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Telefon pentru oraş ,1 
comitat 502 

dese 
Ilţime 'i 

:rn6 .. Urgi . dela Oraviţa. 

Tradarea preoţilor şi a învătătorilor. , 
.... / 
V 

1:'".; Steagul naţional a căzut în Ora vita. 1 rab~le, s'a pu~tat ~~şele.9te, dezertând î~ 1 ~le.gă!ori din toate satele, care În cursul zilei de 
, Era de. prevJzut aceasta chiar dela în. tabar~, dll~~1an~~. In~1ţator~1 ? --- aproape tOţi Il len .ŞI in. ~ursul ~opţii a.u izb~tit .Să scape de 

fer eput, CăCI turbarea cu care guvernul s'a i au foA tl\:alo?l. oChIUl. VIgilent al JandatmllOf' ŞI pnn multe greu
fer, runcat asupra cercului înLătura in mod I Nu putem reiăcea şi o a t/~eia cauzâ' I tăt,L-'ş\ n:ajunsuri străbătând noaptea drumuri, 
e şi atai posibilitatta uflei înving-eri a steagu- ~ .. .' ., . I y,{, ~ădufl neumblate, au venit acolo unde·i mâna 

de i nostru. I Conducatorii din Oravlţa n au destulă l' convingerea şi dragostea de neam. 
ftr ; .. influenţâ În popcr, ceeace dovedeşte Iirsa ----~-

;. Nu ,~al era ac~ vorba, de o luptă elec- de contact intim şi neîntrerupt între Jânşii. . . Intr . .a alegătorilor. 
rala, m care se mtrebumtează du? partea T 

~ j" tapâllirii mijloace /leiertate de abllsud, co· Tot ce s'a jacuf se poate alri/Jid actiunii Din depărtare se z~feşte venind pâlcurile rân· 
J , up(ie, violmţe, ci de un adevărat război, între con/illllje şi energice a . presei- naţionale~ duite în trasuri a grosului alegătorilor noştri . 

. 'ăţ.eni paei-nici, cari ave<lu să-şi exercite care esle mult retirtJ şi răspândi/ei aid ~torH lui Siegescu vin cu'tr~f!\.1ri·Y-- ' .. _~. 
li df\..pt constitaţivnal, şi o <.t.<mata -t.i:: p(;pt .. ,..:~_: -(f- ~~!t'~i.i.- ff.,'J--~'~P'*'~ ';""'u/.~~Ln fi~ ! ... :;ă",,;; iiDd~ 'olu. ver.:t ... C"1 uiu .... U UIi:' \.,ra-
u!igani trimişi asupra lor să-i împedke şi esie orientat până în cele mai mici o!Jul- şovl,51 de alegători, conduşi de d~ţ}ut~~ii Ştefan_o 
ela aceasta cu tot preţul. Ranie tn lupta naţională. El a stat ziua Pdrovici şi Ioan Suciu . 

.::' De vre·o cind zile încoaci nu mai era în tre;Ig(l, ill c~mp' desc~is~ (ara mâncare, După aceia alegătorii din Greovat, conduşi de 
nici o siguranţa personală in cerc. Nici fară beu!IHtl, [Ilfr ll,n . vant care. restu~ma părintele 1. Oprea, pr~ot ortodox. 

"imunitatea deputaţilor nu mai oferea scut omul, paJ~ă la" sfarşd Cll credmţă ŞI cu 
impotriva bandiţilor cari li-au întins chiar multă minstare uz suflet. Sosesc apoi 112 alegători din Secaş, conduşi ce 

părintele Bemaz; d'aici mai a)teptăm la vre·o 30. 
"mai multe curse, pentru a-i ucide. Cditorii Momentele in cari scriem, subt imediata 

an noştri cunosc cazul iâllzarului de supre/cel impresie a faptelor, !Il! sunt desigl1r proprii Gravita, lao~~ __ d. a. 
Ir, dill Craşova, care voia sa-j ademenească pentru o judecaM, liniştită şi obiectivă. Ca- 'I."7,'-i·el·e 

in curtea prl'mdrt't>l' lJnde era aSCllnsă o l' y ~ 1. raşu Î/lsa şi-a de:;chis şi aZI o rand, o 
ceată r de tâ/hari înarmaţi cu rel'olvere şi rana adâncă şi dureroasă de care se resimte E o vijelie înspăimântătoare şi neÎntre-

'14. 'cu ciomege, ca să-j ucida. Alegătorii !loştrii neamul întreg. ruptă. Circulaţia din pricina asta e cu ne~ 
,au fost toţi împrăştiaţi şi care a ajulls la putinţă. Suflă un vânt atât de violent, Încât' 
't~bă'd a trebuit să vie prin paduri, peste Lăsăm sti urmeze raportul nostru: adesea eşti expus să te trântească la pă-
.~tampari şi dramuri ascunse. Zeci, sute de mânt şi numai un pas fă':ut înapoi t~ fereşte 

A • Ora viţa, ora 8/2 , d . ·d· t mf'. ~u jost cumplit bătuţi, arestaţi şi sc/zin. e pnmeJ 13 as a • 
. l::lUlţl. DeschIderea procedurei electorale. 

~ Intru astfel de împrejurări de o biruinţa La ora 8 preşedintele declară in faţa bărbaţilor 
nu mai putea fi vorba. Vorba unui ţara/z de incredere că deschide procedura electorală. 

. cuminte: Se prezintă două liste de candidare. Una llIes-
_ Hristos dacă era candidat, ş'atullC.Î falvi Papp Oyorgy. Poporul îi zice iPop George ... 

:.. cădeam! -.. Alta Dr. Siegesku loz sef. Poporul îi zice ~Popa 

I T;ţ (~ se putea face, şi -' ce dealifel Şiegescc • " 
sa ŞI facut _ era, sd primim cu resem. Baraca în care se află localul de alegere e im-

~I' n~re, .pând la sfârşit insultele, ori sd ne părtită in trei secţiuni, cuprinzând fiecare câte o 
,.. _, gaadzm serios la O' retorsiune, statomicind comisiune de alegere. 
;~; o măsurd dincclo de care înceata şi răh- Localul e incunjurat de jandarmi pedestri şi 

Mersul votărji. 

La vobre oamenii eArmu'rii au ozat de 
o apucătură cunoscut~, de a rândui comu
nele astfel ca la inceput ei să aiba. nn avar s 
covârşitor. Astfel au urmat îotâiu la vot 
comunele Oraviţa romând, Oraviţa de munte, 
Steierlak, Orotit I'U mari majoritaţi de străini 
şi cu mulţi români Cllmpăraţi. V otaTea lor 
a ţinut pilnă la prâljz. 

Or,~vi~a română s'a purtat mizerabil. Can
didatul nostru a primit vre-o 1.2 voturi. 

rl~ : d~rea no.astrd. Am văzut cd deputaţii noştr~i un pluton de jandarmi călări. 
t '. Şl.un ultlmul moment au facut apel la 11- Oraviţ l de munte, Anin;\, Slelerlak şi 
~ .' nrşt~ şi la pace, deşi /lU ştim daca nu era Aşezarea t.aberilor. Forotir, ur;de sunt multi români stricaţi, au 

. ma b' 1 .. . votat cu Siegescu. La 11 ore starea \rotu-
,ii '"! .me a proc1ama dreptul egltlmel apă- Venind dela gară, la stânga se află tabăra lui . . ran f . bd rilor este aceasta.: 
1~' ,. ŞI a sătui pe fiecare să nu mat ra e, Sil'gescu în care domneşte voe bună şi cântări. 
:1, ~CI răbdarea aceasta a încetat de a maili O muzică cântă ) Deşteaptă-te române« şi clar- George Pop de Băseşti 12 voturi 

vartu~. b ---- daşuri, simbolizând amestecul de neamuri şi lipsa Iosif Siegesca 91/~) 
,". ,Să nu ascundem însa şi pricina cealalta de însufleţire şi convingeri adevărate. 

Cdderii, care este mai raşinoasă mai du- La dreapta se află zona română. Aici de dimi-I Urmeaza. fnsă după aceasta satele româ-
Teroasa. Preoţimea, cu puţine escepţii ono- I neaţa dela 6 tncep să se adune cârduri mici de n~şti. 
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La 11 şi 1/2 ore raportul voturilor: 

Gheorghe Pop de Bdseşti 50 voturi 
Iosif Siegescu g II » 

Ora viţa, 6 ore. 

Asalt asupra noastră. 

Inaintea localului de alegere aşffpta tI
timul rest de alegători de ai noşt:i, ca să 
le vie rândul la vot, fiind dr-ja ora de in
cheiere fiXată. Erau Intre ei şi mulţi curioşi. 
landarmii cdldri au Ildvdlit atunci asupra 
lor. Oamenii erau in retra.gere. Bestiile îosă 
j-au luat în goand şi i·au ciilcat în copitele 
cailor. Sunt foarte multi răniţi. 

Bărbaţii n{;ştrÎ de incredere, martori ai 
acestei scene, au redam li ime diat pre
şedintelui Sussich, care tnsuşi s'a indi~nai. 
Aceştia Insă nu s'au prea Ş fOl;at de oh
servările preşedin!elui, precum ziua L
lreagă n'au prea urmat ord;ntL.l lui. 

»T R 1 BUN Ac 3 Martie n. 19 
_____ ._ .... __ ............. .-.-. __ ...... -. ___ .~w ___ _:_------------_· ___ · _____ I 

Odăjdiile preoţeşti şi evreii. 
»Biserica şÎ şcoalac: din Arad, propune ca fur

nitura odăjdiilor bisericeşti să se dea Reuniunii 
d n Orăştie, are a dovedit că ştie să dea lucru 
so!id şi frumos. 

Astfel s'ar tăia căştigul firmelor jidoveşti, care 
Îşi trimet prill toate satele agenţii, ca să ofere 
:tstofe pestriţe fără gust, fără limbrul şi croiala 
orientală«, lucrate din »fuio; de urzică«. 

Auziţi Prea Sfinţiile Voastr,! iudaice, gaHţiene, 
fraţii Bloch de pe Calea Victoriei, din capitala 
României, şi auziţi toli cei ce·i îngăduiţi şi nu 
faceţi nimic pentru a-i inlocui? 

Stofele de ::duior de urzică~ ţin pe acolo cam 
trei ani, ajungând apoi ca o aţă de painjen, spune 
foaia din Arad. 

Părinţi de p~ in sate, cari faceţi alişverîşul cel 
gros lui Bloch - oficialii cumpără maÎ mult dela 
dna Roth, de aceiaşi ebraică origin", - aţi 
put~a s~ ne spuneţi după câţi ani apare ata de 
painjen În odăjdiile sfinţiilor Voastre? 

trat~tivele pe .. cale di~lomatică pentru inch' 
unei co~vent[J comer~lale austro-române,au a' 
!a un. bun. rezultat ŞI .că e probabil ca ea J 
incheIe la mc;putal lUI Martie. 

Se . afi.~I11ă c~, date fiind împrejurările, 
a.~rarlenll .vor fI pentr~ încheierea unei ICon 
tu comerCIale cu Romania, aşa că chestia n' 
întâmpina greutăţi în parlament. U 

Cât de intensiv se dorea şi in România Să 
Închee această ~o~~ent~e se vede şi din fa 
că Reg,ele Romanlel a mtervenit pentru grah 
sa re allza re. 

.~ustr,ia a ce~at. in .chestia exportu~ui ti 
tăla,e, ~m Romant~ mal mytt ca până acum,. 
RomanIa a ced~t m ~hestla reducerii taxelor 
ma le pentru obiecte IOdllstrt.a~e. 

'" 
• De~a liga C1:'ltur~Iă. ~iga culturală a 
mtrurmea saptămanală In amfiteatrul liceului 

Locotl'nentul de janddrmi, 
nând că din cauza frigului 
răvit şi nu i-aa putut opri. 

Avem şi noi socktăţi pentru lucrul de mână 
făcut frumos şi ele gust după vechile datine, şi 
unele din societăţile acestea se bucură chiar 
dc inahe, de foarte Înaite protecţii, care, data 
aceasta măcar, au nimerit bine. Cutăruia din ele, 

sc scuza, spu- cu d03mne din .{:lită~ - să-i zicem cum îşi zice 
caii s'ar fi nă· - În frunte, Î-s'au dat Însemnate furnituri de 

Conferinţa a ~ost ţinută de dl Răducan, tra 
che:,t'a co~peratlvelo~ economice din p'.ln:i 
vedere !lajlOnal. Aml~teşte de diferitele ş., ., 
eCOI1?mlce. Şcoala ~al nouă, realistă, are ci 

~olu ţII p~nt:u rezolVI rea chestiunilor econom 
lnt~rvenţlomsmul şj doctrina solidaristă. So, 
la Iveal! caracteru.1 naţional al doctrinei solida~ . 

Trec~nd .la .mişcarea cooperatvă la rom 1 

arat~ sltuat.la. ŞI ro.adele cooperativelor din ). 
,:ovma, cart mdepllnesc aici şi un rol polilic .~ 
ţlOnal. J~ Ardeal propaganda penteu cooperaf . 
economice a luat un avânt abia în anii din U J 

- in ~chimlJ [nsă au ajulls la mare desvo' ! 
băncile comerciale. La ilO:, acti litatea coop~ r1 
vel?r a cucerit tercl';' întinse la ţară şi la o c 

Mal ale:; p.rogre~~ frumoase au realizat bt. I 
populare ş' ~bştllle Săteşti,. srr jinite de stat. '1 

Rezultatul. 

La 6 1/ 2 s'a terminat alegerea; Rezultatul 
la cele trei comisiuni e: 

Pop de Băseşti Siegesclt 
Corn. 1. 428 533"-

II. 281 699 
III. 273 714 _._. __ ._-

982 . 1946 
-te deci d?964. ~ 
"". "<.".. 

R,_~·,lt~~·l' ~ 'f0 ct primit cu adâncă mâh-
1 -, ~ 

pânză, pentru oaste ori pentru uniformele şco
lare. Oare n'ar putea să dea bi sericilor odăjdiile 
potrivite, de care au atâta nevoie? 

După luminarea conferinţei, dl P. Liciu 
!~reună cu cqiva tineri artişti a-i Teatrului', a 
ţlOilal, au dcclamat poezii. e 

Dar noi mai avem şi atâiea şcoli de cusătorie, 
în care se deprind fetele a c' 'ase lucruri de lux 
foar,e fine, cu care se împodobesc feţe foarte lu· 
minate, primindu-!e şi în dar. Servind Itlxul, fe
tele Învaţă şi a,l iubi şi a·1 căuta în viaţă, fie şi 
prin mij oace necinstite. In locul acelor minuni 
de răbdare, prin care se strică ochii şi se pierde 
sufletul, nu s'ar cădea ca, in această ţară creştină, 
să se înveţe şi lucn.:1 veşmintelor pentru, preoţi .. 
. arhierei? ; '" Dela Societatea Fraţilor Români ~i r 

, În România care dă burse "ci;" ., • ' r ~iel:Traia e ~a În toti anii aşa şi anul a: i 

trinliS, 11" <;'~r l11' t lC'fl rl;:. o hl1r~'" '.':-;' ,.,. 'aranJat petrecerea oQişnuită, al cărei venite 

::.:::::::-----.:~~ _ _".~t""' .. , __ , ...:-_"\" .• ,- I'~_.:" ~. 1;' ,."::, 

gia I o-chineză şi pentru mc ,";a 'l"'!· J Socl~tatea Fraţilor Români ai Daciei-Trair~ 

·(j."C !',.' '1 '.' ',' ,:. 1',.,' " , " "''',1,(,', l luptdor românilOi e~ 
··"\i."'· ... i ~. 1- ~ r:t (~1('~·~, ',:C; "E., CI 1. ut,·,,~-: i ,-~;; q.~n;~'1 ţ If ..... ~" '\ 1"' .~ " 

--
'.~ ~'t \ •. :.'~ 'i

E
)'", o" I!:!':', ~~_(;\_ ,- .. llt .t ... .y.: .. 1 .. ~. • l: ! l:.:l \~ondusă acea5tăs(t~ 

__ , ",,,,'U 1',rl;(' ,-!in discursul 'preşe~lI 
.' ., , , _ 1:" i ,o')'"" ':-i " ,i:,.·' " ,i Uctavian Ciucianu, i 

i;·~ .. to.' //.- .. _. l' Cel mai potrivit loc pen!1 u a se aşez~ această calt:: eXl!<!gelII urmatOarele: 
! Jo.~;Jl;~;,~i,. ;;,; '.i" ,1 :-e opor. Au avut ş::;oaJă,. ac:,s,t atelier, rălu~ăriţtle învăţânc! cde d-~li "Societatea Fratilor Români ai Da ci ei-Tr, . 

loc scene de adevărată rţă dramatică. Po. tal,U, ŞI putan~ da apOI fetelor muncItoare din înfi~nţată la anul 1903 Sepfemvrie 24, prin: ~ 
1 ro . d ţ" A ~ I~' E' ~aclt! v-:cil1e IOvăţălura aceasta a lor? topirea altor societăţi, urmăreşte două se·, II 

poru p angea ŞI "aeQ a II mea ~crlmau. ~ I Şi În ce priveşte toată arta în legătură cu bi. principale: rei 
Jr:eercau sa-I mâJ:tgae, d~r ~moţlunea sta· serica, art,ă de turnătorie şi sculptură, acea~ta ar Aju!orarea ':lembrilor~ În caz de boală şi il 's 
panea CU o aşa putere, Incat ea nu putea fi calea cea bună. morman tare, ŞI de alta parte scopul mult 
fj astâmpărată decât prin şiroaie de lacrimi Mi,nistrui car~e ar t;>ril11i-o ar ~ace ,a~ifel de faptă înalt şi mai nobil: de a ţinea în inimi viu?: el 
de durere şi mâhnire._ !oloslt?are decat aC~la de, a stnca Sfantlll S!I1ad, focul sacru al patriotizmlliui şi naţionalizmul~ 

II1locumd pe Partente promul prin vre un nou mânesc. el 
Comunele brave. 

S'au purtat următoarele comune bine: 
Oreovaţ, a adus 97 voturi. 
Comorişte 102 voturi. 
Ticvalliul.mic, cu amânduoi 

voturi, din 115. 
RechitfJra 60 din 75. 

preoţii 95 

Ooruia 55 cu preotul Matei Popovici ŞI 
Învăţătorul Pavel Gherglea în frunte. 

Agadici 50 voturi din 103 conduse de 
ţăranul Ioan frenţ. ' 

Broştelli 10 1 voturi di n 154. 
Maidan 55 voturi din 123. 
Secaş 110 voturi. 

Cacova 150 voturi cu preotul fotie Avra
. mescu. 

Ticvaniul-mare 112 voturi. 

S'au purtat foarte rău. 

C:0munel.e Jiţin, Fo~otic, Cârnecea, Jida
novltz, Calma ŞI Oravlţele amândouă. 

Popa Tache sau prin vre-llll Popa Dracu Încă . In vederea. acestui din urmă scop s'a ar,;~ 
nearhierit. ŞI ser~area ?Ifl Februarie. Pătrunşi de sentl~. 

(»Neamul Românesc«) N. lorglt, tele ~ce.le ma., curate ale solidarităţii najiom: 
romanrlor din toate părţife, ne-am adus cu . 

Din Român~a. 
Alteţa Sa R. Prinţul Ferdinand la Ploeşti. 

A. S. Regală Prinţul Ferdinand, comandantul 
corpului II de armată a sosit Duminecă la 
Ploieşti, c.u expresul ~e Berlin, la ora 10 şi 10, 
pentru a mspecta batalIonul 9 de vânători care 
aparţine de corpul 2. ' 

A. S. R. Prinţul Ferdinand a fost intimpinat 
la gară de . dnii gen. Cotescu, loc. ·colonelii So
lacolu, M~nculesc.u şi Velicu,. d. C D. Anghel, 
prdectu 1 JudeţulUI, R. R. Stalllan, primarul ora-
şului şi politaiul Tr. Pop€:scu. ' 

A. S. R. descizând din vagon, d. gen. Cotescu 
i-a prezintat raport des:Jre situatia trupelor din 
garnizoanli. Apoi A. S. R s'a intreţinut cu pl"f4 
soanele oficiale prezente. In urmă s'a urcat in 
automobil, indreptându-se spre b3t. 9 de vânători. 
• Trupele acesui bataiion erau aşezate pe două 

nndun. D. Comandant It.-col. Dionisie Petrescu 
a com~ndat ?norurile şi a prezentat raportul. 
După inspectia trupelor A. S. R. a examinat pe 
ofiţerii propuşi pentru înaintare. 

La ora 12 şi jum .. ofiţerii i-au dat un banchet 
la llCercul militari:. A participat la masă numai 
ofiţeri dela gradul de capitan În. sus. 

'" 
• Convenţia .comercială cu Austro.Unga

, rla. « Neue frele Pressec:: află din Bucureşti că 

gosle .. şi cu A d,ure.re a~inte de suferinţele Ira-·· 
noştm romam ?m ţărI,le subjugate şi am in:: ;' 
~ă. este Q ?atonntă .sfantă pentru toţi româr 
1~lma romanească ŞI prin urmare şi pentru 
cletate" noastrli, ca să facă ceeace le este in, > 

tinţă pentru ale veni in ajutor în lupta, ce' 
pentru conservarea neamului şi a dulcelui, . 
romanesc, 

In acest scop ne-am dat mâna cu sora nOli 
mai mare, cu »Liga pentru unitatea cul(url i 

tuturor românilor«. Şi am aranjat această ser~ . 
subt auspiciile şi in fol03ul ei. 

Venitul curat, ce rezulta din sacrificiile d,) 
stre. ale t~tu.ror, este destinat pentru sporjr~: .' 
?unlor .~Igel, care are pll.triotica ţi ntă de a 1: 
mtre mllroanele neamuluI nostru răsfira!: 
atâtea stăpâniri, conştiinţa solida;ilăţii nali0' 
şi a unităţii culturale. 

Sunt fericit că societatea noastră compUi! 
majoritate de modeşti fii din popor, a fOi' • 
vrednicită să contribuie şi ea cu ceva Jarelu; 
acestor măreţe scopuri. 

Sunt şi mai fericit, că întreprinderea noa;:' 
avut un succes atât de frumos şi că la ( . 
nostru frăţesc domnia-Voastră v'aţi prezt . 
atât de număroşi la serbuea noastră. 
• Vă mulţumesc din toată inima şi vă :ui 
Impreunăm cu totii glasurile noastrn În stor 

Trăiască România! 
Succes Ligei în lupta sa! 
Trăiască Neamul Românesc de'pretutind 
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FOITA ZIARULUI «TRIBUNA •. 

C â n. t c c. 

Ca o rugă a sării 
Tremur' tai nici şapte 

Şi 'n plutiri coboară 
Visele de noapte. 

In dund de zare, 
Sună cornul jelnic, 
. rar din jos, la strungă 
Plânge un glas sfielnic. 

Crinu-şi plead fl unlea 
Şi 'n vi sări se perde, 

Pecând vin zefirii 
Sâ!1u·i să-i desmerde. 

Luna se resfaţă 
Pe a văii unde, 

Când pe mine tainic 
Jalea mă pAtrunde. 

Din grădini se 'ntinde 
Freamăt de petale, 

Când Îmi deapăn singur 
Cântecu·mi de jale. 

T. Murăşan. 

Un caz da boală sociali. 
Voim şi sperăm o indreptate. 

In numărul din 25 Februarie n. a. c. al «Tri· 
bunei, a apărut intre noutăţi o «noutate) veche 
despre starea faptîcă culturală a românilor din 
Li~ova. Mulţi Îşi vor fi zis cetindu~o: «Şi la 
nOI e aşa!»; ba alţii mai sinceri vor fi excamat 
dureros: ~ La Roi e şi mai rău! i( 

Cazul din Lipova nu e ullic; e acesta un simp
tom-patologic al societăţii noastre intregi, simptom, 
care aşteaptă o sanare grabni~. Deaceea nu e 
permis să trecem peste el, ca peste o singură 
întâmplare. Nu mici cerle locale să ne preocupe, 
ci lucruri de iNteres general. 

~uzele sun.! în n.i lnşine. Oamenii fnşişi sunt 
vma acestor rele, iar scriitorul acestor şire in
cunjoarA orice jignire şi neîntelegere. 

Fi ne va Însă permise citeva observări!? Li
Jlova e sediul protopopiatului cu acelaşi nume, 
e centrul,. unui despărţământ al ,Astrei« şi al 
,Soclet~ţll pentru crearea unui fond de teatru 
românesc;c se bucură de o intelige;"l1ă frumoasă 

care are atâtia reprezentanti, membrii de onoare' 
fundatori, :tpe viaţăc ş. a. În diferitele socie1ăţl 
cul!urale romin'şti; a dat români mei atAţia băr
baţI de valoare; aici societatea pt. teatru a avut 
o. adevărată sărbătoare; mai mulţi de jumătate 
dl:1 numărul locuitorilor sunt români, restul mare 
parte nemţi filoromâni, şi sunt româ1li de aici 
nişte credincioşi adevăraţi: e o adevărată înăl

ţare sufle:tea3că, să asculţi o liturgie În biserica 
lor, mai alts la sărb1l.tori mari; aflăm aici o ca· 
sină :on;ânt!as~ă -=- .bir:e asortată (dar cercetată!? .. ) 
- dIferite socleataţl de meseriaşi, coruri multt> 
bărbaţi fruntaşL; şi se mai află aici un mare nu: 
măr de meşterşugari, meseriaşi români asupra 
cărora se Îndreaptă azi privirile tuturor ~tc. 

fără îndoială e dureros, că obvin lucruri de 
aceste în momentele, când toată forţa ar trebui 
să ne-a păstrăm şi folosim pentru premenirea 
societăţii noastre, a vieţii noastre nationale; e 
dureros, că obvin astfel de cazuri acum, dnd e 
mai mare lipslt de o st'ângere a rânduri lor, a 
forţelor noastre, dind se pretinde o voinţă in con
lucrarea pentru inaintarea noastră pe ioate tere
nele; şi e foarte dureros, că se pierde energia Cât teren de muncă! Câtă inaintare ar trebui 
noastră naţională în zădărnicie, in trândăvie şi să fi.e aici, servind de pildă tuturor. Şi totuşi .. 
indiferentizm. fiecare părticică de fortă pierdută ce s a fAcut? Aproape nimic! Adunările anuale 
se va rezbuna amarnic asupra.-ne atunci, când ale despărţămintelor societăţilor culturale sunt 
vom avea _ poate _ nevoie de ea, când o vom mai mult o povară, o greutate. Credincioşii, meş
dori-o. teşugarii sunt neglija ţi. Se umblă la casina 

E trist lucru; şi e de o mie de ori trist, că ungu~tască. Conferinţe, biblioteci p)porale, pe
ni-e dat să ne plâng~m tocmai impohiva sode- trecen ş. a. o adevărată şi intensă viaţă socială 
tăţii româneşti din LipMa, _ orăşel _ odilli- - ca in palmă. 
oa: ă centru i ;toric, ~i plină mai dăunăzi centru Dar să sperăm. Intevedern o prefacere radicală 
cultural al românismului. l:ni aduc cu drag aminte a societăţii lipo~en(>, c: l~p'ă :v~asă şi intensă 
de timpul copilăriei m~le, peirecllt in ace~t cuih pe terenul neglIJat, o wamtare spre binele şi in 
frumo<:.; deşi eram mititel şi e de mult de atund, folosul românHor. 
t~~§ o pri,,~vi<; 1:!:d () a/fI? "i//{â, ta (ti.. il(",.·I:'~i ne ::\:1" ~y,(r:~:1 ,->: " II.'; iiu.l . 

_ ,'_ ~., r • " _ a SI."ripC-
care. r "Ur: " (,(!'tr! r'! f ,~' It,I ... '. :;q~ ,,~:11~' t 'l ~I!I ",.·,>r\' f~ PI"":'l ~"·"-e>'I·l ,. " .1' . ...... ~ "i~-'_P_-'---"" . ~ 11,'r ..... ' ... ' ........ ~- ':"1,,1 I,II! '1't1 ~1!J:7~1,~:1" 

nie, ce ve:5e!îe; câ~ inj('!(:~ şi câ; (k,j. de nH1'lcă! tul ! ... ) adunării de- G:r;.D;d "L .. <;,~lileii ziaree Ş, l''''·, 

[ntre~bă, rf>ti!olillr, pe vre-un b;l.!d,'l (lin U,J()"3 vi:;ielt ce le l',()ţ, wd::. Ii lrii si 1" alj:j, numr~e 
despre ac~le vremuri; îţi va vormcu for, cu atâtor b:ii baţi însufj~lirf --'-- Îmf1I~;';":Jt.; ;-:_i \;i ,U'Wli 

mândrie, ii vei vedea ochii sclipindu-i şi fata În- de Îllprejurări, ce· au trecut. Dar cea mai bună 
seninând u-i~se ... , iar la fine va suspina şi ·ţi va dovadă e recunoaşterea păcatului prin cele pu
zice: )} Ei dar e de mult de atunci! c b:icate . in »Tribuna~. Căci nu e tocmai aşa răuJ 

Nu voi scruia cauzele stagnării vieţii noastre cand cmeva ajungt', să-şi ispăşt'3scă greşeala: I 

naţionale fie ele bisericeşti, fie culturale ş, a., aşa semn d~ indreptare. 
cum ni· se prezintă azi d. p. in Upova. Nu 1 Căci S'auzim numai de bine!... 

K. MOlOl'OV. 

F E I~ [ CIR. E ~"'-. 
(Legendll. - Traducere din limba rusă). 

Demult, foarte demult, întregul pământ era nu
mai o grădi nit frumoasă. Totul era În floare şi 
parfum, chiar oamenii, cari trăiau pe atunci În 
acea grădj.n~, nu. erau mai .. puţin frumoşi,. decât 
natura ce-I mconlura: ochII lor reflectau seninul 
diafan al cerului, iar sufletele, apa limpede ca 
cristalul, a lacului ori a râultţelor din munt;. 

Dar, cea mai mare podoabă- a acelei prea fru~ 
moase grădini, era păsărica minunată, căreia i se 
zicea Fericirea. 

Când glasul ei răsuna in Înălţime şi umplea 
văzduhul de melodii Înveselitoare, oamenii, as
cultând. o, îşi transportau sufletul departe, departe, 
până la soare, şi li se părea d tot lăuntrul lor 
li se umplea de razele luminei lui ferbinţi. Iar 
când păsărica sbura dintr'un copăcei in altul, ei 
ar fi vrut să stea veşnic intr'un loc, şi veşnic sl 
tot privească la dânsa, dr~guţa lor cântAreaţă ! 

Dar, iată că, odată, vjne printre dânşH un om, 
sosit se vede din vre-o margine depărtată şi ne
cunoscută a lumii. ]n ochii lui se reflecta Întu· 
nericul nopţii adânci, şi privirile acestor ochi în
tunecaţi, care·i luminau faţa palid~, schânteiau ca 
sclipi riie frânte ale fulgerului; iar in jurul c,apuJui, 
asemenea norilor destrămaţi de furtună, atârnau 
bucle de păr negru şi aspru. 

A mers şi el prin acea împodobitl grădin~, 
dar sufletul nu j·s'a bucurat de frums~tea în· 
conjurătoare; căci era plin de pizmuire şi de 
răutate. 

s-n .. 

De.?dat~ aude un . c.ântec, dar un cântec aşa 
d~ mmunaf, cum mClOdată nu mai auzise in 
viaţă: toată fiinţa i-s'a umplut ca de un dulce 
farmec, incât pe loc i-a venit hotărîrea si stea 
acolo, nemişcat, tot lungul vietii salt', si stea şi 
s~ ascultf', să asculte fără sfârşit L. 

Dar cântecul a incetat, şi omul cu ochii in1u
necaţi ridicând capul, vede minunata păsărică 
stând pe o ramură chiar deasupra capului. P;l. 
rea a fi o bucăţică vie dintr'un curcubeu aşa 
ardea, strălucea şi scânteia frumseţa orbito~re a 
penelor acestei gingaşe făpturi. ~Ea irebue si fie 
a A mea«? zice omul .. in sine. Jr Ea nu trebue să 
cante ŞI pentru. alţII. Am s'o pun În cuşcă şi am 
să m~ desflt sl~gur ~u frumseţea ei! Şi va cânta 
numaI pentru mme smgur«! 

~i a în~ins mâna, cu lacomă grăbire, spre p~
săncă. Micuţa cântăreaţă totdeauna stătea printre 
oameni şi ştia că ei o iubesc, de aceea a stat 
cu încredere pe mâna întinsă spre dânsa' dar 
după~e a. fost. prinsă, vede deodată privirile' pline 
?e plz.m~lre. ŞI t~utate indreptate spre dânsa, şi 
m aceiaşI clipă sImte trupuşorul ei ~ingaş strâns 
de degete tari şi rde. Atunci ea s'a sbătut cu 
desnădejde, s'a muncit din toate puterile şi tari 
v~'e sco~te Aun ţipăt, care arăta atâta suferinţă şi 
tnsietl, mcat omul speriat a deschis fără voe 
mâ~a, ~şi în a.ceiaşi clipă, ceva veselitor şi plin 
de mC3ntare l-a trecut pe dinainte şi s'a depărtat 
in verdeata adâncă a pomilor, dispărând pentru 
totdeauna! 

Şi, iaUt, de atunci, de când s'a intâlnit cu Piz
muirea şi cu Răutatea, fe:icirea cea cu dulce 
viers, a incetat de a mai sta printre oameni. >Eu 
nu le-am făcut nici un rău; cele mai dulci cân-
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3 Martie n.l 

Inseninarea orizonului balcanic. 
'Europa solidari. - Starea spjritelor~ 

in Serbia. 

Ştirile sosite azi ne . zU"{;ţrăvesc o pers: 
pectivă liniştitoare. Solidaritatea Europei 
pentru menţinerea păcii a făcut posibilă În: 
lăturarea pe viitor a co~flictelo~ ce s'ar ~al 
ivi În chestiunea balcamcă. RUSIa e nevOItă 
să tolereze neschimbată situaţia externă ce 
s'a creat prin anexiune. Anglia a declarat 
că toate pretenţiunile stârnite de Serbia re
ferito 1 la compenzaţiuni teritoriale, sunt 
irealizabile şi neîntemeiate. 

De o influenţă hotărîtoare asupra atitu
dinei guvernului rus a fost cu osăbire in
tervenirea energică a Germaniei, astfel că 
de prezent pacea Europei pMe deplin 
asigurată. Puterile s'au arătat la înălţimea 
misiunei lor civiIizăt, are, manifestându-şi 
solidaritatea pentru evitarea groaznicului in
cendiu, care pornit din Balcani ar fi cup,rins 
În flăcările sale şi ţările Apu~ului inflontor. 

Potolirea iritaţiunei generale se manifestă 
azi deja şi la burse, unde preţurile sunt În
tr'o statorpică creştere. 

Avertismentul Rusiei. 

pot provoca un conflict serios intre ea şi Austro
Ungaria. 

Pacea În prag. 

Ziarele din Germania salută unanim auspiciile 
favorabile ale păcii. Tot astfel şi ziarele engl~ze. 
Presa turcă e de asemenea pătrunsă de dorinta 
păcii. 

Armata rusă nepregătită de războl. 
~M~gdeburger Zeitun2'« publică <! teleg:r:an;ă 

din Petersburg prin care se spune ca .ofJţem dIn 
statul major rusesc au inaintat ţarulUi o adresă 
În care i·se face cunoscut că arm;;ta rusă ac· 
tualmente e cu totul nepregătită de război şi deci 
incapabilă să fişte să se arunce într'o astfel de 
aventura. 

SubprefectuI Hadfy Kâruly din S.·Miclăuşul· 
mare - scărmăoat. 

- Din adunarea congregaţiei Torontal. -

Beâdzereml-mart, 27 Februuie. 

inte, d Hadfy a dovedit, că ori ignoreazl 
ori că nu o ştie, şi spune in faţa con, 
că şi intr'un caz şi intr'altul fibirăul e ' 
căci dacă ignorează legea atunci abuz 
oficiu, deci trebuie pedepsit, iar dacă nu 
nu e vrednic de postul ce 1 ocupă şi in 
caz trebuie dat afară. 

O aşa lecţie - zic mulţi - incă nu a 
nici un fibirău din comitatul Torontal, ce 
Oprean i-a dat lui Hadfy. Ulllll din. a' 

A RAD, 2 Martie n. ! ' 

Alegerea şi reda'fia. 
Starea spiritelor româneşti de pretutinc 

fost azi agitatâ de viul intere5 pentru Sor\, 
izbândă ale steagului naţional in Oravita.l: 
g~rea zilei soneria telef0nului din redacţie 1" 

Intr'o activitate fa~ astâmp~r. Din Arad, " 
B-.lteni, Radna, Boroşineu, Bătania, Pec:ca,: 
şineu, Lipova, jadani, din toate comunek 
împrejurime veniau întrebările potop, incâ\ 

In ziua de 26 Februarie sf. v. a. c. s'a ţinut dIntre redactori a trebuit să stea, fără În!ren 
În Becicherecul-mare congrcga1 ia Torontalului, la scoica telefonului. 
În/re multele obiecte s'a desbătut şi alegerea de 
anlistie comunală din comuna Ce-nadul sârbesc Inainte de amiaz pânit la orele 11, piil 
_ fiind atăcată de cătră preotul Terenţiu Oprean, ştiri numai despre felul cum. s'au râllduit t '1 
Dupăce referentul Rigo ceteşle opinia resp. pro- nele la votare, despre starea sufletească a' i 
punerea comisiunei pernanentâ, În care ară!â~d torilor noştrii, despre sforţările teroriste ale 
că motivele, pe baza cărora se cere anularea ale- darmilor şi despre viua mişcare de pe sir" 
gerii, sunt bazate - recearcă congreg .. ţia ca să ora 1 ne·au sosit cele dÎiltâi ştiri pozitive. I 

Se anuntă din Petersburg: D. Novacovits, şe- enunţe de concllls, că alegerea antistiei comunale de amiaz au vI)tat comunele Oravita de ," 
.. fuI guvernului sârbesc, a remis g-u vernului ru- din Cenadul-sârbesc condusă de fibirăul Hadfy, Staierloc, Forotic Şi altele, toate ale parI: 

sesc un comunicat, care cuprinde declaraţiile paş- din cauza ilegalitatilor comise în j:lrul cundidăni contrar. Candidatul nostru primise abia 121 
. b'S b' - să se nimicească. Puvoiul coru;Jţiei şi teroarea ne-au luat a~ 

",ce ale guvernului sâr esc. er la e pătrunsă pe toţi alegătorii români din comunele ră;i: 
d · . ţ ă'" "t r nu va ma' ma 'fe Deşi părintele Terenţiu Oprean În apelată nu e In a p (;]1 ŞI pe VII o I ni - Dela. amiaz au urmat comunele noastre. 1 1 a ceru t alta d~cât ce i-s' a Îtlcuviinţat, totuşi in-
sta o adinc provocătoareJ iar drepturi e şi il1- sistă a i-se da cuvânt. tând Maidanui şi Secaşul, la ora 1 situa(ia 
t~r~<;,de ~i::.!:1 e p~in ;t:l:,yl:mf', ie ~'a supune deli- Oh h P 50 
h :',~;'f (;,,'.; f' ':"l"l\"~ ,q iJi';' ~i!()r. Răspunzând Comifele sup:e'!1, ~u-i. denea~ă, dar îl fac~ aţent Sie~~~~u e op 911: 

',' "1'" " .("." ;''11 .,. I~.·.<I,.' • d că <lleg-erea e 1lln1lcUa ŞI ~şa n are scas a inSista 
:.,.; ',,'H<"'<",cat, !..L\.~.f ,,~, ,L,.., .,: a m ru:nat 1 pe lângă ţuvât1t., . Ola:iu! trimisului nostru in5ă Vibra de} 
lK! ."'1 ,,,,~";, .. ,.! . ",',u '1'. ". ;;:."'~:' să aduca la 1 'p,,,,' ,_, 'T Q ~ .'.':-_._-_' ~--,;' ~ 1·· 'dejde:-Lui.Sk'fc:;,,:u ii mai H,·J$csc ..... numai6D01, 

,. ."""'0,.,,,.-,. ", ' - . . -::...i-,"i'"''''J\''''.J.~~~. ~1 m P0::-f':SlUilCa ,-u.an.u UI .,~' ~. . • 
. , '. ;.~;;(" :<11".~ ::;'h'ţ:, !~.U"ii '~:, ~ '" , ... " l~llSla ,a t?"t apoi, Într'un ton energ;c _ pot zice aprobat mai vo,un, pa'I1ă să ating.ă m.Jolltate~ abs?lută, 

a!msă placut de mtelltlU11IIe paşnice ale sarbllor de tOli membri din co;;gregaţie unde erau abea roare~ cumpl.,tă a reţinut pe .",lal mulţI a~e~ 
şi le dă sfatul de-a nu părăsi În viitor· cărarea 2 români şi vre-o 5 sârbi - rere că pe langă d ~ al I'oştn = J a n dar mii .. păzesc ~n: ~I 
b . t fi' G l' . ă co-punicarea cu d Hadfy a decisului de nimicirfa satelor, alungand cu patul puştI! spre tOţi:, C( . unei 11 le egen, uvernu ru :>esc e conVinS, CI,. . • • IlO'~ .. ,. • ,,: iri 

• f' •. o v •• alegerii condusă de dânsul, să fie admoniat că Iese In ca e. n ravl~a. e o vW~,le 1~5palm: 
in s!tu3,la pohtl\a extenă actuala, atltudll1ca paş- '''t ă tII I . d . toare In valea lung-a ŞI ilPU ·tă vlfowlţa se' e . ă S b" . f . '. l' pe VII or s re;fJeC eze egea a a ('ger! e prl!1' "'~·.·c 
n:c a .. er I~I va ~r~:nova. mal eect.lv mt~r~se e 1 COI1:une, ~ă dac~ se .vOT I:nai repet!e astfel ~e ca- ca U~l t~:ent d~ m\lnt~. i~tr'o alvle .p: .. e] .S:;. â 
el po!ltlce ŞI de viata. RUSia. dă. apOI, Se~blei sfa: I z~r~ va fi 1,as lr1 dISCIP!II~ă, arătand vorb.lt~rul Alegaţofll !1C!ştn, rama,,1 ,;,ubt cerullIb ... r, lfl, 11â 
tul sa rellunte la cornpensat/UnJle tentonale, can ca In cazul de faţă .- ŞI mcă altele de mal ma- aneVOle mama tem ;Je~taţ!l. . e, 
~~~~,=~~~~~~~~~~~~, .. _~~ .. _~~. __ ._ .. _._ ... "!-~_~_~_._.~ ___ ~ ..... _. ~ rn urma acestor ştiri neliniştito:>reîn red2C: ni 

Iasă o tăcere de plumb. Pe feţele redacl: 
tece ale mele erau pentru dânşii; ei fnsă mÎ-iill! t sufletul cântăriJor ei, ei se mărgineau să·i pri
rupt penele frumoase! Nu face nimic! Eu şi aşa veasul numai penele frumoase ŞI de aflmd au 
pot cânta, Însă ei nu mă vor mai vedea« ! luat În seamă mai mult penele ei arullcate. »De 

De atunci, oamenii numai de departe aud cân~ departe, păsă.rica ast.a ni-s'a părut neînch puit de 
tecele minunate ale Fericirei!... Auzind o, oamenii frumoasă" ziceau el. 
s'au pornit să o găsească; dar cu cât o <..ăutau, ~Şi ce lucru curi:Js! Noi n'am văzut la Început 
cu afât cântecul se auzia tot mai departe, şi de penele·i lepădate! Apoi, În cântecele ei vesele se 

,/ atunci a Început a li-se părea că acel cântec ră- amestecă uneori note de suferinţă şi de jale!. .. 
. sună din propria lor inimă. Dar cantecul În ::.:- Nu, asta nu-i fericirea de care m'-au istori sit nouă 

tând, atunci şi glasul lor lăuntric a început a le p~ri ... ,ţii şi bunicii, pe când trăiau În grădina cea 
spune: »fericire~ a zburat, a zburat departe!<l frumoasă! Trebuie să ne Învăţăm copiii, să por-

~~i mul.ţ decât oricine, Fericirea a iubit pe nească a căuta ac.e~ unică, adevărată, dulce şi 
COpII. OchII de un albastru senin al acestor ne- prea frumoasă fen:lre!« 

se zugrăvea revolta inăbuşită. 

- Suntem, frate, un neam nenorocit... , d, 
Dar soneria telefonului e mereu viu agil<, tii 
- AHo, Ailo ! - Or. Marta, Lipova. _. tii 

stăm la Oraviţa? o Iă 
- Rău. Puţină nădejde. Dar abia acum 

rândul alegătorilor noştri. SituOlţia până la l 
2: Gh. Pop 50, Siegescu 911. . 

Şi firul telefonic duce În toate di recţiu nil/ :. 
zei vânturilor ştirile no~stre . deprimăt?ar::, Il. 'f; 
pova, Galşa, Radna, Halmag-lU, Butem, ŞIrl2,: 'j;e 
roşineu, Pâncota, Orăştie. Deva, Hunedoara, 1 , 

copiilor şăud, ba până şi la Viena, de unde Ile ch:; vinovate făpturi îi aduceau aminte azurul albastru Şi au inceput ~ istorisi despre dât1sa 
al cerului din fumoasa grădlnă. Adeseori, fără şi nepoţilor. 
să bage cineva de seamă, noaptea, Fericirea sbura Mulţi au pornit in căutuea Fericirei, şi li,s'a 
prin odăiţe le copiilor, stătea la căpăfâiul lor şi Întâmplat să g2sească in cale prea frumoase pene 
cânta câr:~.'''irile ~i gingaşe. Treziti, copiii deschi- strălucitoare, pe care Fericirea sburătoare le lăsa 
deau ochII man cu uimire şi vedeau strălucind să cadă câ\eodajă pe pământ. Oamenii le·au numit 
pri!l intuneric penişoarele fericirei, şi surizând iubire, mărire, bogAţie, ele erau de mărimi şi cu
Întmdeau mânile spre ea .• Ei vor să prindă luna lori diferite, dar mai totdeauna li-s'a întârnDlat 
~intre no~h ziceau atunci În glumă mamele lor să găsească numai câte o p~nişoară din aceitea, 
tmere. ŞI, dupăce fericirea le cânta mult, iar se şi oamenii doreau să vadă fericirea În toată frum-
depărta. setea ei neatinsă dela Început! 

Câ!ld ~e~ea fete tinere şi flăcăi, cu ochi incre- lată pentruce ei vorbesc neîncetat de dânsa şi 
z~ton, phlll de nădejde şi credinţă in viaţă, feri· o aşteaptă ca din nou să se Întoarcă pe pământ! 
circa se aşeza lângă dânşii şi incepea a le cânta Dar şi fericirea Încă aşteaptă ca tot pământul 
d:asupra capt!telo~ fermecăfoareJe sale triluri. 0, să se prefacă din nou Într'o grădină frumoasă 
cat .de fr~~oasă li-se părea atunci vieaţa; câtă şi înflorită, unde pizmuire şi răutate să nu fie. 
IU~I.n~, cata. splendoare !... »Noi veşnic vom fi Numai acolo vrea ea să cînte din nou, pentru 
fencl.tJ~ veşl1l~ a~~~ s~ ne iubimc)! vorbîau a- toţi oamenii, minunatele ,şi veşnicile sale cântări!... 
tunel mtre danşlI tmem1... . '. 

S'a întâmplat, că şi unii oameni, inţelegând ce (~A.lbllla((). 
este vieata, au văzut câte odată Fericirea sbu-
rând pe dinaintea lor, dar în loc să-şi dea tot 

glasul dllli Alexandru Vaida- Voevod. 

Pe urmă nu ne a mai venit nici o ştire;' 
la orele 5, când trimisul nostrU ne·a It 
sfârşitul dezastruos: căderea lui Badea O/m'i 
Pop... SE 

Firul telefonic a prins apoi să răspândil; n ~i 
am!1răciunea adâncă ce ne-a cuprins, pânl· ~ 
parte la Năsăud, - departe spre miazănor al 
În ţara lui }) Badea Gheorghe«, unde va ~ Itu 
atât de greu ves1ea' infrângerii dela Oraviţa.. l}. 

oul n 
- Românii din Curtici la P. S'\'reJli 

Episcopul. O deputaţiune de 250 de_ 
rani români din Curtici s'a prezentatr· 1"'1 
la P. S. Sa Episcopul Ioan 1. Papp, r~ ;
plânsoare împotriva preotului lor Ion ~i: , nr~ 
rescu. Părintele Nicorescu - zice con" p ~ 
cătorul deputaţiunii - le promisese să" 'l 
nilor, la alegere,· că dacă va ajunge p, 



: n. I 

oreazl o să le mai pretinză stolă. Ales preot, 
Icon ,'ntele Nicorescu şi-a uitat de promisiune, 
~b~2 ~ mulţ ~ cei cari s: împotrive~u, adu
ă nu u·i ammte de cuvantul dat, 11 da pe 
şi in executorului. Poporenii sunt din cale 

• indignaţi pentru purtarea părintelui 
nu a rescu, şi declară, că dacă P. S. Sa nu·] 
il! ceamova, ei nu·] vor mai lăsa să Între În 
1tn. Q' ." Ica. 

'. S. Sa Episcopul i·a rugat pe săteni 
I fie liniştiţi, făgăduindu·le, că va porni, lil urgenţă, ce~cetarea. 

~ n.! D. Laseu art:stat. D. Dr. Lascu, 
damnat la 6 luni Închisoare de stat pen-

1. un articol publicat în ziarul ~. Tribuna«, 
tutinc st arestat astăzi, la reîntoarcerea sa din 

Sori ânia, În Predeal, şi internat În Închi· 
'ita.l: ea tribunalului din Braşov, de unde va 
~Clie! ansportat la Oradea·mare, iar mai târ
e~~d, . într'una din închisorile statului. In de· 
nl;~:~ ul zilei de astăzi dl Dr. Lascu a fost 
Încât at de mai mulţi membri ai tinerimei 
întren , Braşov. 

:.TRIBUNAc 
• _ V7T 

pe ~re n'o pricep nici părinţii, nici copiii?! Va 
treb.UI să se lucreze cu multlt stăruintă şi siste
matiC mai ales in cadrele Asociatiei culturale şi 
ale societăţii teatrale, Şi munca aceasta se va 
face desi(ur, pentrucă la fratii noştri transilvă
neni e desvoltat intr'o mare măsură sentimentul 
naţional... 

/' ; 

I t::/Moartea unui martor de vremuri mari. 
Primim următorul anunţ funebral : 

Subsemnaţii OI inima infrântă de durere, anun
tăm că neuitatul nostru ginere, soţ, tată, frate, 
SOcrU moş Simon Moldovan veteranul comer~ 
dant din Hălmagiu, bătrânul gârbovit subt greu
tatea vremilor de restrişte; bărbatul ce a dus 
greul anilor de răsmirită in plină etate; omul bi
ruit de asprul dinte al bătrânului timp s'a stins 
azi in 28 februarie, (anul DomRului 1909), Du
mineci după ameazi la orele 3 şi jum. in etate 
de 80 ani. Inmormâatarea i se va face Marti la 2 
Martie n. Ia orele 2 după ameazi. Hălmagiu, in 
28 Februarie n. 1909. Dormi în linişte! Arsenie 
leuca preot socru, Amalia, Moldovan n. Leuca 
soţie, Teresia v, Costine soră, Valeria V. Milan, 
Cornelia m, Teaha, Irina m. Mager, Ioan, Silviu 
şi Elisabeta, fjj şi fiice, Vasile Nicoruta preot, 
Alexandru Teaha preot, Traian Mager ÎnVăţător, 
gineri; Ioan, Aureliu, Leontin, Silviu m. feier, 
Ana m, Şirban, Constanţa m, Coroi, Sergiu feier 

P~:I Nou doctor român. D. lancu.l. O~~rgiu preot, (oan Sirban preot, Ioan Coroiu preot, Lu
juit t promovat zilele acestea, doctor 111 ştiinţele creţia n. Puti ci, Iulia N. Teaha, Maria n. Burta, 
:ă a' icale, la universitalea din Budap~sta. felici- cumnati şi cumnale, număroşii cuscrii, nepoţi şi 
:e ale noastre. nepoate. 

str' Defunctul a fost membru fundator al gimna· 
ve. I C!inferintele AsociaţtunH. Dumi- zului din ~rad, membru al >Asociaţiunei pentru 
::le : ' ar urma la rând a patra conferinţă a cultura şi lite!atura poporului române: şi a atâtor 
i ~~~: iaţiunii din Arad, anunţată .. de d·nul societăţi de binefacere. A luat parte activă În anii 
t ar n Russu-Ş~rianu. D. ~ussu,ŞlflaAnu fiind de tulburări 18ii-9, bptând În tabăra lui Iancu. 
rh • bolnav ŞI absent din Arad, In locul S'a căsătorit in anii aceia cu o damă străină, dar 

le vor aranja elevii seminariului o şe· i care nu peste mult muri, neavând familie. Se că
~ literară publică, subt conducerea d. II sători a doua oai'ă, fiind dăruit cu o număroa-:lI 
tesor Sadeaull, la ora 4. d. a. familie: bucurându'!H" de o mare ramificaţie fami-

. ,.. ! Hara, cu deosebtre printre trad,tionalele generaţii 
Bucovinenii despre nOI. CdUll m ~p'a- t d~ pre.oţi din jurul liălmagiului. 

~i 6D01 dm Cernăuţi: Intr'un număr trecut al zia- t . . , 
jură, nostru arătam, că activitatea culturllă a fra· J Lutul ce a birUIt greul alor 80 de am se pră-
ale: noştri din Ungaria va, f! făcută ~pr.oape c~ I bu~i. 

În:' ul imposibilă ÎI1 tre margml1e şcoalel .ŞI A ale bl' Odihne;~,scă În pace! 
oji:, 'cei - cei d~oi fa~tori de mâna. întâia. l~. pro· •. 
)ăimi lrea culturala, mal ales I~ 1101, r~omanll. Te· -. Primirea eleVIlor institutului de surdo-
se: e ,m~i libere c~lbrale ca~l le-au rama~, sunt,: muţi din Timişoara. Dlrecth~nea lnstit,utului de 

I s:' cla\la penlru hteratura Şl cll}tura poporulUi, surdo.muţi din Timişoara anunţa, că Illscneeea pen
in!- . it", societatea tt atrală (a ·nân.i,10~ă ale ,tut~ror f tru anul viitor şcolar, se va incepe pell sfârşitul 

~Jânilor transilvăneni), apoi dltente r~unl~lI~1 ~o. lunei Iunie, Să VOi primi În a::est institut numai 
.' e de cânt şi muzică, culturale mal mlCI, ,Iar I copii, dela 7 la 10 ani, nă scuti sau locuitori pe 

~'.c: llOlT!ce,: ~ă~lcile ,(~ari trec peste 150) ŞI eate· teritorţll comitatelor Tir;niş, CaraşSev~ri~ .şi To: 
aci, r reUnJum ŞI msoţlfl. rontaJ. In da:;ele superioare să, vor pnml msă ŞI 

.Pa,1ă acuma s'a lucrat pr:ntru ~ul.tura n~tio~al~ 1 elevi, .ca:i nu sunt .muţi din ~aştere, ci n~~ai 
deosebire in cadrele şcoa~.el ŞI ale bls..ence~. j mai târztu au amuţIt., - .Cer~rJ~e r:entru .pn~1Ire 
tii noştri au si şcoale medu curat romaneştl, sunt a se adresa d!recţtunel 1I1stltutulus ŞI ele 
~tlilute din propriile puteri: la Braş~)V. şcoala trebue să fie Însoţite de următoarele doc~ment~: 

; 1.1. (4 d.) cO:11ercl.ile şi liceu, la Blaj hceu, la a) cartea de botez. b) Atestat dela mediC prm 
iăud liceu, la Beiuş asemenea; aici în cl~s<:.le care să se d.ovedească boala şi cauza ei. c) at~

la c peri oare limba de propunere e cea. maghIara; 1 stat de vaccmare,. d) atestat dela ~omună, v l?fI~ 
.Ia Brad gimnaziu, Seminarii teologlce-pedag:o- " care să se. dov~dl.ască starea matenală. a parmţl-

'1 e au gr.-or. Ia Sioiiu, Arad şi Caransebeş, Iar, lor. t) acel pănnţl, a căror stare matenală le per
~IJ; "~atolicij ia Blaj. Mai apoi şcoaJe şi inter,1ate ! mite a plăti pentru ~':stinerea cop~luluj, s1:'nt ru
',": fetije tot curat româneşti la Sibiiu (ale Aso· I O'aţi a alătura, la petiţIe, o deciaratlUne, prm care 
~~'\ . 1iei c~lturale) Braşovt Arad, Blaj, Beiuş, etc. ;ă obligă a solvi regulat ratele pre.scrise. 
ck: lmpedimentul cel mai mare al propăşirii cui- Ti~ărituri~e p~ntru puncte~e b) ŞI d) să capătă 

rei noastre in Ardeal este, precum am arătat, ! gratuit la dlrecţlunea şcoalel. 
prejurarea că atât învăţătorimea cât ş! preoţi- Acei părinţi, cari plăte~c la aŢI. 200 s~u cel 

,r e~ va fi aservllă cu timpul - cel puţm a..:esta puţin 100 ~oroan.e, ,:or fi. pr~fentl, ~le~.11 fără 
'1' gandul guvernului - unor interese cu toml avere vor fI susţmuţl de mstltut. Părmţu s~nt 
.f" lraine şi duşmane nouă. In zădar vor fi crescuţi Însă datoiÎ a dovedi. prin docu~ente autentice, 

s~mjnarii preoti şi învăţători buni" dacă ei dacă nu pot să pl~tl~~că. - Dldactrul t?e an,~ 
llajă nu vor servi cauzei româneşti. De alt· 40 de coroane, Părlnţl.l fără avere vor fi scutiţi 
~ guvernul vrea să pună mâna şi pe sfminAarii; însă şi de aceast~ .mlcă taxă. - Pc~tru prOVlw 

al rămân şcoalele medii de unrle se va răspandt ziune se va plăh In rate lunare; d!dactrul. s.~ 
Hura nation~l~. poate solvi În d~u~ r,ate. - De hame părmţu 

~" .Dar ce va fi cu ţăranul, care În şcoala menită sunt da~ori să se mg~ Ja~că, . A • 

; DI nu se va alege cu nici o cunoştinţă, câtă Cerenl~ sunt a se malllta ce) mat tarzlU până 
i 'Vreme va fi să fie fericit cu limba ungurească, la 15 [unle. a. c. 

- Duşmanul femenismului E cunosa: 
cazul deputatului rus Priskievic, care adresase 4 

scrisoare~foarte asprl la adresa dnei FllozovI 
prezidenta congresului femenist din Petersbur, 
Pentru critica prea aspră la adresa curentului fe 
m~ni~t ?in Rusia, numita doamnă l-a chiemat p 
Pnsk!evlc la duel. Toată lumea era curioasă d. 
primul duel cu sabia intre o femee şi un bărbal 
Să vede Însă că dna Filozova s'a resgândit, Ş 
in loc de "uel, l-a dus pe nepoliticosul deputa 
inaintea curţii cu jurati din Petersburg, care 1_1 
osândit pentru vătămare de onoare la (1 luni in. 
chisoare ordinară. 

- O anecdodă asupra lui Schurz. Oi 
când a intrat in politică, celebrul scriitor drama 
tic' Bernard Schurz, este copleşit de corespon. 
denţe. Iată însă că in timpul din urmă se res. 
pândeşte svonul că ar fi grav bolnav. Pe daU 
reporterii se reped după veşti, iar agentiile tele 
grafiază. Bernard Schurz humoristic din fire, răs. 
punde telegrafic: Anunţ~ti publicul el am murit 
Aceastll mă va scuti de multe plictiseli .. , 

Publicul a făcut mult haz de acest strigăt de
sperat, al pol-iiicianului improvizat... 

x D.~cor·trl cel mai frumos şi mal prin. 
cipal al 'restaurantelor, cafenelelor şi 'al familii· 
lor sunt albiturilt~ ~Ibe ca zăpada şi călcate tu· 
cioase, de o cur~fenie igeală. Aceia cari pUl' 
pond pe aceasta, voie3c să nu fie înşelaţi şi si! 
nu Ii·se strice albilurile cumpărate scump, le re
comandăm marea fabrică de spălat Cll aburi 
»Kristdly< din Cluj care şi la Braşov are filială 
f~brica aceasta tuturor o recomandăm cu căI· 
dură. 

x Leac sigur impotriv:l boalei de pO"ci, pre· 
tul unui pachd de incercare 36 de fI. 
Fără căldură se poate face în timp de 5 IfI.f 

nu.te romul cel m~i bun mat/!ria pentru 1 1. 32 
tie fii. pt:ntru un li ru. de COf~nil.C 40 de fiL, us 
litru de rach u 20 de flL Laficf.iud'acon se ală· 
tur" şi mu-.Îul de intrebuinţaf€'. 

Cremă de lapte de ghioceJ astăz; cel mai bur 
kac pentru cur~ţ:tul pit'lii şi Il tenului, c\vătă fal' 
de pi strui În timp d€ 1rei zile şi o face alb1 Ş 
cdHehtă. ' 

Văpseaua de păr Neri!. După o în1rebuinţart 
imprumută ~)ărului cea mai frumoajl culoan 
originală, Mlaie, bruneti salt nei!gr~. 

Dalapuri pentru farmacii de casă, articole dt 
agricultură in preturile cele mai ieftint'. 

Toate de vânzare la Fekete MihăJy, droghe 
rie~ Tâ:gu-Murăş'lh:j {Marosva~arheJY)J Szekenyi 
ter. 

IJltJ.ma in:fopm.aţiuni. 
- Prin leJefoll. -

Şadinf. Camerei. 
Budapesta, 2 Martie. - Şedinţa o des 

chide d. ]usth la orele 10 şi un sfert. U 
început se discută câteva cazuri de imuni 
tate, Între cari unul al dlui Vlad. Imunîta 
tea dsale a fost violată în una din şedin--
ţele trecute de cătră Madanisz 1., care l-a 
ameninţat cu palme. 

1-1 edervary, referentul comisiunei, con
stată că preşedintele, la timpul său, îl che
mase la ordine pe Madanisz, deci imuni
tatea dlui Vlad n'a fost atinsă. 7' Camera 
decide în senzul acesta. ..-/ 

-' 

Se ceteşte apoi petiţhC marinarilor re-
crutaţi În 1904, cari cer să fie concediaţi 
cât mai curând. 

Se primeşte în a treia cetire proiectul dă. 
rilor de casă: şi se trece la desbaterea dărei 
de capit / şi interese. 

S'a. tleschis cea mal nouă Telefon 2S?-. 

~Jr~VăIi8 de partumerii, lucruri de artă şi diferita articDI"e~ 
DeptJslt de arfftmerU, f.~irulll.".te lIedtoale. materii de 'lai 
dagiat, ataie pentru ingrijirea bolnavilor, ebi{\ote de guml, 
(prese tive), de bAlbierU, lJl p~'nt.Ml mona~l; eialllrl, lloherml. 
ee diU, ape minerale, vinuri medioillaw, preparative penâ. .~ 

alimeniare, bombome i văpsell ,1 dlrerite materii. ,~/ 

Măthe,' SotaI, Kolonvar, Ferenc2' J6z5cf-af~ 
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Vorbesc Szatmâry Mor, Lânyi Mor, Po
lonyi G. Wekerle şi Eber AntaJ. Şedinţa se 
încheie la orele 2. 

S3.mânţJ de fasole 
gr. 32 bani. 

Sămânţă de fasole 
bină 100 gr. 30 bani. 

oloagă :.Mondsiche]c, 100 hotare: Din Ardeal. Cronica. P. P.: Vial. 
tivitatea ieromonahului Macar1e. T .• l.: Re. 

«Mont d'or» de pari, gal- Luceafărul, Rev. Asociatiei Invăţătorilor., 
Rev. Convorbiri crîtice. C. F.: Răvaşul, Ali 

100 gr. 30 mâneasc~, Neamul Rom. literar. A. Cn.:. 
Comisiunea băncii. Românesc literar, ş. a. A. M.: Cuvântar~ 

Azi după amiazi comisiunea băncii tine o adu· 
nare. Cu aCEst prilej se relevă ca un' mare eve
niment politic, vorbirea ce o va rosti fostul prim 
mi,nistru Szlll. Cercurile politice aşteaptă cu in
teres aceasta vorbire. 

Slmântă de fasole' de Iulie de pari, 
bani. 

Sămânţă de patlagele (paradaise) 
Garfieldl, 1 klg. grele 20 gr. 1 cor. 

»Prezident . Iorga dela Iaşi. Caton Theodorian: O l~ 

DeclaraţiJ1e paşnice ale Serbiei • 
O telegramă, sosită acum din Belgrad, anunţă, 

ci Serbia, la sfatul Rus/ti, a declarat formal că 
renunţă la eompensaţiunile teritoriale şi eă În 
viitor se va strădui pentru restabilirea bunelor 
â .rtlaţiuni eu Allstr:o~Uugaria. 

-==-~ff~~"~ __ =, ~"=-=_=-=-============ __ _ 

EeODOD1.ie. 

Procurare favorabilă de articJi economici. 

Aducem la cunoştinta economilor noştri de 
pretutindinea, că subscrisul comitet este gata a 
mijloci pentru ori şi cine j·se va adresa, procu
rarea articli10r economici amintiţi mai jos, lângă 
cari insemnăm şi pretul: 

Sămânţă de iarbă engleză, 1 kgr. 82 bani. 
Sămânţă de iarbă franceză, 1 kgr. 1 cor. 80 

bani. 
Sământă de luţernă, 1 kgr. 1 cor. 92 bani. 
Sământă de trifoiu roşu, 1 kgr, 1 cor. 90 bani. 
Sămânjă de napi )Mammuth~, roşii, mari, 1 

kgr. 80 bani. 

Sămânţă de paprică spaniolă, 20 gr. 16 bani. 
O colectie de flori bine alese, 20 soiuri (dom· 

neşti şi româneşti) 2 cor. 
O jumătate colecţIe de flori 1 cor. 
Legături de altoit cRaffia., 1 kgr. 1 cor. 20 

bani şi 10 klg. 10 cor. . 
Funii de ~COCOs« (de le2'at altoI) 1 kgr. 1 cor. 

20 bani şi 5 kgr. 5 cor. 
Răşină de altoi fluidă, 1 cutie a 125 gr. 50 

bani, a 250 gr. 1 cor., a 30 gr. 20 bani. 
Doritorii, cari vor trimite la adresa subscrisu· 

lui secretar pentru buletinul de expeditie şi pen
tru pachet, 4 bani taxă de imanuare poştală şi 
10 bani pentru osteneala, drept dăruire pentru 
un scop de binefacere, vor primi articlii coman
dati CU posibilă grăbire. 

Sibiia, 23 Februarie n. 1909. 
Comitetul central al .Reuniunii române de a

gricultură din comitatul Sibiiu ... 
Palltaleon LuC/tţa Vie. Tordăşiaflu 

preşedinte secretar. 

P!aţa de bucate din AraduI-nou În 2 Martie. 
Vremea mai domoală pare a se statornici, ceeace 

e foarte bine, pentrucă sămănăturile au dejet ne· 
voie de o vreme mai puţin aspră. 

Tendinţa pieţei, În vederea schirnbării de vreme, 
a regresat. 

Sământă de napi ,Obendorf«, galbini, rotunzi, 
! ..kgr~'J CGf.----.-- S'au vândut pe piaţa de azi: 

Sămânţă deia~~"dQrt albini) 1 kgr. ~oo măji mefrice de grâu 13.00-13.10 
1 cor. ·~~:~~~~ ___ ~4~, O~_~Pă~P:U:ŞO~i ~(C:U~C\~HjUZ~) tI.·O - 6.6 I 

.j~ săc ră 9.5 j
'- 9.60 

Sămânţă de ciapă »Zitfau«, uriaşă, galbină, 20 L...~ HO 
grame 20 bani. orz. 7.50---T.TJO~_-

Sămânţă de ciapli »Braunschweig«, roşie, 20 Preturile in coroane la câte 50 de kgr. 
gr. 24 bani. 

Sămânţă de dapă »Truimph vom Măhren(.', 
foarte bună şi de recomandat, 20 gr., 24 bani. 

Sămânţă de sălaUi timpurie, 20 gr. 20 bani. 
Sămânţă de sălată de iarnă »Nansenc,. 20 gr. 

20 bani. 
Sămânţă de pătrângel de toamnă, 20 gr. 10 

bani. , 
S~~nântă de pătrângel lung :.Znaimer«, dulci. 

~O gr. 10 bani. 
Sămânţă de morcovi de vară :.Nantes«, 20 gr. 

20 bani. 
S ămân1ă de mOlcovi de toamnă >Braunsch 

weigerf, 20 gr. 12 bani. 
Sământă de ţeler, uriaş, 20 gr. 24 bani. 
Sămânţă de ridichi de varA »Stuttgart«, albe 

timpurii, 20 gr. 10 bani. 
Sămânţă de ridichi de Maiu, mari aibE", 20 gr. 

10 bani. 
Sămânţă de ridichi de iarnă, negre, 20 gr. 

10 bani. 
Sământă de ridichi de iarnă, albe 20 gr. 10 

bani. 
Sămânţă de castraveţi de ,Paris_, 20 gr. 30 

bani. 
Sămânţă de conopidă târzie, (carfiol) .Non 

plus ultraf, 20 gr. 70 bani. 
Sămânţă de varză , Braunschweigc. uriaşă de 

iarnă, 20 gr. 20 bani. , 
Sâmânţă de varză roşie .Arfurt«, timpurie, 20 

gr. 40 bani. ~ .. 
Sămânţă de căIăra~ (gulii), albe, timpurii, 20 

gr. 40 bani. -~ 
Sămânţă de căIărabe e toamna, vinEte 20 

gr. 24 bani. 
Sămânţă de mazere • Daisy.. entru boane 

boabe), 100 gr. 20 bani). " '" ) 
Sămânţă de mazăre ~Bismarck« (pe-nf păstăi) 

timpurie 100 gr. 24 bani. 

• 

Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 

Budapesta, 1 Mal tie 1909. 

O:âu pe Apri'ie 1909 
Sk::.ră pe Ap;iie 
Cucuruz pe M,iu 
01';5 pe Apriiie 

25.62-25.64 
18.30-18.32 
14.56-14.5& 
17.18-17.21 

INCHEIEREA la 1 ORĂ şi jum.: 

Preţul cer~lelor după 100 k1i. a fost l!rmUorul 
Grâu nou 

De Tisa - - - - 26 K. 55-26 K. 85 fiI. 
Din comitatul Albei - 26 ~ 15 26 ). 50 • 
De Pe~ta - - - - 26 • :Kl-26 , 55 , 
Bănâţenesc ...... - - 26 • 50-26 :. 80 • 
De Baciea - - - - 26 :. 3{)-26 • 70 ~ 
Săcară - - - - 19 , 70 - 19 • 90 ) 
Oflul de rutret,cvalit. I. 17 :. --17 , 20 , 

, , calilat~ a a Il. 16 :. 50-16 , 80 ~ 
Ovăs:. ,. 1. 17 :. 55-18 :. - :t 

,. , :. H. 17 ) 25-17 :. 55 ) 
Cucuruz - - - 14 , 05-14 :. 25 ) 

BIBLIOGRAFII. 
A apărut: ,Ramuri« revistă literară b lunară 

cu următorul sumar: N. Iorga: Reformele În bi
serică ale lui Comt. Vodă Mavrocordat. Lazir 
lIlescu: Cântec (poezie). Mihail Sadoveanu: 
Domnu Popovici. Ştefan Braborescu: Reminis· 
cenţă (poezie). 1. U. Soricu: Noapte de iarnă 
(poezie). C. Rădulescu-Codin: Fecioru Împăratu· 
lui lighionilor. Aron Colruş: Un glas din Ardeal 
(poezie). Pavel Săraru: Domnul Gârleanu tradu
cător. M. Săuleseu: Homo (poezie). Petre Da
nielescu: Cuza Vodă la Craiova. Maria Nicolau: 
Flori şi fluturi (poezie). N. c.: Răvaşe de peste 

tetă literară. 1. C. P. p.: O justificar~. L. 
M. D., A. M., G. U.: 24 Ianuarie la 
Rămurel: Sonet de iarni. Abonamentul 
In ţară 6 lei i in străinătatl! 9 lei. Redacţia . 
ministraţia: Strada Ştirbei Vodă No. 81. . 

* ,1 

A apărut: .. Luceafărul~ NL 5 cu u . 
sumar: Gh. Tulbure: Coloniile mac~do'll i 
din Ungaria şi tinereţa mitropolitului Şage :. 
lena Farago: Uitare (poezie). loa~ Adam:; t 

in proză, Oglinda. G.: Lacul morţii I , 
G. Rotică: Visătorul (poezie). Charles" 
Scrisori din Paris, Salonul de Toamnă. o. 
tirul Christoşilor (poezie). 1. Enescu:: 
(poezie). G. Bogdan-Duică: Corespondt. 
Bucureşti, «Carmen saeculare« şi ,;A 
soare». Mar;a Cunţan: Poezie. E. Hodo! 
gini străine, Ivan Turgheniev. Ceasul. 
Conferinţele Asociaţiunii (T.). Premiile Ac. 
(T.). Gonferinţele despărţământului M'" 
«Asociaţiuneh (Dr. V. Seni). Asocialiu . 
Arad (S.) Din Bistriţa (E. A. c.) Prima s 
mâllească in Cernăuţi. Ştiri. - Poşta R . 
- Poşta Administraţiei. - Blbliografie. I ' 
tiu ni: Gropeanu: La pian, Portret, Carmen .. 
Studiu. (van Turgheniev. Brâncuşi: Cap 
diu. Poitevin: Pe eina. SBrâncuşi: S~mn~ 

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

Po,ta Redaefial. 
Virgil, Sibiiu. Nu Şlill cine i, Dar nu 

merite interesul tău. Pe dr~ri umbtite nu" 
de tot să ne rătăcim ..• Cu pi ie!inie. 

A. Pop, T. Murăşa/l. Mulţumim. O sa 
rândul. 

Iti/aria. Multumite publke, nu mai pun 
dt' cât la par led taxabilă. Altfel, ar trebui si 
plem în fiecare zi o pagină a ziarlllu! nOSi 

lucruri, cari o să inler~st'ze pe câţiva ce 
numai. ,.{ 

Reuniu/lea femeilor române dill Făgaraş. A . 
răspuns. 

fo,t. Ad .hdsfrathII. 
Alexandru Banea. Chesler. Am primi! , 

de 7 cor. abonament până la 1 Febr. 190Î . ă 
_"'L'I:"' ___ "___ .. __ ..• ------.. --.~.---""-- 'ţf( 

Redactor responsabil Constantin Sav un 
Editor proprietar Gheorghe Nichln, . 

Respiraţia 
e cu muit mai uşoară imfd;at ce veţi Între: •. 
numai (âttva p:)f\iuni din Emul~iunea ~( ~ 
şi u şurart'a va creşte in fiecare zi. . ~ 

In timpul celor din 32 de ani m'i ŞI" ~ 
,~ oameni au experimen tat lucru) I , 

-:,,/%'[1 De asemenea. e foarte mare p'. ati 
, ;1~) sul spre insănăto;irea generalii 
~~~Ţ gaoismului, iar ~ 

1~ Polta de mâncare şi ~ .. 
:":,, ,Ă. revin şi digestrunea se face re: 

bună. 
Incerca1i şi vă veţ' convinge. 

Preţul anul flacon veritabil 2 cor. ~ , 
De vânzare In toate farmaciile. 

la cumpArarea Emulsiunel a se !ua 
marcI metodulul SCOTT - care este., 

------~ -
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AVIZ. 
ofli tngrijitor, harnic, cu bune re-

pr{săd:re, de speciI (U fructe mai 
şi deosebit de frumoasr, de colo3re 

l11i! ,,,re au ft:st premiate cu prima 
190Î ' ă a guvernului ţărei din Sar~jevo, la 
:-: 'lia din Viena, Bu dapesta şi !a ex~o 
.:NIV • 
I.o,Unt\'ers11ă din Paris cu medalia de 
!lin, 

Se află s jre vânzare ]a 

r. Koj dici, Brcka (Bosnia) 
11r1:' din pfpin;era proprie. 

-TRIBUNAc 

r Recomandat de ministerul de culte ,1 lu.tIuc:tfe t I I - Multe recuno,tinţe -

I ~E~TQu~t~5;'~N,}2: I 
__ ~ ___ KOLOZsvAR. Rozsa ... u. 7 sz. L-__ 

Animalele sA se 'rl· 
mHă cM se poa'e de 
proaspete şi nebe
llte. Trebue indIcat 
In oe fo;mA sA se 1l1. 
tampl-'! prepararea i 
mamiferelor mal 

m!l1'i sl.!. li-se scoail 
, Jntestinole.-Penn 

tmpllohetare soco
teS(l numAi ehelMe
- ilie mele. -

• Pl'epal'sţle 1l1grijUA, 
artisticl.l., In forml 

naturaJil, lucru 
tralnio, preturi mo

derate ! 

Kormendi Mihâly 
nl.chanic şi elect:rot:ehnic 

CI u j (Kolozsvâr) Egyetem-u. 1. 

~ 
( ":1'{" ,.i~I'î~ (i:-

~i~ ~~Ji~:\ ,',e:~; 
r,.~~ 

• 
'.:.":""t.."\ .... 

Fabricaţia cea mai bună de 

,1 da tAlpi, fabricaţia proprie de parfal 
de sus a Abatalor. În asortimentul ceI 
mai mare, cu toată scumpefea se găsesc 

~Ir;atentiunea fabricantilor cu preţurile cele mai ieftine . , , 
ŞI el economilor I in magazinul de pele al lui 

. afszky Adolt GJ(hl~J Sandor 
ermi d BUDAPE~T III., Tavasz u. 1 e rnaşlnl ,1 montarea lor. 

APE,STA, VIII TomiS utca nr. 23. '--:'. , Distins cu diplom. 
a .glj.~1 să mOnteze tot f~lul da maşin~rii, de recunoştintl 
; ;lItru fer~strale şi maşini cu aburi :: in anul 1904. II 

~UIl1 ,1 'n fabrlcl de spirt şi de ci- iiiiîiiiiiii 

dă, apa.ducte, pumpe compresare, 

:e ontarel tip o)raliilor 
f II~eQJenea transm!elunl şi condude 
. p 9ale, - Prl :nese reparaturl ,1 

jJOrlae de maşinI. 

Catalogul ilu.. 
strat a preţu.

rilor gra:tuit. 

Pag. , 

Procuraţi 

~~la li~răria "TRIBUNEI" 
Arad, str. Deitk Ferencz 20 

"Cantorul 
lJiS8t-icesc" 

aranjat de 

. GEORGE BUJIGAHU 
Învăţ. În Deliblata. 

Cel mai practic op bi
sericesc, cea mai bogată 
anta10gie a cântăriJor 
bisericeşti la români • 

" 

Indispensabila lui necesitate o documen
tează iuţala cu care a trecut prima edili. 
In un 3n 1000 exemplare. 

OpuI să extinde pe 444 pag. octav maret 
pe 2 coloane, litere latine, tipar roşu-ne
gru. Cuprinde rînduielile tuturor sărbăto. 
riIor de peste an, precum şi tipul bisericesc. 
Op aprobat de consislor! 

Legătură artistică, confecţionat Ia prima. 
compactorie din Budapesta. 

Preţul unui exemplar broşat 10 cor. 
legat in pânză frumos aurit 12 cor., 
legăt~)ră lux 1/2 piele 14 cor. Lux nu 
se mai află, numai după comanda speciali 
bucata 16 cor. plus porto postal 60 fil. 

Fiecare exemplar e provăzut cu scuti
toare (tock). 

Intrebuintarea ~Cantorului Sis.e dispen
sează pe toate celelalte cârţi bisericeşti, 
ca: mineiul, triodul, penticostarul, molit-
velnicul etc. . 

Pe table e gravată sfânta Treime şi cei 
4 evallgelişti, d upâ Smigelschi. 

Rarifate bisericească, mai 200 
exemplare de vânzare . 

Cel luai frulllos dar de 
sărbători bisericilor şi 
specialiştilor bisericeşti. 

Administraţia tipografiei 
şi librăriei "Ir i bun e Î". 

jjÎ 
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C 8111 at r cel mui bun cOlimetic per:tr~ 
e~~:~~~2'E~~~~ roma Q v o mAni lJi faţă, contra pîstrniloJ 

~ ~i a necurătf'niilor de pe faţă. 1 borcan 1 cor. Lucza JOZ 

G f ~ P d S I t apără fgţa do pbleală ~i 

rama can e " U fa a ya Of, tace .peles alhA ca Isptele. 
ţ;~ AIbă, roza ŞI crem, 1 cutIe 1 coroanA. 

~ CU plifita În rafs. ~ 0 SăPun Salvator, ~~ceti:e~:! ~~~ ~a:ra::;~~ 

Mare asortiment În plliri de 
gramofon, Ia 

~ 1 bucată O coroană. 

~ Praf de pele Salvator !~ntll!ig:: ;:~i:~: 
~ sudării mânilor şi a picioarelor, ahsoiut neslri
ţ;.~ cleios. 1 cutie 1 coroană. 

,~ Spirt de vin (Franzbrandwein) Salvator l 
Un medicament de casA cur-os cut care nu trebue 
sA lipseaHA din nici O cRsă. Se recoDiiuldă la 
orice rAceslA, durere de cap, migreni\., j11nghiuj, 
reumă şi i3Chio8. Pr6ţol uHel sticle 1 coro::.nt. 

Schwadische Tropfen. (Picături de 
Şved:a) o doftorie prob8t~ contra boaJelor dt 

f stomac. O sticlă originali 1 COlOSIIl. 

Balsam pentru batături ::f:r~t~uZ!r!e~~:: 
bităturA, pelea IntăritA sn negei. heţul ulJ el 
sticle cu pensoll 70 fileri. 

Toate aceste preparate sunt 
numai alunci veritabile, dacă 
sunt prov~zute cu marca de 
Icut c Salvator J. 

atelier chimic pentru curătitul 
S aj b 8 din (Szejad). Laud 

Prl'meşte I curăţirea şi văpsire! 
• bărbăteşti, feme" 

copii şi preoţeş'J, postav de 
haine de doliu mai dep' ..• 

curăţirea penelor 
cu maşina prin ce îşi redobândesc 
albi şi usclitimea originall~' 

scutite de praf. 

Corn.andele din pt"'ovi 
ef"cctucsc hTIediat şi p 

-----,-----------------~ 
In'venţie nouă 1 Inven~ 

MOJră de oţel pentfll totrebuililtd 
Dornic şi aCîis~ macină excelent Oi .~ 
ruzul şi grâul, se 'invArte (u mâna,;" 
munci a unui băÎ8t de 6 ani I kll 
mi n Il t - pe iâ:;gi} garanţă. E 

Preţul 14 coroa:~ 

•
A __ "'AA~:ft __ ~ft~-:Pf,D Comandele din provin ţi 
' __ Ijtj~.nllf'U~v __ ~illiUV- le executi prompt şi cu bli· ,t..'.\lt:d~fdl 

Pac aparate pentra dtfifacerea d 
de lucernă şi de tri(oin, de manat! ' 
ori Cl.l mâna, de aplica.t în maşina i I 

ori de sine st~ţătoare. Preţurile să: I 

o fugare modesti, care nu vA c08t~ nit! gare de seamA. :J;~~:'-

!{ădar GYI~ o oboseală, dar administnţiei zi arnI ai nosir~ 

poate fi de mare folos. 

Ziarul nostru roagA pe onorat public el h 
eererea preţurilor curente sau la ori ce ceren 
.au cumpArare Bl se provace ci adresa ftrmai J 

. oeUL:.~lILIribunll-. 

s. Mittelbach, 
fabrică de aparate de des!tr 
mAnta trifoiulul şi atelier .v. 

raturi de maşine. ~ 
farmacia şi drogheria la Salvator. 

Za..graaAb :: OI~ADEA-~iA tl 

N agyvarad (Vilanytelep .. ,«( roalia). 
Cel dintăht atc1icl· de.'; pietri lnonun~enta.le ar.a.nJat 

=== cu putere cl(,~ctrică.. =-=== 

GERSTENBRE~N TAMÂS OS TÂRSA ::ă~~:\l~~ g: ~I;:::~~len~ 
fabricaţie proprie din marmoră, granit, labrador etc. 

Din pietri de mormânt magazina se afl~ În ~ 
( Kolozsvar, ferencz J6zsef·ut 25.·: 

Cancelaria şi magazinul central :" .. 

Kolozs,at, Dezsma-ll. 21.· .' 
'l'clC'f()Jl bbZ. .-.' 

~, filiale: NagYV~l'ad, Nag)szebeo, Deva şi Banpatak. . 

, -
,~ "'_. J_ 

11:- ti i·fiI 

eiasorniear şi bijntier 

Nagyszeben 
Strada UrezuJul 27 

(Reispcrgasse.) 

III
I Repară multilateral pe lângă garanţie tot felul de 

ciasornÎ('e de buzunar, pendule şi de 8-

Il
larnlAe Ţine în dep os it cu preţuri moderate ciasor
Bice de pt1rete, de buzunar şi de alurmă, 
precum şi tot felul de bijuterii. 

UCLoI .. 
., ar - EE: : :::: 55 Ba 

~===-==--==._=-~,=-======:.====~ 
Numai e~istă tuberrulosă!!! 

- Incercati şi cumpăraţi o sticlă - -În 

Eli X i r de via-fă St. Franciscfc • 

pentru plumân;, astmă, oftică, • 
II Tuso, durerea (le piept, l'cspirntia grea in -

Curăţeşte plumânile I Are efect surprlnz" . 
Se poate căpUa deJa preparato' ni : 

Ilo fl'ătb lliltyâs Far~af(~r;r:a6:-~~ gya~ SzalJ: 
Z o m b ori· u t nr. 31. - vis- a vis de SzarV8!, m, 

Preţul unei sticle 1 Cor. 6Q :~I 
Veritabil numai d&că pe vignetl se vede subscrierei co 

=====B II du 

yel 

.eoooc·OOOOOCDOOOOOGOOO rul 
D ili 

B ~~~ Szofak JOIS : 
~ -~.~ ~M 
.. ",),[of" ~. fabrieant şi turnAtor artistic de o, . pri ., ~'t~~1 ~ bronz, camlelabre, table de ftr!llA~' l 

• " ~' . Kassa
t 

Pogany- uteza ~. nu ., ~ ~1l1 ~1~ fI zill 

O IJJJf~~,t"),. L~cre~zl pentru fabd,canti de, . t~ 
.. .' "';'·:".~"·'\S~~,~\,~ dupa Orice descmn părll de !11li1, t .. ~il~7r'~'~b . '''''''om t UI 
Ci -wi.~r1i"t;fo~iJjllP,.. .. Slire la mobile. I 

.. titY ~ ~~~l Mai departe table de J1let~ .. ~ se' 

., ~ firme de advoeaţi, mediei, r~ du 
O totodatl table pentru comune Ai uumere de eaBlL pe O T ~ 
., Totodată se {ace candelabre pentru case, eafeD/11 
D seriei, până la cele Olai luxoase şi complicate cu 
D moderate. 

.aooo ••••••••••• O ••• , 
TJPOGRAf'" (lJ:OR()f! NJCHTN - AqAO 190Q 
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