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. 'D 't' d ă t' t ă' re bunăvoinţă, să satisfadt aşt~ptărikr 
- a, ee e a ev ra, mIşcarea nOM r 1"" ? E~ 'd, :-
st

' it' x O' . ~ t 1 mu ţlmlJ noastre. ' n eUL ca nu. c e () revou. rl cum' ar spena' cuvan li ' 
acesta pe bunii noştri români, trebuie să~l Se va,zioo inst'\.tşi cu drept cuninL ' 
spunem. laltă pentru ce. ',"-: ,Bine, daractivitaLea. a. adus cu (la 

,. După ce in pasivitate, ne-am moleşit o ~amă do oameni· t.ineri. Acc~tia nu pot 
reda-dând "pronunciamente" şi 'vărsând incăpt'a incadrclet.abloului ,de mai sua. 
lacrimi mai mult sau mai puţin de crocodili; Nu ne "om ~puca acum, să faecm dis
pe ruinele' politicei poa.sfre, după cea ve., tmcţii finer,caIi-s'au mai făcut de a1tfel, 
nit "activitatea", ori ce om 'care îşi ştie ni~i nu: simţim doo'Caruda.tă nece.sita.IOa 
da. 'fffiama de importanţa cuvântului "po· să diaecăm .aceste elemente tinere. E doo
litică", a a.şteptatdela 1:onducătorii nea-' tul d(1.(:ă ,in.<listăm' asupra unei i~prejurări 
;nului nostru o adevărată activitate intensă de o capit.aJă, importanţă. ',.i'.," 

şi slstematIcă, caro '~ă închege râ.n<iurJle: "i In ,somnul de moa.rte al pasivităţii, se 
noastre, să ne dea,/) organizaţie politică ştie; in rândurile noastre s'a proclu8 o ne
vroehlică de fmi·a lat-entă care zace în noi. ,pă.8ad"e păcă.toa.să faţă de partidul n~tru 
In fiocare român Be . lămurea. din· ce in ce rrnţional. Mulţimea mergea la toate alo
mai mult dorinţa după oluptă politică mo- gerile cu candidaţii străini, urmând prin~ 
dW'1lă,:care să ştie acwl1ula t.oate energiile cipiul' .. ('jne dă mai mult", incât seriitontl 
neamului nost·ru. Se aştepta in sfârşit o ungur ~fik,l'iz[ith, intr'onuyellt a ajuns să 
rogenerare a luptolor noastr:e. politice. ~ună în gura unui miniBt.ru ungur caro 

)Iulţi nu au putut înBă înţelege, atunci în căuta pentru un membnl al partidului li· 
beţia triumfului noului curent, că 8e ,aş· beral ri:~it de popularitate un c~rc, urmă" 
t,opt,a prea nlUlt delaa.cca.st~sehimbare toarea frază:, ,., 
de tactieă politioă. Aceast,a dintr'un sin-, rt" f)u·to .ta. Ora-viţa..," te aleg va]a'c·hii. 
gur motiv: noul ourent ac.tivist.,.a.devărat, -·A~tă nepă~axe generală a dat frânele 
că, efa nou, dar o.am.eniicari îl aduceau sau' 'Conduoerii în mânila· cutorva .oameni. A
pentru cari se aducea. erau în coamai mare· ceşt.i,·puţini erau "8ingurii "reprezent.anţi~ 

. parte vechi. Au Iost ridicate la suprafaţă ai naţiunii". Ace-şti puţini aua.,~t darul, 
de: adivitate şi vr'o câteva elemente ti .• 'Olimai bineznrnorpoul, să fiedeadl-eptul 
ne,re, e q,ropt. dar, aceste nu !S'au dovi3dit ca_· E('ificaţiin:gaz('te 'pentru alipirea lor către 
pabile sărezist.e mfluinţei majorităţii, programul naţional" şi pentru a.~a· zisa 
după cum :voll1vooea. ,,', ."" ',_, htptănaţionaIă,.a lor. " . 
. . Cine era să prindă in mână lrânelepo~ LL C'.e a rosuJt·at- însă de-a.id? Câ.nd 8' a 

liticei noastre in era acoastanouă, pre-, declarat. ,,;aetivitat(lou" . idolii noştri s'au 
gătită prin o fundrune-nt.ală schimbare po' a.~ozat fără nici o intrebare tn jilţurile de 
litică? Se ştie, nu trebuie să Ului pomenim c{mduditori .. Ei, zeiihaţiWlii. Cine aI fi 
nume. Xişt-e oameni cre.scuţi în ;;piritul îndrăznit . .să le contoote dreptul acesta? 
molîu al pasivismului, 8uflf'A'o' ră:smte In Ji.\ Vl"au ei convingerea, că numai ei sunt 
umbra. unui si'Rt,em politic nenorocit, iw chemaţi şi capabili săc-onduol'i' dest.inElle 
divlzi cu multă îndemânare în mânuirea n(\amului, plus' codiţa tinerilor ca.re le-a 
fra.ze~r bombasLic.{'> remase moştonire dela dat 3,C{\J..8tă ~ituatîe nouă, incomparabil 
o genNaţie mare, care a iO.'Jt pătrunsă de mai bună droât. cea ",pasivistă". 
inţelet'mllor, perso'llagii. UllC<lrÎ foarte sim- Convlllg'oert>a. a.ceasta au dUi~-O .şi pe mai 
pat-ioc., dar lip,,>ite eu de8ăvâr~ire de o in- depart.e.. până acum în, zilele noa
ţf'lf'geI'esuperioară a rostului politicei. CB stre. Tinerilor cari au intrat la conducere 
era polit.iea Pfllltru aceşti oameni? In pri- 10 cădea nÎ:-spu8 dB bine - şi" aici găsim 
nmI rând: afirmarea nat.ionalit-ăţ,ii .tale -, mar('le lor păcat -, să so eon,."ULue in sa~ 
in treac-ăţ fie zis, aceasta se considera ca crosaneţi idoli 'naţiDuali şi ei. (motivele 1& 
o enormă jertfă adll~ă. pe altal1l1neamu· ştim noi!) In chipul acesta. nu trebuie să 
lui _. a doua oară: un discurs fulminant ne 'mirăm dacă ne-am trQzit de-odat-ăcu 
ţinut la o o'ea.zie· din care put.eaÎ să st.orcl n' oz.ec-e-cinoispr('zl'ce autorizaţi, aproa.pe 

\ cu mare greutat.o numai două constatări bolllihiti de, inchipuin\(] Jor ridicată la va
de om neputincios: ne bat ungurii .... noi loaro de dogmă.. 
fiimamC'i HOllW. Era, destul sa t.e afirmi lnzadar te·, vei ridica din cDlţul 
român şi să constaţi că ni) copleş~sc un- t·ău umil DoprctBnţio8·' greg-ar. Să-ţi spui 
gurii. ca să treci de mare om politic in şi tu obfl(~rYatiil(l t.ah~ pornite din ini~ 
faţa. acpstor l'pa,'lÎYlşti" intraţi în "a.divÎ- mă şi gând curat, zril naţiunii so vor opri 
tato··, sau după tfll111inDlogia. de astăzi, în !aţa- ta .schiţâ.nd un gest. cczalic: 
"ad.ivişti" int.raţi in .. pasi'ltitate.'· , ,- In numele naţiunii, {lU dociD!' Cu-

Ei bine, put-ea. să desvolte .,adi\ itaw:' t,arei te pocnc*>c in numele tat.ălui, eu ex~ 
° "pa5fvitat,e" sud€'a? Necondiţionat:, c:'\ rWrienţ.a ll1ef!.. cu trE:'C'u1111 nWll. cu ~l1ff\rin
nv. PUf,(\RU nişt{l OaIne-D.l cu () asr fel <1(.\ ţde mflle! 

Acum pas de tt> mai pune cu oamenii 
aceştia! C'e-ţi ptl.'.,ă de munca colectivă a 
unui neam intrrg care trebuie desvoltată. 
n'ai decât să te supui zeilor, cari interzie 
muritorilor n'un ame-stec oare-eare Jn poli
tica naţiona.lă. Ce~ţi pa-8ă d8 progresul 
luptelDr noast.re politice caJ'() trobuie să 

!lO' inf[lptumcă, chiar .şi pe urmele progre
sului duşmanilor noşt.ri. tu tre-buiesă-ţj 
astupi gura căci JUpitPf to01lan,g tra.vostit 
(destul de caraghios) in A. C. Vopovici, te 
încingo in fulgere de insult.o şi calomnii. 
Tu' biet om ea.re nu t.e poţi lăuda cu z.ooe 
di8CUTsuri politice şi cu cinci mii de laude 
la gazetă. tu t.re,buie să taci. Să nu mun
c('o.~ti, Dwmai 6ă taci şi !Să-ti a.rgăse.şti pal~ 
mele cfmd zeii SB coboară pe pământ. Tu 
biet gaz,etar care robote-şt.i zi de zj cutnmlU
rfmdu-te in fiN'are clipă de toate durerile 
şi nf'0az1~ril(\ neamului t.ău. tu să scrii pla.
trtllclini ~a, ga~etă ~i să nu ~,aro cnm\'a 83 
to aY1Înţl la fi lilefln t.a te. ('aCI, me Hercule. 
('.şti potopit cu lipsa de diplome şi sărăcia 
ta eurată. Iar de 50 intâmpă să mai fii şi 
poet. in cel mai bun caz rScrie o odă comi
tetului 'naţlon~.1, dar să nu tfl <lmpsteci În 
politică, că te mănâncă ... zeii. 

Atunci i..o-ate so petrc.c in cea mai per
fectă. linişte. Zi?ii vor hă,lădui mai depaIiB 
a-c<>periţi de glorie şi nel;ucrare, iar naţia 
româneascil y~ muri lnghiţit1i de adorarea 
acC'asta. 

Aşa ar fi să fio, c1a.că ... Olimpul nu al' 
fi m1.1rit Dlltrr.mur[lt de a.drwn:ntl lui Hris
tos. 

Vremurjle s'au schimbat Însă. O gene~ 
raţip t..1nltră şi {'ntuzia~tli, eare îşi inţ('l~n'e 
perfect menirea ei şi nu se lasă inti1llidati'i 
de nici un fel dG p{,l'TPrlire, o ge~lf'raţie 
('./1.rB nu-şi face un merit din dat.oria ei faţi'î 
de ne-am, ear(\ nu concepe politica in chi~ 
pul llnei s('rii nesf1r.şiU} de tvasturi 1;li dis· 
cursuri sarbede, o w'nE'raţie. prea puţin 
romantică dar cu atât mai trează în jl1-
deeăţil{\ ('i, pr('găt{\,~te un jaIriic daT n('~e
sar şi folositor. Gâttrrda.emmenmg. Era 
şi yre-mea da altff'l. Ast.ăzi C'ând toate po
poanc>le d~yoltă sforţ.ări uriaşo p{'ntru <1 

se (;onsoli'da cât mai mult, când luptelf' 
naţionale' sunt, ill~ai aprigo şi mai primej
cliou,se, noi nu ne put.em pierdc' \TOmea cu 
Hnn[tiorea unor oameni. Ei au trc·buit şi 
trebuie să a pună cu ultimul rest al 
goneratiei lor. Şi să nu Iim sentimput.aIi. 
Opernţia. a{~l~asta umblă cu nmlto du
reri. 6'ihî insa n{'sf{l.1'şit de aşteptată. Gla~. 
sul Yftmii o ('.('1'(' şi generat·ia noastră tâ
TI ă.ruo ya îndeplini cu rizicul de il ~l1ft"'rj 
orice, jlotiyul rqx'zieiunii, am putea zicf' 
vio10nţ(.j eu caJ'e 111cTcazrl, so f'xplică foar· 
te uşor :1:'{x>nomia de timp şi mânia zeilor 
C.ari nu nTNl1l fln c.n'adi'i în apropiattd .l0r 
apus. 
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Deci, să nu ne intristAm. Vor muri 
zeii. dar ne va rămâne un idol căruia să ne 
închinăm, aoosta va fi munoa naţională 
culectiva, organizată şi regeneratoare. 

==c===~ _~ __ -;c_==== _ =======""""'" 

Atacuri nedemne la adresa mitropolltului deta 
Blaj_ Pre,~a unguf'c{l8că, m-ai ale.s câieva mici foi 
prvrinciale, publică articole pline de cuvi.nte bii
diJ..rane la. adre.9a b"x. Sale a mitropolitului Dr. V u
for il'lih(dyi dela Blaj, pentrucă -in şematis11llll 
arhidie.ceze-i sale numele- parohiil.or (comune,lor) 
8Sie- scrL..~ ş-i românC{:le, O (1.sifel de gazetă de pro
vincie pune in fruntea articolului său chiar cuvin
tele insultătoare "OlClh arditla..ru;ag ... " 

Prea Sfinţitul del,a Blaj poate. Jlă aibă~ înst'i, 
Hl{Î/lf7ăiere.a că şi-a lă('uf numai d<1toria. 

* 
Alianta Justhiştilor cu social-democratii 

Partidul social-xtemocrat din Budapesta a 
(~onvocat. pe Marţi seara. mai multo Întru
niri public~, la eari au luat parte şi Irun-
1a.şii panidului jU-'itrust pentru a face pro
pagandit cbtmaî întinsă în favorul votului 
uni v~~rsal, egal şi secret. 

După Întrunire, asistenţa de mai multe 
mii ::tlflefli 1;n faţa clubului justhiştiloT, 
nnup i-a UtI'ut uva,ţii lui Justh. 

::\Iulţumind ppnt,ru aceste ovaţii, Justh 
il alacat guver1l1,.d contelui Khuen-Heder
l'a I'N, dt',:I~tnlIld că el J llsth şi parti dul lui 
SUllt hntărîţi iiă pUI1ă capăt sistemului po
litic li+' a.zi, care dă ţara pe mâna oligar
fii ci şi piut ac ra/ici. 

.J u.s t It a încheiat cu df'claraţia că in ac,()a
~t;J. ţ;;,r~ nu va fi pace, până nu ~m va. întro
dlln~ I'otul Ulâl',>rsal. egal şi secret. 

• 
Guvernul şi opozitia ungurească. Tratativele 

fr:·rmalu ,n'au îTl{,~'[Hlt ineă Între guvorn şi opozi
tie, dar ~e \'CIr 1'0111:\ in vromt~ cea mai !?<.~u1't.ă. V i
neri Ijli Sâmbăti'!, Camera dOJ'ul.aţ.ilOll' nu va ţî~H'.:l 
şedin\li. In şt>-dinţa d., hmi VA relua. :În...,ă, d~utia 
roform(llOl" militoare. 

De varont.a a('t>.a~U.l de {,rei zile guvernul va 
pto-fit.a Ţ)Bnt.ru iniţia·rea ~:ratati\'elor de impăc.m'_ 
In ce prÎn>;4e rt'zult.atul u(',ostO'r tr.ttative, cercu
l' il(o politi('(1 d i'll Budap{\'ltJ."3. sunt. foaTte pesimiste, 
mai ale.'! în urma illforrmq.iilvr pre,qei vi~neze. ~.al'e 
·-;PUl1C c>ă .m~niMull)T(~(':!J'nte ~ntelo Kh.~n-H.e
dp'fTar1j "a vntor;; am \' wn,(t fară o:ill(',ooll na.ţ!o
n.al(l mai de K:'.ll1lă. 

Pelsr Rosigger. 
Păcatul unchiului. 

Trad. de 1. Radu. 

l~ăoat.ele ullclr:iuhri să li! dea în vili!ag nt1potul ? 
Ca şi cum al n'ar avea o sU1nt,>denie de păoeate, din
t.re care unul poate face cât trm de ale unchiului_ 
Dacă În-Rll ~ poate vorbi de păcatde omului des
pre care {'n·d eu, :a-tunci~ oe poate vorbi numai 
de pil{'.atcle f{l(mt.e de v{Jic bună ţri din o prea rn.a..rt> 
îngăduinţă. 

Cn :pu<~at însă tot are şi e de.'!tul di! mare, deşi 
l.Oc'!nai puc.ahll uc-ela l'a făeut mai vioiu. Târziu, 
după <Xl unchiul meu îmbătrînise şi 8ărăcise, pe 
când şodoam ~u dânsul sub un nue, imi zise, ca 
din senin: "Da aşa-i pe lumea aata, Petre. Aeu 
mi~u ~at şi mie izvorul ,,-x)/J'belGl" Il>dânci. Odată 
siătlliam şi eu oamenii, să fie ciI1..'\tiţi şi haTnici. 
Acum nu mai <aJm putere. Cine are .sirÎg1tr o sar
(~i1Jă în spate • .a.oe.luia nu-Î--ae îngăduie să dea in. 
vi'itături, pe care singwr nu IeJX>flJloe urma .. 

"Creel, un{~hiule, că vei fi având rpe suflet 
multe păcate!" , 

"C'r('zi? Nu ~tiu. Multe sau puţine, e tot una, 
vorba t' di te apasă. -. Nu mi-ai putea spune 
1\~t.J'('. de mai trăi(.~te Toader Lă.cătuşul, care pe 
,rrcmuri îţ'i avea 1'ierîiria în Piatra-Neamţ? In
naint(; .cu treiwci d(' ani, îi vându.sem acestuia 
{'iirbuni~·. 

"Toader Liicătuşul1 Trăieşte, cum nu, în Bis
triţa. M'am întfwnit de câteva ori cu el". 

"Te intitluc-şti cu eH Şi <mm se poartă cu 

, -~~ >-1'" - -.~~;..>$>~"""",,,,,,,,,,,,,,",""""""'-,,,"~~"""",,,,,,""'~';':"~-

.. TRIBUNA" 

Bismarck-ii noştri. 
.. Bisma.rek a putut mfăptui 11-

nire&. sta.telor germane numai fiind 
condus de oeI mai intransigent ah
aolutism"'M A. ~ Popovldu. 

In Viena, cu prilejul serbărilor iubi
Iare ale societăţii academice "România J u· 
nă", au luat cuvântul şi domnii Vajda şi 
A. C. Popoviciu ca, după ce, imprumutat, 
s'au făcut unul Bărnuţiu, celalalt al doi-
10a Ş-aguna, - .să dea tinerimei lecţii poli. 
tice. Supăraţi că tinerimea română n'a 
voit să aprobe incercările lor de-a introduce 
cearta şi în sînul tinerimei dela universi· 
tatea din Viena, în lecţiile lor politice au 
mers mai departe decât ar fi dorit, poate, 
ei înşişi. 

D. A. C. Popoviciu a combătut spre 
pildă cu toată energia principiul "inco. 
rect" la care ne luăm refugiul cu toate o
caziile: "Prin noi înşine", spunând, intre 
altele, că n'are sens accentuarea aoostui 
prinCIpIU azi, câ.nd Austro-Ungaria are 
lipsă de ajutorul T-riplei-Alianţe etc. 

U. Aurel C. Popoviciu este cunoscut 
şi peste hotare, - unde s'a ... retras după 
un proces politic - ca unul dintro cei mai 
a~nK:ht.aţi a.pără.tori ai id.eilor reactionare. 

lnţelegem, deci, foarle bine cum ace
la.ş dn Popoviciu, in acelaş discurs, a în
cercat să facă şi apologia celui mai "in
transigent absolutism" t cu vădite aluzii la 
.':iituaţia noastră. politică internă.. 

Să ne îngăduie cititorii să analizăm, 
a.şa în treacăt, această apologie ... cu aluzii. 

• 
. "Bi ... -;marck a putut înfăptui unirea si~

te/ar germane numai fiind condus de cel 
mai intra.nsigent absolutism. In plenul şe
dinţei ave.a curajul să spună majorităţii 
că n'u ea reprezintă mentalitatea naţiunei, 
- .ci rl, şi de aceea lucrează împotriva 

. voinţei ei!" . a .spus reacţiona.rul nostru 
dela Bucureşti .. 

:\lărlurisim cu toată sinceritatea că in 
~itllaţia de de.străbălaie în care am ajuns 

tine? Nu ţi-a spus v·re-odată ceva i Nimic ~, Dă, 
urei n'are, de unde <Să ştie. Ascultă, dragul meu, 
faţă de omul acela mai am datorie. El poate n'o 
ştie, dar eu n'am uitat·o. Mi-ar părea bine, dacă 
~ put6a să scap de ea. Ar ii un păcat greu dacă 
aţi muri 8.!}a, căci eu mcă nu sunt deslegat. Păirin
tele mi-a 8pU8 să-I ispăşesc". 

Unchiul mi-a iator:iBit povMtea. De voiţi, să 
v'o -spun, e nevoie 00 o mică fpregătire. 

Ca tot.i ţăranii cari locuiesc la munte, unde 
au .pădun·,a la poartă, aşa şi unchiul meu -avea 
mangal de vânmre, pe care se p1'i~pea de mi
nune, I'!ă-I facă, şi-l duoea apoi, pe V\ll.lea Bistriţei, 
lui Toader Lăcătuşul în Piatra-Neamţu, Iarna 
când era drumul bun de sanie, îşi 'UlII(Plea drieu.l 
~aniei de >Cărbuni negri, sticlitori, inju~ o pere-
che de boi, şi hăiA iPIăvan, ooa Duman, pe valea 
Bistnţei, apre Peatra-N eamţu. Măsura pe care o 
intrebuinţ.au eTIl un coş, oam de 10 kgr., iar c0-

şul ee vindea cu un leu. Socoteala () făceau, de 
obi<,eiu, la afârşitul lunei. P'atunci, eu eram 
slugă la unehiul meu. In dncul aăniei noastre în
căpeau UMprez.c«l ooşuri. Când ajungeam cu sa
nia Încărcată înaintea ferâriei lui Toader Lăeătu
şul, unde aveam să descă-reăm cărbunii, totdeauna 
ne întimpina un om <.-'U baroo roşie, cu blana de 
oaie, trasi!. peste fată, !până la ooehii mici şi negri, 
care sclipeau deasupra ei. Acesta ţinea 8()C()l.ea,1a 
cărbunilol" aduşi de tăTani. Ou toate că măsura 0-

bişnui tii era DOt}dl, UlIloori :ne probăl walD.umai din 
ochi. La întâia măsuTătoare, dri-eul TOstru a avut 
ull.~prezece coşuri, la a doua, eam după patruspre
zec.e zile, tot unaprezece. Şi când cel ce măsura, 
ne ooroii, mai târziu după o lună găai pentru a 
treia oară, niei mai mult nici rma.i puţin dMt 
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pe urma "conducerii" noastre... cuminţi, 
poate mâna de fier a. unui Bismarck al 
putea să facă ordine. :Mărturisim, însă, cu 
aceiaş sinceritate că, în ciuda tuturor o· 
pintirilor şi Mpiraţiilor de dictatură în par
tidulnaţional-român, suntem încă departe, 
foarte departe, de această vreme de îndru
mare naţională şi desinteresată a politicej 
noastrede partid. 

D. A. C. Popoviciu. n'a spus nimic nou, 
când, proclamând rezultatele binefăcătoare 
ale absolutismului lui Bismarck, a voit să 
proclame şi la noi un astfel de absolutism. 
X'a spus nimic nou, căci noi şi dimpreună 
cu noi au putut să constate toţi cei ce ju
decă şi cmnpenesc faptele cu logica minţ.ii 
neprevenite - că mulţi, prea mulţi dintre 
aşa numiţii noştri frunta.şi aspiră, colec
tiv sau individual, la rolul de dictator, de 
oondl:lcători Iără răspundere. 

Bismarck, admitem şi noi, a fost un 
îndrumător -a bsolutis tic, dar a fost în ace
l~ timp. o individuaJitate puteruică, o 
·minte .superioară, a.le cărui aspiraţii de 
dictator nu .s'au sprijinit numai pe o am~ 
bitie bolnavă. 

Unde să căutăm oare noi Bismarck-ul 
nostru care să poată spune că "el repre
zintă mentalit.atea naţiunei"? Cine să fie 
la noi ace,st Bismarck, care să îndrume 
politica noa.stră cu "cel mai intransigent 
absolutism" ? 

Ar fi să fie oare laşitatea sa. Vasile 
G oldiş? Sau' grandilocventul erou al vor
bel<>r asudwte Ştefan C. Pop? Sau maie
strul insulte lor şi al calorrmiilor A lexarl.Jl 
dru Vajda? Sau poat.e ar fi să fie d.Dr, 
Te-odor Mihali, care spre pildă despre im
portanţa ~drcini.skaţWi comitatense ştie 
at.âta că poţi pacta cu fişp8mtPeeaz*atn
lui p-entru a-ţi asigura propriul tAu cerc 
eklCtoral? 

Cine să fie acest Bismarck al Români
lor, care să reprezinta el "mentalitatea na
ţiunei" ? 

Poa.te iscusitul bărbat politic D. Va
ler Braniscc,. care pe vremea alegerilor a 

11 ooşuri. Atunci măsurătoTul zise: "V~ că la 
omul ăt3ta-i totdeauna rînduială". De atunci în
nainte 1l11mai îl însemna în catastiv, fără să-I mai 
măsoare. Unchiul umplea sania regulat, iar la 
~fârşitul fiecăre.i luni, prim6a plat41 pentru nu
mănll sltniiloraduse, de cât6 u.n.~prezeoe coşuri 
fiecare. ' 

Despre lucrul acesta-mi poV'eSti el mai târziu, 
de multe ori, câ;nd stam a.mândoi &Ub nucu! din 
faţa casei. 

"N oi ţănaiIlii", îmi spunoa unoehiul, "nl1 ara
reori, ()('ăram pe măsuJ'ător, j){mtrucăJ ne cerca 
des ffll măsurătoarea şi totuş măsura prea rar. 
Când era oova lipsă la sania unuia, acela 
pot.rivea cărbunii în 'COŞ, aţ\a fel, că ieşeau două
$rezece coşuri, pe dinafară erau cu vârf, )a'r in· 
lăuntru, Între bucăţile de ci:rbuni, 'Puteai băga 
pumnul. Când ee răe.turna C()(;lUl nu ee înţelegea, 
de aoeooa zic eu, că mîisura prea rar. Vecinii mei, 
ani de zile au făcut .aşa. Era o minune când nu 
era lipsă. Şi cum săniile mele fuseseră m~Ur!lte 
d~ trei ori la rind şi nu gAsiSe nimica lipsă, ba 
încă totJeauna pris08ea, îmi zise Neculae, vecinul 
meu: pentru tine-itare uşor, poţi să încarci cât 
vreru, {'ii nu -00 ce8TCă nimeni. - Ba nu, dricuJ 
sănii .ml"le are o măsură de unsp.rezooe coşuri -şi 
eu trebuie să încarc atât. - Pentru că nu eşti cu
minte, zise vecinu NecUlae. Doar nu i-oi duce eu. 
mai mult! Că şi aşa se imbogăţeşte cu cărbunii 
noştri, iar noi mundm şi ne târăim pe genunchi 
anul Întreg. Tai lemnul, îl despici, il arzi, şi-i 
.aduci cărbuni d~agata, toomai din ffl'Oerii mun
ţilor. N'ai simţit cât de amară-i pânea .a..~t.l ~ 
Ş'apoi ori cât de bine ai încărca, pe drum .se fări· 
mese ~i ~ împuţinează. La dreptul vorbind., ar 
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stat de vorbă cu toţi oamenii guvernului 
cari a.u voit .să stea cu el de vorbă - ca 
-să·] tl'agă cu toţii pe sfoară? Sau marele 
nostru organizat.or Dr. Ioan Suei-u, care, 
Hiră '8ă ştie ce "Tea, după ce a. fo..'lt priet.en 
cu toală ]Ul1lB<1. şi s'a certat cu toată lu
mea, a. ajuns azi cert.at cu sine insuş? Sau 
e să. fie d. Dr. r asile il! eştcr, care a rede
\rcnit. naţ,ionalist după ce guvernul ungu
resc nu i-a primit candidatura cu program 
guvell1amental? 

Unde să·i căutăm po Bismarck-ii no
şt.ri? Ar Ii să fie d. Dr. Iustin J[ ar.şicu, 
care a surghiunit. din casa sa ori ce carte 
românească? Sau inocenţii, sub raport in
teledllk'1I, Dt. Autel Grozda şi Dr. C01"ncl 
Iancu ? 

Sau poate Bismarck-ul Românilor vrea 
.să fie însuş d. AUTel C. Popoviciu, genera
lul viteaz care, strecurindu-se în toiul lup
tei dill linia de foc, a dat o pildă, vio cum 
poţi fugi mai cu profit? 

Ori undB am că uea. nu vedem nici e
nergia de acţiuno, nici forţa de judecată, 

'nici înţelegerea logică a faptelor şi, înainte 
de toate. nu vedem dragostea desintere
.~ati1 pentru idealul naţ.ional, care l'a carac
tf'rlzt pe Bismarck al Germanilor. Consta
t.ăm numai ambitii bolnăvicioase şi dontl 
j .). ţ ti oe-a parnml - cu OrI ce pre . 

Le lipseşte tuturor re8p(~tul convinge
rilor 'altora, pentru că ci fn.şişi n'au con
vmgen ... 

* 
Am puf-pa ~ă incheiăm a.ICl aC('1Ste rîn

dllri. ehtdi nu ni-~'ar impunt' câteva c..on
sidera.ţii şi dp alt ordin. 

Organul autorizat. al partidulUI llaţio
na!-rom{111, pus în seniciul unui absolutism 
reatiemarşi interesat, 'Teme de un an de 
zile a combătut, cu toate mijloacele, nu
mai convingerilB altora, pentru ca, distru
gându-Ie, să readucă în partid disciplina şi 
.solidaritatea - lipsei de convingeri. 

Dar c·ste un titlu de mâ'ndrie pentru 
noua generaţio tînără că nu s'a gă-sit în 
simlI ei nici un om do seaillîă care să':şi vân-
• • i 

tn,buisÎÎ.-i mii-soare acolo SUl.~ in pădure, nu ai-ci 
la fierărie, până u.llde ('ărbunii se ma".mă pe drum 
(',a făina. Aici fireşte d trebuie ~il fie mai puţin, ' 
dar trebuio ",il ştii a-ţi ajuta. - La vorbelo veci· 
llului i-am ră.~puri'S: şi <ro toate a<'fflt<f'.a eu .aduc 
tot lmspreZ{\i~ {>,(jşuri. - To cred, dar în pi),chll"e 
încarci douăe.pre.ztX'le, răl"punse el. Că bine Zi0i, 
i-am ră..<p'llns eu, trebuie îllcărca.t douăsprez.oco, 
dacă la fierârie aj ung unslYrelJeOO; dar oo-Î vinovat 
iiemrul, dadi cărbu'uii se maci'nă pe drum ? ~ă ... m· 
ratmul îţi ('.ere lln~P'I'('.u~\e şi tu trobuio Elă-i dai 
n:n""prez{I.)e. V Mit lucru! Să nu-ţi fii ţie duşman. 
- A,~t.an'i8.m SP:U<t.o(), dar pe sania următoare am 
in~ă.T{':at mai Tl1lţin, şi c.ivnd am aju:ns 1a iiorărie 
tremuram de frică. De data ast.a (\Ta lipsă, mib,:.
riltorul insă nu zioo nimic. Dacă mi-a reuşit odată, 
de 00 nu ,şi .Ia doua oară, imi gândii , l}i. a doua 
oară8!!Il Îlwărcat mai puţin. Şi dadi voi faoo o săp
tămână .aşa, at.unci ,·oi cruţ)a o ·sanie întreagă, şi 
îmi \"OI"' veni doisprezooe lei, pe degeaba. Buun. 
- Da, dragul meu. a.,'<ll pil'ă omul in ghiarele dia
,'ohliui. - Sla"\'ă Domnului, că îngerul meu pă
zitOr a fost mai cuminte d~t mine". 

"TRI B UN A~ 

ză comwgerile şi să se plmă în 8erviciul 
pom irilor reacţiollan~. Organul autorizat 
a fost nE~voit să-şi adune oondeie sîmbriaşe 
djn ceata celor cari văd în gazetărie ome
serie lucrati'pă pe care' o exerciti in slujba 
eelui eare te p]{lteşte mai bine, - şi nu 
o chemare pe -Gare o împline~ti în slujba 
neamului ş;i a unei cauze drept.e. 
• 

UaHwni lipsiţi de cOllvingere, călăuziţi 
numai de dorul de a parveni cu ori ce preţ 
şi conueie sâmbria.şo cari vor să stoarcă 
soldă cât mai gr8iSă ... 

Oare n'au răsărit yremilo cOl1dottien'
lor evului mediu? 

;, 

= 

Oracolul deJa Laicj. 
o dată istorică - pe care o salvăm. 

In. goana fwrrtunatecă a atâ1x>r întâmplări du
roroaoo câte ne-a hărăzit "i ne hărăzeşte me.reu 
înţclep.ciumea 'OOmitet.ului nostru naţional, lumea 
rromânoooSCă a scăpa.t di'D. .. edere irmportanţa it;w· 
rică a lUlJei date recente. Data acea&ta e 18 Ianua
Tie 1912. In Jl,{'-oo,<rtă zi memorabilă, a rupt anume 
d, Dr. V aler Brani..rw~ zăbranicul de mister in CRI"e 

00 imoo-obodise de atâta n-eme, in aooastă zi isto
rică pentr-u noi, oam văzut ţâşnin~ din ncro lumi-na 
·acootui proiectm de idei naţionale şi după in:le
lung.ate rătăciri PTim. beznă ne-am bucurat iarăşi 
de o alipă de înBeIlinaroa orizontului no,..~Ml po
litic. 

&ăpăra-roa. dUTffi,t\ a dăinuit În.-;ă numai o ('li
pă. .E:'a a pierit rnăpraz:nic şi lumea TOlllân~'~, 
lleobişnuită de ;multă vreIlle cu lumina, n'a avut 
timp :nici să .~ J.esmetiooa6(~ deplin pentru a ad
miN! în toată fnrmwţ,a lui strii.lueitDrul fenomen. 
Cât pe cit să ne sea,pe . .,i 'Două minU1lell ep.rea.scă, 
fericim insă hotărîrea noastră mai Ye<>he de a ii 
însărcinat pe unul din oOOm-vlltorii din tu!mul no
f:'tru a.'1t.l'ologic (,1] fiX8iN'.a, neoc.-ntenită Il 00101' f!{j 

se Î'nt.âmplă în Vt'i>titul turn de veghe dela Lugoj, 
'PN?\.."Um şi cu in:registrareaLuturor ....gomotelor ce 
Btilibat di'1l răstimpuri in riLstimpuri din aoel turn 
îrn caro - după cum intre.g norodul <;ilie - s'a 9ă
lu,;,lui.t acroditatul oracol al viet.ii 'Il<\.>.astre politictl, 
d. Dr. Valor Franisoo. 

Şi i.ată-ne azi, după aproaPe două 4'1 ăptămâni, 
în fericit.a situaţie de a salva o seamă de rev'€·laţii 

t ~ 

Unchiul 00 opri aci, da.}· eu "Dind .... ii :,tju POV9S

tea mai departe, Faall înt.rebat: "Cum de îngerul 
păzitor a fO.'ltt mai ou.mmte decât el ?" , 

.,,,De şa.sesau şaptf> ori am fă<.~t aşa", oonti
'llU3. unchiul, "dar tDtul e numai până 'la Q vreme. 
Intr'o zi .se porni un vil.nt cald de primăvară.
era loom'lli mai-n'te de Paşti - pe noi, cărbunarii,' 
R0U!m pe drum (lle cuprinse {) grija mare, deoarece, 
ennd su.tla un astf~\l de vânt., .măsu<ră·tarul era tot
doauTha mâniot:, că<-i 'DU putea dormi, avaa dure:i 
d-e C8.!p :şi era cu toaJle. Dacă mii>sura în zilole ·astea 
apoi [licioolllt.ă nu ieşea. bine.la cap, căuta pricină 
şi o1"roa plata pent.ru .mai mult timp. Intr'o asiel 
de Li, ne ;po'mi60ID un. şir întri'lg de ~ănii, eu Cl! 
sania mea erom oeI <liIn 'U'Mllil Mai înainte de a 
ajunge la iiorărie, to,~a:rÎlţ.ii mE>.i <>prÎră, şi vârîră 
între cărbtmi ce le &tiitea la indemână, ('.a lipAA ~ă 
nu fie bătătoare la ochi. Vecinul Nooulae vâră o 
l('-g~tuTă de fâm, ilişa <'li driC'Ul ~ănii -era umplut Cu 

vârf. Si1mergom, în plata DOlllnului! Ce-a da 
târgul şi' norocul. Mă.sml'itorul ~tepta acum in
naint.o& Iierăriei ~&irea si'inil1or. Dar nu privea 
in zori, să ne va-dă. Era fă:ră blană. invălit numai 
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ale oraoolului, 'j(""tit(> Iirf·'lw, ,~.n iU1()t.df>auna, su'tl 
specie a.eiernifati3. n~,\ tÎtrziu 1111 '{l târzi,~, di,~i ,11 
Brwnişte e un orac.ol ea:r~~ <'(' re~pe,>tă şi ştie "il (1) 
serve in,t«.n'aluTile d(, rig'xU".\ ,:,oo6ill{lu '~i ro"t;cu 
bim-elH'âllt.at ·mImai cu pril~juri so.).]tHllne, llUmRi 

in aeele clipe pline dt> o t.aÎ11il nepwtruuBă de Dm;i
torii de rind, cind g.minl ])«\iizut..al istO'l"lf'i d~ete> 
mină &Chimbări (\'io(illţklle in viata PVJX.:m~l .. )r. 

-'lai Va dt't'i păn~t "ii avem feri~ireade a'1 H~~ 
cult.a. 

Pe oi:itJ1UllC, ptl1>(lrile publicate în "Tribuna" (1., 
dd. Purt(';niB Cos.ma. şi nI'. Ioan l;fillU Uf'upra în 
c1e.ştiirilor n<.XJ.F.tre int.{~;nc .au fost Bit fie hărăzite 
unei mult dorite sehimbăTi în8prB bine; 8o!~hirn
baTf'. pi\ care noi ('.(·i iny~nmil.?iti de lupte 11'0 pu
,t,em de,;;Jll.,i in liniile ei mari. ci TIllTI1ai {'.('i in :;V.l 

re ~ă R"Uture laTlţurile \'l"emii şi să se avante me 
reu Ia inălţ~mea n-e,e a 'P'orsj)octivBi i8tori<-',O. Pri:n
tr'n,li <'OIUlrll ill,~tinm om{ffi('~"e. oadcvă1-at. am .. imtit 
şi noi superioritatea moraJii indrumătoaro ce :.1 

u'flIllspiru.t. fiin a.ceste părm i v{'ni t ... det,a oameni 
intxmt&!'tabili l1uperiuriai llO~tri. dl Br,mişt.e În>J:t 
.a slrăbă-eut dintr'o sing-urii oehiT€' im]X>rt.'l.nţa i':!i>

"ri~~ă <il momentului şi istoria îi illditl;! impt·;rios ,;ă'*i 
afÎTme fără esit.a.re calitat,e<a Jt.\ 01':11'01. 

H'U.'l" putea oare ca i'Il faza. dt} lnillţalx' ufmn~ri!, 
în care şi-.au făt'U!t oapariţiape t;C.(~ma .ioţiinoatlbrt> 
publi-c.e bărbaţi de prestigiul ~j talia. dlor l'osnUl 
şi Mihu, .să nu apară ~i dl lk \'alur Branis!)O in 
pkmitudinea .Iluwrităţri :"Jale de maa-e bi\.rbat al 
neBJIlului românesc? Fireşte <:il nu .flC putea, cin
.stit public 'romlines.c! Nu. -- mai alea că e eon,;a.
erat de tine cinstită opinie publică românească 
şi ca woo:d .al vieţ.ii noa~t.re politice, mai acum~l
lând - dU!pă eum bine ştim (~ toţii ~ ind atât€\.l 
alte .atribuţii de un ordirn etic superior, Ci.ne nn 
-jtie, de pildă. că d. Dr. Yaler Branişte e lumina 
'Şi fericirea lM.llatului; {~ine :nu ştie, că în ·trecu
tul reoeut, ·a sfi1rmat cu anna unei tăceri mai rf'
~isteI1t.e decât oţelul in oo['e .,unt îmbrăcaţi red.lc
torii "Tribun.ei" acuzaţii sub poV.'3J"a ('ărora s'ar fi 
prăbu?it ca fulgx,rată biatta noastră eiatA a "oţeli
ţilor" - şi cino nu ţltie. cii dacă o supremă neoo.,>i
tate maţională ar oore să iertăm pe {'(,i din Sodoma 
.autorizaţiwr, n'Q.m pucea illY(){'ll o .altă probă dn 
on€l3titate publj{~, de iIllotalilklle politică ircprv
şabilă şi de loialitate ab,...,lut.ă ,d.et~t po - da, pp 
dl Dr. Valer lli.a:uişU3 dda Lugoj. 
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Era deci firose, ca în ponile SodDmii noa.'l1Jre 
naţionale să le iasă d-lor Cosma şi Mihu Întrn 
în tiunp in are, nilIl1enea altul decât dJ OTaool naţio-, 
'IlaI. 

.. \.:r mai fi să reprOOuoom aici adâmcil{l row~lat.ii 
politice ale dIui O'I"a~'Ol, ca importanţa istorică a 
zilei in ea:re au apărut in Dărăbi.elu să poată fi 
inţelea8ă pc deplin. Aoest{' se.pot rezuma. in urmă- ' 
1o.a:re]e PUJlcte; 

• 
cu un şal. Aşteaptă !strigă eclol dintâi ~nii, care 
oprioo. AatAzi măsU1'ă.m!! - Gata-i! Am păţi.t-c. 
şoptiTă tovarăşii mei unul C,{ll:re 'altul, ia.r eu eătrto 
mine insumi: Dumnowul<l! Vecinul Noculae .:>e 
du9C la mi'i.surător şi-i Lise: măsuraţi, IIllăsul'.aţi~ noi 
in ori ce zi suntem prep:ă.tiţi. N wnai că SlUlt.cm 
lnainw.a sărbătorilor şi 'Il ',a\efi t.imp, avem nevoie 
de lemne pentru sfintelo Pa .. ti. - Nici o vorbă! 
Astăzi vom măsura &triga 8l~jhaşul, şi făcu oomn 
<,.elar c.(} tlveau"dă desl~r('e .să vie ou ooşurile lor:" 

"Şi cum t;'oa sfi1"'Şi;t povestea r' întrebai pe lU1-
chcaşul meu, după ~ , 

.,Cum să 00 sfârşeaacă! Intâiului dric i-a 1ip~it 
o jumătate de ooş. cel de .al Goil-ea a ajuns ·to<'.mai 
la măsură, ce1ui deal treilea i-,a li~it mai mu~t 
de un ~, CX'lui de al patrălea, care era <al vecinu
l11} X('('ul.ae, i-a lipsit iouă ~:ri şi ~l de al cin
ciloa .a aV"ut măsura deplină. Imi ştersei fruntea 
l'OIX"Xl-e ;::le sudori, 00 să nu mă vadă asudat şi blÎ
nuiala .să-i fie Cu tatât mai mare. Doscărcătorii i 1]

('opuseră ali golească sania mea, iar mă3urătnrul 
zist:!: Ei, asta-i 8anioa lui FJOTEIa, Ă3ta niciod.ttii 
n'aduce lip.oă, că-i om drept ~i am mart'l încr.od""r<.:: 

ivi O BI L E Lucrul solid şi preturile ieftine e cauza că numărul cumpărăforilor nostri zilnc să inmuliesc. 
..-:- Trusouri cOtnplete pentr1..'l mirese. ~ 

, Aranjamente admirabile pentru prânzitoare, dormitoare, saJoane şi odăi etc. TAR', LUCRATE CU GUST ŞI IEfTINE. 
să pot căpăta numai la fabrica de mobile aJui 

Szekely es Reti, rz~~~s:O~~[:re1i 
Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 

Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă plătire în rate. 
in provincie la dorint~ mergem in persoană şi arlWlrn bogatul nostru catalog ilustrat. 

'X:'ELEF'OS Nr. ~14. 

---

, ,. , 
1. 
.r 
f'. 
l' 
~ , 
'f , 
f '~ 

! 
I 
i 
I 
i 

i' II 
il :. ,. 
~ 

; 
; 



Pag.4 

1. C(\(\a,{'l' s(\ pott·('(',o ~l("i în yiaţl noastră int.erJ:lă e 
o rilsvrătlre a .. Tribun~i." t'ontra di9cipliuf'i de vanid 
si .a. romit('tulul. iar nu c«'~(\ MI 9t>U~ d. Co~m.a ~i 
Mihu. 

2. "Triblmt\," t'L111tinuÎÎ I,Î .ui ta-mpanÎtl nemotlvată. 
tnt'l'J]Ută a,nul Irr'cut ~i apli<'.1.tă in spnt<>lo romit(\tului. 

3. Comitf'tul a fost dator "ii auucă cuno~tu sa. ha
tariro dm 21 DeCI'Un'f(\ 1910. pe.llh"Ucă "Tribuna." a. dt>
dRrat singură c-ii nu s(!n('~t(\ PltrtiJului şi <'-R 1\ inde
pendentă. 

4. Comikltul n·.;]. hMiirit l;Î distrUI:NM "Tribunll", a 
fllB totu~i "Homu.nul" la Al\w pelltru('~ !OIi .. o ~per(\ l;U 

UI AUr,tf\S impotri\-a. riisHiititi.lor şi pGntru~.a. in chipul 
a('f),~ta. SI! - locallzere focul. euro p.rin O-eezarO:l .. Rom.l
nului" de pilda la .';;ibiin, ar Ii inCin5 llltrf'.J; noomul. 

5. Lor.,'llizundu-~(' focul suferă numai cei din Ar::td. 
toţi r,('il.alţi Homtlni Jllla Tisa ~i pilni11a ~[arro ~eagril 
sunt f('ti tl d~ ... alul'il{\ luptru. şi pot s3 mUllcNI.sci in 
liniş!{\. . 

6. Ol'Urolul -- d. Br.anî;:;to - va. mai vorbi. eu alt 
pril('j, c.fiJld dd. Co.sma. şi :\libu vor fi de 3.CON <:u ac.n
st(' pr(>mi,·;e n.le d ... ,sal". 

.('ii. dI D1'. V.alor Bmnişte ulai rotipiirft'ttA:l ''::u 
aewt prilej ~i .~T('.zoluţ.il111ilo" din 21 Dt~V(e 
HlIO ale ('Jumitetului, do.vodoşto numai perfecta 
d-&we loialitate. 

[a'tin cloci pe I'.Jllvktul nostru bll:l'bat sti~TUind 
"ffilin şi iIll:p€lrtUTbabil în ţ>Orele sa:l.o.ao personali-. 
t~1te pil"ovidanţiaUi - !'PT~ "i;noem nQaht.ră mau
~ăiHro a wtu.'l'or. Slăvit !-'.ă l'liruuuă bărbatul, ~l~
~'ită î11ţolcpci1l1l.ea lui. Afle deci, cu ·noi împreună, 
îutre.g norodul romimesc, cii cooaoo no suioe-ă lzi 
l'le toţi nu e un groaznic bl4:\5tmn naţional, ci o f .... 
riciro du {'.arc poateniciodatăn'amayut până '\Zi 
part(l. Tritim .-rt'duuri d.e muucA naţională .asiduu, 
do liuiţlte produ(.'ti,'o. şi dA:! Afu.:tiyu dl'ag'O.iW fril
tea,c:..:;ii. Ferici'N.la a.coo..~ <'<1 dator~ ,..N201u~iulli
lor" oomiwt'l.llu1, caro a ~a..h~t di<iCi'P1i.:na "şi nu
t.orÎt:l:wa, a prowmit mwriprimojd-ii 'Ilaţion.ale, a 
Pt1.~ ,~H<)mll1lul" lu Arad şi a localizat i~, -dîmd 
politiceiromu.neşti (l dopJ.illB libert,a,te de inflori, 
ff' priu apmpîat.3. distntgOO a T~,.u.tiţi100", 

Bwl inimilfJ! 
Do acum vrem&.l ,';1 ţ('sepo indel&t(~ ţ'iilul ('i 

do uital'6 pe11tru toat~) miroriile închipuite re atât 
de greu ll:c-nu munci>t iu a\.'JE>-,?ti ':.Lni din urma. Ge
n('.ratiilc din ,'iitor, VQr pTÎ\'i numai prin ~)t'\.,.t 
văI f{'1'm(>{~at mt.âmpli'irilo di'!l zilele noa..'Jt.re. ~j 
uitate ,",)1' riimiinn .. 'l ~:l'u Mdf'.au-oo chiar fap
wJo in{am,tnt(\ ,'litrihu1to azi iubituluino&tTll O'r.'l(,o} 
dt'la Lugoj, uitlib-.ada:ron dda Sa.'lC!l, u.itato pae
tl1:rilc ueL'l LUf,roj, lhl'b.'lW milogirilo din llntiş.'l.U1h~ 
le llli'niştriloT. ('{'OlK'.O :rt:\fţ'rer.iUtl Ln;să ~\ c~ şi FU000-

sel(~poht,i .... ~e l'l1term\ {'JkX'.al(>le a1'"t.icole ~i cauzcrii 
]:l'Olitiee din Dărăbi.elu V'(;i!' ,fi 'ajunse do ','looiaş 
soart.ă. }>îmă ehi,:\.! ~i aooia perlă de iuf-amio ()U 

in f'1. lloti1rit eli llU "a lip,:ji - şi f;ani'l1. a .avut tot 
unsp:roze('~) coşuri. - Cât de mult m'.:uu TUşin.at 
do mine însu-m.i, .atunci, lDid nu 'POţi să-ţi inchipui 
Petre. :'iil:surătontl avea. () pihere a~ da bunII. dM-
1)'Nj mine - dar eu mă m~ioom ca 11i ceilalţi. Ce 
am făcut dThpă aceea, gtin-deţlte-.tJo singur. Din zi 
în zi~ am· iueărca:t roiL-l'Ul'A 'Plină !;li run fost iar 
drept ca mai nain-w, cli. Miba s'o ia, mşelăcitIDM. 
nu-ti ajut.ă nimic". 

"Ei,ş'apoi! '/ e.xc1arrn.a.i au. 
"Cum ş'apai! .aoo]e Ş3.t;e sau şnptll coşuri le am 

pe ",miet şi tare,'! grele xilele bătrin~ii. - Şi ziei 
cii ţi-e l-"U'1loscut Toader Lo.cătu.·;mI ~" 

~,Da, 11 "'edeam prin crîşmă, că J>() .aool~ mer· 
geam !;li (ro pe vremea :aoeia". . 

.,Bin>o mă băiete. unclliu ~ Apropie de ·mine 
şi-mi şopti in taină: "Petre, ·di,agul mou, eu am 
strîng puţinele p:ll'.'llo. Să fioe lX.aw, <ro toţi, trei
,wrri de 1ei, poaile oo,~ mai :mult~ Şi şi aşa omul nu 
P0,'1oo lua nimic 'CU dâ.n~ml in mor mtmt. Cu vre.,) 
opt lei poate -că l'am in~lat 'pe Toader Lik:ătll~U. 
Rogu-oo, fii bun, de-i dă omului, ~â.'nd ·te-i Întâlni 
cu el. Dar -&ă nu te m~ <ŞaTpelo, să~i fq)ui dela 
cine, ~-pune-i nurrn.ai cel-a bunii lui, şi că:·i poate lua 
eu (''1lgtrtul curat. ~ :fi împă~M. w. suflet d.acă ai 
putea să"'1l1i Î'mplin~ti M.lglimi'D.t0a. a.9ta. Ce 'mare-l 
isp~!la şi câ:tdi) \lŞOr omul 'POQte cădea în ml&-
jt·le ei!" . ' : 

lată mi1rtUTlgil'ea unchiului ŞI t'.ând mă porni 
la oraş, imi dădu banii,' inM.';IUl'aţi şi i'l:lJdoiţi in
tr'un ooIţ, de 'Pânză albă. T'Meu·multă -vrome, pil
na 00 am ÎntUlnit pe Toader Lilc~t~ul şi po\--estea. 
U1lchiTtlui se ('.ano îrnvrehiae. In ftfârşit îl zării odată 
pe bătrînul m~ter. oaM &"ea ~apul alb ~ laptele 
şi-l văzui odihn:i;c.du-şi bătrîneţele în gră.diua OM-

8/l'tioolul tlngu;'ra~ al dlui Goldiş - ,'ti fi di<'ltrtuă 
de 3C(ri.aş fk)al'UL nemiloo.3ă, 

In lnchipuiw~'l un-ieiţilor nC\'j"W'i U'rrnavi. uri'!
~ in<Xmdiu ('.are ne mistufI a.ri - va. h1:1 nelărnn-
1'i t{>je 'înt,in-deri a~ unui mig.tct' şi dne .Il. şti să 
spună ahmci, că a~ lonoIlU'Lll gnmdiOl! ~i :totU1i 
-atât de bi~U' 00 datoieţtto 1'11 bllnă "par·t~ şi ci.n.sti
t:ul-u i pllLlici~t .<fela Lllg<)j Dr, r alor Bra.nişte, a
ooa.:nli 'POl'oonalitate de dia.ma:nt a vremilm noa
... !.r(\. ~'ll.c c/'irN:>i proporţii ro \"01' ccm.IDpi odat.ă <"1l 
Ln..t:l.,i por,.peotiva istorică n &X'.,.tOT nmnuri de 
am .. , 

Să curaţim viaţa publică. 
Amorul-uZ r Q,:;iJe Goldiş'u luat asupra-şi 

rolul să ... curdţcasci1. viata publictJ.. Asta 
o:r insemna nici mai mult nici mai puţin 
decăt ca un bandit, oare ar sta inai.71tcl'1 tri
bunalului, irf.U!1Ls pentru atentaic odioase 
la l'iata oamenilor cin,,,tiţi, întrebat asupra 
fapt'ului, ar nlsptmde cu ifos: 

- :1 m 'i.-'r1U sti ctmlţcsc t,'iaţa publică! 

Utl Goldi.ş este chemat să cureţe viaţa 
public-tI? Dar mUllca de asanare morali!. a 
!·itţii 710Q.stre de un an dc zile dureazcl toc
mai pentru eliminarea sa din viaţa publică 
pe carc a e.xploatat-o pentru interesele sale 
mârşat1 e. Când oamem 00 d. Cosma, [van 
şi Comşa 1i spun In faţtt. ctl i1ltcrescle sale 
meschine, au adus nenorocirea ace.asta a
supra unrui neani, criminalul mai are în
drclzn{'-ala să vorbeasccl de o curdţirc a vie-
f ii publi.c~prin el? . . 

In l1wntIl"lll de azi al murddriei sale, 
Illimitl'i. foaia comitetulu.i naţional, acest 
nuyşinat pablică următoarea 

Declaratie, 
In fata nemaipomenitel ÎnfamH, ce se SCf'Îe 

az.i Ia adresa mea În .. Tribuna" sub titlul: ,.SA 
curăţim viata publică", prin aceasta dau dreptul 
şi provo<: pe oricine. astfel şi pe toti redactorii, 
protedorii şi aderentii "Trlbunii"> ca să scruteze 
Întrea~a mea viatA publică şi· privată şi să dea pu
blicităţii tot ce ar afla Înfamant in această via.ă, 

Vasile Ooldiş. 

şuhri, gândimdu ... 'IC la fierăTia lui pe caro o VaD

du-sodo mult. Ii istori~i-i lX)\'OOt.Oa şi-i dădui cei 
opt l~,i. ' . 

"Câte nu trăieşt() ()1nul, daeă imbătrinoşte", în· 
gân/i bătrînul zimhind şi. se ridică treIDul'î.n:d. Da, 
d·ad mi-a'!" w'.VOia 'toţi eih·bun..arii banii, cu care 
m 'au în!;'(~lat! E-he-he, 00 bine ar fi! Săracii de ci, 
cât de pt08t trebuie să mii fi socotit ei. Da, da, 
a.~-i cine are dclum'U cu -vi'ies:rii fii cărbunarii, tre
buie să fie mi ochii in plrtru. Având incredere şi 
credinţĂ îm ei, de multe ori nu m&mfflm ... ăniilo, 
C'll.toQte ('.li Mnu.ia.m, că "n fieoa1"e nu erau mai mlllt 
.de<-.ât oţ)t <'D-I1l1ri ~i jumătate. Ba. ştiam lucMlTi]e 
:a;.;00a. -din.ai1ltte. Ei şi omul acela il '\'rut t!ă mii in· 
~le, 'lIi minţa-i faptă. Nooreptat,ea -flrebuie lIli'mi
cită. Eu p-rm)(l,<:;C ooi oOIpt lei, lângă ei mai pun î'Ilcii 
doiR~J'lAzeoe şi te rog &il-i .duci unchiului tău un 
poL Şi-i ~puno prin gura dbaJle s.ă dăruiaecă polul 
Q('I(', ... ta În num<lle meu unui om săroo şi cinstit, pc 
car0.4 ~(~e el. . .' " ' 

'P:3.pt.a blajinului băuln, mă pune Pe gindurI. 
A, ha, iini gândoom eu: "Doei dată hătrinul fierar 
era ţ>regăt>t la în~ăciunea cArbunarilor şi din
,?-ainte îşi S<'OaSe, din 8OOOtoo.1iî lipea din partea lor, 
lDSo. ,fără ca ei sA ştio.De--i (lşa. atunci Ba schimbă 
p.:t\'I(~toa, Florea, n'a .a\llt f()lo!i dela .săniile Cu 
li~ ci {J1.1s!inii1e 1lcelea el nu a'a lăsai iuşellt. 
- Ci<txW.tă·, judec.Rltă;;- fătul meU, , winţ.a . i·a 
f()~ ioa şi păoatul deci este.S'oIll' .spune şi altfel: 
Cine pril(ljui~ al)t'oop<>Jui .8ău un folos, eu gân
dul 9fH îm~e, 3~1a fără, îndoială săvâ.rşeşte în
~1ik.'Î'U.'l1e. Da, da, eMernirue sălbat.ică .a unui p0-

por ciMti·t. Gânduri rele BUDt, <L.r llu-i pu'tote Su
iJeteaS\.'ă .să le prefacă in ropte. Firea lor lo,in' 
găduie ",ii ~e_l'ăi" .~, o>:, . 

1 Februarie n.IOl2 

'.,'.:1 m rcprodu.i-O ÎntrCI1[j(f, drept dovadi 
a ctdmei cinismului omului fără obraz' 

carc contând pe dfSg'ustul firesc al oamţ' 
n;i/()r de omenie de a se ocupa cu murdă 
rii-le vieţii !tii, ~/idcază lumea cu acest ae1 
de· Îndri'i,;;ncaJă. Reproducem aici din n.r 
2"/1_. -1911 al .. Tribullci" o t.recere reped( 
în rn.'isUi. a rieţel "aS'anatorului" Goldiş. 
la carc n'a ştiut alfecra să ră-spundă dt;· 
cât că se lasa pligubit. 1 ată.ar-ticolul : 

. O răfuială. 
D, Vasile Goldiş, in nurnărul de. a:ti al 

"Romtmului" ru"-';puIlztmd unui articol al 
dlui Goga. serie ÎnLrB altele: 

... "Dw,:iid. O. (T'oga DU vrea să fie 
dintr'un aluat cu noi. ci prof~ru să fie 
dintr'un nluat. cu onii Sever Bocu şi Iosif 
Schf!opuI, dadi nu \TM să fie alnt,uri de 
Dr. Y. Lucaciu, Dr. T. 1!ihali, Dr. A. Vlad, 
Alex:. Yaida Iuliu Ma-Diu ci preferă să fie 
alilturi de ma.ngriştii Miron Grecu t Georgo 
1\nicu şi Pompeiu Dorca, amicii şi ade
renţii "de principii" ai călugărului Cioro
gari u, inchinându-se in "biscricu ţ<1" lui 
Iosif Sche-opul, o treaba dsale. De gusti-
bu.s. non ('.at dîsputan.du:m. • 

Dacă însă d. O. Goga., în acc<ulă socie· 
tate crN(\ că ar avea îndTepLăţirea să mo, 
rlizpze ]Ultlea, să faeă se1ecţionm'ea vaJo
rilor, să inf.eledualizeze (grozavă vorbă) 
politica românoMcă, a.tunci dsa este jertfa 
unei tragice sinamăgiri ori ~.'OiHşt€ .aă tragă 
toată "lum.ea romanească pe sfoară," 

Eun~ ştiu. nici nu vmau să caut din 
ce aluat sunt acei noi, cu care-i place diui 
Goldiş să 8e asemene, .-, eq. J,lţt-i "oi ase--' 
măna în nici un oa.z cu d. Go1~i~~:' d:l1'
c<lnd îmi aruncă, şi nu IWlltru inMiaoară 
ac~t at.ac pieziş, care pe lângă infamie 
mai Ullf\şte şi laşit,at.ea. sunt în drept să 
caut. din ce aluat ost.e format d. Goldiş, 
ea să-mi pot explica dispreţul ce se aSCUD· 
de în chipul aCk'sta laş în cuvintele sale. 

Să-I supunem deci pe d. Ooldi.ş .1"}a. 

măcar in fugă unei scurt.e analise, ca ~ă 
vooom din ce acu.rrl1ulare do energii mo' 

Tot de părerea asta ara d08.1' şi unchild FlorNl, 
când ii dădui banii. Nu mai -putea de bucurie când 
ii apu.sei eăToader Lăcli.hlşu l':a iertat ou toată 
inima. 

Amun insă altă grijă îl nelimi~, - -Un o1n 
sărac! de u,n.de să·l ial po omul ool..'3ă.rac şi d·i dai 
banii ~ Toţi .sătOllii, oe-i drept nu-s avuţi, dar .. li
rac nu-i nici ·UlUu1. Şi-;şi .adU9{) i8!ID.inte de· un bă
trin ce avea un 'Pj~ior de lemn, dtrui.a pădu.ra:ruI 
i-l rn.p--~ cu patul ~tei, pentrucă tI găsise, 3· 

dunând ră:şim:ă de pe &ooa.rţJi oopacilor. Aoela şchio
piHa .din Uf,'ein ~, oorJ}i'lld o ooaje de mălru, un 
han, iar dela .cei mai bogaţi dpăta şi câte u.n I{Qlo
grun. Câ.nd {'.ărbnnaruJ. 'FIoo-ea îi dădu oei 20 de 
lei, ('en,itoml îi ţinu mtrltl vreme pe palma do&
chigă, ii privea cu miraro' şi !!nll:l'mu:rll: "Ai mei 
să fitl t Şi pentru 00 1 SăNl'C doar nl1~, doaT că nu
mai din {'.And în când OOI'lŞ(',sc pe unde Pot..Dar, dă: 
dadi Dumnezeu i-n menit aă fioEl :Iti mei, atunci îmi 
cumţ)ă;r 3 C1tsă, zicând din stLflet': Bogdapl'OStlO! 

.. ' A V I Z. 
." Abonaţil cari nu şi-au reinoit incă. 

abonamentul sunt rugaţi prin aceasta' 
să binevoiască a-l reînoicât de curind 
ca să nu fim siliti a le sista ex')edarea 
ziarului. Restanţierii, sunt rugaţi să pIă .. , 
teascăşi restanţa' de abonament. . -

'.' Ad1ll. 'II TribulJeiH
• 

:" ... '" . .' .'~. i· t 
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l'ah" ~ ~.()at(! dsa. (l(',PSL dr'spTf~ţ m,îndtuf Ca S{:riitor. f' C](' o a,h,~lut.[l yal');In:. E 
i'Ă},re-l fa.ce să-şi dp.(,\. men."U proţi{}asa sa; istoric, rw s}wt?iaJitate .. CnscHwl in J\('{1-

pc~sonit drept h?~'JWn de compar<~ţiH a va-I dt~Ulia. Hon~.rtId,1 lJ :L'iU·a.?~(l c~ si~ul~an, ţ.ft. 
lOnlor mondo ~ l11tt>lt:ctuaJe 111 viaţa noa- DI'SC.hJ7.ător: flt' ("{u nout )fi cercetanle IH· 

"itră publică. " I torice, a er0iat, metode nouă ~i mai ales 
l-\rt-l privim ÎntfJ.i ,'mb raportul politic. originaÎI' dp inv(>~tigaţit~ ştiinţifică. Chia.r 

Ca ~_~;-n politic e pmtotipul jntl'sY1'ităţii de fii P!~ urma 'H'(·stl,j actÎ\·iti1ţi ştiinţifict~ ne
Garacter .'Şi a omului de eonvingeri. Pe al- am putut, a,Jpge cu om[mdrie spr.(:--ifică: 
tarui aC('"Btor conV'ngeri ~L adus cele mai nn rpnumit i~toric ungur, "l~Ulbl\'}ld, a, fost 
mari sacrificii. A suferit cfmmiţi, luni, a.ni dove.dit cu o ne-onestitate literară, plagiârr
de ziln. il, fost, om hogat, şI a sărăcit, e[{Jău- du-I pe d. Ooldi~. C;IU't, autoriUHO ~tiinţi
"jt de supremul principiu căruia i-a rămas I fică şi moraUi nu ducea un as tf(> 1 de om 
t:r('~nd~? o via~ă îIltrea~ă.: :.rrotul pnntru I 11: parlaJlll'nt111 ~ungu~·('.,S(,c. - ? (>xtra?~
flaţmne! Ar fl putut sa. fle profesor la. lima.r de bogata adlYJtate mal are nSl-
3ta.t, nu put.ealnsă primi slujbo dela. cluj- pită prin publica.ţiile periodi<:e. Vn~me de 
maJl~j' nea.mului, şi n'a primit. . Contele mai bine de un dfl.Ceniu c[tte articole cu 
,\pponyi, l'a. imbiat eu postul de secretar râ.'~und w>.deau lamina în .. ,!'ribuna Popo
de stat. Putea 1"1 să prImească acea..'it.a. din rului" şi În "Tribuna" t;:i mi ('rau iscălite, 
m~)na ~n~lÎ conto A~p6nyi: ~~. Şi n'.a pri: I t(>a.~e. prau alt~ (~lt.li (i.oldi~, Dar. pri:-iţi-i 
uut. Mlnlstru nu ŞtlU daea 1-8 a lrmbw.t sa ! actlYltatea prodJglOasa ce o d(\':lfaşora de 
ri.!. Rdllza in~ă la sigur. ).finciuna? Ca- Ull an de 7.11('. d~' e[md p director 1a, "Ro_ 
lomnia? Nu le eunoaşt.~. cel mult poate mânuI". Fiecare zi cu articolul S{UI lumi
iiin cxperir.nţa, cu alţ.ii. N'a minţit, n'a ca- nos. elocuent, adi'tIlc '5i ştiinţific. î 
lOTImÎt, niri atunci cf~nd ace8t!' a îi puteal~ Viaţa sa privată" - Ia el s'ar potrivi 
<~rllH'H vr~-un folos: lm c:m.h~ caro te. potI mai binA vorba, că e de cristal. Se poate 
pr?VoC'.~L 111 t,oat.o lmprp]llrarIl~). Ctl~'i.m~ul spune c[t aceasta. e-ste partea lui coa. mai 
JUl e .'lfant. A'el'asta. pare de altfel a fI ChKl.r tare. }Âtp ('urătf'nia insn~. In Bra$o\' , cftt 
m:tte~ia pl:irnă, \'ol'~a lui ~'i:!r1yl,e, a fiinţei a stat prof('${)r,' a trăit c;~ o călugăriţă, în 
tUl: sm~erlt ~t.l'a. O 'J:l1al:ă m~u,~lJ'e, c.a.re la Lipova ea o· muceniţă. ~'a fost stâip de 
do. ()oldlŞ î~I mll"SIH'şte nnr>dlat sarema de cafem.le, n'a pPrff-cut nopţ,ile la. cărţi, n'a 
;J,-l di'OFlPbl raloarf'a re,aIă, do valoa:rra I r[tmas dator nici odată nimf.tnui, n'a neno-
11pa.~·!'17.tă. Insmrşit un~m pe ~r: ţi~l J:oţi I rocit If'o!1wi, nu-l ajung blest('lmel{' marue
don tot.d('a~ma. nu numal (:a pnetm CI,ŞI .ea lor nenorocit{" om in fine a c{llui via,ţă e 
adw'rsar. ( ald. devota.t, ŞI bun ca. prwtm. o adevărată simf.onie intimă. care r[tSUnrl 
J<)j?,l~ OlH'st şi d~ept, ea<1dve:"ar~ Ast.a e o pe toate strunC'le. dmd incerci să le incor
upln~Ulle CHn~nta (~(Ispn~ d. (roldlş. E. drept di'zi. llu astf,'l de om împrflştie în jurul 
(':1, .~<tn:i P? rand Şl:a. e~:m tradat tOţI pr~c- stm o atmosf('ră de !1('inchipuit[t <Hh'ltpri-
1l.Illl ~',aţl l-a, <lXUt. ,10 Vlaţ~,. ('ce·ace C 0.111- ta.te morală şi arp nf'upilrnt t.().ltl' atribu
d!~atlO .u;:"tul de ~lgllră ca-1 va, traua. y p~' tPle IXlSibîh~ de a faco pf> moralizafor'ul 
/'1'1 c.an 11 va mal avea" nu emnva sa. va ,'oci~t1ţii . 
i,ripiţi Însă judec.ata: ii jt'rtfia pent.ru bi·:-; <. 

nele public. C[tei birH'le public mai pre.sus Din oric~ perspC'divă rai privi, îi gii-
de toate. Mai presus şi de pr:ietinii. ~:"5ti desăvfirşiroa. J a de pild!t sentimen

tul desjIlterC'~':lării, până la. ce limită il ştie 
împinge. A slujit 15 ori 1 () ani ea profesor 
în Braşov. Chemat la Arad, de interese su
p(-rioare de a organiza Aradu1 şi a determi
na a.ici un c.urent de muncă culturală, el 
nu pregl~tă să-şi hvw postul şi pe ctmd al
tul, ar fi cerşit atestate medicale că e bol
nav, neputincios, el renUllţ.ă la o pensie, 
pe care ar putea,-o câştiga pc aceasta calc 
şi caro ar ÎnSPJl111a a frusLra modestele ve
nite ale şeoalp1or din Braşov şi vine la 
Arad unde unehiul său, episoopul Goldiş 
ii face numai deC<1t adaos pl~rsonal, ceeace 
n'are nici unul din asesorii mai vechi în 
anii de slujbă, renunţIt fireşte şi la acesta, 
căci nu-1 poate primi H'iră a aduce o jig
nire altora şi mai ales o ştirbire reput.aţiei 
sale de om puritan şi imaculat. 

Ca inteligL\nţ.ă, foarte oomplicat. O 
:inteligenţă, vie, scftp{trrtt'oare, largă, ~pon
tanti. ştiinţifică . .su e o inteligr-nţrt a po
t rivelii, a. tertipurilor, a şumpurilol'. Om 
cu o '·(J..st·ă, suprafaţfi, est.e tot, at:.ît de a· 
dtme. Orator, - distins. Rcriitor. - şi 
ma.i distins. Di:.'tCursurile .qale din Came.ră 
,:mnt toate I)ătnmse de acea,notă a, intran
.'ligenţei Yig-uroa,,,e. eare pstc caraderistica 
firiJor alese. ne chte ori şi~a ridica.t CUVeÎn

tul, totdeauna. a. st.îrnit furtuni. ('l'a omul 
e.JI mai dujmănit în Camerii .. Alţii se mai 
potrivnau împrcjl1r~HiJor, Ci1t.C o adulaţiu
ne la, adrf'!'3a lui .:\ pponyi. do a.um ei A p
lK)IlyÎ care privea. de pc ga.lerie, câte un 
<'uvtmt df'spre "unitatea na-ţiunei mn.ghia-
1''0'', câte un discurs despre alcoolism, des
pre cr(~şterea g[lndacilordo mătase, la dân
,;:;ul nimic, numai intraiflsig{1nţă de idei, 
f";jrt;ii, yervi"t şi neinduplecare. Mai a1~s in 
l'apoduriJe cu renega.ţii '. neamului a fost 
dB o exemplară stră.~nicie. C<Înd unchiul 
!')u,u Iosif Goldiş, tradase ca Manf,rra azi 
partidul national, el fu cel dintâi caro rupsn 
ori ee kgilturi cu dtmsul şi ca un nou Bru
tu~, ra. executat. Ce-i drept mai târziu a 
voLat L'U dtmsul 1<1 aJegerea de OpiSCDP în 
Arad. dar JHlIllai după ce a primit asigu
J'a!'8[f di va. ]U<T(1 p"'utru partidul naţional. 
e'tl Hurdp<1 n'a. voit să '9tea nici'odată de 

Un capitol ieS'ar cuveni adi\'iUtţii sale 
neobosite şi rodni('l~ în fruntea. Asociaţiei 
culturale din Arad şi pe celelalte terene 
bis(~riceşti, şcolare şi fondaţionale da.r 
mai alelol pe teren uI sU'truinţelor titanice 
ce a depus pentu închegarea societăţii şi 
pcnt.ru pacea şi iubirea frăţească între oa
meni de care c nea.părtă nevoie ca să poţi 
munci în tăcere şi să creezi ,~i să adânceşti 
simţ.ămintele '5ia.5ezălmintele naţionalB. 
Dar astea nu pot intra în cadrul modest 
al unui articol. 

vttrbZi, a.ltii, au băut "pertu" cu Şf"g'hescu Gloria cea mai mare apoi, pe ero Î!S
l'au llmi1it, .,ff'goneratDrul nea.mului", dân- toria o va lega de·a dreptul de numele lui. 
~ul i-a străpuns totdeauna. cu .privirea sa (~ste, cea pe care şi-a câştigat-o anul trpcut 
fulW'rătoaro de disproţ şi osândă. Cu Man- la .,Vas·', data, i8torieă dela care incepE' 
~ra.j ce să mai spun~m. O şţiu ţoţi. . ' noua viaţă a partidului na.ţional. A(~e-Bt 

/ 
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fapt. chiar ~ingll!' il învr('dnic('~tn la recu-
no.'itinta POHt.Hit~iţii. .. 

Plămădit dintr'un asUl'! de aluat care 
pO[lrtă: in sine întreg titJul de nobleţrl., aluat 
e:\irafin, subtil 1:'i r3Jinat, 'Îmi zic şi cu că, 
d. Gog-a face într'adevăr rău, că nu vrea 
să fje~'diIltr'un aluat cu domnul Goldi::1 şi 
prefer[t să fif~ dintr'un aluat cu -' mine. Ii 
mai SpUSf\'ie cam ,;lCl'st lucru dlui Hoga şi 
d. Vaida că nu-!?i $tit' alegepriebhii dsa 
şi-a. ,~tiut. aJege unul, c ... u·c i·a şi dat man
dat. In politieu' nu te suie nici talentul, nici 
vre,dnic.iile, nici de cele mai multe ori me
ritul. ln politică H' suie 'o favoare a mo
mentului, de mnltf' ori iscusinţ.a. în ale
gen-a pridinilor, însfârşit o mulţime de 
a.lte ein'uDlstanţf!. 

Eu din toate ~H'r'stf' glurii n':uu nici una. 
Orn cu grpşf'li. cu pCH~ate, care a.m făcut 
in tin('n·l.eh~ nH'lt~ şi, dito oda.iti, nu mă: 
sfie:-:.c a o Illărturisi. îmi pJaGc s{t fac şi azi 
chefuri, care am jUNt, a.zi nu m<.u joc, şi 
cărţi, care am Hteut şi asta singur o re
gn.>t şi datorii, căci a tre.buit mult să ge.m • 
pună ee am putut sIt le plrttesc, - cu in
voc toată blln~n'oinţa. ,semenului meu pe 
.SDama bietelor melc tinereţe. Căci ele imi 
sunt scormonite acum de judecătorii mei 
neînduraţi şi Irtră prihană, ca d. Goldiş şi 
consoţii. Şi dacă mai pot avea şi un alt. m
gret, e că observ în c1ipdf' astea că vorbesc 
şi eu dl' tineH'ţele mele ca despre ceva el~ 
a fost. De <l,"n.a, îmi pare mai râu. Căci mi-
le iub0se cu toate neajunsurile şi sminte
lele lor. X ll-S nici Ifnpmbru în comitet, nici 
deplltat, nici fnmta.ş, dintre cei dintâi. Pe 
urma muncei mple grele şi ingrat-B ce să
viu\';i('sc cu tot idealil'ilrml ee mi-a mai ră
mas, nu pot răs[l.l'i asmenea glorii. Şi dacă 
n'a,5 fi atât de calomniat şi do ponegrit d{~ 
d. Holdiş şi eonsoţii, cmn sunt, mi-aŞ în
ehipui că n'am nici una.. A~t.a una îooăo 
am. ~i bănuesc că astJA va fi indemnat şj 
PI~ d. Goga să mă prefere pe mine. 

:1 rad. 2:3 DecemvrÎe 1911. 

Sever Doeu. 

Intrebăm. nu pe VaBile Goldiş, ci Pî' 
orlec om cinstit, faptele de mai sus, pe 
cari te,.,abdcI hârtia nu sUlnt suficente! 
Să venÎm şi cu faptele sale pe care nu le 
rabdă h ârti,a ? .ve leagă !ăgă,duinţa făcută 
de atâtca ori cătrp public că-l vom feri de 
sentimcntttl scârbei. Kc leagă bunul ~o
Stl'U s1:mt dc a nu scormoni ·în. gunoi. Faţă 
de tupeul extraordinar al lui Goldl:Ş, în~~ă 
cerem. totuşi scuzele cctitorilor 'OOştrî sprf' 
a-i. putea pUl!e o singurăîntrcbare: 

Adevărat este ori ba, că D= Ta de 12 
ani de zile furi o nenorocită femee cu 
câte 100 cor. lunar, pe care ai păcă .. 
(U=o in faţa notarului public să se În .. 
creadă cuvânfului D .. Tale 'şi să nu-şi 
~a pretensiunea sa justă la protocol? 
I . 

Declarăm, că cu celelalte {apte ale lu~ 
'Vasile Ooldiş, pel~tru 'respectul presei 
noa~qtre nu ne vom mai ocupa 1n ziar, nu
m,ai intr"atât încât ele pot sta în vre-o Te" 

. Icrinţă cu viaţa p1tblicii. Pentnt ca însd 
.,aganato1'Hl" T'a.'lilc Goldiş, să fie clasat. 
'IU după î'l~drăsnelile sale, ci după laptel': 
qale le vom pubica pe acestea într'o lYro~ 
~u'1"ă, pc care nn sunt datori sit d citeaScă 
toţi cetitorii noştri, ci numai cei ca,", 
~·rt:au să ştie~ cine c Vasile Goldiş. 
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Tăciunaril. 
"Trilnmam 0$$0 delendam". 

ffRomâ.ntol" • 

Pe wlwr,' duce Ort)~uJ. un vItei pungă-to,., 
E 8tr'i(fătul de· moarle al blândului Bihor, 
Pe"tllt:aruJ n()pt,:i. cade .. cwm cade je.rffă mie~u., 
Au l1'auzi-fi su~pinul pă.mântului lui G(':lu~ 
Ca viers-ul iri.st al Mă·rei de vânturi lriciuite 
Ră.~'u:J1ă fll<l~ de. ja.le în zările cCŢ'nite, 
B suflduJ ce '71 ghiare. -îl gâ{ut-e amaruI, -
Au n'auzi.ţt·, ?/<"mc-Nli.ci .. cum flMn!' azi SdlmaT'u1? 
iji cui bul doi.nei sfinte trc.'!u.re 'nfiorat, 

. (Jă.('1' t!â'nful pu,~t1i.rei pătruns-a în Băna..t. 
71' I)ori; toti s'adună cu. t'unet infernal 

Să '-nfuJ1c.cc lumina străi.nulu·i A·rde.a-l, 
In scrâ{o-niluri de tigru. re.voUa lu.i se curmă~ 
[)P-(1: parc di ace,~ta e ce<l~~ld 11li di.n ur·m.ă, 
Alba-ellliş,: cer'1le·şte cu.raful lUI: t'cRtmânt. 
Bi durcms dO/.ll-e-.:dc goromd nost'ru sfânt. 

'In praf uiJaJă zace. a 'Viarel: (.a.rc spo.dâ 
Şi 'n .~f{)l 9roU1l' dc-a~'1upro-i fre.c pâ,~âri- mar·i de 

pradJi. 

$;'1/ zi./eJ.e UU,stM de patimi \~i .qrm jall' 
Voi J>u7U'ţi crllgul lume-i şi stele·le la cale, 
Priviti 1.11 wlul ve.rele ce-ale.argă pe perete. 
11li01'tockiaţi discursu.ri, organizaţi baru:Mtc. 
Pătnl1l1i dt~. roluJ. t'os/'ru, aÎ.a·(!. pe pământ, 
l'orlliră-ţi lupl.a sfântă cu 111o-ri.le de vânt, 
Iar dacă t'i-8e ,~pulle că r'a.ţi gre~'it cărarea, 
(la să orbiti o lume, af,1: inventat Trwroo t 
j)i.~pret ]X' 1'0;, 1l('.voln ici păcatului robîţi. 
Pe cei ma?: bml a-l vORfru. aţi t'rut .<Wrl ră.'!li.gniţi. 
Voi, pufr('d~ Cai.(]fe şi. fari.iF}i p-iz1n-at'i, 
Oei coboriţi cu sele la rolul de suta.şi. 
Voi mre tem pIuI nosi'ro l'afi prefăcut -în piată~ 
C(l să prostiţi l1/frodul cu gf',,~tu.ri de ]Xli-aţă., 
Voi, care f»·c.fă<'ură(i. altarul În t-arabă1 

"TR IB UN AR 

Declaraţie. 
Am tot cruut cj dad nil singur, indemaat de ua 

mInimal simţ de coreclitat~ vOI' veni În cele din ar 
mi patronii ziarului autorizat sl·1 sileasci pe d. 
GoldÎJ, sj'tuÎ extradeze pe mişelul care a atentat 
la cinstea mea personală în ziarul ,,Românul". 
Căci nu poate fi admis, ca un ziar cinmt să În
g/jdue atacuri de felul acestuia sub - anonimat. 
A.sta cred că e indiscutabil. 

Mi-se pare jasă că atât el director cât şi c0-

mitetul de redacţie se află in punctul acesta intr'o 
situatie dificilă. Căci peBtn& a'l eJdrada pe autor, 
ar trebui sA'J edradeze Însuş pe d.. Goldiş. Iar a
ceasta abnegaţie, mai ales dlui Goldi" de a se el[ 
trada pe sine insuş, recunOsc, e prea mult să ii o 
ceri. E mai bine şi mai comod, ori cât ar fi de 184, 
procedeul: să stee la spatele lui Hitlmăgian, 01'1 

la spatele celor ce'J Înconjoară zi de zi pe d. Goldiş 
cu ciomege le. Aceasta ÎDtră În psioologia ,tasa
natorilor de moravuri". 

In faţa acestor Împrejurări m'am risgândit 
să mă duc totuşi la proces şi cu - d. Hălmăgian. 
Am dat azi procură pentru un nOU proces împotri. 
va ziarului autorizat. Nu sunt d. Goldiş, ca să pot 
răbda acuze infamante asupra mea. Mi voi .,Ii
fui deci cu adevărul" cum m'a Îndrumat d. Goldif, 
căci mişeii au acum o altă chemare: . .,să asaneze 
moravurile". 

La ins-ultele "Româ.nuluj" de azi inainte na 
voi mai răspunde. 

Arad, 31 Ianuarie 1912. 

1 februarie n. 1912 

}Xi B.d!'('sa dvoa.'Jt.ră, -ca ,'it\. binovOlţi a 
t.ranspune c-omitetului "Fundaţiunei .uv 
Marcu". et\reia îi donez stftna a.ceatl~ C 
}p·darf\a in forma de mai su.s () voi oon' 
rma--o şi mai df'parto, iar sumele oolect8-
în fie-eure a.n le voi folosi pentru VTe-\ 

scop fil.antropic. 
Cu deosebită stimă.: 

Dr. George Gârda, adv-. 

Cronici Ixternl 
Bulgaria principat ru!ieSC. In năzuin:ţ& 1< 

<'Htre BO.'lfor RUţli;j au cilutolrt .să ocupe t.>t terÎitnrl 

()e ee iIltti'1lde până arolo -şi atâta -cât au putut a 
fiirot a{x'llo....ro. Chiar 'răll'boiul oda 1877 /!l'a fost d 

ct1t l'-('zul1Jatul năzuinţ.ei lor ~i 8lili pretextul ~ 
a .sclpa pe fraţii .,la"i de mb jugul t.\lrC0SC, a 
vrut .;ă cuooroaseă Hullgal'i« eliToi-a pe -&tunci Î1 

('.epuseră (iliiar siH zică "Zadunaisoai-a. guber.nia' 
adicii gubm-ni·a.de ~",te Dunăre. Dar nu DU!II1al ~ 
tâta, ci în po111elnit.-ul Df'sfirşit de .titulaturi al 
Ţarului -au pu.'! şi :po -aeela de "P'I"wcipe al Burg~ 
riei" caro să păst.rcw tji pîmil astuzi. Şi Pffi1tnl e: 
wni vorba d .. ·,sprc ·tWMs-ta, ."OOOtill1 eli e hine să re 
prod'\l:OeUl hmgul \}i'r .n] tit.luri:lor ·illUpăr-atlllui Ru 
siei, .duvă u-eazul public-aol la 11 I~l.:numie ou.rent 
prin oare ,<;1} î.ndH'.(l <mlYimţiUile.a do pcfl.l.-uit înt.r~ 

Rusia, Anglia ,'Si .T aponia. 

l'at.ă-l: 

lJi-<11'Cţ-i in loc de rU1/ă cle1'et1-tllri de babă. I 
Dispret pc poi, 1'u.şillca străbunilor m.ei mari, =====-============--===---==-=0 

"Koi N,ioolu:o.al H.Jt'u, impliNit ~i ,singur stii· 
pâ.ni·oor al Moaoo,,~i, Kim-ului, Vlad iim i-r.sc-ului. 

NovogorocloruJui; Ţ~tr .al Ku..nnu:l:ui, Ţair al As 
trahlIDului, TRr .al Pol(miei, Ţal' al Siboriei, Ţar 
al Tau-riJo-Herso.nuJui. Taral {}MLZiuioi, Ţ4\l" of 
Pel.oov-ttlui ~ .M-nr'e Prin-eipo .al &molOIlS{'!C-111 u.i. 
Lituani(li, VoliniQi, P~li~i ~i. i'Ut:l.a'Udoit·~..rm: 
cipe al ESil{lndioi, Lifl(l&lldioi, Kml·.ll.11dil'j :;ri s.:. 
mig.al i(\j, al Sa:m'j.gh-iii(\i, l~\l<"'lt~~'--ului. Karclloi, 
T\-wuJul, iJugar.;;.\-;.·JulLi, _P.orm-ului, Vootsk-llJ.u::i, 
llul-g'arici ~j -lll .altora; st..n.pimit.or şi Mare PrSn
cipo al J\Q\'gmodului, Cerni~,(HruJui., ltoa.zal1~k-· 

\lJni. l'oloo.k--ului, .Th:x<l1ov-ullui, larOblov-ullli, lk
k..wTSk1lhli, U u-(fl'\.-;k-uIlui, Obd<rrsk-ului. Kondj· 
il"-k-'ului, Vite1:,.;k-ului, l\lutit;lll'\'sk·udui şi :a intre~ 
geipărij nlJl"l3.iee; domnitor .al ţiJmtmilO1' Iver-sk. 
Kal"t:alin-sk '11 Kahardins.k şi ~l p1'odnciilor .U'

mon-eşt.i, ·al C~)r,eaziei şi T-llJ'{·.ho·tt.a.Tl1l1ui; m~ni
tor al Xo-n'(ogioi, prilleipo al '&·Mezvig-GodIt.t.Mn
ului, Storll1JLrn,~k-ului, Di.t.Ul-llTl'OOllsk·'\l.lui, Ohhm
bur guJui, etc., cl.c., ele." 

Di.sprl'ţ pc V01: de-a pnru ri. n('me-7'nici tlt.ciunal';.' 

V'a pus ~t~ri al: lurmc,i o sOI},f'te nc'nţele-aptă, 
Când haiielc fljjmând~ spre turmă 8C îndreaptă. 
(Jondv..cători ai oastei t 1' a IJl1B un crud desti.n, 
Dând roitori din noapte du§nw..nii llo~tri t'in. 
Şi, pcnf,r-ut:a ,.frtrn(aşu./:' nefur/'lJ;raf să doarmii, 
Ucideţi sClllinclct ce vrea să dect alarmă?'? 
In lături, cio<:li ne,q-ri, eroi de carn<lPaI, 
roi, um b re ce v' a.şf c-rn eti pe-al lWS fru i<.l eal.! 
Păcatul tlă e frate, m-inciwlw.vă e sorii~ , 
De-ae{'('(/ nu mai l.·l:ne mâr(·.a(a auroră, 
De-aceea nu ră.-<are al 11-0s(ru dulce, .<toaTe, 

Când nea,mu 'nfreg aşteaptă ,,0 dre.ctpt-ă 8ărM-
toare·'. 

Al 11O.~fru e.fJle darul de soare şi lumină.., 
A 1UJa.'1lră e credinţa în ziua ce-o să t'inăl 
Al nostru e indemnul ce trepe 'n .zări departe: 
~Defte.a-ptăAe, Ronuine, din somnul cel de 

moarte:" 

Şi'n ti:n"p ce ,q'T"eU dispreţul .se- l-a.<iă pe.'?fe voi, 
Cu noi este Lumina, triumfUl e Ctt noi! ..• 

T. ~iron. 

.= 

Cel ma; ftvmos, ... al elf'gant calendar pe 1912 
e neapărat G.lkndarul 

"Lumea ilustrată'~ 
eo"line 160 .,ar. cu Mgate, variate ,i admirabil 
reuşite IlUSlratiunj ti tiplrit pe "'Arti ... de lux -
Op.pozit general; Librăria Ig, Hen, Bucurf'stl 
România. - Pretul Cor. 1 SIl. - Se aliA de vân· 
zare şi la -LibrAria Tribuneic. - Porto 20 f.itri. 

Teleton Nr.467. 

o iell. salatari. 
D. Dr. Gh-f~l":th(l Guron, advO<'at în FăRCt, a 

adI'\.,,;;at ziurul'ui ,.DrupeluJ" uMUlltoarea eerisoare: 

Deja dela îIlC(~pllt.ulaetivităţii mele 
ca advocat. multor clienţi do-ai mei, oca-
7:ional, le ffl..ceam mai mult-e mici servicii 
juridice, parte informativo, parte de aJtă 
natură, pentru cari servicii de regulă, îmi 
ofereau oar(>-care onora!'f', cari de regulă 
na II aşa de mici. de mai bine renunţam la 
ele. N II am frlcut însă. bine. deoarece cJf'11ţii 
mei contau la ac('ea, că pentru serviciul 
făcut. au slt-mi pll'ttească ceva şi când ve
deau cIt eu renunţ la. platft, <suma care era 
df'stinată pentru mine. o beau in birluri şi 
H.stfel banii llCl'şbasistema.tic ajungeau in 
mfmi st.răinf'. Yăz.înd, că bunăvoinţa mea 
nu are f(·zultat.ul dOIit de mine, m'am cu
get-a.t. că totuş va fi mai bin('. dacă banii 
aC(\5tia îi voi aduna eu, ca apoi ~ă-i folo-
1000K\'3c în {avorul naţiunei române. ldeia 
aceasta am şi realizat-o. Am l{u;at să îmi 
fadi o puşculiţ.ă (piesă) de t.inichea cu Iăcă.t. 
pe ea. şi in puşculiţa a.ceasta. am aduna.t 
toţi creiţarii. cari mai naint-e .se cheltuiau 
pe băuturi spÎrlllo.viC. Acuma e anul de 
citnd am început colecta aceast.a. Descuind 
puşculiţa am aflat. în ea o .'3umă de 98 COT. 

70 bani, .'Sumă adunată aşa zicând criţari 
de eriţari. Suma aceasta am întregit-<> la 
100 cor. şi cu poşta de ast{u7,i am trimis·o 

A~ d.aT, -eu ,tooaw cii. de fapt Buj~aTi0 a f().';t PTc.:'l. 
puţin RlLb stJi.pimiroa ltllŞ i lor , -atâta {'.:it u stat 
:aI'Il'lla'OOle lor po;,;t,e Dunliro - .totuşi .00 d'l'cpt thă
~ :regat. 'llK\Î odaM n'a incet.at 8ă fio eoootit ca (> 

provin-ci'ei ru;:,oas·c.ă -şi numelo lui.să fie trecut 

prmtJre titlurile "Ţ.aTih:>r tutu:ro:r Ruşilor" . 
. Aooaat.a În.',onmoazii di Ruşii n'·uu renunţat. 

În<,ă la pl:anul ,lw de a c'Ue61'i Bulgaria, pentrmca 
IlUItful mai U~ ~ă poat-ă pune stăpâ.11iro po in
t/Jr('3f:'& Poni:n..c;ulă IXtlcanică. sau col puţin pe (} 
pllrte împreună cu Constantinopolul, lăAAt p-rin 
testamenit. 00 Petru ~l M~t-re "iitoorelol' gonm-aţl i 

,,&>.ara". . 

• -. . Iare magazin de trăsuri folosite . 
Kardos Gyula, ~~ 

nOUl ŞI 

.;~~'~._~~~ . Pregătesc 'memri de fterar, !'otar, selar. de lustruit ~ . .Jl ~~t~> şi 0Iict reparArl de branşa aceasta, cu preturile cele 

,'~;'<> lr::"~~ cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară. n13i moderate - Prf'ţ 'Urent gratis şi franco. - T"t 
Ten'lesvaf---GyarvAroR, ~1 ~fii" ai'i se pot că~ta obnibuse oentru 6 persoane, cară l' ',;-? . ' •. 

Haroulkiri .. ty.ut 14-... ,... (Casa. proprie). --, _./ '-.> ! \- -1~. funebre, felurite că'ute ~lanjane'<II cU p'eturi ma 1erate 

i 
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" 
Martirul" calomniei. 

, De t.:NÎ z.il.o incoa.c'i. NIllilrtirul" ("~Iomn.ie.i oforli {'d 
lLa.i dhlgU!l-tător !lp~~ol ~ 8t.ril7,il~ A.ra,dului. Incon
jura.t de 16--20 ~i tnarma.~ cu ciOOlt\ll'6. zise bastoa.no. 
~ 1>1e-a.că la ~lujbă ~ rin~ dcl& slujbă - S('Creta.l'l.ll 
oon/lh'ltorului ,din' Arad. 

In ur~ convoiului !'oe adună curioşi c.a.rî fac rrchl 
mari • .oe-.ştiind Ce ~}()medie e. Căoi vad numai un olll 

:;palid-Dă..mântiu. in fată cu expr{'.~ja. vădită a. groaz.-.i. 
~mpreinlUit de o droa.ie- de oamt'.ni cu bastoane. cari il 
ofl,SOOTteazA dela. poaJ"ta eons.i:>toTUlui până La poarta 10-
rminţei t'alt~ - şiîndArăt. 

- Nu e nimic! explk.ă unul dintr~ privitori. - lJ 
!1)etree numai fPf' Domnu ăla dl' trf'ffiurli, că.ciii e friC'ă 

~ IlU '1 batA. "-
A~ e ", .. corta.t dimlu-eilta. la a.milUi şi Sf\a.ra.. 

Azi, .incaJtB. J:\'a.rda :1 10"" mai s-electa.: au lipsit ser
,otOllti t'onshrtorulu.i. cum It lip.~Ît şi dl Şt. C. PO!P. In 
~ohimb., corpul function~,rilor consi"wriaU Q, fost ("Om
roloot. 

Si zil" de--a.rimlul \'"8. ma.i flt{'(' plimbaroo. dela. h
r:u.in" ~a pună la .:.onsistor. vesnic inconjura.t de ~rda 

':i3 nu.mt'f'}asli. Illzădar t'sti' ln,~ă toată paza a.('('a.~~ 

~nnă. 

N.i.cl cionwgi1~ l".f'It> mai \'"tlnjoa.s~ nu'l pO't a.păra. iru
!potriva llemilo~ului duşman ear .... î:1 urlllftrt>ş-te şi :dU'l 
.~~ Di>Q4X;;-.a.: 

ConştIInţa infamillor sale sihirşUe_ 

* 
'No mc:hipwm c{\ dn,:.tk! ma .. re (' )){'utru iutmlit {'on"i-

.... ~ru{ !;Ii rllia.r MJliru P. C. Sa, l'U 1 vază Ill' l'<{>l'reta.rul 
T(lniJld in. ~ltljbă şi plecând ocaso -- cu pvlitÎ.e dE' 
<"m~. 

- II. Sa V. Hossu - itlsănăt01it. Din Buda
Ţţlffita 'll.Î-..'ft} M'.:!'io: il. ~a .noul epi.S(X)p ~U Oberlfli, 
.Dr. V a.~ae 11 OIlSU. (lltT().a 1>011N'lCUt ruru llluh,ă \T{~m(' 
.~n sa.:ua1J>!'ul din "VaTO."-illllj<..tr" ~t.l diui Dt'. A. Co.~-
'mv·fa, ~t.tl !pl.' d·o·pli.n în.-;iîmât.~~t. ~ip<'~ două zile 
"va pl1:ră,,,i ,s:ulawrul. 

Eri, }limcuri, l't'<.'l.l'a :a dat o cină. in cinst,~a 
,mai muh~,r pri(lttmi ClU"i l-au if(llioit.at eu prilej ci 
i)ro.să.nătoşiriiSll'le. I:atnl al~1 ().!!.<;pr.,ţiltU fo..qt de fayă 
t.~i~ii nun. {'aL c.~(".rnoch Jâno,~ (K.ahx"Sa.) ;i 
Br. Va'f'(uly Li.pât (lfyor) şi ,~~tl gent.tral 
fu nlini..~!I:"nIl d{~ intoîw Jol.-ahffy lmre. 

- O pretioasă comunicare a dlui ~ D. Xeno
pol. Cctim in xinrde din l{umân.ia: D. A. D. Xc
U1opol, unul din eHi mai d{~ "se-anut i-s-torlei ai noştri 
;şi alI"' Cllrtti ,luc:-niri ~un t {;i ta tot .. <--'11 o vie ndmira.tie 
in frt.răilliit.ate. eu oeazia ~xlerii sale în Pari~ a 
tf~ut la Institutul Franţei. o inter(>.SIDltă comu
nioart' relativ lu l'ost11:1atul psiholol!"i{'. in socj{,.lo
~ şi i.<;t>orle. 

\.A..·eeastă prot·iO~kjă ~olltrjhuţic oou8ii filo..~fioi 
o\d{\ cât.ră nn L'ltDrj() de ysloAl"('a dhri Al. D. Xpn/)
Jf(lt} , :fi atr&~ 11<'.1Ui3 d()giile mtreg'Ci pl'l...se iran
-1'4:100. 

. Ou &<"('ILstă ocazie saYllntuJ 'D.o,stru istoric. a 
:fost ell1dll1:'o..'l j·l,li.'itat d~, cei ,mai de seami'i. i,~"t{)ri,:i 
iŞi oamelli d.L • .şt:iint..ii ui Fll'anţei, iar zi~\J"{'le l~l(J 
mai autoru..at.e au {,O'll<-<liCrat lungi ,*i eJogio3.<;(J :11'-

1..i001c d(~,'1lm~'lltat.(\i şi luruinou:sei "Hlle (,()IDUnieări. 
D. A. D. XHn(',(}e"tO! OOIDUru<'-:,nd a~x~asta M. S, 

,Rf-gelui li 'Primit dm p~u1,e.a &uver.anuhri llrm:i
-t.o.r:uJ ril.~pun'l: 

Palatul l{p.gn.L 

Dlui A. D. Xenopol. lu.;'>i. 
M.a,Î(~-DatNl Sa a bi.neyoit a'mi da ottl.in ,'1" di 

vnulţt\me~ ('illd'uros ptmtru faptul cit i-aţi împăr· 
1tăşit OOJlmmearea <i-voa..<.\tnl ş"Îr~pu.nsul şi ap·c
~iart~ marelui filc~.of E. Boutroux. Maj(,'IltatNI 
.$a mu m.ai Însă.rcÎnea7.ă 11 vii tran,~mite înalte fe· 
1'icitări '1)C1ltr'uuOO'bos.ita d-Wl3.iltrii a>t~tiyitat,(' ~tiin
ţi fie ă 

HTRIB UN Atf Paşr 1 
t 

..... Alegere de primar in Lupj. CotÎ1n iu ,~Dra-- du~ care UD.#t~ va ~te ca ,&rbia ~ 8X

pelul": După () ta.gj.taţiu.ne, cum lI'\8it s'o. văxut in portezJe in Auetna () ~ntltate d~ carne m~ m~ 
orăţlel1.lil Do.'I'tru, .a ~"OO'a .actul al~ffl'ii de pri· ?ecât ~ prev~ lU ~v~nţJ.a ~~lvă. I~ 
JIlM' Sâ'ID'bătă în mod denm şi impoza:ntt. IU schimb Romawa va tnmrt.e mi.} !pUţUl. decâ{ 

Din cei 120 Tcprezenta:nţi s'au prezentat 1U, are d~tul. . . . • . 
lip..'li.nd ul.l'1llai e, pa.Mie whaonţi din Lugoj pa.rt(' ~ot.1Yu.l aces:!"'l hO'tănT~ Qrt.e :41 Rmnarua nu 
mor~i. .fu?ll emnplet ln('ă nu ~'llU J)rezfflltalt rep1'e,r dlSpl.lJll6 de .atata carn~ cat ~ :n ~ să doeto. 
7..en.tn.n,ţii or[~~i la nici un act, de eu'n-d ne 8 ~~ pă.rere ee. 00Il.;~l9{) llliSQ ~ aoeea... -
duoem -aminkl. Mai ~dăX)gân-d la. ooi 114 l"ep-rezen ·?n.sl~ul:ll (lQmun~ (l!!l \ len~ ~:ro', pnn d~eg\: 
tanţi meH yot\lr-iw oolor 10 oficianţi orăşml~ti. la tZ:l'I~usă de curllld In Ro.mama. . .s. a c:.onV1D.S ca 
am {\YUt 124 ak:>.găto:ri <Jepri..mar intru'lliţi i'n adll ,{Qmllmall~ dfl.'.tulă c~rne Şl fi .8ta:b1ht cu nu.po~~~ 
:nru-ea «k"l'ltoraJă, pe oaTe a oondu!>-.Q vioo-{X)mitel{ ~xportll (ţinu T.·& ..... enn :nUmal din. cau.za ~ledioe:~ 
A. l~lku't.z, veni-t '1.1. adunare cu rm.are ~istenţă. tor ţr\1."tC d~ gIl'\"ffl'IlW u.n.gu.:t('~<;C prlTl funcţHma.r1t 

V iCle<-~itde A. hsokutz de.~hide adunaroa 3ă.i 

Pl"\:':Ck! ta or:a 3. - Academia români $i flColile.. Din Bucureşti 
De, băr-baţide Î'1l(':redere RO ah''l{ dmii Dr. G. Po- ni ... '*' ~oo: A.l'.ad.omia 1k=â.nă îqi Ul"IIlO&Ză. cu stă, 

}XJ'\·id. DT. }'(-:nye.~, Dr. Stclan Petroviei ţii Sw:ta.n I"1.l..inţă oIlOr.a de ~~t11lrli a n-oamului. 
Hz~hlly. A~'!um in U1"Illă., Academia a oon~t pe mo,k 

In oomi~~i.a de -candi<kro S{\ aleg din p3.l'tea ro- sa ~io:ri (Bucoava) o şcoală cu loc~intă pentru 
pT(':J)(IDUmţ.oi -<i. Dr-. V. BrWIli!'oCO ţiI J>aniil de Ni· diriginUl şi mobilierul 1:lrobuimcios. 
eulit·i. i.ar din partea vicecomi«~hli ,,",unt numiţi A<.'Oa.,>tă ~ală, împreună eu tonmul imprej. 
dnii Rev. Ioan Barot.! tU Dr, Henric Ber.d:aoo. muit (2660) m. p .. ş-i Ou grrKlina. şoolară (663() 

&, su,spendă ~inţa şi oomisia 80 retrage. După m. p .• , Acadllffiia &mână ]e--a dan.a.t, prin /trIiblJ.nr.'ll. 
10 mi:nu1.e reapare :anunţ.find yioo:xnni,oo~ că din miuisterului in~truoţiunei. 
('ei trei recu-renţi unul (D.a:ryaş) ~'.a 'I'e1ira.s, .a8tf.j.l _ Răsboiu european. evitat de Impăratul Wil-
(~a'Il.<lideazăLa po.'ltul de pimar pe anii Dr. D~.mi.- belm. La banchetul c.e tI'a dat do conffiliul muni
tr·ie Flore.'IC~ prim-noot.ar QI'~m('_~ şi Dr. Ioa:n. cipal-di:n Hambu:rg eu ooaziunea a..ru\"C1't\it1"ii naşte-
Balft>,'1('u., vice-notar oomit.au'JlS. rei impii.ratuJuj W ilh-alm, pri1.l'lllln11 a 'r().;itit un, 

Totod{1,t.ă orJonea.ză vota;rea cu bile. di.-.cttrs Sfffizaţion.al. Primaxul a ... pu.s în1lNl aloo}{, 
Pn".zi<kmt ·al 8IC'rutiu.iului a fo:m d. PT.9:nci~ că Del.a 1870 Bituaţ.Î.a politică n'a f().~t nici oda.tii 

SutL.{~, 'IDHmbri Dr. Q, Popovici ~i Da.niil Nioolici, a~ de ar~tică 0& în a doua. jumăta1c a anului tre-
iar notaT Dr. lo.iif Wirler.' ellt. Atitudinea împăratului în a<.-.ea epocă a fOâ 

S',au dat 1:?4 V'Ot.nrÎ. Rezultatul e utmlătorul: de 003. mai maro umportanţă perutru imporiul g~_ 
Dr. D. Ph:~ 63 bila ,num, ~ăci pact"~ dcpindoa de Îlllpihatul Wilhelm_ 
Dr. L llalteseu 58 bile El a ,rămas calm, cu·-too,w că .'fÎtuaţia JXlliticA l~ 
Ia:r albe 3 bile în citlmva rin<lu:ri o ÎIlwr8ătuxă gravă, (".are ar :fi 

Suma 124- biie 'Putut ~ă doa loc la un rrăRboi. Impăratul Wilhalul 
1\1 ruLZ:l ~WClS>Llli rezultat dcclarii vice-oomitele ~-"ra (xm~tj{mt de rr~kil"tilt sa.. El C'Ull~ l'litt1l3-

intre :~la.U1ă.rile Ţlubicului de prNnM" alea pe d. ţia politj~ şi ţ'tia 00 UTmăxi ar :fi putut să aib 
Dr. D. PloT'{'.Q("u. Din partea Toprezfflltanţei iau 1111 râ.: .. boi pentlru Grn-m.a:nia. 
cuvihl1:u1 dnii Dr. L Ffnye.'! şi Dr. G. Popovid Impăratul Wil~lm a>ea .în~ii, depli'll9. În6rfl

~ubliniii.nd ambii tntere-M,lt, (Jl"aţ\ului, <'ari reclamă J.ere in ar.Ul.I~ta ~ ~ gormană. De aoeea 8U.B

nu llumai {',a P11b1i<"'l.ll ';oi reprerontanţa Hă 8priji- t{'m d.at.:..ri .. ă ne îngrijim (",3, ./l.lIIllat.a şi flota .. li. fi", 
nt'~"C{l J)(' nonl primar ci ·şi "'.)\ 'V ieA-00mitcle ~ă 1l"1 'Pu:tm-nicc;ri în ,timpll'l'i do pooe. 

cihlf;g'e ~pl'ijinul ~(m noului pri:mar _ Moartea unui politician austriac. Din Vie-
Hot.'Z'u}r,atul al,\C'('J'ii .a T'rodu,.; Q .;;in<'e1'i( i'llsufl~ na se tal{~afi'6Ză că eri, Marţi, la a.mi.u;i Il murit~ 

ţir(> ;n întrf'~ or~ul Chim' ~i mulţi din cei cari in ,":riet.ă de 57 ode 13.ll1, Dr. Alrroo. Ebenh.och., fos ... 
au v,'tH't .altft'l. au luat cu mulţumire la G'U'1lOşti1lţJ ruinist;ru şi unul di'Dltre cei mai intimi prifYteni 
:-('.z1l1t~tul votărpi. 81 :ropa~1l1ui Dr. Carol Luegelf". 

[1, Dr. D. PWN',~cu. :1 depu~ Luni dimine.3t:t. [}r. Ebenhoch. a fo!lt u:n d,..tin.'J membru al paP_ 
jurăm;lp·tnl de primar in biroul vi{'.(7comitt-lui. tidu:lui m('lştin-aoeial din Au.st:r.ia. 

..Foaia Popm-ului român" - organ zilnic. Cu - O "Idiina a duelului american. In Seghe-
ine.ept>Te d,p.la ] Februal'io n. fo.a.ia săptămân.ală din s'a SiUll('.k;, trrăgiindu'şi un glonţ în oreeri, tâ
"Foaia PopoTuJui ro.w:î.n" din Rudaposta (propr. nli.ru.l Gavril Sava, elev 1'11 dasa a VJI-3 a licea
f~ltM D. Hirăllţjll) Y~I a~.rca <k> 5 ori pe sjl,ptă- :lui -di'U Segh.edin. 

mi'mli. Intr1
0 oS<'a"iooaro 8oPUUro că motivul 8inucidarfi 

- Alegere de in,,·ăţător. Din Toracul-mic ni· 
s.' &e-MC: Dumin1"('ă, la lfl (28) J. c. s'a ţinut ale
A"{'~a de 'inYi'iţ?~'t()r i1} comuna {rullt~ă Tol'\alMl..l
nuc. A h'g'f're!l, ('>llT(, a f~."t l'on<h.I"ii ,e1l rarâ deI.
t.oini{'ie de M. O. D. Mihail Păcii.ţian1.l., şeful trll('
tun], ;-;'a t4'1'l11in.at <'11 insullt'ţÎm :n~ri~ă. fiind 
aJes eă () m"1jrjrita·t<l impunătoare de 38 voturi 
·bravul t;Îuilr lu.:I11 l' e 1 l' o "1 c i u faţă d{' cele 
7~ voturl ale Jlui T t<odor B:tlo,ş. ambii fii co-

- Himen. ~ i-se ~munţă eu:nunia dşoaTei Livia 
::\fura.~, <"U d. O~l'rian C-odroan, (~ar(' se ..-a 
Ci.>1Hbra .}a 11 F,·bnllu·ie HH2 In Baea.mezl'u. 

F\Ji<'itările n(;!l..'itre! 

- Nou advocat român. Din Bud~ta ni.-se 
serie <.>li d. Dr. ]oan llămbli.şianu, unul dintre 
tint'rii nc~tri vrodui-ci, a făcut examenul dt) li
twră 'P:r~wti-<-ă advo('aţială (('>I"1l'!'IUN~ de advocat.) în
naintcH N)Uli~if~i din Budapl'St,R, 

Mn{,('1"ilc noastre felieitări! 

- Serbia' favorizată în dauna României. Zia
rul .. ~. W. Tag-cbl:itt" :munţă cii t.ratati'H,lc din
tre gu .... ernul ilu':ltriae şi ".el un~ll'r~ :în .~b-f'Stia 
impvrtulu.i {'timei au ajuns la. o !SOluţio def.initivi1 

sale e 'UIl .auol MIlerican. EI şi un co.leg al său Î,n
drăgi~.ră acoi.aş fa<ă. Nt1pu1ând ali r('IJl'tJ'llţe nici 
unul la id(',aJul săut ,,,lauin~',]e8 .sit hQt.ăNi8Că. Săr
'IllUlllul Sa.t'a a 'tI".as bila neagră şi s'a sinucis ... 

- Multumită publid. Ou 'OOllZiunea teatmhli 
împreunat cu cântări ~i joc ţinut îu L&<;lă'lll-Ro
mitn la 7 Ianuari(~ Hn2 a duua zi .do Bobot.eazi. 
au ~upraooJvit urmiit<rrii domni: Victor Co~ 
notar La~lău 2 <.-:or. cEHe I08.novlcnl, paroh Şoj.. 
rnuşul-rom. 1 (.'Or. Traian Po-pa. ~'N)h CornBân
rnărtin 1 cor. lJă.nilă Boilă, ~omerciant Didosâ ... 
rnărtin 2 {)OI. Nicolau Boieriu. paroh Suplac 40 
fiJ. Tf-ooor l'ădure-aIl, paroh .('iu('lIDandru 40 fil. 
IMn Crot.l~, înv. Şoim11.,ul~rom. 1 oor. Colliltan
tiu Medroo, u.'Olog a~. 1 cor. şi N Cu.rnţ, proprie-
tar 1 cor. 

Exprimimdon-lo P. T. Domni şi rpe aceas~ 
cale mulţumită am rl'uoo.. .. 

L a,~ ,1 ii u l~r () m â:Il. 29 I.anuarie 1912_ 
tayi8Jl Ben 1 i a, în •. ort. TOm. 

Oc-

- Necrolog. Nj-..~ anunţă: Luni la 29 Iall"Ua
ţie 1912 în Bucium ... '>ia.~a după un ruorb scurt a; 

'opauzat în et,atc de 78 ani în al Fil·lea an al feri
cluli ~a1e ('ă-i3ăimll Ioan :ăloc'twei, proprietar d~ 

------------------------~~~ Văpsire de haine. Curăţare Chemică.1 
Spălare cu a bun. . I I fAReRi STALY~ 

I ~~zmos6gyăr, Kolozsvar, Pălyaud v ar. La soma da pasta 10 Cor It pachetul se retrimIte francat ~ 
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, ·'"lIline,:me:mbl'U .iu dil"Q(..'ţiun0a institutelor de -c,re
-diţ şi eNtIlomi1 ,.AUJ"8ria" ~. ,.Detu:nllta~! pnm
epitrOp:al t.i. ... eriC-f.'tÎ A~.~t. dIn. DuciUIU-Şl8.sa.,.~ 
jek.,~~ qntristat.a fI10111le.. . . • ", . . ,- . 'l.." 

•• 

I E,len,a. Maq.:nuu n.' Bi.sa ca ootlO,M.&l'JQ ~a
oa~ .ro. 1-'.a:pp, 1 uha l{'.a(.~,'eu lD. HU<mD,vQ.d. ~ 
fia M.a<.~.a-wu m. Bărlruţiu, .F-Iona M.:wQW'U rn. StO'\
(',OVita. T.raian Maoaveu, Dr.Bru'tU8 !{..aea-v~ ('a 
fioo, li -fii. Iuli<u Papp, Floo-iruI RlI&u; VHlto~ 
SWieov"jts, AUf"tlal' Pa'U1 m. M..a~'Vt'U (".a nwă 111 

gineri. . . . 
Odihn(\a.;.că în pa<'>e! 

~ O moţiune hazUe. Fem('i~e, ca~ senT-.&C în 
~~on('J.cle hul<."'Va.rdului P:rrsll~Ul •. .a-Uy~t un ~<)n
gTe.'1 ca Nil. prot.c.~tclJC <'Ontr.a lll(hgultăţu haqJŞ'U-

1'i10r. . l' 
Ştiţi c.'lNl li ffX't1; hotărir?a? Fireşte, Il mtru-

nire au rorbit toat.c COngl'(08118k'lc: . 
1. Se int.f>rzi{'e -PJ"imiroo baqlşul~l: 
2. Se 'permi-te primiN.Xi ~acşlljmlUl. . 
După intnmire, C9ngrosIsteI:. a~ n:amf(,.t!ta~ 

"g-oIDQt<A'l pc-ntru s,,'llyaroa -demnItăţII ~I onoar(\} 
ienwninc. 

_ La fondul Episcopul Nicolae P~a ,p<-.n-
• . - - ReumUD.ffi ~ ~ nI m.a.'l& m "Il ţ 1l0e il 01' IDt'lf;N"ll8Şl Q... . • 

11allior romîtni din Sibiiu", au mal dăruIt:, I~o~ 
[)U~, ('1'()itor, soţia sa Elen.1l n: ~u~ughm~. ~1 

f·OPil.'l: lor Olivia, în amintirea ~oel rOBp. so"rlJ~
I'ci răpo..«a.tc Sih'ia, 1 eor.; AchIm ?auooa, lll\:ar
~.ăcel faur, :10 bani; T~o'r Papa: Invăţăc-el. C~~ 
mar, 5Q bani; NioOO}ac Şor~te.an lTIV. ~antof. 41. 
ham şi V. T<Yr<.L1şj;anu, proud{Jnt 10 bam. 

- Ziarul Tribuna" se află de vân
zare in Buc~reştj la Librăria •. Neamul 
J~omânesc" Calea Victoriei No 107. 

1: Inainte de lnnntar, 8c/ldere la pret, gen te, mnl
f:Jri, 9ă~,deti pe-ntru dame, -a.rtioole de piele, g-ueker-e, 
_j diferite articole cu preturi ieftine de Oe&zie in ))1'li

: ălia. lui Hegediis GyuJa Arad, Piata, Andra811T Nr. 
1 il. Telefon 500. 

J: Sendnand juridic: Or. Ger6b. Clu~ Str. Fark:U! 
'lâ.ngA edificiul cel veehia al tea.truluj). Pregăteşte pe 
iâ.ngă (Jnora.r mic. pentru examenele de drept, de stat, 
)'igl1roMe. de dr{'.pt de etat, examene de advocat ei de 
Jua.gi.strat. In 3 luuj 60 eâ.tltigă liceu ta de doetorat. Fiind 
In pragul proiedelor de reformă a invătă.mâ.ntului ju
ndie. e dorit ea. toti cei inooresaţi să se adreseze spre 
binele lor la ace~t semÎ.ns-r.-care inle~ne~te mu}t e-ariera 
a.d vcxatială. 

x GustaT T4tray - Ora.dea-mar~ str. Ra
koezy, prăvălia pentru elită, unde se pot ~um. 
pliN lucruri de mână, pentru dame precum ŞI ne-
008arii, cu preţuri foarte ieftjne. Telefon 783. 
ta:za:zSZC._ .. __ !!±i __ ~. __________ .2 ____ ~EL2SE!2 ___ .±!!S! __ _ 

Lt:on To"toi. 

I.ĂSBOIU $1 • ACE. 
ROMAN. 

Trac1 de A. C. Corbal, 

(Urmare). 

-- M'am gri\bit să vă -ajung la porţile .Moscovei. 
ră.spunse de Booset. 

Napoleon zâmbi, ridică. distra.t ~.apul şi prin In 
dreapta.. Un aghiotant s-a apropie eu ~i u~ori şi pre
;rentă. 1mpărat1l'lui o tabacheră de .n.ur pe care Napo
j~OID o luă in mâna sa. 

- Bose.sti tocmai la. \'Teme, făcu el dueând taha
'lbera. dewrusă la nas. Iti plac c-lllli.toriile. In trei ~ile 
vei fi la M.oscoV'a., }t'ăril. indoia.lă >Că nu te a.ştepta.i "ii 
v.i.zitezi inu'o zi ca,pitnJa. a.si.a.ticli'? Vei fa..ce UD v~iaj 
i)lăeut. 

De Bo~t salută. cu l'ecuno~tintă 'pentru Q.('.(lastă :.
w.npu.ne kl. dro,gostoo. ea de eă.Iătorii, p.a.srune De ea.re 
im~ra.tu.l i-o Mvelase pentru întâ.ia. oarIi. 

- Da.r ee e8't~ a.<ta? intrebă Napoleon, bădnd (le 
~('o,imă <ti toti aghiotantii "ăi privc<l.u la. un obieot (':.1 
u.n "AJ.. 

&Elset,cu o ~gilit.ate de ~urtf'a.n, şi fără a'şi arăta 
"PM>e~ fAeu derni-tur inapoi. ridit'ă viUul şi ElPOOC: 

~ Un dar 601 împil.ră~i dUri M~~tateo, Voastră... 
Era p.ortrclul viu N>lorat dB Gera.rd a.l fiului lui !ia.

P<lle-on ~ CA~ toată InlIK-'.a. il ElUpmnUmiM nu !te 'ltie 
de ce. re~elc Romei. Blet~td foarte frumos cu t)Srul 
Ălu btJcbd~ .eu vriv-irea lui ISWT-eOpil in MadOlla. SeItiDlÎ., 
f'.r.~ 'iJ!i~ţ;·5at .!ueJ)n-d l-a ,..bUhsque{", Bila ~ra r-epre7jnta.tă 

•. TRIBUN AM 

BIBLIOGRAfiI. 
Au apărut ~i !le :lflă de vânzare la ".Librăria 

Tribuaaft
: 

.. ' Din 

celebrul rOlIlAll al contului Lco TolF.toi a apărut 

.,R"\SBOIU ŞI PACe" 
,.olumul II. 

!"lrc-ţul 1 coroană 20 fiI. 

PreluJ vo]ulliulw 1 este 1 001'. 50 fiI. Ambale 
volume I'ie gat<t'~c de \'ânzare la "Librăria Tri· 
bana". 

Volumul III va apărea în curind. 

• 
"Din ţări străine" 

scrierile inedite alui Dr. Iuliu T. Mera. 
Pretul 2 Cor., in România Lei ,,'50 plus 20 

!il. porto, recomandat 50 ii!. 
• 

Calendare pe anul 1912 
Calendare de lux (block) pentru masă şi pă

flltc COl", 1.-, 1.50, 2.- şi 3.50 + 20 fii pono, 
N4!OU1Il1!!lOat 4ri fil 

:tCalendarul Minerveb pe anul 1912. 
Preţul t ·2jCor., 45 fileri porto recomandat 
, Călindarul Poporului (Sibiiu) a 40 fiI. + 10 

fil. porto. . 

: Călindarul Sătean ului (Sibiiu) 30 fiI. + 1) 

fil. porto. 

Călendarul Poporului Român a ~ !il. + 10 
fiI. porto. . 

"Calendarul' Nati~~al" editat de "Foaia inte
resantă" din Orăştie. Preţul 40 fiI. + 1) fiI. porto. 
Conţine DumeI'(.3se i!mtraţii actuale. 

,.Calendarul Li"ei Culturale" pe 1912. Pre
lul 75 bani plus 10 fiI. porto. 

"Calendarul Lumea ilustrată" a 1.50 + 20 
fiI. jpOrlo. reC{"lII. 45 fil. 

w 

de un dob sj haAonul În miliHl. "I'.ah.hil em un see.ptl·~. 
Cu tonle {'ii. alf'!wria. nu pn~ !'ra lim!)ooE'. ea păru foart.-e 
duminoa-să lui 1'IapOI('Oll tii tuturora ~.ri1 Îne.onjura.u. 

- Le Rol de RQlDe. fiicu el ară.tfuld portretul eu un 
!r{l8t gra.tios. E ;ouJH'rbl 

Oehii slii si"! v<la.lară, d. &e aproPÎă ma.i tare de pOTtret, 
aruncă o f~utătură inapoi şi se ~(·ză. pe scaunul pe care 
un aghiotant i-l aduse.ic la moment; apoi !A{~u un glld 

~i toţi se retra.seră. 

Dupăr.e răm3.se ma.:i mult.o cliJHl a.stfel. Napoleon a
tinso cu oegetul asperităţiJ.-e oortretuJui, apoi !loC rid.iCĂ 

şi'l e.hN'llil. din non j)(! de BO:lset şi pe aghiotantul de 
~Tviciu. El di>te porull1.'a să se ~ze portretul a.f:tră, 
b:t (aţa. .cortului pentru a da bAtrÎnei garde multămirea 
df\ a'1 contempla pe rt".gf\!e Romei, fjwl şi moqtenitorul 
:l~puratului 101" mult iuhit. 

După tl.$tflptarea sa., in vreme 00 d{'jun.a. cu d. d" 
BOSl!et, ofiterii şi solda.ţii bAtrinei garde DU incetau de a 
~triKa ('·U emugill.:;rn: "Yive le roi dfl R(}m"r" 
; După masă, Napoleon dictă ordinul de zi ·in prelenta 

lui de Bos~t! .. Soldati, iată Mtălia. pe cart'- ati dnrit-o 
ţu a.L·Ha ardoa.re, şi nu d~inde decât de voi de -a. fi in
vingători. Victor;.a nil e~te nt'c.\ls&ră. Ea ne va pro.cura 
·~t 00 avem lN'V<lC: l()cuinţ~ eomode şi putinta d~ a ne 
~einto-a.rce in Pl\tri-a. now;tril... Purtati-vă cum v'ati pur.t la AUllterlitz, la. !>'rjeJland, la. Vetebtlk si !a. 8molooAIt. 
{ace ţi ca. ~ooritll.tea. să'şi umin.fleltf>că. cu orgoliu fUl
td-e vOll.s-tre din a.<'1~tă zi. Să 110 poată. spuoo de fieca.re 
dintre voi: el a lUQt .Pa.rt~ la. marea biltă.ll~e deLa. Mo~ 
60"a"_ 

-- 8c:urt şi l'norgi.e, zise Na.poloon reoooo Pfod.a.m.t.
ti une.a De >t.aro o serjse-se fără. nici o şool'64turt\. 

- La Moscova.. l"eJ}et.ă {>\, şi il invitii pe d. de Ros
set ..iubitorul ~ eidăttorii" :ii faei. ea d4Jl:lW () preum
hlare e-l..:Ja~, 

1 Februarie 1912 

POŞTA REDACŢIEI. 

Iuliu Putkla, Ettlmtu Cforogar şi Gt'-e~ Marienes 
-- Upoya. Va mu)ţ.filllef..e fra(i-!ol' pl>.utru sDrUinul 
mi1 o1Niti jmpotrjY3 m~"HQr. Ori ('â.t d(> măgulitoa 
pentru mi.D1~ şil'('le l'oastr(', şi ('u atM maj pre-tioil.: 
<:"u câ.t nu l'i-l(>-.{l.m cerut, nu le p-ot publica .. aJ.<.-g6..nd pl 
cum fOO1:'tl cale~ pr~.elAllu.j I)('ntru r('par.e.te>a OIWA! 

lllt'lo. Şi deaUtfd. V'II.IJ eX'PlJn!l nama! fără folos. i.Q3t 
telor unui om lipsit de' ruşin<" publi('<ÎJldu-1-e.. 1.16 )) 
~tTez insii ca pe o J>reţion,~14 marturie a pri-ew-niei 4i 
dratl"o;,'t·ci voastre <le ..wevil.r. - S. Bocu. 

A. T, in Totvăridia. R~~M:iirn, dar, nu put<>m iutl 
in cNturi!e d-v. }oca.le. Am c{'tit actele oe ni-a-ti trimi 
<li.n tlediuţele ('omrte-tu)u.i' parohial!., ,d~u' nQ.i plN'4m : 
ju-d"ca.t.a lHJab'Ull. din pn!l'('j,pii. Nu vi-ar ti k>rl permill I 
o rll'ani z.a. ţi petrl'N'fi'll in ,.;ala lui Kolm, rând Nlte aco: 
&'oall1 rolllâIH"a,~di, cut de miră ei e com('r~1Jltul româ 
d. Ţl>rallu, pe ear~ nl">i td cun~u>m d~ român bun {li I.l 
OUl de o-m<>nin. Nu vă tr/Wem la. înd<lia.1ă i.nt~ntti1e p 
('.ari ni-le alirm.a.tj, modu:l in·,ă cum le !mneţi În a.p-I.; 
carp ou('e fa:talmente la. df'"biniirÎ. 1'1' d. Ţ{'ranu il ştiI 
Merf'nt !<incer al pal"'ti-rludni naţi~HlaJ. un lucru 00 • 
I)Ullt' p.c (1-\,. în i:nfNio6ta.tf' Iată de f'l. Pot , ... ă vr. fi 
in Nlzul da.t SiU<X'Tf' Întpnţiil<" (iar nu poat.fl fi bănuit c: 
lucruri lleromaneţlti. lin om ca.rt' ta momente lUli-of>rn 
na.te NI' expune D{'Dtru ('.r('{lin,~'I{' sale. FărA a voi :;;. 
vă ble7.li.m. vÎ-o SoJlunl'm a.C'>·~.st,1. Irau<" chiar ro PN'tu 
~il tr",,,,·tj la ..Hom{wluJ" • .rum n~ llpunet.i. 

R-edactor responsabil: Iulia Giurgiu. 
"Tribuna" institut tipografic, Nichin II con. 

"AJUTORUL" 
societate pe act ii în Şeica-mare. 

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

CONCURS. 
:tAJUTORUL« societate pe actii in Şeica

mare, publică concurs pentru un practl
c~nt. cu salar anual de ) 000'- coroane,.. 
plătite în rate J~naTe anticip':tt.ive. . 

Dela recurenţ1 se cere să fle absolvenţi' 
ai unei şcoaJe comerciale şi să cunoască. 
limba maghiară, trimiţându-şi documentele
până in 20 februarie st o. a. c. . 

. Alesul dacă va corespunde după serwieiw
de un an va fi denumit funcţionar cu drept 
de penziune. 

Postul e de Ci se ocupa Îndată dupâ: 
alegere. 

Şeica-mare. in 28 Ianuarie 1912. 

Direcţiunea. 

.~ Sunteti prN. bUII, M.a.ie:-tat('(l. VOll~9tră! ril.~H)un'>('· 
de Boss-I"t, {'are M li prpfl'ra.t si'- "o cuL:-e şi {~ăruia. IlLl-; 
plli.ef'a si'! mpargă cliJare. 

Dar ?\apoleon jj făcu un semn cu l',,1,pu! şi de Bosset
fu .uev~it să. se ex~ute. 

Zărindu'l pe Na.P()\.eon ~oldaţii din g-artlă scoaso.rti 
uraAe şi mai sonore in fata portrf'.tului regelui Romoi~ 
Napoh"On so intunct'ă l.a. ohio. • 

- Looti acest J}Ortlrllt, zise el cu un gest plin de c 
graţie majestoasii; este Îo{'it pre.atitnăr ~ntru B vOOea. 
un .câmp de blda.Îe. 

D. de &,"ct in{'hi&e ochii, înclină (;wul. S<'.()QSO un 
oftat. arăUlnd prin această mişeo.re 'Că. ştia. !lli apN"cif>~ 
şi să Înţele-a.gă cuvintele împăratului. 

Toată ziua. ac-era de 25 August, N-a.pok>on o peotrocw 
călare, c-erce"t-and posturilf', dir,tlLnd pla.nuride pe oo.ri l~ 
pft>zl'.ntau maT!~ii şi dând el insuşi porunc.i general.i~ 
lor. DupiLC<' s.p intoufse din a doua inspectie, Napoleon. 
rosti: 

- Şabul e în btwă ordine: porti<ia ,;c poate a.nga,ja 
mân('. 

El C{'rtl un pun~ ~i î1l'<'t~p[J -să. C4)llVer:+f>W eu d. doi; 
BOBSf't dC3pre Paris şi d09Pre intentiunile ~e d.c 11' 

modifica. suit.1. impărMesei. El il uimi pe pref.-et prw 
eunostin\la, ce o .a,vea. a.·;;upra. celor mai mici lIiIl1ănunt." 
alc intrigilor Curtii. 

Apoi vorhi de lucruri glumet-e, it ta.chină eu bUI\:i-. 
tate pc d. de Bosset asuprA pa.siunei s-a.le de t'.!nMo:'ii~ 
în sf4.rşit vorbe.a cu llE'gJijentă ea. Wl ehirurjl .<..lf.ru!' (;,~ 
sine şi {'are c-onverfY(>a1.l\. tot sume{'dndu~şi m.~·]}(",,'Hi\ iU·J

iIrle de oIH'ratill.n~. 

ffa lUJ8".) .. 
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REISI MIKSA 
FABRICA DE 

DHILE 
in 

8EKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrăssy-ut 41-43. RakOczi-ut 14. 

(Lingă ~Apollo(). 

ILIE BURA, 
Ulcltu, artistic ,1 pentru zidiri, 

BISERICA-ALBĂ, 
Strada Or,ova Nr. 4. (casa proprie). 

Primeste ori·ce lucrAri de bransa aceasla 
precum: stringerea cu fer a zidirllor, pre
gAtirea de porţi " garduri de fier, bal
coane, trep,', tngridlTJ de mormmte, cămine 
,1 cuptoare etc. eucutate artistic şi prompt. 
Primeste totodatA spre efeptuire totfelul de 
reparaturl atlOgAtoare In branşa acea .. ta 
pelAngA Dreturl Ieftine $llServlciu DU \ctual 

Premiat cu diplomA dela corp. meserlaşilor. 

Bothâzy Leiszl6, 
sculptor şI Intreprinzător de beton 
.1 piatrA de artă, depozit de nisip. 
N agyvărad, - Erzsebet-utca 

Primesc ori-ce lucrlrl ce le refer la 
branşa mea prttum lucrări la edI
ficii ,i cripte cu diferite expozituri. 
de piatrA şi marmori, apoi crud, 
monumente, etc. - Lucrez in beton 

'~I~'" cu mare prict'pere, precum caldă 
rAm de beton, canale, poduri d':! 

beton cu fier, table de ciment, b.zine de asfalt 
Trimit dt'semnu şi catalog . .....;. VOiesC &i atra~ 
atenţiaon. public prin lucru bun şi preţuri iehine. 
Llferez pietri ,i nisip tn cant, mare • 

la III1IIIIIIII1111111111 • 

.~~~~~rA. 
~ ,I!J 
ti JOHA:U2J.~~1~t!~ER ~ 
1i2' tn OrA&tle. Sz6szvAroa. I 
rii Filia.IA in SzAezsebea.. ! 
li) ~ânzare de .i u va ere, de aur şi argint ii 
~ ŞI c~asorntce pe , #. I 

IAngA garanţie şi ~ 
li) , preţuri moderate. - t" ,?t, , _..; 
(i1, Si tac orice reparaturt \ ~, . 

I de juvaere '1 c:ellor- ~1 I 
nice. de aur, repede ,'" ai' . 
preOti ,1 ieftin. - - ,_?~ 1,,' SCJ'\Iidu con,tfintlos. :. ~>, I 

1- 1 

1 ~r~~a' :a~ ;a~B~ ~.!I~i ~! !U!~I ~!!g!!1 Maşin. il e de CU 811 t f:!'~ 
calitatt" bună, p"ntru femei 
cu 30 fl, (karikahai6~) tot 

~~~~;.' penlru ftmf'i 42 fi, cen 
..... tra bobiR 47 fi, cu 5 cutii 

din oricare soiu 5; ta, 
cu luntre scufurdătoare 
(sUlYf'S~ t6 karikahaj6s)
cmt, albobln fară sunet, 
artistic lucrate, un aOevi
rat decor ptntru rasă cu 

65 fi., precum şi biciclete cu 52 flort'ni, 
pe lângA garanţie de 5 ani - Her,eaza: 

KRAUSZ HE~RIK, 
Budapest, IV., Veres P'ln~·u. 40. 
Resinzătorilor le dau rabat.· -Catalog 

la cerere trimit gra'is şi franca. 

1111111111111111111111.11 

Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri în gură, de 
aur •. coroane, efeptuieşte 

QUIL REINHOLD 
DENTIST, 

pe lângă preturi moderate şi garanţă 
LUOOŞ, STR. BONNÂCZ 11. 

n S:eian Fekeshâzy '. 
InsUtut da ,lpsHorla da haine ~ curăţ!toria chlmlci 

Bistriţă, Foter 17. Ungă Primlria. 

Primeşte:, cur1tlrl luCÎoase şi flne, curA· 
tire de tru50uri, albituri de desupt, de masl 
el albituri de pat; perdele şi orice lucrlrl 
de branşa aceasta Cli preţuri foarte ieftine. 

Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru bl,b~tI şi femel, 
pardt'sli şi jllchete fArA ale dl'sface; Itpol 
materii de mobile, perdele dantele şi altele 
Execuţie prompti. prf'ţuri foarte moderate. 

• I 

I lRING HENRICH ~ 
fabrica de unelte pentru ciobotari 
Ujpest, Lorincz-u. 50. 

Recomandă panta/ari/or şi ciobo- . 
tarz1ar precum şi pielarilor unelte 
de bran,e, calitate buni, preţuri 

. moderate. - Comersanţilor se dă 
rabal- Catalog gratuit şi francal 

-

k~ţ;~l«>·INGE~ 
~ ./""'i.' ~'~'+'''(i~~;o.. c: a , · 
.i.tit;Er~' '. "ua 

sunt cele mai bune, cari se pot 
căpăta la prăvălia 

Sioge'r' C!! 
societate pe acţii, 

ARAD, J6zsef F6herceg·ut 9. sz. 
(Vis·l-vis de biserica luterană.) 

La cerere se dă gratuit prospede de lipsă 

~==============~==. 
Cel mal mare m.,azln de blănArie t 

la&'IJI JlnDS 
Temesrar·Gyărvaros, Kossuth Lajos·teT 2. 

1,1 recomandA tn atenţia ono pubhc din 
localitate ,i provincie bogatul asortl· 
ment de blAnărle eu preturile cele mai 
convenabile. Arti
cole de fabricatie 
proprie; mantale 
da blana. blana 
de clUătorle, -
manşoane. boale 
c aci u li pentru 
domni şi doamne 
ultima moda şi 
lucrate cu~ gust 
Preturi ieftine. -: 

.. 

Primeşte orice lucrAri de blănArie pentru 
prefacere, căptuire, dptuşirea şi coHarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
~umai marfl buni şi executie de I-u rang. 

=================2 ...... • 4 bQ*"'~ .." 

Cele mai ex· 
celente instru· 

. mente . pentru 
s!pare a de 

fântâni arteziene ~i ~~;:~f~~ 
Varady Lajos, 

fabrici de instrumente 
1-1 6drrte~ 6vâ. ... â.rhe ly, 

VI. Ferenoz-utc_ 

Nu trebul.-sc antl'prenori; domeniile, co 
munele, singuratic.j: singuri pot face si

parea cu Ins1rumentde mele. 
PrltnlucrAtOf"" :mijlocesC. 

Recomand şi ma,Ini pen- .., 
. tru Impletitulde sir m ă. 

Ca<llog de preturi trimit grati~ şi franco . 
Premiat la 6 expozJtil. 

~~ 

1_"~!If'!.!2I'1"!-i~6"IJ , I 
JltiW~Mi'lI~~~W35~. a it a.::::::::::::==;:;;; ____ miiim __ s;J.III' 

----------------------------------------~--------~~---~ ~ 
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~~rtIl1 In atentia Domicuttorilar! 
Ofer altoi de prunl bosnleci ca 

_iIa'0o .. ~ .8alkanska Carlcac (ReglOa bal. 
canulul) şi .KralJlca Bosne- (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2 3 
ani cu coroană admirabili e cel 
mai bun dm diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, escePlional de dulce şi 
foarte gustoa.;!. Se coace spre sfârşitul lui AUiust, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa
bnr-area tuieei şi a sl'govlţuluL - Prunii mei nu 
sufer de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri ta cari in m.ijlo :ul vet!i cade 
frunza, pricinuiod stricarea poamt>l. Acest SOI a fost 
premiat in drferite rinduri" cu premiu,l. intâ! din par
t~ guvernului. A fost premiat la eXpozitIa mIlenară din 
Budapesta 1896 ,i la expoziţia din Vit'na 1891 cu me
dalie de aur, la expozitia internati4 Dală din Paris 1900 
cu <TIedalle de aT~int şi in fine la t-xpoziţia regnieolari 
din Bosnia ,i Erţegovina ţinută la Sarajevo lată~i cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prumlor gatantez. 

8a.va T. KoJdf~ 
mare proprietar in Brecka, Bosnia. 

.. 
"TRIBUNA" Nr. 15 - HHa ; 

~~~~~g'l 1\ 
, BAUMANN ARNOlD Succ~sorul '. Cin8 yois,f. 

rachie curată 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
din Lujo" 

care dispune de căzănăril mari pro· 
prii In Binat şi Ardeal. 

LAHNI KÂROLY, 
Ca.bri<~an1: de n"-ohi e. 

IIDa·Iulia, Piaţa Szent Istvan Nr. 11. 
Recomandl mobIle pregAtllte in atelierUl 
sau dil1 c.) mai bun materia', pentru 
dormitoare. sufragerii, IOCUlf\ţt:' ganon ,. 

birouri pe linga preturi Ieftine. 

I============~~=: 

I 1902di t t'~ ~~I·~,·.~ Premiat a 8. n par ea expoz - ~~ , 

ţi el Industriale din Beclcherecul·mare. .~~ Hegyi J âJ:l.OS _ {:" 
BERBERSZKI M,IKLOS ~ lnăetlltru lAcătu9 de lUC'r'ur' pentru z;diri şi Ze artA.. ij~ 

păp ,car, ~e Atelier de filatpini .1 depozit de ntL1.şini a,g-ric !ole. ~~ 
Nagybecskerek. ~~ U~ 

~.1 (Casa proprie) A jud - Nagyenyed, Strada Tovisi-ut. ~~ 
~~~ Primf'şte ori-ce lucrare de J~dtu$erje artisfiscă ",,~li .. ~ 
~ .. ~ ti pentru zidiri, precum ,i lucrarea şi repararea ~~~ 

1" be meş'ni agtlcole 6i industriale. La a :ele ma· :"&""i 

. ~ ]:-;("~"I'{t;:, fini CUI nu se pot executa In atelierul meu, am ~!'~::~,' .. 'i 
, -'i ;.\r .1u~t rfpr~entanta ,i dt-pozitul, mai mUltor fa· ~~ .. r :e'~ 
~ '\~, drki, desr re a ciroT fabricatii m'am conVins In ti -. \i:~J~'~ CI ~ 
~ dt-cursul anilor, ci sunt ntexcepţ onablle. Rog !.l '~~' ~ 

oIPI .. , pâslA, mătne Si c,at,fp3, pt>ntru bAr t::s I IL aC'e.~ta, - la !"i~(', '5~rvind ori ,i cui cu lămuriri: ,~.' -~.,? - ~ 

I 

Lift-realII in tara şi stralnatale P~PlJCI de mi'" ': "<. '. să se adresu:e în ori, ce afa~re reft-ritoar la branşa " . ',o _.:' ~.~ r~ 

bati, dame şi copii cu pre'urilp ce-le ma' L' t .,:,'1"':P ~~~, i> Ţin in depoz,l.t ,. ma,fn! de cusut, cele mal """"'"' ' leT 
Ieftine Serviciu p'omot. _ Catalog trimit ~:: 1:':~'~,;;·\'\.:, ',' ';hune fabricat", preeu.ffi ŞI. cumpene, dntare,. ' .. ', -~,~ , ...,?'~' . 
<Ytatuit. _ R~VI"_lltor'I()T li. !lOt" dA tahat ţ ~ :'l:~, .~,' .>_"J.";'; .. ",,,., ; '," ;' declmale. - Pr, tUr! 'efl1ne. - Catalog tratt!lf. ~!\'i,,-~ /~~.~; . ~ . "'~1 ,~: 
'" LA i'~ "",-, -':. ;'';'.- Se dau CU fl'lr.ntle .. conditIuni de plltlre ,1 Tn rate. \t",~., .... · .. *t· O'... , . ,4 I============m ~~~~~~a~~~:~:~:~~~~~~~~~ ~' ~~a . .n~:fi~~~~~g~~:8S~.~~~:'f}!'L~ ... ~.!\l~~. 

Traian Turturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 

Bistrita - Besltercze. 
100/0 econom'e la comande 

de lucrări artistice. 

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 

Irenţl'Une la cupto.arel.e econ?mi:e 
li de bucatane vestite In 

Transilvania. - Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 

Mare a80rtiment: de 

~ ~.ţ~. 4,:' 4: 4 4: :!: 4r: ~~~~ ~:;&;,..;,3~~~~~~r 
MOTOARE ŞI LOCOMOBIlE: 

cu olt! brut, dela 4-100 H P. 
Mntoarele me'e patentate au regulator cen
traL şj mechanism de aştzat cu lT'âna. -
In urma arderei regulate a oleliului, motoa
rele nu produc nici un miros neplăcut. -

Nu trebue curăţit des! 
Spese de functionare pe oră 11,2 fner. 

SuranJi Viklor. 
IFlginer.rn.-.. -banic diplottlAt:. 

Blldapest. YI .• L6zir-alca 18. 
(Ind4rAh11 Operei) 

Cond'~unj favorabile. Preturi ieftine. t • 

lntermedi~rii prime,c: recompenq. Motoare cu benzin ŞI gaz. 

ffttfffffff"TffTfTff 
n II 

Leitner Săn dor 
mechantc şi elee'trotehnic 

Cluj-Kolozsvar, 
Strada De'" ferencz Nrul 30. 

.. - a.me şi blele18te ţ as 
Vinde şi repar~ pe Jâng~ preturi mo· 
derate: casse de bani, biciclete, 

maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. - Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum: În-, 
traducerea soneriilor, a lumini de 

de cea mal buni fabrlcaţfe preeUtD ,i păTţlle CODstitlltive ale 
ace~tOf'a. Se primeso pClânga g'lf8nţie ,1 PHţUri modtrale tot
{elul de reparaluri d arme de orice toi, maşini de cusut, bici-

I elete, er'lD'lOfo~oe, mB,rni de scris, precum ti prdacere armelor 
,i Ollce !uurăn dm acut ! am. SCfYICIU p.n~lQaJ '1 cOnttllD.\iOI 

'~-
~e1ectrice şi a diferitelor motoare. -=================-

i 
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,i I LEVAV GVOROY 
I STRUNGAR 

SZEOED, Pi.isp6k-ter 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare Ioifelul de lucruri 

I ce aparţin acestei hranşe, ,precum: popice şi bile, dopuri 
,Ii Şjrt~clăVI ini (Pfipe). Pt e~tru bu~i g~erg~eţfu.ri Pt' lucbru

1 
d~ dmână! 

a 1 o e p. uma Ori, CamlşUrI, ŞPl un e c. ; Ieşt acun 
pentru biliard; domino, şah 
şi totfelul de de cor aţi i, la "'~ 
mobile, etc., cu,ere Ş. a. I 

I 
I 
\ Comandele se efeptuesc 
I prompt şi conştiinţios. 

.~~~~~~~~~.~ 

--~~,--------------~' 

Fabrica de tîmplărie 
instalată cu putere de maşini a lui 

Rudolf Gy.: Brassai 
Orăştie (~,:~!.) Strada Spitalului 10 (p::;:le)' 
Se recomandă pentru furnizarea oricăror lucrări de tâmplărie 
(mă-.ărie) pe n t ru ci li d i rit atât in loc cât şi in provincie. 
La comandă se pregătesc În orice stil şi calitate, mobil e 
pentru camere de locuit, birouri, instalaţii pentru bacănii, 
farmacii, mnbiliere pentru bi ~eri i şi şcoalet din lemn bun 
şi uscat, pelângă preţuri convenabile, Planuri şÎ modele se 
trimit gratuit. ComandeJe se execută prompt ŞI conştiinţios. 

~~~------------~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Telefon Nr • .s5~., I 
I Petrol Antal s~~~e. Wonka Janos 1 I {' .. bricI!. 'de pian.. cea.... .. .. gale . I 
~ Te1neHVar-J6zselvAros. ~ 
~ Str •. S:zi1âgyl 13. - Maaazau. in Hunyadi-u't 13. ~ 
~ ~~ ~ 
'-!MI ~~;~t \' Lifereazl: ' I fi _.~,~t~,~ PIANE şi PIANJNE ~ 
raii! ."-,,,;~rui~ li1::'!::: f t t 1 t'l 1 I I d . ~I 151 ~·~"::'f~'I .. !!:hlH.:~iitt, ,I,.?'",\II! tepule n SIU ce ma mo em ,. 
~ <:>" "'~:\H:.I11 ţn· :'C.~"" execuţie promptă. ~ 
~ . ....' {il.' ,'.l1't ~ . Profesorii şi instrurtorii de. muzică pri- ~. 
(!il, "'f~~i~ . ,,;,~ ;~"":~,;0~~ mesc favor cuvenit ? 
r.JI: 't\~SY·;'~~.' :;~~~:;{:.:~~~.:)"~~ Catalog i1uslrat la <lorintă trimit gra. tii 
; "~"' .. "; ,,'o \\:""'"":"';.'/' " .• '"'f "dJ tUlt şi porto franco. ;; 

~.!:I)~~~~.~!;~~~~~~~~~~~~ 

II Il 
f RIT Z W. L O E W, 

Iăcltuş artistic ,1 l pentru 
cIAd.ri. 

Sibiiu, Potschengasse Nr. 11. 
Se recomandă la ori·ce" lucrări 
de Iăcă1Uşerie arbstică şi pentru 
clădiri prt'cum: strângerea În fier 
-a c1ădifllor. pregăt1rt' de balcoane, 
fOişoare, ingrădlturi la morminte, 

~~~~:ţ:t:~~l' porţi, eas-e de păs1rare contra 
~ incendiului, basrehefuri precum 

qr:::~[!f.fr;;';S;~1!"':"'~f.~-~' ş! piese pentru biserici. ~u.cre~ză 
~~~~ Şl după desen cu preţuri leftme. 

EDUARD LEXEH~ 
finichiiiu ,i aDI.prizA de instalafiuni 

B . 'Atellar: St,.ada LanaA Br. 83. 
raşov. PrAvAlie: Str.da Gabai Br. 2. 

Te1etott Nr. 334. 

Se recomandl pentru pregătirea mun "ei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum copepse, şi invelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă., vase pentru spălat şi altele. 
@iii;p'€"'"C"lnH ... t In o.poaduct;op lA. eaMe, C"nn.n1t7 I\.ri, 
co ... t4.,,. .. r .. A tip g::-7 ti .. iluminAt. si Instalarea camerelor de bale. 

o \ IDIUllITm 
lampe de carbid de totfelul 
dela 3 coroane In sus. - -
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
D.-pozit bogat tn vănt de 
scăldat, cămine. closde etc., 
Serviciu constim,ios. Prtturl 
moderate. Reparaţie prom:Jtl. 

Teleton 116-S3. 

Stiassny es Novak 
turnătorie artistică de metal. 

Bud~pestt VI., VaczÎ·ut 119. SI. 
Lucrează diferite decoruri la edi
ficii, cripte. Toarnă diferite părţi 
pentru maşi ni precum şi table cu 
înscripţia pentru advocaţi, medici, 
şi ingineri. Table clf ate cu in
scriptia numelor de strade pentru 
oraşe şi satl!, cu preţuri, ieftine. 

D---
&~ ... • 

Sam. Wagner~ 
Prima turnătorie de fier Sibiiană. 
Mare fabrică de maşini' agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fier. 

-==tS>' NAGYSZEBEN. .... 
Cea mal nefntrecufl fabrică de ma,lni agrfcole, exe. 
cutate cu cea mal mare precauţiune - Maşini de 14nl 
diferite mărimi. Darace de lână. Lup pentru sclrmănat lână. 

Piuă pentru abale (postavuri) 
Foarte mare export tn RomAnia $4 Orient 

Instalează: mor~ de orice mărime. CiUndre la mori pentru 
asortat făina. - Conducte de apă etc. - Efectuazl: Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apă Mare turnă
torle de fier şi alaml.. Foarte mare depozit in ţevi de fjer 
de orice dimensiune. - Ce] mai mare asortiment tn maşini 
de treerat de orice mllrtme - Foarte mare asortimt'nt de 
MO fOARE dela 2 HP in sus, - pe IAngă cea mal mare 
garanţie. - Preţuri foarte reduse şi condiţiunile cele 
mal avantagioase - Explicări şi cataloage la cerere gratis. 

, rM ~~ 

~"'I ~'i. '~'~ţ)~~"_iF~n'~"~, ;ţ >').;,1 t} hit r:~.:.! ","--" e~~'1 iY";"'}->'~ ': 
, c, ,,' 0), l!td;'- itc:I!J,}..~,$; ,._~~-

~ , .,'~~Z!\i~ ~~J4fl~~"~)~ ~\'>;~~~;~ 
'pl1?i~· ~!llc~r~~>~I/~f~~~ţ~~~TI~t~~:-P--"'.- ",.~ -1~'~' .. ~ ~P 

.', ~. ~ ,', , .~ 1 li ~~l r"l.':~\ ". :,', ":':-'~ 
' .. '~,. ~ "" .... ~~'J ,~",'ţ.< )l!<!.'~"" 

• > , ,,, ......... ~~> ",. """,'-!!l' ';a ~ ..$>. .i"" -,~ I .. i'i~'.~'!i' ~ :-
"'. ~ ~ ... ~~~:: ~-~ ~~~ ~-= ':}[ '(c 

~:::.'" ..... J • ,. 
' .... ~. -~.; ~1~~~."'*~4F.~~·~~"'-~i-oi-~~x:.~ ""-... ~ ,,~c?-""II' ... ~.;;-,l .. ,.~~,fr~""'-'Yj~l~ 
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"LUNCANA" institut de credit şi economii societate pe actij În Marghita' (corn. Bihor 

ACTIVA CONTUL BILANŢ 
-

Cassa .. 
numărar 5656'45 II Capital socirtar _ In o_o - r __ .. -.... -

567~ ~W! i ----- -.... .., 
Cassa de păstrare postali -...... .. .... ~ 15'85 fond de rezervă ~-- .. ...... ~ 

Escompte 105889'- II Depozite spre fructificare 
"'--- . -... - - --- - .. -. - .... ~ 

359699 _il Reescompte ____ Cambii cu acopenre hipotecară 253810'- ... _-- --- .. -
39243, -, II Interese tranzitoare 

Lombard ~ -... -- . 
-- .... __ o ---- ......... - ......... ..... - "'.a. .. -- .. --_. CreditorÎ Efecte. __ 13602140: 1 

.. --- -- .. - -_ ... ~ .. ~_r -- ............ -......... _ ... -- ~--- ......... - ~- _ ... __ o 

... -"' . Profit curat Mobiliar, după amortizare 14991-1 1 ...... -- '- - 1 ___ 

_ ... _- -O' . -.. ~ -. 4- •• I . ""'-
Spese de fondare după amortizare "' .. ",- -... - -...... 32001-'1 
Acţionari 

, 2b540i-l, -_ .... ... _-- . ... -- -.... --... - ... _- • ..... r . .. --
Interese tranzitoare __ o ... --- -......... _~ 1 _ -- .- ....... ......... - 1809185: I 
Debitori _.- ..... '- -...... --'''- --- .--. ~-- ~.-- - 759'8'i I 

4520251421 i 
1-11 

: I 

!ŞITE CON'TUL PERDERE ŞI P~O~IT 

Interese la depozite spre fructificare 
Interese la reescompte ........ ... ....... ---

Interese la capital societar ._ ..... 
5°/0 interese fond . ...Iui de rezervă 
Contribuţii .... -- ... _- ---
Chirie -,..-- -._-.. .. .... - .,.-- , 
Amortizări 0 ___ '- .. -.. .-
Spese de cancelarie _. ---
Salare şi bani de cvartir _ 

Profit curat -- --

Or. Stoica m. p. 
director executiv. 

-

_ ...... 
._ ... 
.... --
.. _-. _ .. 
........ 

... 4. 

.. ... _-
-.-. 
-_ ... 
-
...... -
_.-
..._.-
, ........ 

.. ... --
_o. 

-
__ o 

_ .. _. 

2720-04 I II Interese Escompte ._- .. -- .. 
14147'17 Interese Cambii hipotecate 

1 II 456-07 Interese Lombard __ o _.-
44'0t 1736729, i Venitul Efectelor proprii .>-. 

.. -_ ... ~-_. 111766: I Proviziuni şi alte venite -_ ... -
-- .. - . ...... - 1610 431 ' 
~ .. _- y--- 966 151 I 
~- .. .-.... 289b 39

1 

-"-'" 
~ ... _ .. 6469 74: 

_ .. - 6764 95

11 
I -

-1 
37192 61 ! -...,. , . '. i 

Mar2hitat la 31 Deoembre 1911. 

• 
DIRECŢIUNBA: 

.......... .. -
___ o -- .... 
--e_ -
. .... - --_. 
-- .. ~ .. ... ~~ 

-- .. -
'-' . ---

. 

_ ......... --
.. ... -.. ...-.... 
..... - __ o 

.. .... ... ....... 

....... - _ .. 

........... .. 

PASIVA 
-

150000 ~--- ~ ~ -... ..... -- -
......... -_. * . ....... 924 2' 
-.. _. - -...... 119268 O 
~ ~ .. - - -- -_ ... - 167071 
--- - .... -~ .. +--- 6950 9 
-_.- - - ...... ]046 3 
._.- -- ..... - 6764 9 5 

4S2025 4 

. 
" VENITE 

cI0700-S9 
19438'19 

1841-67 31980 75 

----- -... -. --_ .. 386 48 
_.,,,- .1. ........ ....-_ ... 4825 38 

. • 

37192161 
i 

. ", .. ~~ 

Russu m. p. 
contabil • 

Vasll. L. TAma, m. p. 
preşedinte. 

Mochlu Vancea m. p. Dr. DIonIsie Stoica m. p. Ioan ŞaltAuar m. p. • Gavril Lazar m. ,. 
. . 

Corlo!an Manu m. p. George Bitlean m, p. Oavrll ChereJI m. p. 

CenzurAt ,r'aflit Jn'bidine,\'conforin §.lui 195 al legii comerciale. - Marghit~ Ja 20 Ianuarie 1912. 

COMISIA DE sUPRA''''Eor--tERB ~ 

, 

Dr. Nicolae Şerban de VoUa m. p. 
pre~edinte. 

Laure.ntiu Nemeş m. p. • Oeorge Navrea m. p. Victor Pop m. p. Josff Llslal m. p. 
reVizor ex~rt al .Solidarit.lţllc 

Propunerla dJrecţiunei şia comisiei de supraveghere asupra lmpărţirii projitului curat de K 6764·95: 
5 '1. dividendă şi interese după capitalul vărsat K 4999'-, fondului de rezervă K 575'7 r5, fondului de penziune K 200"-, FOhduiui 

cultural fi de binefaceri K 177'-, Tantieme K 112'-, Profit transpus' anului viitor 101'17; Total 6764'95. 

Nici O fabrică de gra- fJ~. __ _ 
mafoane şi cufoane .nu ~ 
poate să lifereze mai ~ 

ieftin ca 

·lteicb- Aladar, 
. 'at.\ft~' le ·tnstruniedta'muiicate. 

Buda'lst. VIII.. tl6p.zi'ohiz-lI. ' 27 T. 
~== Catalog gratuit.'· ==-~ 

1lllllllllllllltll~tllllltlllllllll ' 

, tinichigiu şi arămier. 
Budapest, VII Ver&~ny.u. 8. 

I (ColţuletrAzH Murânyi) 

Pregăteşte totfeluJ de lucrari 
de tinichigiu, articole pentru 
bucătărie şi gospodărie, u
nelte pentru stupărie, vase 
pentru miere Fabricate de 
specialitate: măsuri. de litru 
din tinichea aibă ori nickel, 
'cane pentru olei, lack or' pe. 

. troleu. faclei lămpi de carbid 
şi alte a r ti col e technice_ 
Cassete pentru bani. 

I .~;=':='=: =-~==~=o~=.=c=at=al~Og~t=rim=i=tg~r=at=ui=t~~if=ra~n~cn='=============181 
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