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Iese ,Ambasadorul austro-ungar la Belgrad, pr~~fer~ a se. l~ccpe negoclerlle, ca~t f!1al ne- I de durere. ale Serbiei, . .ve~hiază pururea 
tall,. t le forga' ~h a comunicat Sâmbătă gu- Illtarzlat pOSIbIl. Austro-Ungana ln~l!nte de I treze, ca altata GermanIei sa nu depăsească 

con e '- , , , f 't 1 'S]' 't I f' l' ." ) vernului sârb, că din pricina atitudinei ser-, a. ~ce ~vansun J?e ~ere~u ec~nomlc, er- I 1011 ee almosu UI echilibru. 
ovi biei în timpul lunilor din urmă, ambele gu- b~elt vOI~şte ~~t s~,/?~~ dac.a

d 
Ser~la v~ 1 Puterile europene n'au putut conveni până 

~i perne ale monarhiei nu sunt în poziţie rle I pas ra ŞI pe ~~~ or alu. mea el t uşmanoasa I azi nici măcar asupra punctelor din pro-
da o soluţie parlamentară convenţiei co- sau se va ara a un vecll1 coreCt I gramul conferinţei. Problema orientală e cu 

, ,erciale cu Serbia. In . legătură cu aceasta, Atât,a ~ v.reme cât ~erbia va ,insista asupr~ i ~u!t pre~ complicată, ca conferinţa balca
~n~ ontele Forgach, a mal declarat, că amân- rev~nd,canlor sale,o,nee conceslUne va treb~1 ' mca ce s ar convoca, s'o poată rezolvi în 
Ulli\tdouă guvernele au deplină Încredere, că să I-se refuze ]a Viena. Dar poate SerbIa întregime. Balcanii vor rămânea Încă multă 
~t or-Serbia urmând sfatul puterilor şi schim- !şi va da În sfârşit seamă, că aspiraţiile ei vreme un teren vulcanic, care cine ştie dacă 
a~jl f' ându~şi În consecinţă politica cu privire la 111 acţual~ C(:>nste~aţie a politicei, externe, n'ascunde în sânul lui o cataclizmă euro-

Bosnia şi Herţegovina, va lua hotărîrea în- sun,ţ Ireallzablle, ŞI se va mulţumI cu con- pt"ană. Problema ce se oferă puterilor e să 
oa teleaptă de a menţine raporturi paşnice şi cesll de. n~tură economică, făcând şi la V~ena ia to.~te precauţiunile pentru a localiza in-

de bună vecinătate cu Austro· Ungaria. In- declaraţlUn1 analoage cu cele date z!l~le cendllie ce s'ar declara pe urma erupţiuni
~:~! atăce guvernele monarhiei se vor convinge t~ecute r~prezentanţilor puterilor ]a Belgrad lor nesfârşite; cu alte cuvinte conferinţa va 
ioa i. espre aceasta, vor întra în negocieri cu ş~ pregătI,n<:i ast.fel acord~l. cu Au~tr?-l! ng~- trebui să săvâ~şeasc~ operă de asigurare 
e s1: rivire la chestiunile de comerţ şi comuni- ~Ia. P~est~i!~ul ~I n~ ar, fi m~ru nlmlC Jlgmt, contra tulburărilor dm Ba]cani . 

. ţiune, dintre Austro- Ungaria şi Serbia. Jar pnmeJdla r~zbolt1lU1 ar d.lspare de-oeam- Conferinţa, dacă ideea ei n'ar deveni 

j
T 1 Acest demers a] monarhiei ]a Belgrad a data de pe onzonul Europei. inutilă pentru pacea Europei, se va putea 
I .făcut În toată Europa cea mai bună impre- Serbia a făcut experienţa amară că toată convoca numai dupăce puterile vor primi 

sie, atribuindu·j-se 0 mare însemnătate pen- nădejdea ce·a pus'o in sprijinul marilor pu- nota Serbiei cu textul definitiv al revendi
des/tru clarificarea situaţiei critice de azi. Se teri e deşartă. Ideea conferinţei balcanice cărilor ei. Probabil ca aceasta notă să se 

,va şti acum dacă Serbia voieşte războiul pare a nu se realiza aşa de uşor cum li-se trimită puterilor în timpul cel mai scurt şi 
sau pacea. Ea va trebui să arate limpede păruse la început diplomaţilor sârbi. Astfel I atunci iele poate vor face noui demer

Atari sunt adevăratele intenţiuni ce le urmă- Serbia va fi nevoită să reprime revolta elo- suri pe ]ânga Austria pentru convocarea 
telep '~te, Şi e probabil, că, dacă mersul paşnic cotitoare j în sufleţul poporu;ui sârbesc, ca -conferinţei. In aceasta conferinţă Însă, după 

evenimentelor nu va fi tulburat de rcvÎ- va trebui să resemneze până ]a o mai no- părerea cercurilor diplomatice din Franţa, 
rimente neaşteptate, valurile conflictului au- rocoasă constelaţie externă, aţântindu-şi nu va mai fi vorba despre regularea drep
tro-sârb se vor linişti în curând. mereu privirile spre uriaşul său frate dela turilor de anexiune, deoarece chestia acea

. Comunicarea făcută guvernului sârbesc' miază·noapte şi S[l primească bună-bucuroasă sta e regulată deja prin înţelegerea turco· 
,?upă cum asigură ziar~l » fr~mdenb!a~t«,. nu ,1 avans~rile ce i-se. îmbie pe terenul eC~)!1omic. austria~ă. ~ Conf~rinta se v,a mărgini a lua ]a 
msemnează că monarhia vOleşte sa inSiste I In Ipoteza unei conferenţe bakamce, pu- cunoştmţa evemmentele ŞI eventual să exa-
pentru începerea imediată a negocierilor teriIe n'ar putea să îmbie mai mult Serbiei, t mineze concesiile ce sunt de acordat Serse 'economice, ci, având în vedere că fără în- decât garanţia, că existenţa ei, în marginile I biei. 
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fOIŢA ZIARULUI .TRIBUNA •. 
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nzi ' o r azi a Oei e d d a. 

ali: 
V :r ăj i t <> r u 1. 

~ocuiau În capul satului, C\re era unul din cele 
i'a!, mat mari şi mai frumoase sate din munţii dis-
5Q !nctului Logudoro*), Căsuţa lor era cea din urmă 

In sat) de unde se vedeau mai bine ccastele a
iere, coperite cu tufişuri de trandafiri sălbatici şi bră· 

'. duşcani mărunţi. 
Dacă sta În prag cu fusul in mână, Saveria 

ted~ in depărtare marea, dispărând în largul ce· 
~I~I senin Î1 vreme de vară, noros şi posomo
ni In vreme de iarnă, dacă sta la fereastră şi 
rosea, vedea văile nesf!r şite cari se întindeau 
(~bt poalele munţilor şi auzia murmurul părăiaşu-

,01: Ul. de munte, care se strecura ca un şarpe 
tA~' pnntre stân ci şi tufi şu li. 

In ~suţa intunecoasă, incunjurată jur-împrejur 
1 ~, n~mu cu verdeat~, petrecuse Saveria doi ani de 

~lle, m!.llţămită şi fericîfă, alături de tânărul ei 
dt . ~rbat ,~u ochii mari, plini de foc şi cu buzele 
mii!, :UI roşa ,ca şi !ufele de erică, printe cari păşuna 

Urma lUI de O], singura avere ce o avea. 
,1 ,'~ Şi A.nto~io era fericit, mai cu seamă dt'când 
rl~ ~ ~sat~nse cu păstorita visurilor sale şi totuşi, 

upa dOi ani de viaţă fericită, un mic nor se ivia 
pe, cerul senin ai căsniciei lor: Saveria nu-i dă· 

, ~se fncă un moştenitor, şi nici nu era speranţâ 
. "aşa ceva. Ce lucru neplăcut! EI ar fi dorit 

, In Sardinia. 

din toată inimă să aibă un fecioraş, negricios ca 
şi tatăl sau, care să·1 intovllrăşiască prin munţi 
şi prin văi şi să,i dea mână de ajutor la păzitul 
turmei, un fecioraş, care mai târziu să fie bucu, 
ria şi mângaierea lor la bătrâneţe, care apoi să se 
însoare şi să păstreze numele şi turma pentru un 
alt moştenitor - şi aşa mai departe! Toţi cei 
din neamul lui Antonio fuseseră păstori şi el nu 
voia ca neamul să se stingă - dar ce folos, 
dacă moştenitorul nu venia? 

Tot ce şti~, Încercase: făgăduinţe, rugJciuni, 
peregrinajii. Descult şi În capul gol mergea An
tonio la altarul vestitei Madona del Mîr~col0 din 
Bit ti , dădea slujbe peste slujbe şi promitea Ma
donei că ii da atâtea lumini de ceară curată cari 
să cântăreascl tot atâta cât şi viitorul moştenitor. 
Totul era inzadar! Saveria era tot sveltă şi sprin· 
tena În costumul ei drăgălaş, cu pieptărelul gal~ 
bin şi cămăşuţă cu flori, şi căsuţa lor nu ră· 
suna nici de ţipete de copil nici de cântece de 
leagăn. 

lntr'adevăr era lucru neplăcut să nu aibă şi ei 
un moştenitor, şi şi pierduseră deja orice speranţă 
când, într'o zi, O prietenă veni la Saveria "i,j 
spuse în taină: »ştii ceva, cumătră Sabe? Peppe 
Longu mi a spus pentru ce nu aveţi voi copii!... 

:tPentrce?c . intrebă Sa veri a curioasă, uităndu-se 
mirată la prietena ei. 

»Pentruce ?, zise incet prietena; :) Dumnezeu 
să ne păzească! Dar ştii bine că Peppe e mare 
vrăjitor, cum spun oamenii... şi el însuşi mi·a 
spus, că v'a vrăjit pe amândoi...«. 

»Libera nos domine! exclaml Saveria rizând 

şi-şi făcu cruce. Ca toate femeile din sat, şi ea 
era superstiţioasă, ba, ce ţ mai mult, odată vă
zuse cu ochii ei cum o fantomă aibă râtă;:ia pe 
munte; dar că Peppe Longu, chiar ,,:Jad ar fi şi 
fost vrăjitor, să poată face aşa ceva, cu asta nu 
se putea de loc implica Saveria! Prietena n'o 
slăbia de loc ClI vorba şi fiindcă Saveria nu voia 
să cread, atâtea verzi şi [uscate îi spuse, până 
ce făcu în fine să crează. 

Dupăce mai povestiră o oră lângă cămin, unde 
Saveria pregătise o cafea, ea era fi mi convinsă 
că Peppe era un vrăjitor, aşa că o Întrebă neli. 
niştită pe prietina sa: ~Dar .. _ spune·mi, n'ar pu~ 
tea oare Peppe Longu sA ne deslege de afurisi
tele de vrăji?c 

:tNu, nici vorbă de asta, el însuşi mi-a spus 
că nu se poate. Se vede că are ce are cu voi! c 

Cătră seară sosi şi Antonio pe căluşelul lui 
negru, cu desagii umpluţi cu brânză proaspătă. 

In timp ce el lua povara de pe cal, Saveria ii 
spuse tot ce auzise; el nu rise, îşi Încreţi insă 
fruntea şi dădu din cap. După ce pusese toate 
la locul lor, se aşeză Înaintea focului şi zise Sa
verei să·i mai spună odată din fir În păr tot ce 
auzise dela prietena ei. 

, Ce ai tu cu Peppe? Pentruce îşi răzbună el 
aşa crunt asupra ta?, Întrebă in sfârşit Saveria, 
cu O faţă foarte serioasă. 

»Nimic«, răspunse Antonio. :tPoate pentrucl-i 
iau totdeauna în râs vrăjile lui«. 

,Rău faci! N'ai văzut tu cum cu vrăjile lui el 
a adus lăcustele în viia lui Don Oiovanni7 şi 
cum din toată viii nu s'a mai ales nimic?c 
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Conform telegrame10r însă! unele put.eri, 
Între cari desigur şi Germania, vor omIte
rea revendicărilor economice ale Serbiei; 
socotind că aceasta chestiune nu poate privi 
decât Austro-Ungaria şi Serbia. 

Soarta conflictului austro·sârb atârnă deci 
de maturitatea politică a Serbiei. Se speră 
că Serbia va da un răspuns favorabil mo
narhiei. 

Conferenta clubului naţionaHtiiţilor 
in Budapesta. Clubul partidului naţiona
lităţiLor a fost com'ocat prin preşedintele său 
dl T eodor Mihali la ° conferenţă plenară 
pe ziua de Miercari 10 Martie st. n. la 
ora 4 d. a. in 'ocalită/ile clubului din Bu· 
dapesta. 

• 
Proiectul despre congruil. In cursul 

acestei săptămâni camera va isprăvi discu
ţia proiectului de reforma impozitelor şi ime
diat după ea va pune r,l discuţie proiectal 
despre congrua preoţilor. Acest odios aten
tat impotriva bisericii noastre este deci foarte 
aproape ca toate aceste nu vedem nici o 
pregHire de apărare din partea autorităţi
lor noastre bisericeşti. 

• 
o Jumătate milion de furci fac ciuda zia· 

rului »B. H.« Suma aceasta respectabilă de in
strumente ucigaşe o propune un poet ceh pe 
care·l citează ziarul slovăcesc :.Slovenszki Tiz
dennikt:. Iată pasajul: 

»0 jumătate milion de furci pe lângă ora$ele 
şi pe dealurile noastre, pe ele o jumătate milion 
de laţuri şi într' însele jumătate milion de gâturi 

, ___ J.uzirio.tice.,gatudle acelea patriotice«. Şi sfârşeşte 
astfel: »Dacă va fi război, el va fi altfel decât 
se aşteptase, ci astfel cum nu şi·1 vor fi dorit 
acei cărora viitorul nu le va aduce nimic bine -
unguriic. 

Credem însă exagerat numărul furcilor propus 
de autorul ceh, căci În faţa lor, vai, cât de mult 
s'ar reduce numărul celor cu adevărat patrioţi! 

~T R I BUN Ac 

Con!rua. 
Sunt două cuvinte mari in limba noastră, pe 

care strămoşii noştri le-au asociat şi cari r~su· 
nând in urechile şi inimile lor, deşteptau iubirea 
de patrie, libertate şi nationalitate. Aceste mari 
cuvi nte sunt: biserica şi şco6la! 

Biserica şi şcoala sunt cele două mari institu
tiur:i, cărora românii sunt datori cu intreaga lor 
viaţă naţională. . 
Dacă românimea trăieşte astăzi ca natIUne; 

dacă avem o limbă cu care să ne exprimăm sim
ţemintele, dorinţele, Întristarea şi bu.curia, - ,dacă 
am străbătut atâtea secole de suferinţe, de mva
siuni străine şi mai existăm ca neam - o dato
rim numai bisericei şi şcoalei. Biserica şi şcoala 
ne·a conservat limba. Bi~erica nea conservat 
instituţiunile culturale şi În tot timpul tinda 
bisericei s'a transformat În şc )aIă, pentru a·i în· 
văţa pe români carte, pentru a-i face să nu uite 
limba strămoşilor, a păstra iubirea de patrie ... 
etc ... zice in una din scrierile sale Alexandru C. 
Rosetti. 

Rolul bisericei noastre in conservarea indivi
dualităţii noastre naţionale - a fost recu noscut 
În toate timpurile. De un timp încoace însă se 
fac schimbări inspre rău, Încât n'am putea sus
ţinea că tot aşa va fi. Şcoala ni-e este in pri
mejdie, iar biserica ni se ameninţă, 

Dela Întemeiarea constituţiei noastre bisericeşti, 
nu s'a adus lege asemenea legii reft!ritoare la 
şcoale - şi tot aşa nu s'a adLls nici o lege 
regniec1ară de aşa gravit3te jignitoare şi submi
nătoare pentru autonomia bisericei noastre, - ca 
legea ce se făureşte acum în atelierul cultelor de 
subt oblăduirea ministrului-conte Apponyi. 

Congrua învăţătorilor ne-a făcu t imposibil de 
a susţinea caracterul confesional al şcoalelor şi 
oare ce ne va adUCe leg~a nouă despre congcua 
preoţilor. Da:ă proiectul pentru congruă ar ob
tine "inalta sancţionare, atunci ni e teamă că şi 
biserica va aluneca pe calea ruinei. 

Noul proiect despre congruă vădeşte aceiaşi 
ingerinţă şi În ale bisericei ca şi În ale şcoalei. 
De-aceea lupta ce ar trebui î lceplltă şi purtată 
contra acelui proied reclamă Îndoită putere. Pre
tioasa ~ Tribuna«, care ne e7!~ cel mai bun paznic. 
a tot ce avem românesc, prevăzând prirnejdia ce 
se ridică asupra celti mai scumpe inslituţiuni a 
noastre - a şi dat signalul de luptă contra a· 
tenlatului ce se contemplează prin legea congruei. 

Şi totuşi de atunci nime nu s'a mişcat! Pen
truce oare? RăsrJunsul ni·1 dă tot »Tribuna«, 
prin un articol din Nr. 35 a. c. iscălit de (os. T. 
Rău, care călăuzit fiind de cea mai bună credinţă, 

9 Martie n. 191» 

scrie, că făcerea şi inertia preoţimei este de 
atribui ~adevărUtilor divine« de cari este călă 
preotimt>a noastră ... ca prin ,"răbdare şi tleer! 
treacă la ordinea zilei peste insultele ce i-se 3 

seazăc. Deşi ne place a crede că ar fi aşa 
ni·se ierte însă, dacă trebuie să mărturisil11, 
în cazul de fată .,adevăruriie divine« nu ar fi 
trivit 'practicate şi aplicate, pentrucă acel pr; 
nu conţine numai insulte peste cari uşor sl 
poată trece la ordinea zilei, ci acel odios pr' 
este sămânţa din care vor răsări cu miile 
insulte, nu numai la adresa preoţimei, ci b ' 
dresa bisericei intregi, care uşor se va pulea , 
clăti din temeliile ei tari. Şi oare atunci )a 
rurile divine« nu vor pune sarcina respon ' I 
tăţli asupra preetimei? i~ 

Credinţa mea despre tăcerea şi inerţia " 
ti mei este mai putin măgulitoare. Să fim nu " 
sinceri! Unii, - a căror existentă personală ' 
a fi asigurată, cu - sau fără congruol, cug~· 
sufletul lor îngust: de ce să lupt eu ... lUpi. 
alţii mai chemaţi! 

SURt iarăşi alţii, cari temându~şi congrua! 
s'ar incumeta să ridice măcar o vorbă Ci, 

proiectului, ca nu cumva să piardă şi putinu: 
îl are. Şi iarăşi este o dtă ceată - a celor ! 

mulţi - cari nici nu ştiu ce se petrece in: ' 
lor. Scriitorul acestor rânduri a avut ocazi " 

de-a conveni cu mai mulţi preoţi - nu bat· 
- cari trădau o absolută neorientare in chei d 
nile ce se petrec la noi in tară - atât pe te' . 
politic, cât şi pe cel cultural. Sunt Încă şi ,1 
p~ea mulţi cari nu citesc ziarele româneşti i: 
aceea lipsa de orientare şi cu privire la r t 
proiect de congruol, - pe multi îi face !l 
timizi şi răbdurii. Aceştia ştiu - din auzlle til 
numai atâta că congrua rămâne tot cum ai' 
adecă lleurcală, necunoscând restricţiunile şi 
pozitiunile jignitoare ce vor să le aducă leg" 
torii prin modificarea art. de lege XIV diD' . ; 
] 898. el 

E ştiut că legea din 1898 despre întregirel I 
taţiunei preoţeşti se extinde numai asupra , I 

fesiunilor necatolice. De aceea adualL!1 mini ~ 
de culte şi instrucţiune publlcă, la sfârşitul 1; 
lui trecut a depus in cameră un proiect (0, 

nând modificarea legii dela 1898, aşa ca s'o ( 
tindă şi asupra catolicilor, întroducând ins.\·l;I 
noul proiect multe dispozitii cari jignesc a ! 
nomia confesiunei noastre. Suma congruei, 
mâne tot cu m a fost, adecă: pentru cei cu CI PJ 
ficaţ;une deplină Întregire la 1600 cor., iar P I 
cei cu cvalifieaţiune mai puţină 800 cor, Şi 3: o 
sume Însă sunt legate de anu;nile condi!iun~ pl 

Se zice in p roieet că şi cei cu cvalifica; ni 
deplină numai aşa vor putea primi inlregin 
1600 cor" dacă vorbesc limba ungurească.Îl· 

'E--;d;~ărat=~ dar!Eibine,~vede~~'--Mâine -~a ~~~~~~~~ ~!d~v~ţ-~~:~'C~~~-~:J-'~;n-i~o~~~~~~:~I-~A-fOSt puşca'-~~--nei~~ărcată ?~-~-~- . t 

o să vorbesc cu ek ameninţă cu pumnul căsuţa dărăpânată a lui , Da, neincărcată!« răspunse păstorul. n 
,Ah, ce bine ar fi, dacă el ar vrea să desfacă Peppe şi zise batjocoritor: «Vom vedea noi!» ,Atunci prinde·o în mână şi ,puşcă în \'me'l 

vrăjile, zise Saveria. dacă se va slobozi, e semn că vrăjile s'au mai 
Ziua următoare Antonio se duse la vrăjitor, 

dar ori şi cât I·a rugat să desfacă vrăjile, Peppe 
Longu nu s'a invoit. 

In noaptea următoare el fu la locul designat, It' .. '~_ 
d 

,ega .« -.: 
pe o stâncă pustie, unde În luciul pali al lunei 
care răsărise, nimeni nu s'ar fi simţit tocmai La aceasta nu se aşteptase Antonio;~. II 

Era un om cam ciudat vrăjitorul 
şi el ca toţi oamenii din lume, dar 
vedea lucrând ceva. 

bine. puşca, apăsă cocoşul.. şi Peppe se rostogc~ de 
pământ, fără să zică un cuvânt; glonţul il 10 pr~ 

acesta: trăia Păstorul puse puşca ~ pe care dupăcum ii în inimă, CUI 
nimeni nu-I promisese lui Peppe, n'o Încărcase, - faţă de 

E drept, că pe lângă vrăjile lui, cu cari era 
vestit - doar putea să aducă pe capul oameni
lor lăcustele şi să tămăduiască vitele bolnave. 
Mai venia pela el câte cineva noaptea; nimeni 
.nu·şi bătea capul cu asta, dar tot satul era În 
buna credinţă, că duhurile pe cari el le stăpân ea, 
ii aduceau bani şi de-ale mâncărei, cari niciodată 
nu i Iipsiau. 

Poate că Antonio credea cu totul altceva, 
pentrucă după ce văzuse că nici cu rugăminţi, 
nici cu ameninţări nu putuse isprăvi nimic, se 
mai duse într'o seară la Peppe şi promise d-i 
dă 20 franci, dacă desleagă vrăji le. . 
Deocamdată Peppe se făcea surd, ba se pre

făcea că asta il supăra şi mai rău, dar când văzu 
moneta cea sclipitoare, cedă şi zise: «Ei bine, 
pentru Saverio o fac şi asta; tu nu meriti, tot
deauna ti-ai boltut joc de mine!» 

EI ii spuse apoi lui Antonio, că in noaptea 
următoare să ia o puşcă neincărcată, o fată de 
masă şi două lumînări şi să se ducă cu ele in
tr'un loc retras, in munti. 

masa şi lumÎnările pe stâncă. In loc să puşte În vânt, Antonio tânti:UP 
Peppe veni şi el îndată. «E tocmai ciasul po~ Peppe. ~âJ 

trivih zise el, «miezul-nopţii!« EI întinse faţa După crima fără de voie - el crezuse c#} ~u 
de masă peste un stan de piatră, infipse lumînă- nu e încărcată - cel dintâi gând al lui a IJl 
riIe in câte·o crepătură şi·i zise păstorului să se se ascundă in Macchia*), dar apoi se cugetl 
aşeze pentru câteva minute cu faţa la pământ. nimeni nu are ştire de fapta lui, şi..... i,m" ep 

Când Antonio se ridică, văzu luminile arzând faţa de masă, luă lumÎnările şi puşca ŞI ~ ta 

Şi puşca sta pe faţa de masă. toarse in sat, păşind cu grije din stâncă in 5 . l~ 
ca să nu i~se cunoască urmele. Restul n01 lUI 

«Să incepem!» zise Peppe. petrecu liniştit lângă soţia lui. ro 
EI Începu să facă totfelul de mişcări; Anto- şi 

nio se uita la el când cu o privire întunecată, Deşi Antonio nici acum nu credea in vrf Qj 

când batjocoritor. Dar spaima lui fu mare când el totLlşi nu·şi putea explica, cum s'a ioti . $~ 
Peppe se întoarse fără de veste cătră piatra aco- că stanul de piatră a vorbit, lumînările s'au: • 
perită cu faţa de masă, o agrăi intr'o limbă ne- ele singure, şi că puşca s'a descărcat. Ii 
inţeleasă şi piatra îÎ răspunse cu voce slabă, Când însă, după nouă luni de zile, avu~ CI 
tânguitoare, tot În aceea limbă ca şi când ar ieşi rea să ţie în braţe un copilaş, pe care iFI.dJl . Il 
din pământ! Tot·atunci luminile se stânseră Saveria, îi părea rău că riU puşcase În v~n\ U 
dintr'odată. oarece însă pe Peppe nu-] mai putea In\1' d 

Vrăjitorul se Întoarse apoi spre păstor, care mulţămi cu aceea că·i făcu un parastas la 
sta tremurând înapoia lui: ,Piatra mi·a răspuns, cuta cea veche din munte. 
că puşca ta îti va spune dacă vrăjile s'au desle
gat, s'au nu?, Trad. de D. M~ , 
~Cum?c Întrebă Antonio încurcat. -) Crâng. 
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.ecă~e ! r şi .ceştia vor primi Intregire numai la 800 
't ă~ hotorul de sfat se face deci pendent de 
. ~cer~, ~Ia limbei ungureşti. Aceasta ar atinge 
~:se 'IeS pe preotii bătrâni; dar nu e vorba aici 
I . a,şli de interesul personal al cut~rui preot

JnSlrl1, lr ori bltrân - ci octroindu-se asupra 
~Iar h~lui limba ungureasc', sA nu se intâmple 
- prc~ apoi limba aceea să se oclroieze şi in iu
şor sl ~ direiătoriei preoţeşti. 
)S prr ' • _ 
miile j acel § ZIce, că In comunele unde pAnl la 
i, ci ~ uarie 1908 au fost preoti cu cvalificaţiune 
ulea "ujin, dacă ar urma altul cu cualificaţiune 
:i )a ~let~ numai aşa poate conta la Intregire con
lon ' cvalificaţiunei sale superioare, dacă in pa-

respectivA sunt peste 800 credincioşi şi 
rţia p~ IIInei, dacă comuna bisericească va asigur~ 
m nu rolui jumătate din suma cu cât ii compete 
~nală 1t1ull ca antecesorului, adeeA jumătate din 800 
cug~j 1l1e. In cazul acesta deci şi preotul cu cua· 
lupii '~une deplină va primi fntregire numai p!lnâ 

00 cor., căci restul de 400 cor. îl pretinde 
19rua i comună. Aceasta ar fi o ajutorare nenoro
)ă Ci, pentru comuntle noastre bisericeşti. Să 
utinu: . de pildă parohiile de subt jurisdicţiunea 
:elor . lorului din Oradea-mare, care sărace fiind 

, cele mai avizate la ajutorul de stat. ' 
)cai' iedul nou, luând de bază la distribuirea 
,ll ~at gruei starea ~e azi a cva1i~icaţiunei preoţilor 
'. cI ~când cele mal multe parohIi sunt îndeplinite 
)e. e preolî subt 8 clase - generatia mai tînără care 
. ~~ ;:tlăzuie~te a-şi câşti.g~ cvalificaţiu!,e depli.n~, prin 
') 1" preojlmea s'ar ndlta la un mvel mal 1mbu
. al r tor - nu ar putea ocupa acele parohii, pen
.e;2 nu li.s'ar vota intregire la 1600 cor., pe 
aUzlle tiyul, c~ mai nainte au fost ocupate de preoţi 
~ a.1 t 8 clase. Ar fi deci o piedecă pentru Înmul
ăel~;: preoţilor depHn cvalificaţi. 
din' ai temer~r este insil § 4 al noului proiect, 

care se zice că, dacă vre-un preot n'ar implini 
~girel 'le ţării şi ordinaţiunile date de luvern, - gu
lpra ul poate porni cercetare contra lui şi dacA 
mini ., decursul cercetării se dovedeşte că neim· 

,jtul irea urmează din ordin dat de superiorita~ 
:1 C0 biseJÎcească, atund guvernul va provoca su· 
i s'o rioritatea să-şi retragă ordinul, ceeace dacă n'ar 

insă.lf în decurs de 3 luni, ministrul poate dis
$C ~,e ca congrua să se plătească, separat şi ime· 
;ru~ t, fiecărui preot din dieceză. 

cu li Prin acest § ministrului i·s'ar da mână absolut 
lr.p Iă şi aşa uşor ar scoate preoţime.a de subt 
.Ş,' a:lorihtea bisericeasd. Şi câr1d preoţii noştri vor 
111U~: p~şi .în raport şi mai strâns cu ministrul, a· 
flCa, ~~l m team~ că se va generaliza intre preoţi 

mtul destructiv, - care s'a incuibat deja în 
ele locuri, de pildll În ţinutul Oraviţti. 

AfaTă de aceste dispoziţii înşirate aici, sunt 
cA multe, cari ne revoltă şi ingrijoreazl. Am 
ul aceste extrageTi din proiectul pentru ltgea 

, ' ngruei, ca cunoscând fiecare preot ideia funda~ 
.~ ,\me.ntală pe care se razemă proiectul - cu atât 
) au mal grabnlcJ şi imposantă s~ se inceapă lupta 

•• protestare contra acestui proiect. 

~;: In coloanele acestui organ s'a şi dat signalul 
il ~, de luptă, făcându-se in nr. 35 şi propunerea, ca 

Jlreo\lmea din fiecare trad, având a se întruni a
_.,. eU!l1 de c~rând În colegii, pentru alegerea depu
ar.ti.Uplor in smodul eparhia\, - afarl de program 

- sl protesteze contra proiectului de con gru ă, 
;ă p ~ân~ e~pr~sluT1e indignării sale pentru dispozi
a f))' pumle Jlgmtoare ce le conţine. 
getl D' . m ~ceste colegii să se trimită Pr. Sf. Lor dd. 
m' epISCO~l câte.o petitiune, rugându-j să adreseze 

tamtm deputaţilor o propunere motivată, ţJJ. fU

nOt iart~ ca proiectul de uge să se restitue guver
mtlul fI! ţângă., insărcinarea să asculte şi parerea 
c~nfesl~mlo, - bineinţeles că şi a noastră -

Irr ŞI dup~ aceea, prelaerând proiectJU in consonanţă 
l~- cu. [egl!t cari asigură autonomia bisericei noa
au' I strt, sa-l prezinte camerei în o redactare nouă. 

Daci n'am interprinde nici un pas până la 
~ ÎI des?aterea proiectului in _corpurile legiuitoare, 
dt, CUvantui deputaţilor şi al prelaţiJor noştri poate 

in! ar răsuna zădarnic, fări să aducă' vre-o indrep. 
n\~ lare, Credem deci a fi mai (u cale o adresă cătră 

camerl şi daci ministrul n'ar retrage - ori ca· 
m~a n'ar restitui proiectul,,,,,,,, atunci si se triA li o asemenea adresă camerei magnaţilor. 
~p~ deputaţilor şi prelaţi10r noştri in corpurile 

_ !"l5bilUltoare atunci ar câştiga mai multe sorţi de 
12 ndă. 

Acestea În atenţiunea preotimei, care se va In-

~T RI BUN Ac 

truni In col~giit - nutrind - de altfel cea mai 
curată nădeJde, că pr~latii noştri fără preget vor 
face totul, . ce reclamă interesul vital al bisericei 
noast,re ll:atlOnale, de care este legat şi interesul 
preoţlmel noastre. Ztlharu Moga. 

Din Romlni •• 
Boala doamnei Elena Cuza. Starea Mări ei 

Sale E~ena Cuza e mai puţin ingrijitoare In ulti
mele ZIle. 

Ilustra bolnavă a fost Joi intr'o stare foarte 
gravă. 

Medicii, ţinâ!,~ insă seamă de constituţia fizică 
robustă a MărIel Sale, au dat speranţe familiei. 

S'au dat suferindei mai multe baloane de axi
g~n şi. către seară, Doamna Elena s'a simţit mai 
bme ŞI a petrecut noaptea in linişte. 

Relativ la starea sănătăţei Elenei Doamna, mai 
aflăm următoarele amAnunte: 
. Starea săn.tătei Elenei Doamna s'a imbunătă-' 

tl~ . foarte mult. Măria Sa se află pe deplin resta
b~htă de boala ce a suferit; Însă e foarte slabă 
dm cauza boalei şi vârstei de 84 ani. ' 

In tot timpul boalei au veghiat zi şi noapte 
d~dor Fior; d. Teodor Rosetti, d. general Lam
bnno, d·na Eleonora Albu şi d na Bac.alu la că-
pătâiul i1ustrei suferinde. . ' 

... 

.~!llitice. D .. ministru de interne a primit de 
mlsllle d-Ior d·rl V. Babeş, Or. Râmniceanu, A. 
leonte, Toma Ionescu, Mirinescu, veterinar lo
custe~nu şi farmacist Roşu, din consiliul sanitra 
supenor. 

• 
Alegerea episcopilor_ Alegerea celor doi 

episcopi la ('pat hiile Râmnicul-Nou\ Severin şi 
Dunărea de jos, n'a fost încă fixată. 

Suntem totuşi informati că acea alegere se va 
face ~upă ve~hia ~ege a Sinodului, intrucât pre
ve~erlle nouel legi nu vor putea să fiea puse in 
aplicare până la inchiderea actualei sesiuni parla
mentare, iar guvernul nu e dISpus si convoace 
parlamentul in sesiune extraordinară pentru a
legerea celor doi episcopi. 

---======================== 

Din paşalicul lui Burdia. 
- Dela corespondental nostru. -

Caransebeş, 7 Martie. 

Cu aieru1 unui triumfător Burdia s'a intors din 
Oravi ta, unde cum vorbesc caransebe~enii - şi ei 
o ştiu, - pentru izbânda lui Şeghescu au fost la 
dispoziţie nu mai puţin decât 100.000 cor. 

Nevoind a se odihni pe laurii scump câştiga1i 
la Oraviţa, el tânteşte acum la ocuparea scau
nului episcopesc prin omul său Dr. Olariu, cl
ruia cum • Tribunae a destăinuit-o, ti stă În aju
tor tovarăşii lui Burdia: fraţii Ionescu şi nişte 
cameleoni â la Mania et Minea. 

Degeaba se svârcoleşte N. Ionescu, declarind 
ci nu e burdist şi numai din intenţiufli curate 
pentru binele bisericei agită şi lucră pentru reu
itita lui Olariu, pentru care bate toba reclamei 
expunându-l intr'una prin pamflete cA e un sa~ 
vant in cele teologice şi intr'altele că I crescut 
generaţiuni de preoţi, cari - cum se exprimă 
cuvânt de cuvânt - sunt tot atâţia conducători 
harnici şi văzuţi ai neamului nostru. 

Ce reclaml deplasaU, gîndindu-ne la dezastrul 
neamului in Oravita, unde dintre aceşti preoţi 
atâţia, pierduţi au părăsit turma, batjocorind steagul 
naţional pentru .. 

Cele inşirale ca mijloc de propagandă burdistă 
sunt in ochii noştri o căsulie de cărţi, care la cd 
mai mic vântuleţ se prJibuşeşte. Titlul de savant 
singur-singurel nu cvalifică inel pentru o vlAdi· 
cie. Indeo~bi in mult incercata dieceză a Ca
ransebeşului se recere un bărbat energic şi de· 
stoinic, cu o rodnică activitate publică şi de a
ceasta protegiatul lui Burdia s'a ferit ca de foc, 
mărginindu-se în viaţa sa călugărească la activi
tatea amintită şi glorificată a intimului său prieten 
Ionescu. 
Vă voi ţine In curent cu cele ce se petrec. 

Coresp. 
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Voci de presă 
despre alegerea din Oraviţa. 
Continuăm azi cu publicarea vocilor de presă 

mai tnsemnate ce s'au rostit asupa alegerei din 
O~~ , 

. »Studi~ ele~torale dela Oraviţa« acesta e 
titlul unUl artIcol apărut În ziarul »Reichs
posh din _ Viena. Intr'un chip foarte bine 
mformat, Ziarul descrie toate mizeriiile ce 
p0JX:lrul românesc Îndură subt domnia kos
suthlstă, ~ug~ăveşte teroarea !şi presiunile 
de1.a Gravlţa ŞI scoate inchei eri cari carac
terizează toată situaţia noastră. Iată în re· 
zumat articolul foarte interesant al ziarului 
din Viena: 

Aleger~a dela Oraviţa este foarte caracteri 5ticl 
pentru sistemul de ştranglllare care se aplică ac
tualmen~~ contra nemaghiarior in Ungaria. Cu 
toa~e m~]lo~cele ~e se înceard de a se corupe 
n.a1tonaht~ţlle can se impotrivesc kossuthismului 
ŞI planunlor lui pe viitor şi se încearcă de a se 
ad~ce in fruntea nemaghiarilor elemente stricate 
can le pun in slujba kOiisuthismulul ca unelte 
~ll~USe. Dacă Ina1ionaiităţile din Ungaria vor fi 
tnVl."S~ ş! 'Sfărma~e at~nci nimic nu va mai putea 
OpTi blrumţa partlduhll kossuthist şi desfacerea 
impărăţiei in două state. 

Guvernul. a tnţele~ că cu toată' ~maghiarizare.a 
şc~al~lor pnmare P:'". legea lui App:>nyi nema
gh\3rJ1 nu vor putea fI răpuşi şi aleargă deci la 
ţorţa brutală ş~ la v.icleşuguri. Faptul acesta se 
m.v~derează p~m pn&onirea presei nemaghiare. 
AICI autorul CItează CIfrele ~Calvaruluic din» Tri
bunae cari arată prigonirea pe un timp de abea 
doi ani şi jumătate pe când Într'o epod de 37 
de ani (1869-1906) cifrele au fost mult mai 
mici: 44 de ani 49 de zile şi 49.292 de coroane. 
Z~ar~ş,tii • s~nt arunca,ti În temniţă şi ziarele sunt 
mmlclteapnn paupensare materială şi intelectuală. 

Zugrăveşte apoi situaţia cărturarilor noştri cari 
mi pot aştepta nici un ajutor dela stat nici o 
slujbă, ni.c! un post. In schimb renega'tii sunt 
g;r~s plătiţi. Un caz e Burdea care din ţăran s'a 
rt~lcat la rangul de consilier de curte. Ajuns 
primar in Caransebeş, preşedintele comunităţii 
de avere, În câţiva ani el prin contracte de aren
darf', prin vânzări de paduri a ajuns să-şi facă 
o ~ver~ de 400~000 d~ fI. Surdea e şeful statului 
major 10 lupt~ tmp?tnva pOl?oTului unguresc, şi 
prefectul comltatulUl are ordm de a i se supune 
poruncilor sale. Sistemul acesta a lucrat la Ora
vita. 

Autorul aratll pe larg toate mişelille administra
ţi~i impotriva partidului naţional slvârşite la Ora
vIta. 

Urmările sunt funeste. Poporul se demorali
zează cAci vede că o parte din conducătorii lui 
se instrăinează de el. Biserica, slăbiti de stat 
pierde autoritatea şi preoţii nu mai pot opri stri~ 
căcill:nea, corupţiunea, concubinatele, nazărenis
mul. Copiii respiră din. şcoală ura împotriva 
statului. Omul din popor se ridică cu amără
ciune şi cu desnădejde impotriva călcărilor de 
drept. Autorul citeau aici scrisoarea unui ţăran 
publicată in eTribuna, dela 26 Februarie. 

Iată cum incheie autorul. 
M~r~ nenorocire sti în faptul ci acest popor 

neferICit care totdeauna a fost credincios va . ' mcepe ~u scurgerea timpului ii puie vina urgiei 
de partid asupra statului şi a dinastiei pentru a 
face pe urmă fie o politicl de desperare fie de 
oportunism fări hotare faţă cu năzuinţele kos
suthiste. Prin aceste din urmă alegerea dela Ora
vita va avea editii noul cari vor pune in cele din 
urmă o mare parte a Ungariei la picioarele par
tidului kossuthist. Atunci cele din urmă mete· 
reze cari apărl împărăţia au căzul Trebuie să se 
intâmple astac ? 

• 
.Adev~rul4: dela 5 Martie subt titlul .Cauzele 

urgiei electorale dela Oraviţa c scde următoarele: 
Se cunosc azi În mod amănunţit condiţiile extrem 

de grave În cari s'a dat înverşunata luptă electorală 
dela Oraviţa. 

Pe~tru orice ~m serios însă, care ştie să CÎntărească 
des{nul, corupţIa, teroarea şi abuzul de putere, la cari 
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s'a dedat guvernul unguresc p~ntr~ a asigura reuşita 
candidatului său, a renegatulUl .Sleg~cll, cele 1087 
voturi întrunite de candidatul naţIOnalist d. 9.he<:>rghe 
Pop de Băseşti-sau Badea Oheorghe,.culJl I! ZIC. ro: 
mînii de dincolo - cotls~itllie o adevar~ta .Ylctor~e JI, 

um am zis ieri o mÎndne pentru luptatorII romlOlSc '. 
mului de peste CarpaţI. 

Putea Badea Oheorg:he. să aibă chia~ 2~ voturi 
i să întrunească majOritatea necesara -:- ŞI tot nu 

~ra să fie proclamat ales deputat de Ora~lta .• Guver
nul şvabului Wekerle luase toate măsunle Jn acest 
scop. • . 

Cele 1087 voturi obţinute d~ d .. POl? d~. Baseştl 
sunt rezultatul un~i .lupte erol~e ~I sţInte, .. In ca~e 
1087 alegători romlm dm. Oravlţa s ~u IdentifIcat, sfi
dînd baionetele jandarmllor unguri, ~1I. programul 
partidului naţional romin, ~ezvoltat ~al Zilele trecute 
În plină Cameră ungureasca de .energlcul 9.epu~t dr: 
Iuliu Maniu, care a stigmatizat In. t~rrnenll cel mal 
severi nenorocita politică de maghlanzare a guvernu-
lui din Budapesta. . .. 

Discursului acestui vrednic fIu a! .neamulul trebUIe 
atribuită în cea mai mare parte teribIla urgie guver
namentală dela Oraviţa. 

Guvernul unguresc a ră~as ~)Uimăcit şi ulu!t sub! 
ovara şi impresia extraordinara ce a pro~ocat I.n to~ta 

~uropa cultă discursul energic al d-nuiul Mal1lu, dIS
curs aprobat pe deantr~ul .de d. Oh~orgl~e Pop 
de Săseşti, şeful partidulUI naţIOnal romll1 dll1 Un-
garia. . . . .. 

Inconştienţii guvernanţI dIn. Bu~apesta, caŢI par a-şI 
fi jucat ultima caltă, m~ !rebule sa s~ape d.In .. vedere 
că întreaga opinie publica a regat~l UI Romll~lel n~o
ficiale se solidarizează Cll declaraţIIle d-rulul Ma/li u. 

Mai mult chiar; discursul d-Iui dr: 1~t1iu M~ni.u 
este socotit În multe şi seri<?~se :e~Cl~rI dllt R,ol~~IIt.la 
ca cel mai Însemnat act p<?\r.tt~ .~a.vlrşlt de romlnll din 
Ungaria dela părăsirea pasIVlt~ţll" IItco.~ce. . 

Acesta este adevărul şi daca barbatII de s~t unguri 
nu vor căuta să-şi mai tempere~e turb~tul ŞI neso~o
titul lor şovinism, atît de păgu.bltor .lIIlel bu~e convIe
ţuiri cu naţionalităţile net~aghla..re ŞI. 111 spe~I~1 cu Ţ~
mînii nu va trece mult tImp clI1d ŞI Roml/ua <?f.ICI: 
ală v~ fi forţată să ia poziţie faţişe În contra pollttcel 
lor de zugrumare şi de distrugere ~ tot ~e nu. este 
unguresc şi ostil ideii de stat maglllar umtar ŞI na-
tional. -

Politicianii ung-uri a trebui .să. întele~w~, l:înă l!1ai e 
timp, că nu politica .de. mag~lJanzare pina ŞI a pietre
lor va da tăria trebUIltClOasel coroanei Sf. Ştefan. 

• 
:~.~----

) Unireac: comentează alegerea astfel: 
Ni-a fost dat să vină peste noi şi aceasta înfrîngere 

ruşinoasă. Şi e ~u. ~tî! mai dure.roasă aceas? ~ădere 
că noi eram amaglţl 111 necunoştlltţa .noastra sa cre· 
dem că acest cerc nu ni-I poate lua nlme. 

Din alegerea aceasta noi ne-am ales ~u nişte expe: 
rienţe triste. Am ~ăzllt. c.u ?~rere, ca pre?t.1mea. ŞI 
învătătorimea noastra a paşlt fa~lş ca potnvmc! al I~
tereselor şi ai cauzei p.opon~lul ro~nll1esc. ŞI. e dm 
seamă afară dureros sa VezI preoţImea noa~t~a, care 
reprezintă continuitatea luptelor noastre politIce, de: 

. căzută şi ajunsă în star~a .deplora?llii. d~ a. putea fi 
vîndută şi cumpărată Ori ŞI cmd ŞI on ŞI CUI. 

Am văzut cum răsar tot mai des exiiknţele nule, 
. cari pentru căpătuieli ~un~ în stare să vîndă şi s~-şi 
bată joc şi de cele mal sfmte cauze ale poporulUI la 
care au apartinut. 

Şi vor răsări şi alţi tăciun~ri,. ~ri pentru. căpătuieli 
Î-şi vor oferi serviciile potnvl1lcllor noştri, - drept 
aceea să fim trezi şi să izgonim din bună vreme pe 
aceste existinţe păcătoase - Înfierîndu-Ie după cu
viinţă. 

Conflictul austro-sârb. 
Regele Petru pleacă la Craguevaţ 

Belgrad, 21 Februarie. Cu toat~ .aparenta lini
şte, sârbii tot nu încetează pregătmle I?r de răz
boiu. Regele Petru a declarat prefectulUI dela Bel
grad că În curând va părăsi acest oraş spre a se 
stabili la Craguevaţ, unde se simte în mai mare 
siguranţă. Odată cu regele va pleca la Craguevaţ 
şi o număroasă gardă compusă din cei mai dis
tinşi militari sârbi. 

---- ., 
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Presa rusi ataci Franţa. 

Presa rusi atacă cu violentil politica externi a 
franţei, pe motivul că, guvernul francez ar fi 
abandonat pe slavii din Balcani, şi el s'ar fi ap~o
piat de tripla alianţă, şi In special de politica 
austro-iermană. 

Situaţia critică dIn Serbia. 

In urma mişcării de trupe in diferite directiuni 
spiritele au ajuns să fie foarte agitate. Plecarea 
anunţată a regelui din Belgrad, apare acum intr'o 
altă lumină. 

Populatia Capitalei e foarte neliniştitll, din 
cauza aceasta. Se crede că situaţiunea cabinetu
lui e zdruncinată. Cercul ofiţerilor e de aseme
nea iritat in contra regelui, a cărui atitudine e 
e aspru criticată. De un timp Încoace prinţul 
de coroană evită orice manifestaţiune. 

Conferinţa puterilor. 

Se anunţă din Roma:' Guvernul italian are in· 
tenţiunea ca imediat ce vor fi aranjate chestiunile 
la ordinea zilei dintre Austria şi Serbia prin in
tervenţia puterilor, se vor lua imediat tratative 
intre Belgrad şi Viena, fără amestecul altor pu
teri, pentru câştiga rea concesiunilor economice 
pe cari Serbia le aşt ~aptă. 

Demersul monarhiei. 

Ministrul Austro-Ungariei la Belgrad contele 
Forgach a primit ordinul de a comunica guver
nului sârb că ambele guverne ale monarhiei nu 
sunt, spre părerea lor de rău, in situaţiune de a 
supune aprobării parlamentelor lor tratatul de 
comerţ cu Serbia din cauza atitudinei Serbiei În 
timpul lunilor din urmă. In reJaţiune cu aceasta 
contele forgach va comunica că guvernul Au
stro·Ungariei are ferma speranţA că Serbia care, 
precum se aiiigură, este in genere decisA ca ur~ 

mând consiliilor date de către puteri să Îşi mo
difice politica cu privire la Bosnia şi la Herţe

govina, va comunica la Viena această inţeleaptă 

decisiune şi scopul său de a menţine cu Austro
Ungaria raporturi paşnice şi bună vecinătate. Gu
vernul austro-ungar ar fi gata ca indată ce va fi 
informat despre aceasta să între În negocieri cu 
privire la chestiunile dintre monarhie şi Serbia. 

»fremdenbtatt« despre con
flictul austro-sârb. 

Ziarul ) Fremdenblatt« scrie: comunicarea ce 
s'a făcut guvernului sârb formează un nou pun ~t 
de executare consecinţA a programului diplomatic 
al cabinetului vienez; acordul cu Turcia şi co· 
municarea protocolului acordului puterilor fiind 
polul situati unei până atunci. 

Spre a face acum avansuri pe terenul economic 
Serbiei, trebuieşte întâi si ştim dacă Serbia este 
adversarul nostru sau vecinul nostru corect, 
in această din urmă ipoteză, este de ne
inteles de ce Serbia intârzie a arăta limpede 
cari sunt adev~ratele intenţiuni ce le urmăreşte. 
S'ar putea crede, faţă de aceastl trăgănire, că 
Serbia voieşte să amâne luarea unei dispoziţiuni 
sau că asigurările date de Serbia puterilor nu 
erau sincere. 

Comunicarea făcută guvernului sârbesc, nu În
semnează că voim să insistă." ca negocierile cu 
Serbia în chestiunile economice să Înceapă chiar 
acum, dar, având in vedere faptul că fără înche· 
ierea noului tratat de comerţ o stare de războiu 
vamal ar fi inevitabilă, socotim că ar fi preferabil 
a se incepe negocierile cât mai neîntârziat posibil. 

Intervenţii franceze la Petersburg. 

Un diplomat de seam~ s'a exprimat unul co
respondent al ziarului »Neue Freie Pressec des-

9 Martie ~ 

pre atitudinea frantei, spunind el FI~ 
că a lucrat in deajuns pentru pace ~ 
trebuintat influenţa sa la Petersburg, PI.! 
dupleca guvernul rusesc să facă o inter 
Belgrad. Cum, insă, acum Serbia detlli 
voieşte si trateze de-a dreptul cu Aust 
tncredinţează soarta Puterilor şi cum R 
jineşte intenţia Serbiei, atunci franta nu 
face nimic ca să schimbe aceatU ~ 
Rusiei. 

Pregătiri militare ale SI 

Deşi guvernul sârb a dat asigurAri ti . 
orice ar putea agrava conflictul cu rn~·· 
narhie vecină totuşi comisiunea filUJ 
Scupcinei a incuviintat guvernului un 
33 milioane franci, iar cheltuielile ord: 
ministerului de războiu au fost majorate 
milioane. 

Petru acoperirea acestor credite comiS: 
nanciară a propus o dare suplementari 
la sută. , 

Raporturile austro gen I 
:tNational Zeitungc: din Berlin, scrierei P 

conflictul austro-sârb, că politicianii din • 
s'au convins În sfârşit cA in mod logi~ ~ 
trebuie ~ă renunţe la pretenţiunile ei, ca~ ~ 
pot realiza. ~ 

Se crede, ind, că există oarecare legă ~ 
tre Serbia şi Rusia. "" 

»Frankfurter Zeitungc: scrie că conflictul l 
sârb nu numai ca nu a slăbit relaţiunile ~ 
Austria şi Germania, ci din contra le.a~, 
mai mult. ~ 

;al 
Abonatii cari până acum nu . 

achitat abonamentul, sunt rugBtiiT. 
aceasta si solvesscă atAt resta Fsl 
cât ,i abona ... entele înainte, ti~! 
caz contrar dupA 8 zile vom fj,tI 
a siata expedlarea ziarului. ,!.f 
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- D. Alexandru Mocsonyij le 
bolnav. Primim cu regret ştirea că Q .. m 
xandru Mocsonyi zace În castelul să', S'l 

Birchiş, grav boln.av. S; ştie, că il!:: lfd, fruntaş este de mal multa vreme suie:· ~ 
acum boala sa s'a agravat, complicân\:· pc 
cu o pneumonie. Anturajul său este tu 

îngrijorat ~r 
li urăm, împreună cu toată lumea ro . ~ 

nească, reînsănătoşire. iru 
nil 
la 
~ 
lZ( 

- Producţiunea seminariştilor din ~rad 
elevii seminarului din Arad au dat o prodUcţWfll: 
reuşită În sala festivă a şcoalei lor. Un cor t\' 

de elevul A. Popescu şi compus din vre-o 25 a: 
minarişti, a executat "Imnul studenţilor«, d~ C , as( 

apoi "Viaţa ţiganilor« (K. Schumann), apol[' de 
doiniţă< (Vorobchievici), "La mijloc de codru de () 
(c. Dimitrescu) şi »Faurul« d~ .Lachner. T,oate,: .. al 
ţile au fost executate cu preclzlune; Cli dISClpl,. Hl 
cu minunată energie bărbătească. Ta 

O adevărată surpriză ne-a adus d. Adrian por· 
student în teologie anul II. 

A executat cu vioara .. Allegro. de Berio~ şi l~' 
ria', de K. Schumalln cu o măiestrie, o flOeţe, u 

lesnire şi O şcoală perieetă. Publicul a ascul~ 
stăpînit de puterea unei vraje şi a simţit că un" 

Iti cada părul??? N'ai de~ât .să I Săpun de crin, pudrA de crin, prepa- I Preţul unui borcănel de cremă de crin 1 . 
----------- folo\eşt! sptr· rate cozmetice de prima calitate. Jo unei bucăţi :. săpun Jo »1 I 

tul pentru pir "Petrol" a lui l[uJka Mijloc probat pentru îndepărtarea pl~ Jo Jo cutii Jo pudră Jo Jo 1.20' 
care e cel mai sigur mijloc in contra ~ăde- strueloJ" aluntţelor şi pentru crepa.rea Se pot c1păta dela farmacia la Val . t11l 

j ~ li' ... t t i După o folosmţă de ' , " 
r 1 paru U Şl a ma re"e. 2-3 zile vom obtine plelel şi a mâncărlmU de piele. Seu- aeiru" alui Kulka Emil din TimlşO&I . 
~~::ta~ee Sj~~~buf::~ i~ne:. ;~~ini~ ~;.pllcar. ~ ma- tit pria Itj8. - Cetate (Temesvar.Belvaros). Nr. telef. . 
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- o conferinţă franceză în Arad. Sîmbătă 
seara la orele 5 seara profesorul francez d. A. Char
les anunţase În Arad o conferintă cu recitaţii din mai 

i d. .. mul\i autori francezi. 
• : [n sala cea mare a şcoalei civile din loc însă nu 

,~t s'au adunat decît vre-o 8 (opt) persoane dintre cari 
1 II~ trei .romîni vre-o 4 francezi şi .- un singur ungur 
suf .. (deşi nu am putut examina situaţia lui confesională 

care era probabil foarte puţin ungurească). Nimic nu 
poate caracteriza mai bine trebuinta şi dragostea de 
tultură străină şi mai ales franceză a acestui mare 
oraş unguresc al Aradului ca faptul acesta. 

Cazul aruncă o dungă de lumină orbitoare asupra 
cu~oştinţi[ limbii franceze în Ungaria care-i zero. Atit 
~al dureros e că am putut constata şi În privinţa asta 
mfluenţa dezastroasă a culturii ungureşti asupra romî

lrad nllor .dln aceste părţi. Necunoaşterea limbii franceze 
Jnl~ la ~Ol e fără îndoială unul din roadele şcoalei ungu
r l~:'. ~eş!t d: care ~e împărtăşim şi care la rîndul ei ne 
5 d, IZOleaza de once cultură străină. 
Q Conferinţa dlui Charles a meritat să fie În orice caz 

[, ' ;CUltată ... Cu vioiciunea şi farmecul şi verva naturală 
de; e care ~umai membrii acestui mare popor francez 
te: {) POs~da, c.u acel dar de-a captiva şi subjuga dinsul 
ipi::· ~ exph~t ŞI recitat bucăţi din Beamarchais, Victor 

T l~O ŞI Dalldet. Rînd pe rînd am auzit vitejiile lui 
'o.' a TIn, povestită cu ironia fină a lui Daudet, am as-

e.ultat oratori a puternică şi irezistibilă aJui Mirabeau 
ŞI tnonOlogL;) lui Figaro. 

,Rr 11 Charles nu s'a putut retine de-a critica, cu mllltă 
i~: ~rp!ate, puţmul interes ce s'a arătat din partea popo
n l hr UI ungl!res~ şi a făgăduit că Într'o carte ce va pu

d lea b~upra Impresiilor sale, va rezerva un capitol 
etlSe It acestu i I uctu .. 

- Draml pe stradl. Cetim în :tOra
,n :I~I«: Vineri, seara mergând, dr. Ioan Că~ 
.~, anu, cand. de advocat care era să se cu

. nune Sâmbătă, dela mireasa sa cătră casă, 
~fost pândit în stradă de fosta sa mireasă, 

.. ~. a Abuceanu. Zărindu-l mireasa părăsită 
tras asupra lui 5 focuri de revolver. Două 

:tTRIBUNA. 

I·au lovit pe dr. Cădariu in cap, rănindu-1 
greu. Medicii veniţi in ajutor n'au speranţă 
de a-I putea salva. Elena Abuceanu s'a pre
zentat de bună voie la poliţie şi a recuno
scut fără încunjur faptul. 

- LOfodnă. D. Constantin Tunei asesor 
~0!l1it~tens şi d, şoara Hllda Horger (og~di1i. Fe
hcltăn. 

- O nouă expediţiune la polul Nord. 
Exploatorul Wellmons, care plănuise o expedi
ţiune polarl anul trecut, şi care a fost zădămi
~ită din pricina rlului timp, are să-şi execute pro
Iectul in decursul acestui an. Dânsul şi-a procu
rat o barcă automobilă cu care se va duce pânl 
la Spitzberg, indată ce se vor topi gheturile. 

- Necrolog. Primim următorul anunţ fune
bral: Cuprinşi de adâncă durere aducem la cu
noştinţă tuturor rudeniilor şi cunoscutilor, că 
preascumpul şi de toţi iubitul nostru soţ, tată, 
frate, unchiu, socru, cumnat şi moş Toma Joan
drea, fnvătător in penziune, după scurte, dar grele 
suferinţe, impărăşit cu sfintele Taine, şi-a dat no
bilul său suflet În mâinile Creatorului, Vineri, in 
20 Februarie (5 Martie) a. C., la ora 1 d. a., in 
etate de 74 ani, dupl o rodnică activitate invă
ţătorească de 48 ani, in al 56-lea an al fericitei 
sale căsătorii şi al 5 ·lea de penziune. Osemin
tele pământeşti ale neuitafului defunct s'au aşezat 
spre veşnică odihnă Duminedt, În 22 Februarie 
(7 Martie), a. c., la orele 3 d. a., din casa fami
liară, În cimiterul ort. român din suburbiul Jose
fin. Dormi in pace suflet nobil! Fie-ti ţărina uşoară 
şi amintirea veşnică! Sibiiu, in 20 Februarie (5 
Martie) 1009. Jalnica familie. 

x La morbul de fere medicii cei mai renu
miţi de zeci de ani recomandă apa amară Franz 
josef care in urma puterii solutive are efect ex
celent. Zilnic să se ia: 1 păhar CU apă de aceasta, 
incălzită, dimineaţa pe nemâncate. 

Ultime lnf"op.maţlunt. 
- PrlJl telefoll. -,."int. C •• arai. 

Budapesta, 8 Martie. 

D. justh deschide şedinţa ]a orele 10 şi 
un sfert. Primul ministru, Wekerle, depune 
un proiect de lege despre cumpărarea mi
nelor de cărbuni. 

Se primeşte apoi şi după a treia cetire 
proiectul despre darea de venit a societăţi
lor pe acţii şi se pune în discuţie proiectul 
dării de venit direct. 

Eszterh4zy M. primeşte proiectu1. Arată 
părţile lui bune şi părţile lui defeduoase. 
Combate dispoziţiunel, prin care oraşului 
Budapesta i-se stabileşte un minim de exi
stenţă mai mare ca al celorlalte oraşe. 

Pol6nyi G. combate proiectul şi.) re
spinge, fiindcă nu se găseşte în eJ tendinţa 
de egalitate. 

Discuţia urmează Înainte fără să deştepte 
interesarea deputaţilor şi ga]eriilor, cari sunt 
aproape goale. 

Conferinţa partidului kossuthlst. 
In lumea politică se aşteapUi cu viu interes 
hotărîrea ce va lua azi in chestia băncii 
partidul kossuthist întrunit în conferinţă. D. 
Kossuth fiind reţinut de boală, in locul 
d-sale, va conduce conferinţa Hojtsy P., 
vicepreşedintele partidul ui. 

Guvernul prepari o noul lege. 
electorali. 

Pt culoare s'a rllspândit azi ştirea, cil 
guvernul va redacta in chestiunea bdncii 
un proiect provizoriu, pe un restimp de doi 
ani şi ca în acest restimp el va depune în. 
camera o noud re/orma eledorald. 

j'ly/ 
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Elena Doamna pe moarte. 
Piatra-N., 6 Martie. Starea EleneI Doamna 

.'a înrlutiţlt din nou din cauza timpului 
cetos. 
Astă noapte, lIolnava nu a durmit de 

loc, avind insomnie. Sunt temeri că des
nodământul fatal se apropie. 

Poşta aedacflel. 
Bunii templieri romdni Bucureşti. Am primit 

dar nu am putut vinde până acuma nimic. 

Po,ta Ad.latatraflel. 
Ioan Neagu, Gladna română. Am primit 6 COT. 

abonament până la 1 Aprilie 1909. 
N. Cibian, Temereşti. Am primit 20 cor_ abo

nament până la 1 Ianuarie 1909. 
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A apărut: Nr. 20 VoI. 5 Noua Revistă romdnă 

Director: C. Radulescu-Motru cu următorul su
mar: Noutăţi: Noua lege de organizare a minis
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A apărut: Nr. 8 din Biblioteca NaţionalisUi 

supt titlul: Indreptăţirea celor ce stăpânesc, con
ferinţă ţinută de d. N. Iorga În ziua de 5 fe
bruarie 1909, la Brăila şi se află de vinzare la 
toate librăriile din ţară, cu preţul de: 25 de bani 
exemplarul. Se afll de vânzare la .Librăria Tri-
bunei< Arad. -

* 
A apărut ,i se afli de vinzare ,. 

IIbriria ,Tribunele: 

"Impresii de teatfll din lrdeal" 
d. Zabari, Bir.an. 

Recomandăm cu cllduri acest fra
mos şi interesant yolum, 1n care ae 
afirmi cu o noul putere talentul 
slmpaticului nostru artist. 

Preţul ~ coroane. 
Plu 20 fileri porto. 

Economie. --\~ 
fuzlonarea ,Lugo,anelc cu .Albinac~ 

Adunarea generală a institutului de credit 
şi economii »Lugojanae s'a ţinut în .. c.. 
fiind prezenţi 49 acţionari, cari reprezintau 
8 .. 1 acţii cu 387 voturi. S'a pertractat or
dinea de zi şi anume s'a aprobat bilanţul, 
s'a dat absolutorul direcţiunei şi comitetu
lui de supraveghiere, s'a decis aproape 
unanim: fuzionarea »Lugojanei« cu» Albina« 
subt următoarele conditii: »Albina.: excon
tează acţionarii »Lugojanei« aşa, că pentru 
câte două acţii de-ale »Lugojanei« dă o 
acţie de-ale »Albinei«, sau plăteşte în nu
merar 210 cor. de fiecare acţie. Acţii1e » Lu
gojanei« se vor insinua spre apta re după 
adunarea generală a »Albineie din 27 Martie 
a c. Acţiile )Albinei" primite În schimbul 
acţiilor » Lugojanei« participă la dividenda 
anului 1909. In fine s'au completat postu
rile vacante in direcţiune şi comitetul de 
supraveghiere. Adunarea a decurs În cea. 
mai exemplară ordine. 
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Magazinul de bucate ce s'a .infiintatA subt 
scutul bisericii, in toamna anuluI 1907, In co
muna Rebrişoara (Iângl Bistriţa), dA - scrie :tTo
drAşiac - roade tot mai bogate.lncepuţ Inainte cu 
un an şi jumătate numai CU 37 măsUri de cucu
ruz azi are acest magazin peste 200 mlsuri. Şi 
dragostea poporului care-I sprijineşte, il va mări 
an de an, ca si ajungi cât mai iute aproape de 
ţinţa propusi, ca din venitul magazinului ~ con· 
tribuie la zidirea bisericii. Iată o pildA vredmcă de 
urmat! 

• 
Reţeaua căilor ferate din Europa. Reteaua 

ciilor ferate europene s'a ridieat in anul. trecut 
la următoarele cifre: 

Oermania 
Rusia 
Republica franceză 
Austria şi Ungaria 
Britania 
Italia 
Spania 
Svedia 
Belgia 
Şviţera 
Danemarca 
România 
Turcia, Bulgaria şi RumeJia 
Olanda 
Portugalia 
Norvegia 
Grecia 
Serbia 
Luxemburg 
Insula Malta, lersey 

Total 

1908 1907 
cbilometrf 

58.040 57.376 
58.385 56.670 
47.823 47.129 
41.605 41.227 
37.150 37,107 
16.596 16.420 
14.850 ]4.649 
13.392 13.165 
4,688 4,659 
4.447 4.342 
3.446 3.434 
3.210 3.210 
3.167 3.142 
2077 2.054 
2.719 2.637 
2586 2.586 
1,211 1.211 

610 610 
542 542 
110 110 

317.654 313,280 

. Din suma de 41.605 chilometri ale căilor ferate 
austro·ungare, are Austria 21.490, Ungaria 19.082, 
Bosnia şi Herţegovina 1033 chilometri, 

• 
, Buna de mărfuri ,i efede din Budapesta. 
'--~--~=------- Budapesta., 6 Maltie 1909. 

Grâu pe Aprilie 1909 25.62-25.64 
Slcari pe Aprile 18.30-18.32 
Cucuruz pe Maiu 14.56-14.58 
Ovls pe Aprilie 17.18-17.20 

INCHEIEREA la 1 ORĂ şi jum.: 
Pretul cerealelor după 100 klg. a fost următorul 

Orlu nou 
De Tisa - - - - 26 K. 55-26 K. 85 fiI. 
Din comitatul Albei - 26 , 15 26 , 50 :t 
De Pesta - -- - 26 , 20-26 , 55 " 
Bănilţenesc - - - 26 , 50 - 26 , 80 " 
De Badea - - - - 26 " 30-26 » 70 :t 
Săcarl - - - - 19 , 70 - 19 " 90 ~ 
Orzul de nutret. cvalit. I. 17 " --17 , 20 " 

" " calitatea a II, 16 , 50-16 , SO " 
OvAs" :t 1. 17 " 55-18 " - " 

:t " :t U. 17 :t 25-17 " !:t5 " 
Cucuruz - - - - 14 " 05-14 " 25 " 

Boala lui Wrigth. 
Alimenţul excel.ent şi conce~trat ce să cuprinde 

In Emulsll;,n~a IU1 SCOT!, ahmentează oasele şi 
le face tan ŞI drepte, P In efect, I acestui mijloc 
carnea de lângă oase se face m ai sănătoasă şi 
mai ţare. " 

Starea generali a sAnAtAtii 

Prin influenţa Emulsiunei SCOT T 
si amaelioreazA in mod repentin şi copiii 
bolnv i de boala lui Wright (boall 
e~gle ~~) sa rumenesc la fată tocmai ea 
ŞI copn slnUoşi. Medicii 1 ecomanda 
in mod statornic întrebuinţarea 

La cumpirarea Emulsiund a se Jua seamA II 
marea metoduluJ SCOTI ~ car~ estc pescarul ------------_ ...... _~ 

Redactor responsabil Constantin Savu. 
Editor proprietar Gheorghe Nlchlno 

»TRIBUNAc o Martie no 1_ 
,.. 

La Li b ră ri a "T R 18 U N E I" 
se mai află de vânzare următoarele cArti : 

Biblioteca. Socec. 
Hagi-Tud08e, tipuri ,i moravuri de DcIavrancea 
Sult~llic., ce Delavrancea - - - - -
Paruiţii, de DcInrancea - - - - -
30 de ani, amintiri, de Aristizza Romanesca -
Istoria Românilor în chipuri ,i icoane de N, Iorga 
Razboiul din Extremal OrieDt, schi,e ele N. Ior,.
Stribunii, roman de Ludovic Dau, - -
Octava, poezii de H. C. Lecca - - -
Momente, de Caragiale - - - -
Balade şi Idile, 1883-1890 de G. Coşbuc 
Poezii de St. O, Iosif - - - - -
Com.ia, comedie în 3 aote de D. Anghel ;i St. O, lOii! -
Aeve&, ce J, B. Het"at - - - - - - -
Laî~, comedie anticII îlltr'Ln act de M. Eminescu-
Pouii, ediţia X·a de M. Eminescu - - - -
Nuvele, de Eu,en Lovinescu - - - - -
O cim:oie. comedie în 3 acte de G. C. Ursachy-
In viitoare, nuvele şi impresii de A, VIahută - -
De dincolo de moarte, de Const. I. A. Nottara - - -
NuvelC', ce 1. A... Basarabeecu - - - - - - -
Proverbele Românilor. editie populară, extrase din colectia 1. Zanne 
Gâze, de Krstor Urechia - - - - - - - - - -
Astr., d.ramA în 5 acte, dupA rom, "Astra" de C. Sylva, de N.R. Niger 
Eu rîd, tu rîzi, el rîde, de G. Ranetto - - - -. - - -
Noua carte de bucate din bucităria tuturor popoarelor civilizate, 

lucrată de d·na L 1, S, - - - - -
CăIAua atupalu'ui de Nicolaescu şi G, Stoinescu - - - -
Incercare de Terminologie, de Frederic Dame - - - -
C~lltoriile lui Guliver, trad, de R. O, Rosetti - - - -
Pove~ti de pretutindeni, traduceri cu ilustratii de Virgil CaraivaD. 
Nr. 1. POYeştile Peleşului de Carmen Sylva - - - - -
Nr. 2. Nuvele, de Mir~u C. A, Rosetti - - - - - -
l'Cr. 3. Poezii populare ale Românilor, partea I de V. Alexaodri 
Nr, 4, Poezii populare ale Românilor, partea II de V, Alexandri 
Nr. 5. PAcatele tinereţelor, amintiri din juneţe de CODat. Negruzzi 
Nr, 6. Poezii alese, doine, de Vasile Alexandri - - - - -

Bi blioteca. "l\--J:inervei ". 
Pov~tile unchiaşului sfătos de P. Ispirescu - - -
Legende sau Basmele Românilor, TOI. I de P. lspirescu 
Legende BaU Basmele Românilor, '01. 11 de P. Ispirescu 
Taina a şasea de Ion GOlun --
Fete, •. de 1. Manolache Holda- - - - - -
Rouă şi brumă de Carol Serob - - - - - -
Novele, povestiri (opere complete) de 1. L, Caragiale -
Momente, 8chit~, amintiri (opere complete) de 1. L. Caragiale 
Teatru (opere complete) de 1. L. Caragiale - - - -
F!ziolo,ia vegetală de profesor N. Moisescu -
Rutenizarea Bt.:covinei de Un bucovinean 
Vorbe înţelepte, culese de Aurel C. Popovici 
Le Franc;ais Parle de Ludovic Leht -..:.. 
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Biblioteca ,~!\-1:inervei" a 30 fii. Nr. + 5 fiI. porto. . I 
"r. 1. Duduia Margareta, editia II de M, Sadoveanu. 
Nr. 2, Gunrnatorul, nUl'elă de Leonid Andreiew, tradus de Sandu Aldea, 
Nr, 3, Nuvele de L. Andreiew, tradus de Sandu Aldea. 
Nr. -4. Carmen, povestire de Prosper Merimee, tradus de R. Baltae. 
Nr. 5. Proza literară de M. Eminescu, 
Nr. 6, Poezii postume de T. Robeanu, cu o prefaţă de N. Iorga, 
Nr. 7. Scrisori din moara mea, de Alfonze Daudet, trad, de N. Pandeleao 
Nr. 8, Istoria vieţii mele, de Teodor Vârn. Y. . 
Nr. 9, Spiru Călin, de Ioan SJavid. 
Nr. 10. In LivadA, sfatDri pentru cultura pomilor de 1, Rossignon. 
Nr. II. In slUjba adev4ratj, traducere din rusefte de Dr. 1. Duşcian. 

Riblioteea scrlitorjlor rOtt1Âni. 
Teatru (opere complete) de V. Alexandri - - _ 
Teatru voi. III (opere complete) de V, Alexandri

Cor, 1'00 plD! 206J, 

Teatru voI. IV (opere complete) de V. AltXsnd;j
Teatru voi. V (opere oomplete). de V. Alexandri _ 
Teatru voI. VI (opere complete) de V. Alexandri _ 
Opere complet~, voi, 1 de Al. 1. Odobescu - - _ 
Opere complete, voI. II de Al. 1. Odobescu - - _ 
Lege.ode sau ~asmele R~m~niJor voi. I de p, Ispirescu 
Istona RomlDllor Bub .hhalU-Vod~-Viteazul de N. Bălcescu 
Poezii populare ale Românilor, de V. Alexandri _ 
{ iocoiî vechi şi Doui de Nic. Filimon _ _ _ _ _ 
V(f;uri ,i proză de Gr. Alexandre!cu ______ _ 
Proza, opere complete de C, Nrgruzzi - _ _ _ __ _ _ 
Poezii ,i proze, opere complete de Nieoloanu Cârlova ,i Stamati _ 
Poezii, opere complete de Dim, Bolintineanu' _ _ _ _ _ 
Opere complete, ediţia II de Ion Crear.g! 
Literatura popularA, opere complete de M. Eminescu _ 
Scricri politice ,i literare (1870-1877) de M. Eminescu 
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didat de advocat Un caudldatde ad~ocat 

" , 
" 
" 
" • • 
" " , 
• 
" 
~ 

• 
II 

II 

1 

" 

GU pr8I1 bU1I1 
în ca ncelaria subscrisului. A 

deadreptul. 
Dr. Toma lenciu 

adv., Puj. 

A nun t. 
Miat român, intel'gent, care posede 
şi limba maghiară. 81' primeşte ca 

la libr!i.ria Ingusz. 1. es fia, Arad 
Weitzer Jânos . 

_.le=-- Oltoiuri 
de 

struguri 
expeol!loz5.. 

gara.tind de 801 

aBortiment bo-
de ant e rermnoa.cn1)de priaill ~l cel mal 

" I 
tratnic: 

II 

II 

" 
" 
" 
" II 

" , 
" 
I 

I 

elso szolOoltvâny ·telep 
Casp.pl Frlgyea, 

' •. "l'Icrveli 23. SZ. (NagykOkOU6 megye). 

Poftl,1 ~I cereti preturi curente Ilustrate! = 
pt9f,l1 cureni ee pot ccti arrlaorl de reCUM-

din ţOl'ote pllrţlle ţllrei j ~1 8~a toţi oei ce do
aii Mm9ude pot aere mal tntMu inform~ţiunl 
~eraoanole (l11DOscuto L\fla verb tii ca şi rn~(lri8, 

Increderea ce poi avea In ferma de BUB. 

i4~1>ift:i~~~~~., ".:.~ ,-:~~~~~. 
~~:;~~~:;.,~~~~-

( tellti la fil'm11 
fil.. . 
, 
li 

" I 

li 

I 

âk6czi" 
• mai : 
r.brică 

cu pra.:xA 

caută vre-o cancelarie advoc\ţiali pe 1 
Aprilie. Adresa la administraţia ziarul ui. 

r~b~!:~e(~s~!~J ~i~'~! ' 
magazin de tot soiul de instr. muzicale. 

KULA (comit Baci). 
Se caplltă: Violine, goarne, harmonice, 
tambure ~i cele mal bune gramofoane 
precum ~i ori-ce instrumente muzicale . 

DEBRECZENI LAJOS 
O~ad"":'>~_: .... :r-dare - Nagyvârad 

- Kolo"lsvari ut 29/43.· 

" V/I 
---.. -----_ ... j~ 
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Ministerul finanţelor. 
Dlrecţiunea Datoriei Publice şi aPenslunUor 

Datoria Publică. 

Nr. 147434. 13 Februarie 1909. 

Publicatiune. , 
A 29-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 

4% amortizabilă din 1894 imprumutul de 
120,000.000 lei se va efectua În ziua de 
19 Martie (1 Aprilie) 19091a orele 10 a m. 
in sala specială a Ministerului de Finanţe. 
conform dispoziţiunilor stabilite prin regu
lamentul publicat în «Monitorul Oficial .. Nr. 
245 din 7 Februarie 1906. 

La această tragere se vor amorliza titluri 
În valoare nominală de Lei 886.500 În 
proporţia următoare: 

45 titluri de câte 
106 .. » .. 
264 li li li 

265 li li .. 

5.000 Lei 
2.500 .. 
1.000 , 

500 .. 
680 titJuri pentru o valoare 

225.000 
265.000 
264.000 
132.500 

nominală de Lei. • • .• 886.500 

Publicul este rugat a asistâ la tragere. 
Directorul Datoriei Publice şI Penslunilor 

1. Ionescu. 

~~~~rn~â~~:~~rn~~~~~lf~ 

~~... . i'i'~' . . " 
"~» ' ~. ~ . 
?"" t- 't. . ..• 
~:~ ·.r51i~{~ .1: ;~~ . ~J 
t ':1. ;fA,,- ti ~,I, ... \ .,& ~ 1-1· ".\ ".1' VI.> \ ~.'!f 
~~ ((~/ ::!.S2\\ ~l;::ÂS~~~('~~ \ ~~ 
W3 \~;rr~II·J ~·~\ţ;{:11\".·"~j ~ 
";{1 ':~~ . '=' \ -~J~~->'r' _ ~j 

~ p ~~~;;~u;;~~Î:::. p 
r.] 

I itro~i- : 

• toare -
li 

A., 

~~ se p;t căpăl!l dela firma 

rrime~te repararea tehnică a orice 80iu ~~ V a la " d a J â 11 o S 
de muşini et3oIlQmlee, motoare mânate ~~ 1\ " " 

Recomandă. fabdcntele l)roprii de 
opltoare »Râk6czi«, pe lângă cea mai 
lina garanţă. 

cu aburi, gllZ, tlctroleu, benzlIl, olelu ~,.". iu. Oradia-Marl (Nagyvarad), 
brut, motoare fi bsnrbitolue de gl\Z,' Ia.ng~ biserica cu. lun~. 
precum ~i arunjamentul de mori cu ~, Tot acolo se pot capătă pe ales: 
pre~nri ieftin". ~i pe lângă condiţiuni de ~ lUa~inl de cusut, gramofoanc ,1 arme. 

Revânzătoriior se dă rabat. 
Să ne ferim de orice imitaţii. 

plătire fa vorablle. ~j Mare atelier de reparat. 
.. ~ Telefon in legătură cu întreg comitatu! 245. ' 

~$*.~*~**~ ~~m~m~~~~~~~a 
p. ............................................... . 

iseher Testvlrek 
AUtori de împletitură de sirmil, ţesÂturil, fir de 

fij. - oţel, coardă pentru paturi şi de site - -

A 1·" A 1,,) 
• Magazin : J6zsef foherczeg-ut 8. - Atelier: Kossuthutca 45. 

Teleîon. pentru oraş şi cosnJtat 15':". 

• .. Recomandă diferite garduri, 
I ~ .... ~ " ... ~ ~~""''';+''7Y''~ împletituri de ~îrmă,.ca,i~s~nt 

M::-"':·~f-' .~.,. acomodate pen1ru lnnradlre 
lIl:;c;~xi;;;1filQ~ . '.~ de grAdini, parcuri, ;urţ{ ş! 

b"5:E:~;(~·:( păduri zoologice, Ciumn 
.~.::{',:;~!.. ... k"\ cu cadre de fier pentru pă-
... ~-~:r~.~\,',. 1i.1. ,''-.'.1.0' ~ân~ pietriş ş.i ,c?i.rbu?i d~ 
~,.~~ 'Nf·:·~ţi·~ "'" pIatra pentru zldlTl, mIRe ŞI 
"w~~b . '1 \ l: grădi~ă' il Gratii pentru piv· 

I ltu' I I niţe şi pentru ferestri. lmple· 
~~. ~aluroase ,1 rotunde. OrÎ<"e ţesături de sirml, de fier, aramă, din fir obdus 
puri sltor şi. tu zinc, pe cart le avem in magazin pelltru mori, fabdel şi pentru ~CO. 
o1.:..~onomlce. Impletituri pentru stucatură sistem Rabitz, fir spinos şi ştergator 

oare. - Catalog de preturi se trimite gratuit şi trancat. 

r· ........... , .......... r .......... ~ .... a ........ . 

Cele mai mJt1.erae 
.... obil. d. 
fi.r ,i afallli 
şi cele mai practice 

3tr1lhardt ~ezso ul6da 
Brass6, str. fekete or. 33. 

- Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşlnlril.-

, 
ii 

~. ., 

,1 
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Pritsch & tunnurl 
ateller de ghete. 

• e dia Ş - Medgyes. 
~~~ 

~r Lucru de mînă jarantat, 
Ghete de fevro pentru tiomni , 

J J box , ~ 

• • ,evro pt dame cu bualbi 
J .• • • J cu şirete 

Jllmltl~ de tevro pentr\1 dame 
Ghete tui de muncitori deia 
Gbete de copii dela 

K 1 t '._. 

K 11'--

K J O' 5" 
K 9'5 0 

K 8'-
K 6'80 
K 3'-

B!f5== tia f 8 r i al Il. 1,. ela si. E:'::=-~~a 

Cea mai mare şcoală de viţă de vie 
sub supravegherea sta

tului este 

Colonia rgr. 
MlllENIUM 
d n Ne,ayoaz 

com. Toronllll. 

el pt 1n411' n(\O jlJ~. (,f.t 
D pl)"it de nll.i IIIr lt'~ 
milloJ\J:(I. ClltA~O~ '9 

prE'ţnri "ratRit. 

fUlIPÂRARE DiT.!. CUMPĂRARE 
, C"I,. A!.i:!{f(\ MnL~Nn>;w. - J)l~ ALT 1,0f'. -_._-----------------------Cel dintAiu atelier de pietri monun:.cnta,le aranja.t 

==== cu putere electrică. ==== 

GERSTENBREtN TAMÂS as TARSA ::â~~~~~~ (1: ~:~~~pn~ 
fabricaţie proprie din marmoră, granit, labrador etc. 

Din pietri de mormânt magazina se aflA În 

Kolozsvăr, ferencz Jczsef-ut 25. 
Cancelaria şi magazinul central; 

Kolo.z:s,Ar, Dezsma ... u. 21. 
~rel<"fhn 662. 

Filiale: Nagyv~rad, NaYl szeben, Dha şi Bănpatak. 

câruăţăl'ie şi fabrică de ,< : 

Sibii u - N agysze I 

Rosenanger 6, 

Dubinievicz OszL 
comercJ/\nt de e.!'~h:u:e medh;.~!~ (:h~mlc-e ,i puf!!1t 

6fE~== Kolozsvăr, str. Oeak-ferenc.z nr. 8. 
------_._~--------

Recomandl1 in prcjul·Ue 

EtUUlf. de rom ,i Uc;hsuri cu prescriptii de ~r 

V.pseli ml~os.ltoare 
P arfUffluri, pudre, să p ti il uri din ţară ~i 

# 
(J,- a z e t e pentru instrumente de l1lanicurare ~i par la 

P .,. I Ch· cel mai ~un mfjl~(~~l 8lre - lUI ~ătietel a,C4derh P! :Itt: 
Şi că ru n ti r.1. Preţul t&;llal 

dul 

~~~~~,1ţ~~~~~~~.~.'"'ţ-':~~-;,~~.~"c: .. =. ~":= l' ~~~~~~-.. ~,;.-~~~~~~M ~ 

Bucuria părinţilod Numai există tusA măgărea1o : 
IncHeaţi ~i cumpăraţi o ~ti.::lă .~ 

SIRUP DE PIEI)T PENltTU COP11 I 

Are efect surprinzll:8or! Iru 
Tusa măgărească in câteva zile !,ceată. La boala de plullIl' ,M 
domoleşte 1ma, u,urează respiratia, la bronchită şi la ca::· ~ 

.,. . de plumâni opreş~e tuberculosa. •. ,~lll 
CO?,W dup~ fO:O~Hea Sirupulul de piept pentru eOlii! ,8:' 1111 
apetit b'cln şi L.!\a t:-se 'mb\.;or~a7.ă. - S~ p' are, ăp;;tit j~ pf'i l!Iil 

1-1 O r':. â.. t h ~I a t ya s, farmacist cd 1 

la .Orangyal« farmacie şi lablJrator medical. '* 
S z a ba d k a, Zomb'lri ut nr. 31. - - - Teldon nr.( "ti 

. . Preţul unei sticle originale 1 Cor, 40 fii. . , '.~ 
Ven!abll numai dacă pe vigoe1ă se vede subscrierea mI a. - Se aUtun . 

modul de Întrebuinţare. . ,. 4 

,?omandele din p.ro~l1de se executi ia s eeer. ŞI ai cu conşt!enţiosHatt, -:.plt 
timp scurt am prImit deltl părinţi sute şi Iute de epistoale de rec\lnoşu." . 
L~ cumpărare să fiţi precauţi, cerând Sirupul de pic;pt pentm copil verital 

Elul Horvâlh, dacă nu aliaţi, altceva să nu I:>rimi1i. 

TJPOORAFIf\ O'!OROIi NICHIN - AQJ>.J) 1909. 

,-
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