetăţeneşti şi naţionale, 
a dovedit acest brav popor, şi îşi exprimă nă
jea că aceste virtuţi vor aduce izbânda finală 

'ltă pentru cauza naţională. 

\dunarea întreagă ca o mare agitată de un vifor 
ernic îl aclamă cu nespusă iubire şi cu toţii 
Ilră credinţă şi alipire. 
~dunărea s'a incheiat cu discursurile dlor de· 
aţi V. lucad şi St. Pop. S'a accentuat CU 
)sebire, tinuta rezervată a unor preoţi şi invă
)ri, cari con duşi de interese personale me
tine,..s.e fac....dezertori ~Ia postul lor de onoare_ 

Coresp. 

O ruşine. 

Reproducem din »Drapelul«( povestea 
ei întârnplări cât se poate de urîte. Ea 
,e oglinda clară prin care se văd toate 

.. catele Caraşului. 

Un ţăran român, ameţit de beutura Sa
~. ....rinrlp np oient ne un bătrân şi cin-
1 jJ,vlVI.J::IJ, ~ ~~ 

ntru sentimentele lui curate româneşti ... 
ela prea marea noastră ingăduinţă faţă de 
ti trădătorii neamului, dela prietinia noastră 
toţi domnii dela comitaţ trebuia neapă

t să ajungem aici. 

Lăsăm să vorbiască faptele. Iată ce scrie 
)rapelulG. : 

A ieşit notarul Petrucz cu primarul Ogurin şi 
~mbri an1istiei in fruntea umi cete de beţivi În 
lea candidatului, vociferâ '1d şi inzultând în 
(ra mare, strigând că aici nu au ce căuta. 

~TRIBUNAc 

acestor abuzuri şi si reclame scutul legal pentru 
libera exerciare a drepturilor cetăţ 'meşti. 

Despre acest incident revoltător vorbim la loc 
de frunte. ... 

Evident, el nu putem lăsa lucrul intru atâta 
Contra notarului furibund şi a antistiei comu
nale din Jitin, vor face cei ameninţaţi cu bătaia, 
arătare criminală. Deputaţii vor anunţa in dietă 
violarea imunităţii lor. Afară de azeea se va aduce 
chestia În de5batere atât in dietă, cât şi În con
gregaţia comitatului Caraş-Severin_ 

O scenă de căinţă. 

Din Ticvaniul mic,au venit la adunarea noastră şi 

vre-o 2-3 simbriaşi de-ai lui Burdea. fireşte, ei 
vorbiau in gura mare, strigau, ameninţau. OăIăgia 
lor a indignat pe toti oamenii de bun simţ, şi 

bravii noştri români erau aproape să· şi piardă 

răbdarea, dacă nu lua cuvântul părintele lucaciu, 
să i tinişteasdi. 

După cuvântarea părintelui lucaciu, pretltlll 
gr. or., învăţătorul gr. cat. şi alţi vre·o câţiva să
teni, cari nu erau până-acum cu noi, au declarat 
cu ochii in lacrimi În faţa adunării, că trec pe 
partea noastră, pentrucă fUt pot să mai stea în
tre nişte oameni fără demnitate şi fără ru$ine. 
Adunarea i-a primit cu o căldură frăţiască. 

De-aici, de departe, le trimitem o strângere de 
mână celor pocăiţi 

Lista nelegiuirilor. 

Un abonent din Oreovaţ ne scrie: Dela mul 
25 al ziarului d·v. ~ Tribuna»), nu am mai primit 
nici unul până acum. Cauza e, că notarul /lU 

mi-o mai dă, pentrucă IlU-S omul lor la alegerea 
dela Ora vita. Du am cerut-o dela d. scriitor al 
notar ului, şi el zicel că n'a mai venit... 

Pace • orI răZll0i? 
Conflictul auslro-sirb. 

Penlrnc8 a plecat contale ForAach? 

. Situaţia atât de ameninţătoare a zilelor 
dm urmă pare a se fi potolit puţin întrucât 
faptul negativ că nici un incident 'nelinistit 
nu s'a ivit, poate fi socotit drept un se~n 
de potoli re. Ai no,?tri au răspuns s§.· şi caute de drum 

~ci dacă nu le place, n'au decât să nu vină I~ 
adunare. O , nou~ explicare a piecării contelui 

Dar notarul Petrucz nu se lăsa. Forgach dm Belgrad ne aduc ziarele din 

27 febr n. 1909 

al incordărei spiritelor din intreaga Euro 
a fost din pricina nădejdii ce Serbia' 
punea in Rusia. 

Pe când în Europa toată lumea era c<* 
vinsă că pacea va fi menţinută şi Aus' 
era foarte rezervată, În Serbia s'a for 
un minister pentru cazul unui războiu şi 
ministru de războiu nu a fost numit ge 
raIul Marinovici ci dori toru l de răzb 
Zivcovici. Şi Pasi ci chiar a căutat să in 
enteze, ca să poată împedeca o înţeleg 
pacinică cu Austria. 

Din pricina numirei acestui minister, 
greu îi va fi Serbiei să obţie concesiuni, , 
cât dacă ar fi u. mat o cale pacin; 
Austria vrea să se abţie dela războiu, î ' 
dacă Serbia va continua cu înarmările, atu 
războiul nu se va putea evita., 

Manifestaţiunl ostile contr :~I 
Austro-Ungariei la PetersbuJ 

1 
Preşedintele Dumei a declarat unui '~' 

rist că, primirea strălucită a prinţului f " 
dinand la Petersburg a fost o demons! 
ţiune în contra Austro- Ungariei. Vizita '1 

veranului Bulgariei e o probăcă dintre R; 
şi Austro- Ungaria nu există relaţii cord:' 1 

Bulgaria se va sprijini de aici înainte' e 
cIusiv pe Rusia. . 

Mobilizar' ~ 

Ofiţerii În rezervă apartinători corpuh: J 
VII·lea de armată din Timişoara au pr ;: 
fiecare câte două scrisori oficiale. Una' 
ele cuprinde comunicarea oficială a con:· ' 
diurii că scrisoarea a doua, sigilată, n: 

ro:> ,.1 .. ",,,1,;,.1,,, ,1, A~:- "',",7Ju . .cân.d.adt' O~ 

va primi un ordin telegrafic în ~cest s "1 

, Până. a!unci scris.oarea a d,', ua nu pa t 
fi deschIsa. Nu mal poate fi îndoială 
este vorba de o apropiată mobilizar; 
vederea unui război imin:nt 

Scrisoarea reginei 

Regina Italiei Ele/la, a trimis o scris îa 
mamei sale Milena în care spune că (t 
dânsa şi Italia pot c)nta pe tot s ri]: di 
Scrisoarea reginei, se termină aşa: : ~ 
convinşi, că in momentul când aş v 'văI 
teara mea şi vitejii mei fraţi in prime; ',. Ş 
nimicire!, eu nici un moment n'aş mai; 1lI,: 

Coroana Italiei. Striga la oameni să sară la deputaţi şi să-i Pesta. Contele Forgach ar fi plecat pentrucă 
bată .. Pe protopopul Alex. Popovici l-au şi prins un a~entat. s'ar fi pregătit împotriva sa. 
de pIept. Notarul asmuţa Îndeosebi Îfl contra de, Au t ţ t ~'. Concesiuni economice Serbi [al 
putatului Dr. Stefan Petrovici. Dar cetele bete n'au . s na a I~U sa-şI arate mtenţiile paei. O. 
cut4"zat să se atingă de deputatul nostru. !1Ice rechem~nd pe contele Forgâch, căci In cercuri bine informate se veste~;;C(}1 

Era un scandal grozav. l~ ca.zul unUl atentat războiul ar fi fost ine- Austro· Ungaria a trimis o notă mari!o:la: 
Deputaţii au cerut dela pretorele Kardhord6 vltabll. Se poate, cine crede... teri în ~are _ de:lară că sunt gata pentr. ,a 

c~re era de f~tă, să aresteze pe notarul, care in~ "In scupcin~ noul cabinet s'a prezintat fă- tarea razboIUluI drept preţ de împăcare lrc 
shgează mulţImea ameţită de beuturi spirtuoase. cand d/ec.lara~.la că politica lui va fi' politica Serbia, a-i face însemnate concesiuni e: ~se 

V tI' MA d 1 b lea Acesta insă a răspuns, că notarul Petrucz nu poporu,~/. 11_ oru va arăta înţelesul acestei '!ll~e. an ru uml Aerenthal, care: om 
este aici ca notar, ci ca a~egător şi În calitatea declaraţlf vagI. le~1 spunea, ~ă monarhia nici de vorb~ îapl 
aceasta este liber a-şi manifesla convingerea ce- . De .a.ltfel~ în ~elgrad şi în toată Serbia sta cu Serbia, a lăsat-o deci mai de itn 
tăţenească. d~pozlţla ~razbo~~i~ă e ?in nou în creştere Acum e Întrebarea dacă va sta Serb:i 'se 

Era evident că scandalul înscenat de notar a p .... u:ma mcuraJanlor dIn Rusia. vorbă cu Austro, Ungaria ? ~n: 
fost pe placul d-Iui pretore. Starneşte ,îndeosebi mare entusiasm ÎntreVele; 

[ntre. asem~nea împrejurări nici vorbă n'a mai P?P?rvO scns?are a reginei Elena a Italiei 'iosif 
pU,tut fI de ţmerea adunării. Spiritele erau prea tr!~Jsa mam,el sale. în CetinJ'e în care spune Dela soc· t t f·1 . htl 
agltate, decât ca fără primejdia unei vărsări de ~ - le a ea emel or rom'_'2~ 
s3!1ge - pe care ai noştri voiau să o evite cu c~.m caz ca patna sa va fi în primejdie -'21 
ortce preţ - să se poată ţinea adunarea. mCI .l~n mqmcnt nu va mai parta coroana Conferenţa dlui prof. N. Dobresc~'Glig 

Itajlel.' Cine nu-şi dă seama de puterea de D N' I O b GI' 
I 

S·~ dat i~ediat protest la ministru internelor agitaţie a acestui gest! b·' ICO ae o rescu, profesor univers:' ", 19 
a prim ~omltele şi vice-comitele comitatului Ca~ vor It Miercuri seara despre: lolntroducerel C 
raş-Sevenn. Cauza conflictului Ausfro-Sârb. ştinismului la români f. .... 

A~tăzi se va pr~zenta la prim-comite şi vice- . Ziarul~ »Neue Freie Presse« scrie în ar. O-sa a spus că va trata această chestiu~ III 
comite o depuhtlune, ca să protesteze contra bcolul sau de fond că adevăratul motiv al p~nct de vedere istoric, iar nu dogmatic C . M 

~'!!'!I!""'!"'!!"'!"'!!""!""!""""""""'_--------~'~._. ______ ~. _~ _ msmul la noi datează din timpuri foarte \'t: 

Boa1e18 secre!e! scnrgerea, arderea, atât la bărbaţi cât şi la'feme~ du~um o----------~------ ________ ~ ,cari 
mentul "Oonot<?~". Ac.est med!oam~nt se bea. P r ~ ţ u I Un e t~v:t~f~ ~CrlsOrlIe de recunoştinţă IC vindeci foarte repede priD't~,:' ' 

- - capată pe laogă cea mal mare discreUune dela Fa.rtna.ci cor'scomandele de 3 sticle cu 1lI COr, se expediază trJl elu 
a. alva.tor ia BUJl\& ar. 1 (Slavonia). -' oduij 
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E . introducerei lui la noi, sunt patru pli
b ~ro. tele apostol Scriban a susţinut d, cre· 

la datează la noi din secolul intâiu, când 
opovăduit de apostolul Andrei, În tre

ra ca prin ţara noastră, 1n Rusia. 1us părere su s1i n ută de şcoala ardelenească, 
or, cu Petru Maior, Samul Clain şi Şincai r ŞI creştinismul a fost adus 1n ţara noastră 

~ ge ul 106 de cătră coloniştii lui Traian, Di
~a~bo, ntemir, Domnul Moldovei a susţinut că, 
a Infl'lI1ul a fost introdus la noi in secolul al 
releg r lţii susţin că am fi ereştinaţi din secolul 

odată cu bulgarii. Aceasta părere este 
ter, I falşă şi in contradicţie cu istoria, intru
iuni, arii au fost crt'ştinaţi de fraţii Metodiu 
lacin; şi cari erau români. 
u, îeren~arul crede că, am fost creştinaţi in 
!, atu, ,al 1I,Iea şi aceasta o explică prin bogă-

'nlelor de originI latină, ce există in nu-

t 
lucruri:or religioase ca: biserică, pop~, 

()n r "t A t x ~ t S .. 
b 

pareslmlt pa~ e, morman, pJg"n, e c, CTII' 
rs U,' ,. " I ' d - ertuhan 10 scnerlle sa e ammteşte e-ase-

, ,în Dacia au e xÎstat creştini in secolul 

l~ns'. obrescu a terminat cor. ferinţa sa, vorbind 
ZI ta dul cum creştinismul a pălruns la popoa· 
! R;arbare, care au năvă lit in ţara noastră, în 
:ord: e veacuri ale erei creştine, 

:tTRIBUNAc 

Pll'Sida Tiria şi Alexandru Budea dela 
Ioan TirIa preot 2'- Alexandru BUdea 
invăţător 1'- Weisberger Adolf negu
ţător 1'- Mariuta Brad -'20 Marinca 
Chita -'10 Eva Dragoş -'20 Văd, 
Morar Sofie invăţătoare -'40 Simion 
Carpine -'40 Marcu Pop -'20 lovan 
Pop -'10 Isaiu Vosica -'20 Teodor 
Pop, -'2~ Ioan Dronca a lorghi -·20 
Ahnte Cnşan -'20 Marcu Crişan -'20 
Petr,u Crişan -'20 Anal Dronca -'20 
Zonnca Oronra -'20 Zorinca Toma 
-'30 Ioan Budău -'30 Reveica Pop 
-'30 Saveta Dragoş -'10 George 
Urs -'40 luliana Ana -'10 George 
Ana -,20 Maria Dragoş -'10 Saveta 
Moţ -'20 Teren,ie Jidoiu -'20 Vasile 
Pop -'20 Ioan Şodinca -'20 Iosif 
PO,) -"10 Solomon Ispas -'20 Caro· 
lina Dronca -'20 Nicolae Popoviciu 
-'20 Teodor Pop -'20 Carolina Pop 
-'10 Matei Pop - - - - - cor. 10'90 

Colecta din Covasna a dd, Nicolae 
TeCII/eseu şi Ioan Bîda, dela: florea 
Giuglea 2'-, Ioan G, furtună 2'-, 
Ioan Cădineseu 2'- Ion Nic, Şerban 
2'- Nicolae Dobros 1'- Nicolae Te
cules eu 1'- Ioan Bârlă (june) 1'
Ioan l. furtună 1'- Toma furtună 
1'- Constantin C~şunean 1,- Radu 
Husar 1'- Ioan o. Manole 1'- Ioan 
C. Stefan 1'- N, Vlaicu 1'- o. Matei 
1'- Şerban (Zagon) l' - 1. Cojan 1'
Nicolae Vrăncean 1'- Nicolae Popica nte : 

-------,----~----------- 1'- Constantin N, furtună 1'- Da-
niil Perţa 1'- Dumitru SOTescu t'-
Ioan C. furtună 1'- Dumitru Ciangă 
1.- George Leu 1'- văduva p, Leu 

'puii: 1.- Ioan Bârlă (senior) 1.- Nicolae IiFORMA WI1J1!I. 
I pr ,Manea 1'- Radu Mariu 1'- văd, Ma-
Jna A RAD, 26 februarte n. 1909, ria Condrea -'40 Oprea Lazăr 1'-

COl!' '1Iltru fratii din Italia. George Bârlă 1.- Nicolaa Lazăr 1'-
1 ni', 1 George Papuc 1'- Ioan Neguţ 1'-
i,: olltinudm azi cu publicarea co/eetelor Nicolae Z,borce~ ~'- Avram Teacă 1'-

'St ',alt sosit şi anume d/ll Ja m colectati Constantm v: olctlă 1'- George Mariu 
5 d V' '} Ţ' , 5 " 1'- Pavel Cturea l' - Ioan Rusu 1'-

J po ' Irgl lapu, comersa/lt,. dm fatma St' B' Iă 1 N' C' '1 , - f' 'd 1 P 'd ' } Olan ar '- lagn tmp0l3ş '-
)lală rl prtn oamne e erSI a Tir a preo- Alexe Urzică 1'- Alexe p, Enea 1.-

şi Alexandra Budea [lZva{atoare, din George N, Urzică 1'- Ioan VI. Braşo
asna purtată din casă în casă de dd, vean 1'-- Ioan Al. Coznean 1'- Ion 
olae Teculescu şi Ioan Bîrla jun. şi a Trandafi~ (junior) }'- Constal~tin ~. 

tali ilor dela scoala dlui învăţător Iuliu Şerban 1 - George 1. ~\1ntean 1 - NI-
'd' C } colac Oltean 1'- Dumitru Manole 1'-

:ris la m om oş, Ioan 1. Mal1ea 1'- Văd, floarea fur-
că revii dlui Vuia ne trimit banii l~r cu tuna -'20 Oprea furtuna -'80 Ioan 
ri]i atoral răvaşel: Dobros -'40 Gheorghe Malldea-'40 

a' : "-:k Pavel Sandulea -'30 Nicolae Neguţ 
• Onorata Redactmne! o" ~ , -'10 Ioan C~tiunean -'40 Iordache 

; Y, ~ălâ~d ,noi dela bunul nostru învăţător nu numai ' Pepka - '40 Nicolae Muntean - '40 
me; " Şi lublre de nea!l1, după~um an~ daţ muz~111u~ d!l1)' Ion Şerb. Sarescu - '40 Ioan Zice - '30 
1i,' III, ,rnonnmer~tu!t1I marelm, Andl:el, gll~111alltll~H dm Gheoro-he Barab -'30 Nicolae Jure· 

ŞI fonduluI cultural al dlecezel, trumtem ajutorul b 

u fraţi1?r, itali~ni. COll1l~ş~l-m.ar~, in j8 Februarie bita - '40 florea Papuc -;-'40 Alexe 
, ' Cu stmu; Simeon Cos tia, Dallllan Rodean, 1 Enea - 50 Gheorghe Popica - '40 

rbl lată sumele' Ioan Enea - ',(0 Alexe G. Enea - '80 
. Dragomir Oltean - '40 Manea Papuc 

te~;; Colecta din lam a dlui Virgil Ţiapu -'40 Nicolae N, Cozmean -'20 Re-
10: la: Stefan Draghiciu

j 
învăţător 1'- veica Jiuga -'40 Moise Muntean -'20 

tr. ,a copiii de şcoală 3'- Avram Nica Glig, Moisac --'40 O, Oltea -'4() tG. 
:ari, trop 1'- Nicolae Adam ecou, 2'- furtună -'40 Apostol Ungurean -'50 
e: ~se!in Popa econom 1-- Ohtorghe 1. Mircea - '50 Nicolae Urzica -'40 
, lea neguţator 1 '- Ioan Adam eco- Gheorghe Căşunean - '20 Gheorghe 

e,: ?m 2'- Avram Oligu 1.- Virgil Ionescu -'40 Pavel Moldovan -'20 
bo I~PU comerciant ]'_ Nicolae Babeţiu Ioan Major -'20 Petru Bârlă -'50 
dti l~rop -'00 Ioan Pervuloviciu econ. Radu Grigoriu -'40 Stai cu Oltean 
b:; '00 Grigorie Gligu cantor -'50 (3en,) -'60 Constantin Papuc -'40 

onstantin Cherdu -'50 Adam La· Ioan Papuc -'40 Nicolae Sandulea 
~ -'50 Ioan Babetiu -'50 Iosif -'40 Gheorghe Balea -'60 floarea 

~ el~a -'50 Nicolae Pervulovici -'40 l. Niţiu -'40 Nicolae furtuna -'60 
iOSIf Lazăr -'40 Petru Dubovan -'40 Ioan C. furtllnă -'20 Atanasie Perţa 

li. heorghe Munteanu -'40 Ioan Panţa -'20 Radu Furtună -'30 Constantin 
.-'20 Păun Puiu -'20 Mateiu Popa Vlaicu -'20 Ioan Găvănean -'40 Ni-

:~.-',20 Ioan Maleta -'20 Gheorghe colae Guiu -'20 Vasile Creţiu -'20 
"', 'GGI:gu -',20 Nicolae Bontea -'10 Luţu Ioan Coznean -'20 Ioan lazăr -'20 

Colecta elevÎkJr Simeon Cos tia şi 
Damian Bodean dela colegii lor, 
Iuliu Vuia invăţător 2'-, Damian Bo
dean, Petru OIărescu, Nicolae Eremia, 
Nicolae Laica, Ştefan Bugari, lulian 
Stanciu, Petru, Dogari, Bucur Dragu-
escu, Iulian Oogari, Pantelie Stanciu, 
Vasilie Pascu, Vichente Drăgueseu, 
Nicolae Muntean, Ion Târnovean, P. 
Barbu, Petru Cristea, Ioan Bugari, 
Ştefan V~cărescu, Părtene Şebeşan 
Todor Chiroi, Gheorghe Tolcia, Ro~ 
mul Standu, Antone Voina, Petru 
Oropşorian, Gheorghe Bălu, Iosif 
Despi, Nicolae Eremia, Gheorghe Cum
pănaşi şi Vichente Polverejan, cu câte 
-'10, Petru Bucurescu şi Milente 
Standu, cu câte -'20, Aurilă Rodian 
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-'16, - - - - - - - 5'46 
Total --113-06 

Listele noastre precedente 3026'62 
~-- -.......... --

laolaltă 3139'68 

.. -_ ,Un b~st pen~ru Haşdiiu. După 
IniţiatIva dlUl O, Ştefanescu, primarul ora
şului Câmpina, mai multe persoane din acest 
oraş au hotărît să ridice un monument lui 
Bogdan Petriceicu Haşdău. Un comitet s'a 
constituit din care fac parte dd. Cincinat 
Pavelescu şi avocatul S. Dimitrescu pentru 

-, a aduna fondurile necesare. Primăria a iscă
lit suma de 500 de lei. Bustul va fi exe
cutat de cunoscutul sculptor Oscar Spaethe 
şi, va fi aşezat în grădina publică din Cârn
pma, 

o propunere cuminte, Ni-se scrie, 
că d, Aurel Nistor, însufleţitul şi harnicul 
preot tînăr din Arpatac, a propus în con
ferinţa preoţiască a tradului Treiscaune, ca 
fiecare preot din traci să fie obligat a să 
înscrie cel puţin membru ordinar la Aso
naţiune_ Propunerea d-Iui Nistor a fost pri
mită în unanimitate şi s'a hotărît Ică ea să 
se aducă la cunoştinţă tuturor conferinţelor 
preoţeşti din arhidieceză. 

Sperăm, că frumoasa propunere a dlui 
Nistor va fi primită în toate părţile. Asocia
ţiunea este cea dintâi societate culturală 
a românilor din Ungaria, şi preoţii sunt cei 
dintâi chiemaţi să o sprijinească, cu banul 
şi cu sufletul de-opotrivi 

In acel aş timp îndemnăm cu căldură şi 
pe preoţii şi chiar pe învăţătorii din dieceza 
Aradului să se ocupe şi ei în conferinţele 
lor de propunerea dlui Nistor, şi să se gru
peze în jurul Asociaţiunii dffi Arad. 

- Pungăşiile unui ziar jidovesc din Bu
covina, Ziarul ovreiesc • Czernowil zer AlIge
meine Zeitung«, a publicat alaltăieri o ediţie ex
traordinară spunând că nu războiul intre Austria, 
Serbia şi Rusia e iminent. Prin şvrea asta pre
turile cerealelor la bursa din Cernăuţ s'au ridicat 
in mod extraordinar şi in câteva ceasuri marii 
negustori jidani au câştigat sume enorme, Pro
curorul a dat judecăţii pe redactorul responsabil 
al ziarului gheşeftar care a căutat să mărească 

câştigu1 coreligionarilor săi. 

- Saşii şi instlucţia economică populară. 

, .. '. hgu -10 Todor ]encea 1'- - cor. 19'40 Ioan Timar (jlln.) -'20 Simeon Lungu 
el Colecta din Slatina a doamnelor - '40 Alexandru Ciucan -'40 - cor, 71'40 

In Sibiiu s'a intrunit »Kreisausschussc:-ul săsesc 
local pentru a lua o hotărîre faţă cu noul proiect 
al guvernului pentru instrucţia populară econo
mică, proiect ajutor pentru autonomia bisericii 
săseşti. Dar pentru a noastră nu ,1 vătămător? 

....... --..:~!!!!L22E!L_===s:SL .. W _ W" 

J: Iti cad8 pirul??? N'ai decât să \ Săpun de crin, pudrA de crin, prepa- I Preţul unui borcănel de cremă de crin 1 COT. 

C . iT folo)~ti spir· rate cozmetice de prima calitate. :t unei bucăţi »săpun". }) 1 :t 
:: . u pentru păr "Petrol" a lUi J[ulka Mijloc probat pentru îndepărtarea pl- ". ". cutii :t pudră:t :1> 1.20". 
_.,care e cel mai sigur mijloc în contra ~ă~le- struelor alulllţelor şi pentru oreparea Se pot căpăta dela farmacia la "yulturlll 
iet păruluI· ~ t t j După o folOSinta de ~ v ' #) 1 'K . 
, .. ' ez~Hate si u Şi a ma ~e~~. 2-3~zil~vom obţln~ pielei ~1 a mâncarimll de piele. Sla- nlj)ru" a Ul ulka E~tI dtn Timlşoara-

.Qultii d ~ re, ~reţul pnel Bbcl~ cu o~sphcare a mo t"tt prin 1868 _ _' _ - - Cetate (Temesvăr,B.,lvaros) Nr le'ef 645 
e mtrebumtare tn ]. romană 2 cor, _ _ - D • l " . ' 1, 
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- Alegerile dela »Uniunea studenţilor 
românÎ<f. Ni·se scrie: Societatea centrală a stu
denţimei româneşti din Bucureşti »Uniunea stu
unţilor români« şi-a conplectat Duminecă comi· 
tetul. A reuşit cu mare majoritate lista elemente
Jor naţionaliste-. Iată numele nouilor membri În 
comitetul ,Uniuneic: D. V. Anghel, P. N. Stan
ciu, N. Oicescu 1. Mihail şi Mircea Russu. Noul 
comitet şi-a inceput deja activitatea cu mare 
rîvnă, ţinând aproape zilnic şedinţe şi discutând 
chestii de mare importanţă pentru viata studen
timei româneşti. 

- Un cântec şi o căsătorie. Ziarele din 
Bucureşti ne istorisesc povestea mişcătoare a unei 
căsătorii. Dşoara Aurelia Constantinescu era fata 
cea mai frumoasă din toată mahalaua. Cu toată 
frumseţea ei, ea părea rece şi lipsită de senti
mente, Încât prietenele ei o numeau: »frumoasa 
Aurică nu are inimă(. Cuvântul acesta se desminţi 
insă Într'un mod eclatant. frumoasa Aurică făcu 
cunoştinţa unui tânăr orb dela» Vatra Luminoasă •. 
Era un viorist care cu cântecul de vrajă al 
vioarei, cu prilejul unei vizite la familia dşoarei, 
cuceri inima frumoasei Aurica. Curând se holăIÎ 
clisătoria şi in ciuda împotrivirei rudelor dşoara 
Constantinescu deveni mireasa dlui Tudor Par
li vie, cel dintâiu orb dela »Vatra Luminoasă<f 
care se căsătoreşte. 

- Rectificare Ni-se cere să publicăm următoa
rele: Pentru orientarea publicului cetitor referitor la 
ştirea apărută subt titlul »Un inconştiente: vin a 
declara, că in polemii cu »ştie tote: nu mă dimit, 
ci ii voi da ocaziue să, şi dovedească afirmările 
sale în procesul de presă, care i l-am şi intentat. 
Bătania, in 26 februarie 1909. Simeon Cornean, 
paroh. 

"TRIBUNAc 

Ultlm.e ln:fopmaţiunl. 
- PrlD telefoD. -

,.dintR Camerei. 
Budapesta, 26 februarie. 

In şedinţa de azi s'a votat după cetirea 
a treia proiectul contingentului militar. 

S'a discutat pe urmă proiectul reformei 
impozitelor. Discuţia a fost neînsemnată şi 
amostă. După observaţiile dlor Pol6nyi Me
zoffy, Peta şi răspunsul dlui Wekerle s'au 
votat toţi articolii în discuţie. 

Şedinţa s'a ridicat la ora 2. 

Econom.ie. 
Plata de cereale din Arad. 

26 Februarie 

Incet-Încet vremea să face tot mai dulce. Acum 
numai noptile sunt nei. Ziua·i destul de cald, 
potrivit pentru sămănături. 

Tendinta târgului e solidă. Preţurile să urcă 
mereu. Să speră Însă că ele În curând vor in
cepe să scadă. 

S'au vândut azi: 

grâu ]500 mm. • • 13'20-
cucuruz 400 mm. • 6'50-
săcară 1;'50-60 
ovăs • . • . • , 7',0- 80 
orz ., • •• 7'5':-60 

\ 

Piaţa de bucate din Aradul·nou in 23 febr 
S'au vândut pe pia1a de azi: 

- Simpatiile prinţulul Gheorghe. Ar fi 
de mirat că principele moştenitor al Serbiei să 
nu fie o natură războinică, când simpatiile tână-

in rului principe se 'ndreaptă spre Napoleon 1., Ani-

100 măji metrice de grâu ]2.80-13.-
200 păpuşoi (cucuruz) 0.30-4\1.

SăCHă 9,6;--.
ovăs 7. 0--.

orz 780--.
Preţ le ucoroane la câte. 50 de kgr. 

bal, Iuliu Cesar, Alexandru cel mare, principele 
Eugeniu de Savoia şi Carol al XII. Afară de 
aceasta profesorul principelui Gheorghe afirmă 
că elevul său mai are o deosebită dragoste pen-
tru ştiinţele matematice. Principele ar fi cetit 
toate lucrările ştiinţifice ale d-lui Poincare. Prin
cipele ar mai fi un mare admirator al I iteratu rei 
ruseşti şi se inebuneşte după romanele lui Tol-
stoi, Gorki şi Turghenieff, 

- Dr. Romulus 1. Papp aduce la cunoştinţă, 
că şi-a deschis cancelaria advocaţială in Oradea
mare Tisza Kalman-ter Nr. 3. 

- Hymen. Ni·se anunţă cununia dlui Ioan 
Bârlea cu dşoara Ileana Vlad din Selişte care 
s'a ţinut la 18 februarie În Bofiza (Maramurăş). 

Drept răscumpărare a inviHirilor de nuntă dl 
Bârlea a predat vicarului Tit Bud 10 cor., cu de
stinaţia de a se conferi acelor învăţători cari vor 
dovedi mai mult progres in instruarea analfabe
tHor. 

- Declaraţie. .,La petrecerea aranjată în 23 
c. de un jidan din Teiuş În şirul aranjerilor fi
gurează .şi numele subscrişi!or. Noi nici când 
IlU ne-am dat Învoirea de a ne pune numele no
stru În acele invitări, deci declarăm aceasta de 
o-apucăfură ordinară ovreiascăe:. Dr. Ilarian Ru
san, T. L. Bitea. 

x Cel mai renumit atelier fotografic pentru 
fotografii artistice moderne in haine de bal este 
atelierul lui Kossak J6zsef, fotograf de curte 
ces. reg. şi cam. în Arad, str. Weitzer J. NI'. 3. 
Numărul telefonalai 657. 

. x La boala incepltoare a maţului orb dimi
neaţa pe stomacul gol să bei un jumătate păhar 
de .ap~ ama.ră n~turală frantz Josef, care e cel 
mal SIgur ŞI mal bun laxator. Are acel avantajiu 
că .nu este, s!ricător .stomacului şi matelor şi fo~ 
losmdu-l zllmc totUŞI are efect eminent. 

Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapesta. 19 Februarie 1909. 

Glâu pe Aplilie 1909 
Săcară pe Aprile 
Cucuruz pe Maiu 

25,62-25,64 
] 8.30-18.32 
14.56-14,58 
17.18-17.20 O vi s pe Aprilie 

INCHEIEREA la 1 oRĂ şi jum.: 

Pretu~ cereBlelor după 100 klg. a fost următorul 

OrAu nou 

DeTisa - - -
Din comitatul Albei -
DePesta - - -
Bănăţene se - - -
De Bacica- - - -
Săcarli - - - -
Orw} de l1utret,cvalit. 1. 

» ~ calilatea a li. 
Ovls ~ ~ 1. 

~ ~ ~ II. 
Cucuruz - - - -

26 K. 55-26 K. 85 fii. 
26 » 15 - 26 » 50 » 
26 ~ 20-26 ~ 55 ~ 
26 » 50-26 » 80 » 
26 » 30-26 , 70 ~ 
19 , 70-] 9 » 90 » 
] 7 ~ --17 ~ 20 ~ 
16 , 50-16 :. 80 ~ 
17 » 55-18 ~ - ~ 
17 ~ 25-17 ~ 55 .~ 
14 , 05-14 ~ 25 ~ 

B 1 B LI 00 RAfI 1. 
A apărut şi se afJI de vânzare la 

librlria ~ Tribunele: 

"Impresii de teatru din Ardeal" 
,. Zabari. Birsan. 

Recomandăm cu călduri acest fru
mos şi interesant volum, în care se 
afirmi cu o noul putere talentul 
sfmpaticului nostru artist. 

Preţul ~ coroa.ne. 

Plus 20 filerl porto. 
• 

27 Febr, 

La librăria "Tribunei" se află 
următoarele cărţi: 

Spiritul critic în cultura româ: 
Ibrăileanu preţul 2 cor., + 10 til 

In lumea dreptăţii de nuvele şi 
AI. Brătescu Voineşti 2 cor" + 

Legenda funigeilor, poem dra 
acte de St. O. Iosif şi D. Anghel 1 c , 

Demonul, poernă tradusă din 
Ioan R Rădulescu 1 cor., + 1Q 

Revista » Viaţa Românească 
2.- + 10 fiI. 

Sentinela cânlări/or bisericeşti, 
compusă de Teren1Îus Bugariu, pr ,: 
Preţul 20 cor., plus 30 fi., porto, 

Ne.1mul românesc in Basarabia de •. 
cor, 2-50 plus 10 fI/eri porto. 

Dh biblio!eca românească Socec ur,: 
Nr, 32-34 Vlaicu-Vodă, dramă ÎI! 5 ~. 

suri, d~ A. Davila 80 fiI. plus 10 filei .•• 
Nr, 35. (oan P,?stul, Jjovc~te de TO'~I 

de O. C. rp, 30 fII" plus 5 fII. I 
Nr. 36 Sicilia, {escrhre d,> călălorid 

Maupassant, trad, de Mândru 30 fii. p';f 
Din bib ioteca penlTlJ toti« următorii " 
Nr. 403 M. Kogălniceanu: Ade, .. , 

tinereţe, discursuri. 30 fiI, plus 5 fii, ' 
Nr. 405. W. Korolenko, Nuvele sibe.· 

fiI. plus 5 fii. J 
Nr. 406. A. J. Odobegcu, Mihnea-Voi' 

şi doamna Chiajna 30 fiI. plus 5 fii. 1 
Nr. 407. Atacul morii şi (lIeeul, trad_ 1, 

C. Lecca 30 fiI. plus 5 fiI. :ee 
Nr. 412. Swatopluck cech, cântecele ţi 

30 fjl. plus 5 fiI. , 
Nr. 415-4 t 6, Mihail Kogall1iceanu. L t1 

tirea soartei ţăranilor 60 fil. plus 10 fII. ' 

* 
La }jbr~ria "Tribunei» se află de Y2: 

vista «Viaţa românească, Nr. 1. Preţul 2? 
] O fiI. porto. 

«Unirea principatelor» 1859 povestită 
lor de N. Iorga. Pretul 80 fiI. +- 10 fiI.. 

Verzi şi uscate, lodofonn cu o prelal' 
Urechia, Preţul 2 cor. + 20 fiI. porta, 

Educaţia sexelor editia II. de Dr. Erc: 
rian. Preţul 1 cor. 50 fiI. + 20 fiI. porte 

Poezii alese de Gh. Creteanu, Preţul b 
10 fiI. porto, 

Cântece din popor de P. Ciorogariu, B:: 
Socec Nr. 42-44. Preţul 80 fiI. + 10 fi 

Unirea - 24 Ianuarie 1859 de P. f 
prof, univ. Bibl. Socec Nr. 48-50, Preţu' + 10 fiI. porto. 

• 
A apârut ,Primăvara« revistă ştiin(ifid: 

Nr. 1. cu următorul sumar; M, Sadoveant 
tecul amintirii. 1. Minulescu, Inainte (pOezÎ1 .•. j) 
stanta Marino, Datorie. Elena Farago, Dinr: ~ 
leagănului II (poezie), Sp. Popescu, VI f1 
Radu Rosetti, Rescriptul din 1 Noemvrie ". ~ 
1787. D. Anghel şi St. O. Iosif, Carmen ~ ~I 
Iare (poem istoric), H. Sanielevici, elas;-, \i~ 
literare. A. Sfavri, Copil sărman (poezie) .. 
Patraşranu, In tren. D. Drughicescu, eran, ,-. i 
dagogică. Or. N. Leon, Cronica ştiintijd 
Antonescu, Cronica ar tistică. 1. O. Duca, Ol. 
externă. o. Tofan, Scrisori din Bucovina, t~ 
Şirianu, Scrisori din- Ardeal. P. Nicanor,~ 
Miscellanea. S. P. Recenzii. Revista re~i~ 
Compilator, Mişcarea intefectuală în strai: , 
Biblografie, Rt:'dacţia şi administraţia. Iaşi, . 
Buch. 

Redactor responsabil Constantin SaI' ; 
Editor proprietar Gheorghe Nichin. 

AVIZ. 
Supraveghetor harnic, bune re~' 

priceput in vHîcultoră şi gospodărie, se 
la. vie mare tn Româ.nia. leafă lunară I . 
100 -160 lei. Adresa: Ioginer 1. S '
str. MIrcea Vodă 42 bls. Bucureşt ,~ 
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CONCURS. 
nouînfi ntatul ,,1 n stltut de Credit 
Economii ca societate de acţii 

, •. ,.. ..... u .. dia" e de ocupat din 1 Martie 
po,tul de con ta bil pe lângă un 
lunar de 100 cor. După J ani dela 

contabilwl are drept şi la tantiema 

ci-. ntii a u a dovedi pri n ate~tate 1-· 
că sunt absolvenţi de şcolle comer-

BRECZENI LAJOS 
reparator de ulaşin.i 

dea-mare - Nagyvâpad 
Kolozsvarl ut 29143. -

ilork 
f" .' 
i', p.~ .' . . I 

tOTII' -. . . . '. . .' . 
i .r."".":_-Et' .~., .......... .,~~ . ' 'e, '''''''~T'--.:.,' rr"~"""~':_""~~~ .~.:,.,J"',.;;O.~.~~~ .-iI. P ><. _.' -

Sibe rimeşte repararea tehnică a orice soiu 
. maşini eeollomice, motoare mânate 

i.Vo·· aburi, gaz, rctr'oleu, bcnzlu, olelu 
trad. nt, motoare absnrhitoare de gaz, 

:ecum şi arnll,jameutul de mori cu 
ele turi ieft[n~ şi pe lângă condiţiuni de 
u, L it[rd favorabile. 

fJI" 

:),: 

-TRIBUNA. , 
cil!le şi cA au o 1reşicare praxit îa ramura 
contabilităţii de ban~ă. 

Cea mai nehe prAvAlie de Maşini de eunt ,i 
hieielete din Ungaria-de-sud. 

Preferiţi vor fi cd cu o prJxl mai în. 
d. l~nga!ă, cărora direcţîunea institutului e 
aphc'Ită a le statorl eventual şi salar mai 
mare. 

Dfdfll8 tnTlmlşeara 
la auI 1891 ea 
marea JIl64,all. 
• Ile arglat. -

Mehadia, Îll 22 ftbr. 1909. I'oada' la 1880. 

.. 

DirectiuDI. 
l!lnstitlltlllui (le Crellit şi Economii 
ca. societate pe aeţU în lleha(lia". Reinhold 

ZOLLER 

p Ul*_ Ar. .... + 

lIilastru m!challf 
FEH ERTEM PLOI 
Srhillergasse 8. 

Aagâ • Burg" • 

Işi recomanda 
ono Dublic din 

loc şi provincie marele său ste;ler me
httnlc unde se repară tot felul de m~ .,inl 
de cusut şi bioiclete. 
Ţine h dl'tlOsit cele mai 
bune bici 1 ,t~) DO', ma~IDi 
datlusut şi olJhcte de cad 
şi industrie, aşa d. e. 
pnrţl singllradce de ma-

tiai şi Die cJflte. 

- - Preţuri moderat6, serviciu prompt. - -

Cu platire in r a te! 
arm e de vânători, 
o " revolvere. G a 

Mare asorlitnent, - la. 

IOAN KALENDA, 
in Oradia-Mare, (Nagyvărad) 
lângă biserica Hol da,. Telefon pentrl1 comitat 245 • ... _-----

~t~~~~"~JID 
Bucuria părinţilor 1 Numai există tusă măgărească t 

lnctrcaţi şi cumpăraţi o sticlă 

SIRUP DE PIEPT PENltTU COPII. 
Are eÎect surprinzăto14 ! 

Tusa măgărească in câteva zile il1ceaiă. La boala de plumâni 
domoleşt~ tun, u~urează respiraţia, la bronchită şi la catarut 

de plumâni opreşte tuberculosa 
Copiii dup\ folosirea Sirupului de piept pentru copii capătii 
apetit bun şi faţa il-se 1mbujorează. - S: p::'ate căpăta la preg.: 

1:-1: o r ':. â. t h ]V( il. t y â s, farmacist 
la. »-Orangyalc farmacie ,i laborator medical. 

S z a b a d k a, Zomb')rj·ut nr. 31. - - - Telefon nr. 4-69. 
Preţul unei sticle originale 1 Cor. 40 fii. 

Veritabil numai dacă pe vigletă se vede subscrierel. mea. - Se alătură şi 
modul de întrebuintare. 

""gyslt'lben, Eiisabetgasa8 OS. Wilhelm connerth·1 

Comandele din provincie se execută la aceeaşi zi cu conştlenţiosttate. - In 
timp scurt am primit deli .. părinţi sute ,i sute de epistoale de recunoştinţA. 

Li cumpărare să fiţi precauti, cerând Sirupul de piept pentru copil veritabil 
alui Horvath, dacă nu aflati, altceva să nu primiţi. 

11'1 
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Cea ~mai mare şcoală- de-viţă de vie 

emlPĂUARE DELA. 

sub supravegherea sta
tului este 

Colonia t1gr. 
MlllENIUr~ 

d:n Ratyo.sz 
eom. Torontal. 

CtpT1nd41I'iOO jug. tld, 
Df pozli de mai mBIte 
mUiOBlle. ('·111 al o Il' de 

preturi gratuit. 

(:flL. Hj!{ IC. MII,r;r."-lrW. -
Pritscb & Conn~rt 

atelier de ghete. 

JI O dia Ş - M e d g y e s. 
~~%~---

Cl1Jll'1/:ARE 
- OI" ,t Ll' 1,00. 

. 
;. 
f· 
f 

t 

... Lucru de mină jarantati 
Ghete de fcvro pentru demni • K 1 l' ._-

• t box t. K 1 1'-

• t fevre pt dame cu humbi K ro' 5 o 
t. t • • t cu şirett K 9'50 

Jumltlţi de ~evr. pentru dame K 8'-
Gbete tari de muncit.ri dela K 6'80 
Ghete de ~opii dela ••• K 3'---

111!B=== • ata r lai d. ( .... c ta si. =::::::...:.-= 
.... g .. IDi~~~~mFam'bDgp.Di.IR~Fr~ ... I ................... I11 ... ~~ ... ~I .. BD ... . 

Cele mai bune gramofoane 
cu preţuri ieftine fără concurenţă ,i mare asortÎlTent, se pot căpăta la 

FIARZ SCHUBERT 
Beclcherecul-lll80re (N agy becsk('rek) 

(palatul finanţelor). 

Gramofhane cu 2'-40-80 coroane până la 

200'- PlAci Dla.ri de ~5 cm. cu douA părţi .. cor. 
Orhestre pentru restaura.nte dela 450 cor. 
Biciclete :Cabricaţie I 110 cor. - Toate părţile 

din cari se alcă,tueşte in cel mai mare Isortiment cu pret 

ieftin. la cerere se trimite grahlit catalogul de pceţuri despre g'TaHtofoane, 

plăci, biciclete, motoare, maşini de cusut şi părţi alcătuitoare. 

Dubinievicz Oszkăr 
comerciant de artIcole medicale c:hemlce ,1 pftrfumarl. 

E Kolozsvăr, str. Deak-Ferencz or. 8. 5, === 
-------.... -------

Reol[)Juan.dA fn preţurile cele tnai ieftine: 

EIIDla •• rom ,i licbsuri cu prescripţii de pregătire, 

VApsell mlposltoare 
Parfumuri, pudre, să pun u ri din ţară şi str. 
Gaz e t e pentru instrumente de manicurare şi parfumuri. 

P t I "h- cel mal bun mijloc contra e ro -" lna ~Itretei a.cAderii plrulul 
ŞI drunt1rli. Preţul Cor. 1·20. 

Nou! NO\1 

Prăvălie de haine femeieşti şi pt. C~ 
Arad, str. Forray (Palatlll cont. Nadasdy). 

Lewisch Robert 
sculptor şi arhitect de altare 

SzoBlbathely. 

face tol felul de mobilier de biserici, aşa CI I 

Iconostase şi altare - statui de piatră şi lemn -
amvoane şi scaune de spovedanie - sicrlul Domnu' 
luI, grota Marfei de Lourd - ertstelnite, icoane 
de statiune - s(':ulptură in relief sau plcturi-

străni - pictură de bIserică şi altare. 
lLeuTeul la stil alţare vechI, alllToue " mtul, IDr&§te ,1 marmoJ'j!w. 

Pret-curent, ,proiect de budget ,1 planuri graHs. Dad lunt chemat peJlijll 
examtnatea lucrului, mi duc ori· unde pe cheltuiala mea proprie. 

TJPOORAPI4 O~OR(}E NICHIN - A~l) 1909 
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