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Audienta lui Khuen. 
-- Sihwţia politic6. 

A 1"ad. 30 Ianuarie. 

1Iinit:.srul-preşe<linte conteIe K h'w.'n
H cderrdry a fost, eri, sărbătDrit atât în 
Cameră, cât şi la un banchet dat în onoa
rea lui. Pretextul pentru acoast.ă sărbăto
rire l'a oferit operaţia do ochi, reuşită, la 
care a fost nevoit să so supună contele 
l{huen. Motivul adevărat al sărbătDririi 
va fi fost, Însă audienţa de Dumineeă a 
miniatrului-pre.şodinte. Ovaţiil,e sgomot.oa
se cu cari a fost- salutat cont-ele 1\hul'n au 
urmărit ţil).ta do a -da acestoi audienţe o 
importanţă .şi mai mare, decât ii dă durata 
excepţional de lungă El audienţei - două 
ore - şi situaţia politică gravă do azi. 

Fără indoială, în această audienţă a 
fost vorba ,in rândul întâi, do rf\formele 
militare §i piedeca co se opune votării ]01' : 

obstrw'(ia opoziţif>i !m[lureşti. Ou\"ernuJ 
eontellli /\hul'll vreme d8 un an şi jumă
tate a incercat toate mijlDacele pentru a 
infrfmge obstrucţia, fără să poată obţinea 
nici măcru' votarea bugetului - fără in' 

~~-'- cheiel't'a unui armistiţiu cu opoziţia. 
,~,- ---

~ Armistiţiul aceita a expirat acum şi 
part.idC'le Îşi recflştigă vechea libertate de 
acţiune. Va reincepe, deci, obstrucţia şi 
contra-obstrucţia din trocut }t~9te a~adar 
prea fin'se ca gllvemul .să se gândească în 
mOd serios la o soluţie care să rC\stabi
lească ordinea în parJamrnt şi posibilitn
tN\, muncii pozitive. 

După toate Încercările zadamice de 
!? 

Carmen Sylva. 
Pierre Lotti, mu-ele ocriitor francei, !publică 

sub a<'«lt titlu in re>i.l'Sta parisiană "Diman('he 
Jlhlstro" din 7 Ianuarie n. uI'lffiotorul articol: 

. .In <'1.lT'Sul yi~t-ei mele pribe.ge mi--a'a intÎlplat 
orlati'i 8ă mă OIprN\C mtr\m e8st-el f(\l"rn,.e(',.at, la o 

zilnă. Sunehll deJlărtat 181 blleiumului, are pute
rea -de a-mi l'f'im'ia toate aruintÎl"ile pt'trt"C-e.rei 
mele 8.<'010, 

Pridna (l 'Că acel ell..'Jtel al .lânai, El aşezat în 
mijl()o("U) 1fini ~nlprofund, in care se .a11.liau 
mereu tromtpete militare cu timbru grav răspun
zilndu-şi ~,a din depărtări .nemo.'I"glnit.e. A~e su
nete străine, n{\("un<"S{"ute, aveau o melancolie a
parte, văr('oau -eb<,.mări năjite, in s('rul sonor ee 
respirau, acolo, - Rt"ml tQ~ut. viu ţii pur 1111 eul
milor. 

Ded când aud din depărtare tromllC'te aunând, 
Jm.'Wd i.ndată, tot aşa de Jămuri-t ca $i cum aş fi 
incă, un hndoar regal (d-l.'i zilnll. de care vorbooc 
este şi rflgină.). diulld prin fu:wWte fere-8tre gotioe 
/P€'AW un infinit de pini verzi strln.,i unii lângă 
alţii ca în <'O<11'1i Iflnmitivi. 

Budo.aru1. îngră,mădit eu lucruri pretio8.&C, e
ste {le o măn·tie sumbră, Î!n ('1].]ori fără de urme-, 
de gr('nate atenuate diind in 'blond, Rurării intu
llecate, Dn-anţf:1 de foctl.ri ee se sting, are mari dN
'Porii mRf!.Cîmd colţuri mi~erioase în turnuri. 

Şi rina-mi Tt'apare arolo, lîm'estmiintată in 
alb eu ll1l lung văI, ea oot-e ~tă în faţ,a unei 
p,klnşet~ ~i picteMÂil pe (p\'Tgament eu un J){\nel 
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pttnă acum de-a infrfmge opoziţia prin o 
interpretare mai severă a regulamentului 
intern, ri'imân numai MUri soluţii: împă
carea cu opoziţia sau disolvarea parlaJu(>n' 
tlllui şi sclrobirea opoziţiei în alegeri_ 

In cercurile politic(\ guvernament.ale 
"-'o afirmă că in audienţa de Duminecă- a. 
cont'elui l1hl1cn s'au discutat chiar aceste 
două soluţii şi ~Iaj. Sa a incuviinţat toate 
propoziţiile, făcute sub ace,'!t, raport. de 
millistrul-prpşeclint.e ungar. 

Cum soluţia cea mai sigură e·sto împă
carrll cu opoziţia, contele Khu("·n ,-a. 
începe înainte de foate noUl trata~ 
ti\'c ,cu ('('1(\ două fracţiuni indepen
dist.e, 80 afirmă chiar că ministrul-preşe
dinte incă din Viena l'a avizat pe Itossuth 
că după intoarcerea sa la Budapesta îl va 
,-izita pentru a discuta oondiţiile de pace. 

Se va relua, deci. ye-ehea tactică a con
('(','tii/oI" naţionale. (:ont(l}8 /{ hucn-lll;do
l'a ry va faco cunoocll'te în Camera deputa
ţilor. ,~ ,.P. Lloyd" afirmă că ac(\,>t-e de
claraţii vor m111a inc-ă in cursul acpsh'i 
săpătămfmi-- cDncpsiil(\ efi 1(1 poate face 
opoziţiei, 

A~(\,)t(l ccrnce.sii ar fi: rf'gularDll eh('5-
ti(li prnblem(\]or şi a drapelelor; casarea, 
din pro('I~tlll rdorDHJlor militare, a di:-;po
ziţiilor constituţionale ,jignitoare penlm 
Cnguri şi, in .'3fArşit, fă.găduinta în ce pri
veşte votul unive-r8al. 

In' prh'in ta Q,ceasta, se ~'Punc că mi.ni~
t rul-prt'Ş"dinte l'a dpclara ('ă proicctl/1 des
pre t'otlll ul1il'crsaZ se l'a dt>putle 171 cllrsu[ 
acestui an. rolul 11Ilirersal l'a fi egal, în 
oraşe ~ecTct şi, cu ,-nici- restri('(itmi.l'ofo
rea se ~'a faet! în: comune, 

@ : 

uşor, minunate ('hooar{\ de cărţi arhai<,<" lmdE\ 
aurul domină I*,>-t-o tot; lucru de l'(',ginc al ne-mi
lOT a.puse. inceput de tr(li ani. o {".a11-e de litnrghit> 
ncpn'tuitil, <kstinată unei ('aM 1'0. 

Cu ce se CU,-1no să ('I8Criu trihăturile acrot-ei re
gine? CÎlt c de ddieată şi dificilă sRt"Ciua; iţ,j 
pare eli f'XipT(':.'lhmilo ordinare, pc <'.ari le-ai intre
buin1Rt vorbind d~ un altu;i, de,~in ('U totul iN'
yereonţ.ioa,;o, atât de mare e re,'lpectul ~ ţi~o iru
puno eîmd c vorba de dim."-a. Ete.roo tint~r('t.e l".8t-e 
în .~uri,..uI ('i, ea stă pe buz€'le el eat.ifel,a te eu un 
ina1terabil roz; eÎl RtrilJl10e Ţ)(I frumoşii dinţi lim
Ţl{'zi {~a porţ-f>Jll.l11u. Iar măr~l{\ ei pIM{\, ('ari .'lC 

yii~ 'Prin văI am('·<;1t'{',.'lt.e <'U fir(\ argintfll{', sunt 
aŢlroape al\x> ... 

"P('rii albi, ,a scri~ in cugetiirile sale, sunt 
punt>tde de Bpumă earr aeopo-r{\ marea după flU'
tună" ... 

Şi culu să c:\.'])rimi farme-C'lll unic al 'privirei 
s,1.1e, al cehilor "liii albaştri liUU>€'zi ~lUb fnmu'a 
largă şi pură: farmec de 'Su'JYl'Comă intoligonţ.ă, far· 
ffiC>C de n(~fâr.,.ită profunzim(', de discretă ţii ,'1im
patieR pilitnmde-re, Of' suf<,rinţă obi-Şnlli'to şi df1 
im~n1!ă mi1ă !.., 

F')9rt-e S<'bimblkioasii ~te t:?"Presiunea aC«rt~j 
foţe, ('1] toat{' eli 8urÎsul{\<lte a:proapo T~ic, -
Al'€!8ta este rolul nostru, imi tÎ$ ('oa intr'o zi, de 
a surid~ continuu ('Ia liiş-t.e id'l11i. - Dar a<"t'oBt z,nn· 
het do r<,gină al"(' multe nuruit-e dif€'Tit.e; uno ori 
(\'1tc o ycsdip<, ~roaspiHil de -e.opiJ; d~ ori ('$t(' 

lID 21imbM d(\ melanro)ie re8('mna1A, - 001-(1 O1'î 

chiar de trÎ.<;teţ.e fi\rimar~ini. 
Prima dati eÎlnd am -RV'llt OnOOl'('8 Aii '·Ol'bN.'oC 

...... 
rRfDACnA~ 

;1 ADMINISTRAflA I 
Strada Deăk Ferenc Nr. iJ 

INSERnUNlll! 
le primesc la administraţie. 
Mulţămite publice ff Loc 
detehia costă fiecare tir 

20 filerf. 
Manuseripte nu să inapo

lui, 

Daca opoziţi3 nici in schimbul ace-st.or 
d('c1araţii şi nlglidllinţ{) n 'ar dezarma, gll
v('rnul Y:l proceda la rlisoh'an'a parlanwn
tuJui şi lJubli(:n:·a do alegeri nOUEI, 

Ampuinţrea ':Icen",ta cu diso]yarea par
lamt-ntului ~ 5PW18 însă numai în mod 
discrd şi cu multă tinliditate, era co do
vedpşte că, în mod 8f'rios. guvernul nici 
TI li se gândeşto la În frângero<l opozit ipj 

pril1 alegeri nouă. 
HămflIll', de,ci.singurd soluţie a imp{\

cârii şi audienţa do Dumiuecă ya fi dat 
contelui Khlle11 I1Ulnai autorizaţia de-a TP

lua tratatin'lr cu opoziţia şi dp-a înrprra 
lflmurin~~ sitllilţir-i pe ('al(\ paşniriL 

* 
LLUli &031".:1, partidul gun1rna.n1tmt./tl a dat un' 

ooneh(>t in cinstea ministru.lui-pra,.;(>dinte cont",lt> 
Il II u~-n-li eden't1ry. 

Discursul fo&tiv l-a rostit cont.ele Tis:w, care, 
dtlp~"O st!lruie a.,:,-upra neee,'lit.ăţii de a .'loC yota rp-
fomle!o mili HITe, atinge şi ('llest i-a wJtului U111-
Yillsal. 

Contele Ti~2{) H f{~~t cu acest prilej miii 1iOO1\';} 
~ât de obieoi, A d(·clul'Ul anume că l'{\fOrllla {:
l~OTală tri'buie făcută d", ,lşa În{'ât lîă fi(\ uu Il1l$ 

S€'l-io.'i io-prfl lQf>ile df"moC'lltice.,. dar, chiar fiindeil 
a'l~(~'1ă chostiu'lle (-'·st.e atât de importantă. r'ezol,'i
rea ci ,·e.bui~ amânatii pe l'renn~ri mai 'l:l11'ştite. 

Cu alte C11YÎIlte, ("{mtcl{' Tiszo e ade-t'lll al U!ll,j 

rclorlli(l (ll('("t.orole dl"nuJrraJi,('(I· ..• ('arp, însă. Hit nu 
00 fa('ă nici-Odată. . 

Atât l"'mre1e Tiş~a cât şi cont{'le Khuen, ;n 
ră...,pull.,.ul ,sAu, au apelat la sentimentele d{> jo;()li
dariM~ li tuturor m('mbrilor partidului, 

• 
Reluarea tratativelor, 

In cPfcurilB politice se afimlă, eu multti 
pbziti\-itate ('ă tratatin>j8 gUH,;nlului .~1I 
opoziţia SI' vor J'('lll<l inrfl Îll (~IlT.slll ;H:e~tpi . 
sEq>tăm{mi. 

cu M. Sa. mirarNi mea mI a fost că am auzit-!) 
vorbind în <,hip \'lUpBrlOr despre }U{'Tllrl 8upt'rlOarf', 
ştiam de ln..'li nain1t> eU aşa f' ('3. Dar ea Tt'gÎ.'llH 

obligată la .. zîmbetul ~rpetull al idolilor", imi 
pAr~a di. i"a a riimli.'l străinii de lmole lmfe-rinti alt" 
,~ufJ,E:'t:ulni uman. şi admiraţia m('!a a foot mare 
de a .N{'~ dimiYAri'1:ii, efi (,~1 cunoşti'a -adilU<' toate 
îucerdl.ril(', toat(l mi2',{'oriiJ{' inimei celor mai 
.mici şi ('elor mai umili t-ot.llşa de bine ('8 şi pe 
Q('('!f..a ale inilJl.(·i {'('-lor mari. al{' prin rilor. 

Pf'Iltru .a. foma ast1'("l 3{'~a .... tă t;U\'NIlUÎI, a t re
truit cDpilur-ia f'i -JUstf'Ti'i ;;i intun('1..,ată de batI' 
dolillriIf. înt r'nn ea,sl{'] dill NON, Npill'i ria ~H 
tinuti! 111adin" df'pa.rl-t' cI(' {'11rt(4 şi P1.1ilă ill atin
gere {"U ,~·ufN1nt~1~ slirmanik .. r oameni {'uri trîiiall 
}XI dom~IliuJ păl'jnt~. Pt<ntru a faoo .aş.a dp bunii 
şi de Q('.('f';.~ihilli {'(Ilol' ('.:U(' plâng a 1 rohult {l primA 
~ll~ati(' .'lil1î'plll şi fllmiliilro. 

A poi a y{',nit 3{'('>! pi']mnaj di'alungw Euro
p{'i în eomp<:lni.a mătuŞ('i sal(\, mar('./l dll\.'(':.«ă lIe
kna a Ru"i{·i. Şi, in tMil(· unde ~ opreau., lllaf'

ştri f'.{'i mai al{',şi îi imhiau spiritul <'lI un rezumat 
ira1li'CN:k'nt al tut.uror (,ulloştintclor omeneşti, e.R 
o ('hintes('l1ţă a tuturor literaturik'r! Şi. în sfiil'
~i .. .au f~,,'1 R{'et<ti ani ('am lungi treellti :pe tronul 
HOJllliniei. \" f;njtă in<'ă foart~ tÎntlră, in a('('u.~Hi 
t.aru t:nrbul"ată {'an' F.(' forma, a tl'fobuit aii yadil 
de aproape multe drame, ~pre ruan'R mirare H 

ochilor :'răi pmi. Atunci, inuxHat, yiIdun'l(', piiril
,<;:Î1", mamfle fără de f'Opii. Illi{'il~ c{)pil{> filri'i OI' 
mamă, lI'll dewmit !llllÎ<'ile sale. 

Ea fi ~ot'Otjt că datorh !'a de r(·.ginil ['l'a de II 

nu J"{·,.;ping{) :nieiodată <"onfidenţ(~l('. chiar <'ele- maj 
smnhN>. eaJ·t>-j H\nirn MI lSlCrimi. ~i ('li l'ohll ~'i 

• 
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Contele 1\ h 1/.t:d li edervary va trata 
d('ddreptul cu .Tusth şi Kossuth, şefii celor 
douH fractiuni independiste. 

Desbaterea petitiei dela Orăştie. Azi aîacep'd 
înaintea Curtii de Ca~atie de~batere{t petiţie.i pre
zilltate de alegătorii români î.mpotrira alegerei 
dela Oră.ştie. 

Şi că "aBuzuri" ca. cele comunicate în 
coresponedenţa amintită se vor fi făcut şi se 
fac şi întralte părţi, sunt acum pe depl1n 
cOI1\'ins. j.lai cu seamă, că singur CllnO,C;c 

mai multe cazuri de ace,stea vinovate. 
Discuţia l'l'formel{)r militan' se va re

lua llllUlai în s{iptămâna viitoare, aşa ln
,·[it gu"prnul ;IJ:(' vrell1P {H'ntru aceste tra
tariyC'. 

Preşedintele ~('.Ilattllu,i e Za<,har Emil, rapoi'{or 
Ardik Simon. In numele petiţionişfilor s'a pre
zintai Dr. Aurel Vlad, care la alegere a rămas in 
minoritate, Apărătorul alegerii şi al deputatulUI: 
ales Dr, Farka.q PăI e adroeaful D1'. Totftleni Al'
mm. 

AsUrl nu mai departf', decât advo
caţii noştri din Blaj, eld. D1'. htliu M aniu, 
D1'. !-Iaurellţiu .\'csfor şi Dr. lJă11ilă Szab6, 
cum ,-edeţi dar, o corporaţiuIlc intreagă, 
în frunte cu d. lJr. IulÎu M aniu, fost depu
tat dietal, advocat arhidiecezan, juriscon
sultul băncei românpşti"Patria" şi mem
bru aCJ!:i,' în comitetul partidului naţional, 
sunt de lungi ani de zi18 membrii ai (lasi
/lci maghiare din H lLSHSău. 

============~~-=~.= __ =_=_J~. _======, __ ~_ 

Declaraţie. Pri,milll urmăfoarele: 
Soi subscrÎşi,:, membri ai colegiului preote,~c 

,i! I ractului ,q/'.-ort. al M ercurei, condam năm toafe 
('crfeleil'iff> il/fre zÎarele .. TI'1'bH1w" şi "Romanul" 
din mof1'!' ('II 

1) acelM (11/ iz,eoarc În i"te.rese personale. cm'i 
I/LI pot fi irl p l1 f i/ic(lfe cuinte1'e~ele generale naţio-
1I(l1e: 

2) prin aN'}f> (('de Re pt'oduce confu~ie :;li pii
I'/',i I'ele Î/1 int leg jJoporul românesc,: 

:~) ileillţeleq,',ile şi divergin(elc iviti! produc 
?O{fflfUl'â a'~({itra întregei naţiuni 1·omâ7feşf.i ~i 
I /Ia, ,dc(I a/tr;r pfJl10are străine. 

. Deri, ş.; I//llilat: din motiveh f!.ceste.a repl'obăm 
.~L regretăm d,n suflet cerlele iriteÎ.ntre conducă
torii noştri şi cen'tII ('U insistenţă în numele alt)r 
:,w.~n~ su(lete curaj româneşti, IIcv·illovate şi ne
,nflc~at.e de ace~{e t:f'r/~'., ('t] l!'iHfele şi s'upărăciOIJ -
.~ele nemte1e,qen ('(II mal curînd .să se sfârşea~~câ. 

, MerCI/n'a. în 141:n Jal1Uat'ie 1912. Ioan Stan
ClU, paroh, Joon SNb, paroh. Ilie Beu proot gr.
urt. A~'rHIll ~. l:(l(':lI'IH, proot. Romul 'Pup, p~ro
hul Gal'borel. Ştdlilll Morariu, lyr(.'Ot. Patri~ju 
~arcll, ~ preot. gr.'Wt. Ioa'TJ Crăciun, preot. Cru
elan MargllH':lIl. i'r{.'O't. Şt.efan Ml'deş.an, preot. 

* 
Audienta arhiducelui Prandsc FerdinaBII. 

St' anunţ[l diu Viena: -\rhiducele Fran
('.i~w FNdinand. rcîntors dela Berlin mfme 
8L' :'<.1 infăţi1;'a ina.intea. monarhului. Moş
tt'Ultnru] ele troll va. raporta împăratului 
./p,",pn'.I'(1n8/i'Uuirill' de mar(' importantă 
/11~.rarl I,"a {It'ut {(/ Berlin CLI Împăratul 
r~ Ilhcl1l1. ('<lllf'deirui Rethmollll-l/(Jllu,t'!I 
jl sh'J'ptarul gelleral de pxt(\[TH' f1 ide 1'_ 

1('/1- 11' ({f'ch fer.' Conform ştirilor dill Bnlin 
a (' .... s'1\, C()I1Sfătll1ti S';1U referit În primul 
lo!' 1" acţill'lwa l'untt>mplată. cu .\ w.;tro
( 'ligii ria În seu pul a pl rtMtrii gTabllice a 
1'~)JjfJidlllt~i n1shoinic dintre It.:dia şi Tur
('la. A Jllal fost. vorba şi de interesele mai 
impol'i ,llltl' (t li' Triplf>j .\ li(lllţp. 

* '.=_:0, L. _9 

o illl('n,~i1 milii {'t' pal'l' deta~atăi de t-ot CI:II'[\ 

nu aşteapl!i nimÎe in ,,{·himb, care sC'uză ~t, ~ 
01,1'01" stă, ~r~. durul rai: şi :"uprll0i11one.sc pe care 
11rnjJul. sufennţfl, dt'CcPţlUlllle, in.gratitudirliJe l'au 
ru('ut at't'-~tei regint'. Dar {'u firea-i arzâtoare cu 
I~ntuzia"'mul ,~HU lJllsionat pentru tot ce e fru~oB 
';Ii ~(lb~J, !t :p]Jllit MI tl'('il.(!ă !prin mult~> ~urprize, 
d~ m(h~llim, df' rf'yolte, pitnă ~ii ajunga: la JH~'it 
:.lmbe~ ultl'u-<'PrI'H', c.arp par{' ael1m a f13~e parte 
mtregltoare din t~jj insăţ'i. "Fil:'rare diutre noi a
proape, a avut un GhetSf>ll1an 'll 1111 Cah-:a'r al său" . ' , 
a SCrIS ea undeva, a~ooa cal'<' ,~W rena~ după ele 
nu mal l:lopoartill pământului. ' 

AVIZ. 
Abonaţii cari nu şi .. au ,re înoit încă 

abonamentul sunt rugaţi prin aceasta 
să binevoiască a.) reÎnoi cât de curînd 
ca să nu fim siliti a le sista exoedarea 
ziarului. Restanţierii sunt ~ugati să plă .. 
tească şi restanţa de abonament. 

Adm. " Tpibunei H
• 

[)esbalerefl l'a ţine propabi.l vre-o două zile. 

* 
Perechea regalA a Angliei la Majestatea Sa. 

Pin Viena se anunţă: La 1 1Iaiu va sosi 
la Viena Regel-e Gheorghe al Angliei cu 
soţia sa pentru a face o vizită j.faj. Sale. 

Primiriea înalţilor oaspeţi va. avea loc 
în Hofburg. Ambasada Aligliei v da în 0-

Iwarea Suveranilor un pl'â'nz de gală, la 
care "01' fi invitati tot i diplomatii din 
Yil'tl(). 

• 
~ongreg~tia comitatului Sibiiu. Congregaţia 

ol~LDară de larnă a oomitatului Sibiiu a fOiit ('on
ţ'oeată Ipe ziua de 5 Ff'bruarie n. 

• 
Şedinţa Camerei. In ş-ed.inţ.a de azi a Crurwrei 

deputa'tilOO' s'a continuat diecuţia proiectului de 
le.g(;' despre noua .reformă a legii advocatiale. 

Ce e naţionalismul. 
- Reflexii Ş1: scrÎsoanu ulIlli alt pre.of. __ 

Am primit UPD.lătoarNI SCrIsoare: 

Ono'rată Redacţiu71t', 

{'etind art.icolul "Ce e naţionalismul" 
unui :,'Preot de pe Rovine" apărut în "Tri
b/l/l/l . Nr. 12 dela 28 1. c, nu pot intrelă.sa 
S~l Illl înregistrez şi eu un caz foarte BeTI1-
ni(icativ care de multă Heme îmi dă de 
gândi~. dar c.are p~nă la cetirea corespon' 
denţeI anllJ11lte mI-se părea unic în felul 
său,. ori cel puţin atât. de sporadic, Încât 
ca Şl un ,,8rro1' calami" nici nu ţineam să-l 
menţionez vreodată. 

A~um însă că văd şi cetesc prea des 
doveZI de destrăbălarea supremă a senti
mentului naţional, ce dăinueşt.e mai cu 
seamă în cercurile unor inteleduali şi 
"fruntaşi" de ai noştri, trebuie să mă con
ving tot ma.i mult de adevărurile incon
testabile cuprinse în articolul "M orala 
celor mici" al iubitului nost poet Octavian 
Goga, care ne arată foarte plastic, cum 
"si duo facÎunt idem, non este idem", şi 
cum un biet preot (din Săcuime) poate 
"trada" ,cauza românească participând la 
o petrecere ungurească, şi cum unii "frun
taşi" de ai noştri, sfidează întruna senti
mentul naţional fără nici un scrupul, de 
mult.e ori fără nici ,o ruşine şi tot.deauna 
fără nici o re~ponzabili tate. 

. Căci oare, cine ar şi cuteza. .să, tragă 
la răspundere pe un asemenea "fruntaş" 
asupra fapt-elor sale, chiar neromâneşti să 
fie? Ce ştiu eu, sau tu, umil şi supus gre
gar, ce e politica mai inaltă şi supremele 
rp7A>ane de tactică ... ! 

Bre, bre! CW11 nu. mai prind azi astfel 
de fleacuri "grandiloquente!" Intru ade
\răr histe şi ticăI{)ase yr~muri ... 

Ne doare însă, că, - aootragând dela 
altelo, - mulţi dintre .,fruntaşii" noştri 
nu dau pilda. cuvenită, cu care t.ocmai în 
vederea poziţiei lor ar fi datori. celor mici, 
amlil'îţ.i ,i oropsiţ.i. ' 

Evident deci că sunt abuz'U.1'1 ,,!tun-
t.aşe." 

După ce ştim că BIăjenii au o n-.rhe, 
poate cea mai ypche. CasÎnă Româna, de 
curând nou instalată intr'un pompos local 
şi în toate privinţele bine adjustată, unde 
intelectualii noştri şi astfel şi "fruntaşii" 
mai sus numiţi pot să-şi satisfacă tuturor 
prrtensiunilor în punctul distracţiilor so
ciale, cari le poate oferi un a..'!tfel de local, 
- mă întreh cu mirare eu, şi cu miIle 
mulţi alţi c{)n-gregari simplii şi naivi, ce 
nevoie OI' fi având aceşti domni de casina. 
ungurească din IIususău? 

Dacă adrocafÎi români din Blaj pot fi 
mnnbl'ii acelei Casine maghiare din Hu
susău, unde nu au nimic ce căuta, nu tre
bue să ne mirăm apoi, că singurul advo
cat român din Hasusău, d. Dr. Ioan Bianu 
încă a trebuit să se facă membru aceleiaşi 
instituţiuni. 

Ne mirăm însă foarle mult, că astfel 
de lucruri peste tot se pot întâmpla, şi câ 
din capul locului pot cadra cu noţiune~ 
de ,,fnmt,aş".' .~-' -,-'::;: 

tn acest punct cerem dar csplicaţie ac.· 
ceptabilrt numiţilor domni şi sperăm că 
nu yum fi desavuaţi cu o .simplă şi cornoa
dă negaţie pe norma juridică "si fecistt 
/lcga", care negare Însă în acest caz nu s'ar 
prinde de loe, putându-se oricine brevi 
manu c{)nvinge direct dela Biroul numi
tei Casine, d(' ... ~pre autenticitatea datelor 
de mai sus. 

Aşteptărn dar "bineroitoarel.e lămu
ri ri" asupra "Moralei celor mari". pentru 
noi ce mici şi neîmpăturaţi cari însă încă 
contribuim după puterile noat-sre la susţi
nerea imaeulată şi neştirbită a steagului 
carB Vi-s'a incredinţat. Domniilor Voastre 
celor Mari, - şi cari deşi nu aducem puz
deria de "jertfe" cu cari se laudă în "Ro
mânuI" d, Goldiş dăscălindu-l pe d, D. 
C omşa, totuşi alcătuim aşa cum suntem, 
bietul nost de partid încăput acum pe 
mânile DVoa.,stră. 

Merităm dar totuşi să staţi de 'Vorbă 
cu noi. Ori doar: .J a. Bauc?', dass ist was 
andeTs ... ? 

Altcum va trebui să derivăm noi cei 
mici odată pentru totdeauna şi deJinitiv, 
inţel~.sul accstui cuvânt: "fruntaş", ca şi 
o expresie tipică, pentru acei oameni -
cei mai mulţi păcăt{)şi şi netrebnici, dar 
toţi de..magogi înăcriţi, cai'i în loc de a ,se 
ieri de lumina zile, şi a'şi expia trebşoa
rele lor nu totdeauna limpezi şi laudabile, 
- îndră,znesG a ridica fru11tea, şi cu frun
tea a;..<>ta adumbrită, încreţită şi fardată 
dt.> grijile obşteşti (? !), dar cu un tupeu 
nemaipomenit, dau coate şi brânci, şi să 
vîră în Imn tea afacerilor şi c-onducprei 
.destinului unui nefericit popor. 

Un preot de pe Târ'na:~.-
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31 Ianuarie n. 1912 

o culme a temerităţii. 
În deosebita atenţIe a cetitorÎlol' ttoştr. din Ro

minia. 

Traduccm Iti tale un articQl din nu
mărul de azi al ziarulUI "Budape8ti Hir
lap" t a.cest jandarm neadonnit al ideii 
statului naţi,onal magh~ar. articol în ca~'e, 
ro deo'Sebi cetitorii noştri din Româma, 
vor cunoaşte una din culmilp temeriLăţii 
politicei maghiarizatoare şi se '\'or dumeri 
asupra acelei sinteze de ideologi(' bizară 
care se cheamă mentalitatea ungurea.c;că. 
Artic.olul este întltulat ,,~feh',opolia din 
Blaj" şi glăsuieşte astfel: 

. CapÎMla spiritual~ a Romimilor din Fl1garia 
este Blajul. Preoţimt.a greev-oatolică îşi {'on~:pl.1ce 
in rohll dtl oonJ.llcătoaw .culturală a Roma11l1or 
in baza titlului. di ea e mai c\lltă decât prroţim(\a 
Qrtodoxă şi în eO'll<!ocinţR, demnitatea .de ord~n 
eollstituţ.iWJ,al al mitropolitlJlui de Blaj, care VI 

realitale e UHul din fac/orii ideii de sfat ma~ 
t;hiar(!), dă întreg prestigiu cul!wrii romi'n:E"Şti, 
acestei CUltUT i eare '1111 vrea să ,se lmpace cu Ideea 
de stat maghiar. Trebuie să punem teza al}a, după-
00 maghiarizarea cu scaun ta cap nu eontestă legi
t.imit18.tea năzuinţdor l'ulturala ale Romîhl i lor , 1e-
4}i nu poate să pe.rmitâ {'JR aCf'.st.e 'năzuint.e :să .ur
mew o direcţie rontrarll ideii de ,stat C~faghl'anz'\
i€'1i tllturN c.etăţcnilor din Ul1garia! (Red. Trib.) 
şi cultu'tH wngureşti (Obsern1ti aeeastă ~trlilL1cită 
logi'Că! Reci. ,;trib."), !ns€!m;lătat~.a ţKJ~tică .~lll
.iul ~i-o oavlltă gratie lmpreJurlirll că In mCI o 
priyi'llţă n 'arc o ţinută comună (!) <-'U eultura lm
guroa.scă şi că se pune chiar cu aC"ea!lt,a în dire ~tă 
('.()nt.r,adictie. Xoi lH~-am bucura mai mult, {'and 
blăjenii ar putea să dml1onstr{lZ(> .~~lidar.itatea 10.1' 

cu cultura ungureasdi, ("('eal'e al' il Identlc eu soh
flarit.a:tea lor faţă de ideea de Rtat naţional maghiar. 
Păcat e, că mu pn'R pot să ne dea lU acost punct 
d'Ove,zi, ştiut fi i nd că in Blaj până şi pase-rirle (~i
ti-pese l'fJluân~tc (!), căci dacă u'ar ciripi, mitro
politul în 7-est.l"a t cu un f~'llnic ti 1.1 u de !nobil m$1-
ghiar, mai că le-ar ahmga în iad. 

Autorităţile ungureşti (Deşi IL11to.rităţ,ile sunt 
ungare.l - X. I'Trib. ") cunosc isolaţiune.a spll'n
didă 111 oare s'a Încer{'Uit. fată de Unguri mitropl)
litul de Blaj. Până şi la conferinţele epi,s.copeşti 
(Con:fari<nţ.ele aşanumitc catolice, stiipanite. de spi
ritul clcl'iealisnntlui ŞOYi11. - N. "Trib.") numai 
mânat de intel'e;ele materia.le ale prooţi'lllei sale. 
Cunoaştem cu toţ.ii câtă fOl·ţ.A a cheltuit pentru ca 
fiEi zădl'irni{~ască ordonanţ.a contelui Appon~i }'('
feritoare la l'at('{'biz;area ungurea.seă în clasele su
~rioare ale şcolilor elementare (Romiî.ne~te! N. 
"Trib."). A izbutit, - ordonanţ,a al'e.asta a răma.s 
pe hârtie. Conform legii, toţi preoţii Co.'\.ri se bU('ll
rii de congruă treb1.1iei"ă ştie unglllreşte (.şi mitro
polia din Blaj a.re 704 pa.rohii, 1'11 cari, cu ex
pepti-a a doi trei irşi, toţi preoţii capătă congruă). 
dar, din \"1:e-o oauză ('U adevărat ('iudată, 11U s'a 
('om'ins încă l1imCllea pană astăzi de ~tiinţa un
gmească -a preoţilor 1'Omî111i. ~Iitropolitulnu'şi fa
ce oap11l călin dar din pricina asta, noi însă, pen
tru oozul cânJ. odată şi odată 8~,a:r repara greşeala 
asta, cerem inainte, l'3 statul să nu-i i11\'ite pe 
epiS('oJlii romÎlm.i să facă ei ~aJ1lE)11ul de ung'l
l"elJt.e al pl'eotienwi lor. Pent.nlcă - Tămânâ'!1d 
la mitropolia din Blaj - prroţimea romitnîi n'1I 
ajuns încă nici până 'lU'olo, ('.8 să scrie 'llumele de 
.localităţi unguTeşte: 

A vem În fata n{Jastră eat.a\6guJ l'omânl'sc aJ mitro
poliei de Blaj, tipărit la sfâ.rsitul anului 1911 şi purtând 
t.itlul sunător: "ŞemUJtîsmul veneratului oier a.l Arhi
diecezei Mitropolltano grec.o-catolici' române dE' Al
ba-IuHa şi Făgăraş pe anul 1911". Pentru a preveni 
orioe confusie constatăm că Alba-Iulia inseamnă Gyula
fehervar. FiigăraşuJ. Însă nu e acel "fa.gai'M" (cuvânt un
guresc t'a.re Înseamnă creiţar de lemn, idiotism ungu
reşc. - N. "Trib.") pe oare Românii tl p.lătes·c statului 
tn schimbul sUDlei dt' un milion ei jumăta.te ce prime~c 
('a. congruă. ci Îns{>mnl'3,z1l V'echiul oraş 11'ansilvăne:tn 

FOKaras ~u 1367 locuitori gr.-Nlt., 695 gr.-or .. (Români), 
1436 rom.-cat .. 987 rllformati. 786 evangheliei, 227 uni
mri şi 524 jidani (acC'ştill toţi r nguri) şi, tn consecintă, 
poate nici chiar considerînd majoritatea. populati unii, 
uu tr.ebui-e să ne permitem a românÎza caracterul oraşu
lui (Notaţi, aici mentalitatoo potrivnicÎIlol' noştri stră-

.- -----

luceete in toată 8pl~ndoarea ei. Am româIDlat Făgilr~tll. 
fiindcă H tipărim romAnOŞta intr'o cart{' roml.nea~că! 

};. Red.) 
Con~t.ată.m Îl1aint.e de Wll.te că mi tl'opulitul din 

lllaj 'DU nea să ştie de existtlTI'ţl3. legii dea.pre le
numirile \lngur~ti ale comunelor şi oraşelor. To3,
te numele de localităţi !>unt roar\.IafDiz.ate în şema
tism şi dacă ~ întâmplă ca Vl't::-Q oomună să n'aibă 
numo românesc. ci (Românii. N. "Trib.") fac din 
numele unguT~, cuajutonu oTtografiei valahe, 
~ monstruozitate, care dacă n'ar fi revoltătoare, 
te-ar face să rîzi, 

!\agrenrf'<l (\ suj" Alud U 7"cJ gr.-eat., 123 gr.-or. 
dc-o parte, de alta 1291 rom.-cat .• 3885 reformati. 244 
oYallghe:liri, 130 unitari, 103 jidan!). Koloz5jvar figureaz9. 
sub numirea de Cluj, Kolozsmonastor - CluJ-Minlshlr. 
Fire~te şi KoloMmegyc se chiamă comitatul "Clujului". 
Kecskehăta - "Checichehata", Dicioszentmâ.rton· ~ 
.. Diciosânmllrtin", Oyergy6szentmikl6s - Giurgeu..81n-
1!iclăuş", Muosluda. .. - "Ludoşul de Murărl", Maros
vâsârhe-ly - ,,:dUl'ăŞ-OŞOThei'", Szekelyudvarhely - "O
dorheiul-skuesc" (şi aÎc.Î "E. H." dă iară, 5tatistica 
confesio!llaIă a populaţiei. ~. "Trib."). Si În chipul ac,'
,ta am putea ('ontinua pâ.n1l la sfârşit. 

Conform şematismului d€la Blaj, îl1' arhidie
l"CZi'i nu ('xistă nici o localitate cu nume ungure.-;c 
(! R. "Tr."). I-n ,a,devăr trebuie să facem intrero
N'a. că oaTe pe &(\a.ma cui s'a fă<..'Ut legtla despre 
numele de localităţi, dad până ~i nU1'l1el~ oraşelor 
;.; agytlnyed, Kolozsyar şi S~kclyudvarhely se ro
maniwază şi numai fiindeă limba l'"ituală a gr€teO
catolicilor e ("Ca român~a.scă şi în bau acest,ui titlu 
de. drept limba ungure.ască e izgonită din în tl'(,llgă 
adllrinistraţi:a lor bisericească. 

(Aici "Budapesti Hi1'lap" dă .apoi o p~l"tia1ă 
st atia.tică despre sumele primite de preoţii l'OlJlIllli 

din arhidiee.eza Blajului ca Îm.tregiTi ale Y€'I1it\~lor 
lor. Sunt alese pe sprînceană parohiile C("ie mai 
"ur-ace ale mitropoliei, in eare, fireşte, întTogirile 
de leafă îngăduite dintezaUl'ul public -sunt cele 
mai mari, atingând in un caz 1560 de coroane. 
Statisti{':\ a('\('asta c nu w poa.temai toOndc'nţioa'!8. 
~i perfidă, dupill-e În partea covâTşitoare a paro
hiilor intregirilc sunt minimale, - tot atâtea f;1. 
l'Îl11ituri. It ~,Trib."). 

E adevarat, eă în ~wnea parohii ajUillg il1 
doobşt,o ru;>a numiţii "moralişti" adică preoţ.i fără 
califi~aţie. 1 al' dacă ajunge .. re-unul califieat, ac.e
~ta numai prin hotărîre ministerială poate căpăta 
C'OllgTua in in treg i, m.e, <având a ,se mulţămi în eaz 
{"()!)tl',:ll' numai ('u întrcgir('la oong-ruei la suma de 
800 001'. 

In aC(l.'ite parohii nUlll{."Jte mit.ropolitul pe 
preoţii cu sentimente patriotioo, pe eari prefect'.!! 
în vederea voturilor îi n"Comandă de re.gulă pe'l
tru măriroa congrnei. Astfol omoară ~fitropolitul 
două mu~te dil1t.1'·O loviură, pe preoţii cu senti
mente 1.l1lgnreşti ii înfundă în aceste sate, unde 
mtmărul "otuTilnr rom aneşt î este mai mic, iar 
·pe cei Cu sentl.IlWlltc româneşti ii numeşte Îll Pl{
rohii bogate, şi mai mari, unde preoţii pot des
yolt.a mai mal·t· l!eti"iNlte pentru politica naţio-
11 al i.st ă, şi um:h' {'vngrua ~."te statorită în sumă 
mai mare. Ar Imai fi o moclalit.ate, prin eare ,,"H 
putea rclrag-f'(>ollgrua dc1:a agiatori. dar aooasta 
nu E*' poate ttplioa, d{'OOre<."e trnd.area de patrie (~e 
o comit zilnic pl'În nerespeetarea culturii ungu
l'eşti nu e!tte luată in oodexul nostru de legi şi ast
fel nu se poate pedep."i. Şi de ·altfel se î,ngrijeşte 
mitropolitul Blajului, 00 in eduoo.ţi-a clericilor >1U 
&e dea J)O..<;ibilitatea agitaţieî oo11tra ideii de stat, 
fâni ca Pl'oC1l'l'OTiî să 00 poată ame.'lteoB. 

1..:a temciul cetăţeniei maghiare 8<e află şi reil
pectarea int.egrităţ.ii .statului. a unităţii culturii 
llllgure.~ti. Cine se .sustrage de sub i:l1flu<mţa ~1.l1-
turii ungwreşti, şi urmăreşte alte. scopuri culturale. 
şi S(''()pU1'ile lui politice t.rebuie să fie în mod \0-
g-ic ('Q1lir.ar ideii de ~tat, Dosllre mitropolitul din 
Blaj nu se poate afil'\llllll şi nici dovedi, că al' doti 
să ia parte la IDUn0a no.a.&tră cultUl'aIă. Act.ivitatoo. 
prooţilol' l'ooglinJ.cşte intenţiile prelatului. 

.Am crczut de necesar !-Ii oonstatăm acest ade
"itr, 'acum La începutul tratat-iv'elor pontru ridioa
rea oongruei. Am ,săvâr-7i o crimă contra noastră 
ln.şi.ne, dacă am permite, ca partea leului din e.(}n
gl'ua rid'ieată să o ducă mitropolitul din Blaj. 

• 
Cetitorii noştri din România, edificaţi 

de acest articol. publieat în cel mai aca.<ie-
mi{' ziar al Fngurilor, pot să-şi· facă abea 
o ţ>alidă idee despre faimosul constituţio
nalism nnguresc, .coneeput. în spiritul meu-

, -

P&g. ! 

talitătii roogl Îfldit,(' tit' articol. pn:cum. şi 
(le·spre na.tUl'il "i'itemului ce onoteşte în
acea8tă fericit~1 .. patI'Îp" librrt<\ţile şi v(\
ghiază MUpl'a l'onştiinţ('i naţlonn!c, a uu
meroa,')(~lor ei popoare. 

Scrisori din Iaşi. 
larăş pr~. - Necesitatea uu~i primeniri. .- O 

datorie. 

~'", v\11'bit ,,1 '* TorLqtc· l1leUllllllt de Uli timp 
in-,'oHt't·, de' C'h{:marcli ,nÎlt dt, mJip'rt.antii pC' cflrt' 
trebuie iI'O aibo o pl"e-~ii f,-rieit "ri'·11tatl\. ;,'a insi.,
tlat a.<;u'Pra ('uril'1,eniei mOl'al(· 7i mai al<-.<; a"upl'1-t 
'll1peri-orităt~i lnă1iÎltol\1'P ;J jh'wutiun~10r ce tl'(·· 

hui{'se tran~ate. 
,lai mult ('a ~~l'i \lnzit!. ,H't'4t:-;lă lw.l·('.~i[al~' <:r 

li l'C (:1l t unt fi fi trebui tDH.n' ~lici in l~i; şi tot de aii:; 
din Iaşi pare li fi p" '1'l1i t nl'1.11 eurent <k l'ri.1ll"-
111 re . 

. Tn,-,"Ontl'.~tubil, ~Î,\~>t"l"illrit.:l1t·a 'J,,)litic!\, intr.1E'C
tll il iă I}i llluralli li tlll11 i P"por. .~\. ogl indpştl' fidel 
În preHa <:t· df'l1 .. <rul ",t;\.! ..,u. ~i-,. ('n'Pl\: .• J ltdecâl111 
inm odul .a<."('sU, progn"-"111 înf5ptu.it o.p pct]torlll 
nostru (' cu D(',săyj!-r:;,in' ihlzoriu. Pre.sa 11l)1ll-iti'i\ ('n
mânt'll'leă. ne fa<'e "ii llt' gundim eu îngrij',rarp h 
Ipr,:;jbilitli~ilc un,:i I'(>l';{l':l\iUlll <"ât mai gralmi,'f'. 

E (, âe-prinder'e udfoH' Înrndăcinată în .. pir> 
t\ll I>ublic-ului lHJlltl"U -cctitol'. ('11 presa p"liti'.'k 
de fieC'are zi {l dat .~Il fie Driel1tată şi dp-'ibutuHi 
dt· ]ll'll{' şi inteligt'utt· utîtt .ci.' mult probkmatit,p. 
lk>yurtagiilp ipuliti{'{', illtcrwil.yuri1e, 'eondlh'('l'f'R 
edvr mai ginga,.e atribllţiuni ziaristi\'.e, ~mnt IN" 
sate' în .,;cama rlncştie {'unti .. 1)l·,jfesioni$'t" îll'
ldltrinit şi rutinat îm ear:t"Rcpa t'{l"lf'Î 1113j (·xtr(l.l>j"· 
diuarQ 81.l.perfieiaJităţi . 

Ce mi-e ti-.c Carp, ce mi-t' ti-,' Bdtianu. T!I<'hf' 
1 "ne-'><'U, Iorga, Stere ~ 

- "Iones.cuJc. t<e rog, pelltm mllllurul de mit
Il{', fă-l eu DU "ii l''\loţet pe <'u,tarO .... înt('h~gi ... 
,.ohgarhia" trt:\.yuie Mlrobită, .. demagogia" "pu1-
~,rată. "Hiberianizmul" ,'Iau .. şar1:ltaniznml 'ue"ă
ilO.'!" Înfierat! .... 

Şi bietul Ioue.M~ll - tproi't..,,~i"l1 i.st. l'C <iă-i fad L .. 
:- ee nehitu .. ~' arhitli ,,!ilil'>:'! şi e eu atîit mai bine 
{'otat p{'ntnl "la lună" cu \'ilt înjurăturile l'au dat 
gata pe .... aQYCT&'U'! 

E o l"llţlllw, e o lllUl'f' nl~~ine felul L'HIl1 l$ecn· 
tklr şi I:i€ ceru personal iti! ţil{' lupt-olol' noastre pn
litiee. T(lţi lH,j"ill'ăviiii gimuaziului olementaJ' 
pot veni într 'tm anUlllf, momf'nt să dărîme şi s:i 
condamne - din îmălţimea -t'€'lei mai exraordinare 
obrăznicii ~- prim'lipiiJe politi-ce. ,,()('iale ale cu
tărui om, cu (k~lhÎlrşire demn dl' nn alt jU<1prlHol", 
E Q ruşini'. 

B'oj-e<'Un{>a~tel1l HilW('j'. Vin'l inferiuritiîti.i 
I'n,.~p.i O'03s1!'e, dar mai ale." .~ demol'a,lizÎlrii (li, " 
au ~n bunii. parti' tot (!{'i cc.ndu'l'htori. 

A. r tre-bui ,~ă vie \Temca .ca }llll('(i 1l.llea de ga
zet.ar· 1Jolitic Ulai llk.s, să fie ,a'p:lllujui mintilor 
şi intdigeniilor ~erioll8{' şi pre-giHit(' clrlturalicp
şte. Indrumarea, dar mai al\"..'\ ('(hH:~1\i;l t'eri1ţenea. .. -
că.politicB, nu poate fi lit'Jatil ~!'(' 11111 ni ('U dt"-"I(
yâl,,\,tre Î\l<.'apabile. 

Hă ne gii11'dim, ('ă lllai alet\ IH."ll!ll dl'lHl toti 
eowlllcăt-orii n<,şni politici o l'eeuno~e. "iata po
pOFUhli nQ6'1ru .. tii tulhuratil în răscnwea unui pe
ri-culoo impas, .1atnria C€lot, rhemati cu ade.ărat 
este de a în:loC1lri o!.nhito)"ii J •. "nflf'te Ş1 conştiinri 
de prinspehmcilc gfizet.olol" de ,. mie de ori com
promh<lc - -şi de a relm':6'pe Î<nl(wll!t> o nOlli'! "ia! ~ 
de îndl·umare. 

A d!'elarat -şi d. Tache IOllt.>:;t:ll, natural '1'('nt I'U 

bioomeritul ds.a!e: \"remo11 de azi înseamnă lupUl 
C'e se dă întl'e ade'V~t.T şi mincillnă. intre conştii11t i'1 
şi in~on.ştiintă, Între biruinţă şi deplina lnfrî 11-

gCl'\'. 

n. Ki<.'o1at, Iorga, w',stih))'ul .\de\'lhat, a .n:1SC'1\l 
a{'l"JSi impas. El a d~p~rtit în două. ig'nol':m\lt~i 
perversit.atea neputincioasă de adc\'i'in\l birni. 
t<>rşi trainic. Lupta'lR ~ 'până aeUl1la tinh:-~t~ 
don.lJ îm'iu.g(>l'ii lumei. nouă. 

Peut.ru sah"areR luptei pri'TI,'il,iilul' Sllll)€-rioHn·. 
în ('are hrptă ~ntnt aRtă'zi a.~ţ'ajak sineer salI hc
sin<.'er toate put~rille vi{'ţei noastrepolitil'e, SUH

tem datori ",ii ;,nntlgem ·.din mânile duşmanilor 4.:'
n\)ram ţi a-cea.stă decizi\'ă .armă de apărare - .10 
'ai;11\prire pent.ru dfmşii - presa, şi împlântâlld-cl 
în mâni einstit(', "îi l'e.na;ş1em prin ea lm popor i'n· 
treg, însetat_de id(·al şi .d~Il]njtate. 

Cordeliu Carp. 

J 
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Volnicii administrative. 
lJe pc calcu ('rişlIlvi·olb. --

In ll,uâtUrfl. cU cele publicate in pn!· 
b v '~3 tuica llO<1:-JtrEl foaio ,.Tribuna" în ~,r. :c.5 

a.11 1911. 0.0- cum adecă (>.q1111sn1 Prot.opre
turei din Boroş-'jebC'-ş. cu un sergont do jan· 
darmi au conifis·cat cocardele şi primele 
tricolore de pc piepturiln voinicilor ci'tJu· 
o':H'ri din Zeldişiu cu 0caziunc3. unei pet.re
l'l'ri dată in Uurahonţ.iu în 26 Xoemvrie 
In Ilo o- constatăm eu mult re.gret că "\01· 
llicia aC6Stor "pa.şc" ai administraţiei a 
ajuns p'lnli acolo, că cei nouă falnici şi 
lîdlltimidaţi flăcăi din ZE'ldi9iu: Ioan r e
.~a, .. i ntOl~itt Lung, Sica Lung, Constantin 
Gro:w, Ioan Oyoza, Stefan Olal', Jfa.rim 
(/roza, Petru Gr(na şi înv. Sat'tl Dorca, 
ali fost pU.5i sub acuză ('.(l ag-itatori contra 
Statului. şi in 10 1. (', au fost purtaţi pe 
la Protopret ura din B-oroşşeboş, unde fi(\
diruia i-::I croit o pedeapsă de c1lte 20 C.Of. 
în bani şi câte 2 zile tomniţă. 

h.tă dar că la .. pacea cu Rom{mii" 
după care părintele :\Iangra şi multi alţii 
asndă, -- d. Ifajdu. al doile Protopretor 
din Boroşşebeş -._- fl ma.i t~sut un fir do 
df'.'jtrămarr.. 

Şva.bul . -- Xigreisz dela Protoprf>tură 
- ~ rid\' in pumni eugetând că va ajunge 
undC",a dt' l10tărăşel pe la. noi. dar bine 
şi·au aşternut. clici majoritatea in cl'l'C'ul 
nOt-itru protopretorial constă din Români; 
lingrt-Să dc~i pe bUZD. 

Domnul not~l' Arkosv din Gurahonţiu 
_0- caro încă era odat~ ~n fiţăngău pe la. 
Protopreturâ - În('ă a luat notă ('ă ,:pa· 
tria e salvată dr pericol", dar pe-ntru coo
perarea. sa la (tc('a.stă minunată procC'dură 
rI.dministrativă îi atragem at(lnţiullNI. C8: 
.. l11h'un 10(' dai şi intr'alt loc creapă." 

Zeldişenii au ('am al'ăt.at do umIt că.: 
. .lupul nu SA sperio cu pielea de o ai-o ", ia.r 
acuma la inv~qtjgarA au d(lcJal'at eă: .. În 
temnitt'i. în A °menrQ şi chim' în iad gunt 
.clata a metrll' pl~Hlrll rluptarra drepturilnr 
IM"; in pirpturile }Dr bate un suf1(lt româ· 
OPBC şi În ~dnf3I(' lor curgo un sânge de 
Traian. 

Când 80 r{>intorc(\au flâ·eăi no.ştrii dola 
locul de osândă - din Boroşf7ebeş - ii 
priveam din depărtaro că erau mai mân
dri şi mai oţeliţi. iar văzduhul clocotea de 
o c{mtaro ce arn1onios Bşia din nouă piep
turi de Homân, şi din carD putea.m desluşi 
vrrsu] : ' 

.,Cura.j şi vâ.rtutc eu voio do fel' 
Romfll1ul acestea le are din ceriu 
Şi a.sHel de arme pfmă~i suporta 
:'tIai crezi tu Române că nu-i triumfa." 

:\ oi cei ce asculta.m am rămas emoţio
naţi de dulcea lor i.'~.e, care din depărtare 
vibra prin aier până la aouzul nostru; -
l('-am trimis ~alutul nostru la.' care s'au 
alăturat toţi Românii de bine do pe valea 
('rişulul. -- Zlicându-lo: 

"Să trăiţi voi fraţi Zeldi-,?tmii!" - cari 
de repl'ţitc ori aţi trecut prn astfel de ca
lamităţi, aţi înfruntat furt.unile, aţ.i călcat 
peste urgia străinilor şi aţi rămas fa.la 
neamului nostru dE' pe Crişul-alb. 

Impotriva judecăţii prea. put€rnicilor 
.";iefi adminishat.ivi dela Bo-l'oşşebeş s'a a-
nunţat apel. 00' o - o'" '..:~ 

S'i,îrşitul?! noi îi aşt~pti\l~. cu sânge 
rt)~t.'. cei nouă flăcăi însă cu 1I1l1Dă. cald~ 
şi eu :mflet liniştit achitându-ge că el fiert
tli numele de "Homân" ca.re'l poartă. 

OHrahollţiu, 27 Irm. 1912, 
Ca~ 

d(' Jângă Cri~. 
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Scrisori din Bucureşti. 
Cou:ul V aida-G~a ,i opinia publică de aici. -
Revolta scriitorilor. - Ce SPUD ei. - Oouă 

fotografU. 

Bucure.şti, 15 Ianuatio, 

Ziuro1{! dil1 t'oll/',..Îtală ~u 11lat notă dc-.spl'{\ Pl'O
ees+:ue r('1"bal~îni..>b('iate <le Juriul ehomat să adu
<'Îl {)S{'l)til1ţi1 in procesul de calomnio intenta.t 0(1 
Goga dJui ,Al. V {ljda. Repl'ooucu.nd din z~arcle 
ard(·J<'ll<l {'el(l \'0 iau Sl'1'i.9 rf:'latlY la monstruoîLS<i 
ca.lomni<" oiproap€ t-oato s'au ferit de l3. fa<:e co
IDmrt 91'. V OJ'bYIT1 de ziarele indcp«no-ent.e, nu de 
!1\'(Ih'l1 1.1 cari difeMţ.i căţ-ei &cutii de coadă se 
ridi-că in două labe .la .auzul glasului C'\ltărui imn
t.l4 diutÎli. Vorbim de ziarelo serio!loo, Tedll.~tat.e 
d<, oameni eu ri'i.spund{'l'(l şi eonşti(lnţi dQ rolul 
lor, nu d.f.l li1l1.llI1itepublicalii, {'.ari, neputându~i 
plăti rc(L"l.<:tori ca lumoo, angajează tot ce au 
ma.i compromii.l şi mai d('gra.Jator litere.le 1'0-

mUIl(lo 

Era fir(~! {'Il l'utare <!Jl1~ii ploc.ată a tipog'ufu
hu Fili'P, în s<:urţ.imt<& mint·ii lui, să .serie !(lia cum 
li SoCri" în 8.C('.astll afaccI'(I. După i.'um era fiI'~c 
ca ('UtaT(I c>ă:pu-şQ a litt'Ta.turei Ri\ isc!'iJea.<;.ei\ tele
grnm..'l. p1'in lăre ,,frun-tfişii di.ntii.i" - nesocotina 
d\lC'l~ra ţin I}i comunicatul dlui BtiI',qţ>.anu. - foIi
C'ită 'pe d~t<H'ul tal'.asconez IJ)e'ntru ,,6trill'U<:1tul 
ha triumf". Dar 1l.ce.<Jtea nu ;au oonstituit ae-c'ut 
<'..li. publicul din re~at să ~ convingă odată m:u 
mult d~ vino,ăţia caJon1111atoruJui, care, spre a 
i{'~i ('urot <hen ooeastă afacere a Il\-ut n~v{)ie de 
ap~rarea <-el.or mai ridi~}li indh-izi. 

Simpatia tuturor e..'lte cu p~ul pl1timi~i, pe 
caro ia,-i,'!cii cb('stiei nntklUalc l'au adus in fu,ta 
:pilu-m]ui U1l.gUt"(\,;C, şi, hătundu-şi pieptul. au ~
rut rns-tignl1"('.'l. lui. {'at de mare i~ Goga dtn 
IV'('.<;t pr(){'Nl. Cîlt do JOI! ri1m'ime ~'1d\'{>.r~arul lui, 
Cal'ii a 1'('("111'.'1 la enn{'UI'sul tuturor anonimilor spre 
Il QW.!l. cel putin iluzia că ,Il "triumfat". C'ăIci 'DU 
t'>!ite om eu minte sănătoasă ~l'e să nu înţ.ruflagl[ 
<!ii doftorul, in a.1~ cărni vine <"urgf! sânge ungu
ft..'Jl<!, bin>(' ştia 4.'11 nu poat~ fi vorba de iuc-ereart>11 
de tradare a lui Goga. d oe ~·un oscroe ce a 
YM..rl 8ă st .... '!.w4 parale dda fostul mi'Ilistnl ungur. 
Bi.u~ o ştia Ilfl'ta şi, dac! a fom1Ulat acuzarea, a 
făcut-o numai <cu Rîmdul d~ a·l compromite -pe 
poot. A fi'i(>u.t-o <"U Te-a1111 CTooinţă a tutur{)r 6<!.e
la-Ta cari nu .'}tiu nici măcar su-şi aleagă momentul 
:potrhit. 

• 
Intr' adÎ-1lt8 .;ilU duiat ~ă aflu părerea acriito

rilor aroeleni af:1ători în Bucure-şti in aoeaată 
pri-vinţ.ă. Indignarea tuiuror impO'trivA cal<lmnia
torului este d~ nede.scrid. Oameni, caTi au obaeryat 
până acum atitudinell rezeTvată. condamnă cu ul
tima energie atentatul monstruos. Aceasă l'm"{)ltă 
împotriva min{,lunci ri<iioolcloT peroonagii a fă· 
cut ca blimdul :poot, masi<."Ul nootru Iosif să râs
pundă. 13 inyit.art>a de a (!·o.labora la "Românul" 
eu -ctlyintwe aşa de mult .cuprinzătoAre: "Se res
pinge <"U indignare". 

A~.s1, scriit<>r ardelean, intr(>bat de impl'esia 
~e i-.a. făout --o ~."!tul Jui Vaida, <> beervă : 

- Omul ă..<;ta. t-otdeaum..a mi-a făcut impresia 
l.Ln'l1i om -in~rezut. Nu se în{}rede ind atât în ca
lită;ţ:iJ~ lui .spirituale, pe 'Cari nu le are, ci par'că 
la fiecare .... orbii ar vr~ săi spună: Ce bogat ~lUnt 
t'U! Ce chipe-.ş! Dn astfel de om era fiTesc .să f.ad 
o astfel de aC'\lZsre, intru dt ilrteligenţa lui nu>-i 
pennrte să distingă 00 i..s.e poate trece ou ,-ederea 
şi ce nu! 

Alt scriitor ardelean gădea că .,Tribuna" dela 
in<.'-oput a făcut o {n'~s,menajând auroole ba
zate pe fraze şi nădăjduind că ooi wfrăţiţi cu p~ 
cotuJ se vor pooăi ... Trebuia OalA primul atac d 
ră.srpundă e.u () vehemt'>ntă nemoul'atăi. Să \Spună 
k~~ti('i be>tie. Să nu menajeze pe nimeni, ci să ~ 
plice fierul roşu tutul'm" aoel(}ra cari se trezesc 
vorbin'<l, l&z'l a avea v~-Ull argument. OmgrEr.l& 
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tl'ob-nia t\1'să şi IDli<!-r()bii aCMtei <'~'lngTene . .fruntA
şii dintâi" dL'ltt"lrŞi în fata qpiniei publi6e, Slt: 
nu li·se dea nici o cli.pi tii~a.t să; sc're<mleagă". 

A<.~.srt) -pureri J(j altfel le impărtă.,"'-OSC toţi oa
menii ,-'U Judee.ată. Cands'a chit Ja BuCtU'f'şti n;r
tic-oJuJ (" .. 1.Te termina cu 'l,'orbele lui Cat.o: "Tribu· 
nam dd&ndam cenwo", - şi c.ei mni hotăriţi a nu 
&(\ prOllunţa, au inţele.'~ că aici ('ste '\'<lrba de ni· 
\,t{) maniaci cari, inconţttknt şi-.au manifestat 

boala. de eaTE' Foufol'U. Vorbde aee.lease ;potrivosc 
în gura unui Ca1o, nu .iMi'{ la eutare yicrme 00 se 
vede ameninţat a pierd~ caşcll.yalul. Căc.i sunt a.lte 
('hQ.~tillni .asupra eălrOTti. ,,<'f:'ruCN~ d{,b.et", când 
limba noastră {',~to anwnjnţată, cÎind sufletul ,nea
muluin()..~tnl gDme i'n li1tunerec. Şi apoi A lua În
tt'o gurii s'pul'cat/l. dictonul 4.'(\1111 mai dropt stră
bun nu (\8t.e o blasfomic? 

• 
r n z~:l1' a publicat, odată cu darea de seamă 

a.,..:.U1lr.a pr(X''(\~''l.11ui de calomnie şi f<Jtografiil() lui 
Gog-a ~i Vajda. 

J·a aau,q astfel ali'ittlri in faţa lpublicului ceti, 
to!'. O apropi(;re -ciud.-<ttă. Căci de-oS'ebirea suite
tcQ...<;{'U rit'lllre imediat din eele două portrete. cnuI 
b1l.Tghezul mlllţumit d{\ sine, .sătulşl ambetat do 
:personllllitatea. h11. cu m1~taţa &'O~'!ă :paT'e'atunci 
din .'iparahll de bHrligat TImst.eţi, are aerul de li 

I't.'Citi {X'Y.R din mn..<j/l,-~aT(,-& lui VilhcIm Tell &AU 

din vcr<>u:rilo strtX"Urat.e <"utll.rui .st.f>n<1graf. Şi 
p~r'c'ar zi{'(l: Aplaudaţi-mă. Eu sunt. Vnjdn. 

Alături -ei'IJltnre\ul mult <lljtqpt.atei zile de ,,1(1'

băt.oare ed e~-Ri uită d\lrqiJe Jui şi ('1.l.'prindo 'n 
Vt\r.'ru-i 'nemul'it~l' d1lrf'T<,a unei hlmi intregi. Cu 
priv if('ll -"'!'ânt.eetvar{\. ro fruntNl iuO'Ura tii , par'. 
cin .... ~~i în faţa di1ca~ilor. oari mtlUe.{'.!I>C sub ar
şiţa de soare, in mi<,zul zilelor <l~ ,;{nn. Şi-l rovoltA 
nedreoptnt-{\fi. Ţ>C care cd mici la ·,s.uflet au intro. 
nat-o p<'~<;ţ.c hune. 

. Ce doo~<,b1re do priviri, ('() deosebire do 0.'1-

m~mi! (\lrio.a~~ id~it' 8 SV'llt gazetarul. Clare i-a 
a~7.at alături! Corespondent. 

.fI~fi~o 

Carnetul unui priviţQ~r ...... s ........... _ ... 
Colaboratorii. -

.. Rom4.nul nu are eola.bol'atori 
ea B01:u ~i Soricu". 

. 
O. ~~tele cu so1z.i do aur 
Al cbestiei na.ti.o-na.le 
Rosti odată o..devi1rul 
In strlmbul drum al vietii sale. 

Pamtletul lui, pe câ.t se etic. 
Il serie Paveol Ciueurel, 
Co1a.bor1nd Cioflec ei 0&.0<>1' 
Şi Alex.a.ndru Vaideel. 

GoIdfltdL 

. Il s.erin d.p~ile «! 'n corpul 
Literaturei se tnfig, 
AJ eăror imn de preamărire 
LI &tria Roz&. lui Coni,. 

Pa.mtletul jui U icriu eroi! 
Si ctitorii de ca.rna val, 

A căror pildă de viatA. 
E viermele din oaşcaval. 

Limbun, <:Aud v<lrba. e de f.rate, 
m fata. duşmanului tlte, 
De.al'-eia .ma.r~ .sinedriu 
lnaintoo.ză OQ, lUl rac. 

De-aMia. ln Ardeal a.euma 
Se icftenest.e zanavatuJ, 
Cld din belşug spana.e 'Ii stadii 
Imparte autorizatu!. 

De-a,c.eia fieca.re fra.ti 
Are miros partkular. 
Pa.rfum plătit din sără.cia 
Na.ttondului $crpa.r! 

Are dreptate domnul Qoidfiscb. 
Si eu mă 'ntroo nedumerit: 
AtAte.a. strA.lucite pene 
De unda 10-0 fi pescuit r... 

ItlmlUel. 
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"sa curâţimvÎata publică". 
-~ ,,il/ar-firul" ealomni<'i: -'.-

Organul dctrac,atului Va,:,ilp Goldili in 
'uumârul său de azi spune cii. tn~bui-e să 
etlTtLţim viaţa publicr" ~i di pe.ntru 'asta 
(~'7to ,.gata la orice." Probabil pentru ace
.sta cuvinte din urmă ealomnitorul Vasile 
Goldiş, se aS<Hmdc de <louă zile îI)coace 
dela. <s[!.v~irşjrea infami.ilor sale, pe străzile 
A~radului, urmărit. de conştiinţa la,~ă a fap
telor sale, Inconjurat de oameni cu cio
mege, numi aşa cutează să iasă. în stradă. 
I Ju a,,,Hcl de individ, este omul cafe are 
,~onştiinţa curuJtă, SaLl este tipu\ Iaşului 
~~dios care tremură ca un nemernic, de pro
priile sale fapte? 

Azi la pr[mz 6CC'11<1 a. fost de un eomic 
irezistibil. Hervit.orii dela con~9ist()r redac
ţia autori,r-ată întrea.gă. toţi înarmaţi cu 
.ci-omrge il UJduecau pc "martirul" calom
niilor, caro mergea. palid şi tremurând în 
mijloc, alăturea. de domnu Cicio, care, 
'ştiţi. p cel mai viteaz_ La necare oo-lţ de 
.. ~tmdă. tresftria oonyulsiv speriat dp fan
·tomele conştiinţei sale păcătoase. 

Vă pll'toţi închipui, că. un asHel do om, 
(~I'lte predestinat ~hiar prin un fel d~ eroi.'.lm 
(~ivic de a poza pc omul care luptă pentru 
convingeri. ~lăcar, că dacă so supunca 
operatiei prin care trebuie să troaci"'!, ca şi 
nrm e vaceinarea. restabilea Într'un fel oa
mcare echilibrul ordinei moraltl turburat 
prin crim:'L calomniilor .salc. 

C< X v t . . ţII' v L' rt b' .-,a Cllra~m1 Vlaa pUO leu. [' oa e me. 
Dar mişeii Sll:nt chen1aţi să curăţe viaţa 
publică? Omul oel mai murdar în viaţa 
~a. pri\'ată, el vorbeşte de curăţenia mora
vurilor. Ce? }I~ destul să ai curajul infa
miilor, pentru a ţi-se uita trecutul scârbos 
şi prezentul criminal? El care îndrăzneşte 
iiub scutul lui lIaJmagian, .să atentcze la 
viaţa. omeniJ.or cinstiţi, pe care vrea el 
să~i .,selecţioneze", s'a examinat pe .'line 
vroodată,ca să vadă ce infecţie morală 
e? Omul lipsit de obraz, căruia numai în 
ea.:.mpania asta, i s'au adus cele mai grave 
insulte, şi nu calomnii, ci fapte. pentru 
care azi şi totdPJuna îi stăm la dispozitie, 
de ce n'a Înclră.mit nici să facă proces nici 
:să ceară vreodată reparaţie ca.valerească 
Guiva? De ce? Hăspundem noi. Fiindcă 
n'a. îndrăznit şi nu indrăsne.şte să-şi supue 
adele murdare ale vieţii lui unui juriu de 
<moare. Dar omul care n'are aceasta în
dr[LsneIă, are totuşi curajul mi.şelesc de a 
mcercasă murdă,rească viaţa altora, cari 
au avut bărbăţia conştiinţii Jor curate, 
nu-i aşa? 

Dacă ar Ii să nu avem re~pectul cuve
nit pentru public, aIn putea să-i alcătuim 
nu 13 ci 113 puncte din trecutul lui Vasile 
Goldiş, şi nu calomnii, de care ştie că nu 
rmntcm capabili, ci fapte. 

Dar pentru cine ar putea fi o Icdură 
amuzant{\. pomelnicul faptelor murdare 
a.le lui V~l,'iil(' Goldiş? Singur aee.st motiv 
'n{' opr~te, motivul consirleraţiei pentru 
pub1J<', de (l rCl1unţa la o răsbunaro pc care 
dânsul ar merita'o, dar cu caTH nu vrem 
~ă ne pedi'psim şi cetitorii. 

Un roman "palpitl&llt" ~.,>pre cuoeritoncl lumei~ 

y ... -;: ~ ~ ~ . ...t.~ 'Jp ~'. <k..t\ 

Scrlsoar. . din Bacoyial. I Ignatz H("J'~z i"i t,'iml.Î'tc marfa şi :Î1fl Bucovina. 

Suceal'a, 2i lanu.arie 191":3. NaŢ>Oleo~, o..:lemi~~.e ~e.n:t<r~ amllll 1912 .şi aJtcle. 
~ ~ • Am oottit chIar ŞI lntr wn ziar ard.clean o l"eolamă 

Iarna aoea."'t.u h~lI1{";'l (":t're cereeteaza lTI('ă <;COli- 'T\L>'nt ",1 .' b 1end - 1 1912 1 . _ 1,' - ._, ~ - 1c'~" .ru .. ee· mal un ca ar penVl u IImI • 
ta p'rLaU4rU, a tn· 'UIt, I'lI :Î,-rt<-pte e~Ill mUllt ţJa'llll ce 1 'J t ~"d't .l-l'b ~' l'··_n 1 , ~. 1 IL .• .,,C' , " "umea I Ub' .rata CI .at lre 1 raTia 1'1( lvu;u.rc . f/:-
a ,;·t'nlt ,.,.en,ea ..;anluţe or, }Iar !.ohIl;'l 111 "'IlI1"Şlt a II ... , 1) , .. ,t'" \.1' 1 f" ~ 'd It' ~ " 

, IJ~' .. '" '1 I - ~ .' II ,,z, >11\ U1 (;H·I • yl C-Q 1 L"tlffi'parl'll m'U 1 rau 
venn. UI114_111 \'101 '''\1 (!OPL(' e fut'U!I(', ('llT<Jra totlL~l, t ",. t' 1 'd' 1)" ' ' b , _ . ,,,.. _ :, peIl ::0.1 u:n II ,:o u; 00 VI'DC In ...uIIlRnl/a e oova un 
nu 10 VlllC gand de "om:mclJ)arc , {nIldell tN'bUlC ' d It" ~ - 1:'" 't ~ • . . ' _ ~ . pe {!.!~n a II aSelhIllll:nU pc prOJesorll 'Il'll'lVcr!-!1 ,'irI 
să ducă .salllllia {ratt,IUI 1-\1 l'a sufere tutd'a lUI all- • . D~' . , , t '}' ". t" d 

v '" V ,\. • t - al J.\oUlIHml(\! cu nIţ; e ... SltlllJ) 1 \'(11 a] OrI , cxoop lm 
pru, care .nu lart.... {\'i-'21I11 tuturor e 1'11 :rorupta ' se '1 t 1 .u I u. t 1 d O ' . .J IL..... ' 

d
' 'd' - , , d- 'Il e e,.,c P<' e <,,_<am u olnn VIU ""llsu~l.anu 

doar' In ?a11 ,'l'Il ,~~md <1,0 cute o sf.a a sa~l un '~Jl:" . eaTe s'o' fi delec'1~nd C'et.ind minunatole roman~ 
de.gla."~rl o.r~IJltl'1. A~ 1J18ă un arn?eall, ~~s .'I'a " Q dlui fg. H~rtz, căci ~nmt oe.a mai aka}lă mltrfă 
ucw eh:l~lT mlea tovaru.'?I) el" bllt'Urw. Hfiada ln~ă _L nl-.J.n~·n'l~n ll't . 
d 

__ 1..., ~. • l' L.. '.re 01.1..,1. <> 1 eNU ••• 
c vul(.'Cl se mUl'glneţHe 1l111mal a <'u'tC'i'a \"oroo: 

"Miii pr08tule!~' "B'l tu <"Şti Pl"08t!" Ba tu! Ba 
tu!... şi care strig-ă mai are, dacă ştie poat.c să şi 
0are la pumni. ·un' dreptate. 1 n !temea a'eeastJU. !Ill
u\h'>CuJă nu estc {.'Onl<'t.itutie, ('î(;n.d pTi\'(:~ti un .!l'!t

fd de răsboi jU\'cmil rîzi un rîs fără răutraie şi 
câte odată «ft.('zi: "Oh! Tine:r~ţ.c!";Şi de 00 Hă. nu 
rîdem de lI:rtieQjeje dIui A. C. P 01) OY 1 ci, in cari 
crede eăoimil"C?te din1.r'oelată î·otri)a.ga persona-

. litaw a dlui Uug'll( ~i dlui mltllUeşte aooloa."7i .ax-me, 
numai {.'ll <.'C\'tl 'lllai multă stimgiici>c şi mai puţină 
nevillonliic: şi ellui cred!:' că daeii strigă 1..1.1'0 .aOO:L
sta poate 11lJOClli o -dovadă .aau goliciunea de idei; 
iar ironia d-.sale..se apropie de injurie; vooşi.c, de 
pildă, să doved-ua.~ă ~rios, cii elI Goga e slab de 
fire ... şi câte ahel>c!! :;;i tre('.c pogW cada\"~le -
ee} putin În imagil11Lţia d-Iui se credo Învingător 
- celor "shbi" eu lJn zambet ir'ullic in care se 
roog lindeşte P'Cl'f;{m.al i r.atea .n ictz.şchO..:Jlnă a n'n 11 i 
Bupraoml. lmi !Jare insi! că tot a~ti urgisi~i 
scriitori i-au (11.~sehis porţile "Ssmănă1vrului", în 
cure şi-a plasat idt'iJe în 'numele ciiroro viiIlc astăzi 
să "distrugă" personalitatea dlui Goga, DI Goga 
o un poet al neanlLLlui Într('g şi cred că'mi îngă-

. Juiti .'lă pr<,'test('z în 'lllUllcl() ti'llcrimd buea .. inc"l0 
În cont,ra apudtmilor neputincioa.se ale dlui A. 
C. Popo'Vici~ cari .n'au oe diurta într\m orga;n au. 
torizat prill {"urc vurhe.o;.tt' (~mştiillt.3 nC'.3mu1u.i ro
'mfmc,3C dilJl Ardeal. 

Rog sănl.l privi ţ.i lK,(,~h'l1~l ca un ~\lUe.'\t.ec in ata
c.erile d'vO".lstro intern{', eikia<:('st('u ar pn1ea face 
nmnai sânge ,iiu şi dc .aceea pa"'ml .aeelui r9miNl 
hu("()\"În~~1l - o fi fiind şiaoosta. vre-UllUl din 
obi{'inuitii raport-eri ai petrecorilor :pc;porale. care 
tri,mete "Românului" un "glas diu afară" în ('a1'(, 
aprobă {"~\Impa]li,a dusă ·de acest Z~Rr contra umora 
din <'ei mai însemnaţi scriitori ai Ardealului, a 
fO.b't 11eprecugetat şi va da gr(".",. A \'(1D1 ,Iloi destule 
de făcut at~asă şi nutrobuie -"ii sui1ăm şi pri'l1 hor
şul altora, eând nu isprăvmn nimic Ţ.tTin .aooa5W. 
Cl le facem nwnai inimă rea. 

* 
Autorul "Mirei gm"lliZOR'lle" daeă .ar fj voit 

să'şi scrie cartea în ::3uollava, Î'ntr'o 13. doua ooiţie., 
n'ar fi trebuit să îndrepte mult.c. N''Avem ce-i 
drept. un rogiilllen:t în turg, dar pentru ac.eea pre
fecţi, functIonari, profe8Ql"i atât.oa tipuri intero
&arrte pentru ochill,l unui earioaturi8t. oare t'e.dOJ. 
OatOOn.ii geloşi de titlul, dc "prcstigil~l stă.rei lor, 
cari nu suJer să le \'Orhe-.. 'j1;i, decât. cu pălăria În 
mână .'}î la ~listantă, ca să nu le p'rofan~i auroola, 
eu care însu'şi .se înconjooră. Şi au drept:ato, căt',j 
dacă le iai titlu] şi "Pl'c,<;tigiul" nu le rămâne ni
mi('. Se înţelege au ambiţiunî mari, clici SUTIt la 
noi mai multe ."QCietăţi cu.hurale şi ceonomioo, 
\Lnde se alege câte 11'11 prczidont. Şi oare nu e tru
'mos eând poţi iscăli "prezidcnt (ss)'"? 

De aeC('.a lUai că nîei nu exi~t.ă 1a noi o vj.[).ţ.ă 
o9OCială românească, eare să·iadune pe Româlllii 
~mpră.ştiaţi la {) conferC'nţă .sau la un ooncert. 
Avem *X'ietatc muzicală "Cipri~m Porumbc~cu" 
oare. doarme, repetiţii uu J:>e tim, (,'Oll{'~rte nu ~e 
·aranj.a.zn, nimic; editeaza ee-i <lropt compoziţiile 
maN'lui Roman, a eiÎrlli nume îl !lO.'lTtă, Însă :1-

C08 .. "it.a. €>Ste llimwa numai a eâ,tor-\"a membri di'll 
oomitet, pc când majori'tatea. abia de'ş.i plăteşte 
taxa, dar de altfel nu'9i pr('a bate 0:l1m1 cu .ast.fel 
de "prostii jm-enile", a..şa că niei repet.itii nu 8e 
pot ;.ine.â. Şi l1Hltorial a.vem. DI'. 11a.rion Verenca 
a strîns cu pril"-'jul executării 11()lIei salt' ht.urguii 
aproape o sută de cântăreţ,i şi cânt ăreţe, Şi Cu !\{'!). 

şti,a nu SoC poate fseo nimic! ? Şi de ce f Ambiţia. 
eutăruia e de a ,;c fu<,e }1rezident., ,i a, <'Cluilalt. do 
a fi diT.igimtc. Se voroo,;,te de o ~~i'11lpi'ie.are" - şi 
acestei împăcări tr-ebtrie să-i premf'.al'gii tra.darel:l.! 
- care ~lr fi bine venită ciki ne rid dostul:-<triiinii 
'Jtmt.ru C('lo1.1lte păcate ale noastre, m..ai trehuie ;;li 
1Sla ?lBă nii.dăjdu ~rn! 

p~ o strH~Jă a Ruc:Cvci !'pre Arcill locuCŞ'te un 
fOb1.prictcI1 al lui Eminescu. 

Oda tii poH:st.indu) mi de.spre v iata ('0'0 petrCCll 

ca .student. la V j('11a imi <aminti şi Je marele său. 
priet.ml mort de o(l(mmlt. Ei o ,"relUa ~tutea,'U cim'i 
într'o {I{laic mare {'ll cin<>.Î fcr(""7ti, pe care n'o pu
teau îlleălzilliei ooată. Eminese-uîneă cra prin
tre ditllJŞii. Când lucra an};! lângă 8i'110 pe '!n:l'lă 
ooaşca do cafea tlll"Sc·'()llSl'ă. ţii llIl rînd <le ţigiiri, 
odai'a pl ină de fum, Câud intra ei'11(woa îi zi{~~a 
n'ClTIulţămit: "Dă"mi pace". Cfm.cl u.mbla prin (1-

daie fredona adesea o lllekxlie: când dmtla un m:rrş. 
se gâl1dea la i~torie, când un ('i\:ntoc llU :poozie! Prie
t('111 i, eârnd il auzoa.u cântirud, îl întrebau în ze
f1emea: "La {'C te mai gândeşti. t.a istorie~" Când 
'a trimis ill{âi~l p()('zie lui lac.()b Ke~ruzzi pentru 
"Convorbiri literare" :a<X'Sta-i t.ri,mise in dar 0-

porilo !tIi Schopenhauer, care <>e ştie că a a.vut o 
mare intluenţă asupra ln,i. Eminescu până at.U'11ei 
l1U cetisc multă filozofic, El a deseo.perit şi pc 
SI'a\'ici - nu pe rol doe azi, J)C cel qare ~l murit 
de mult. 

Slavici Na volunt.ar În ar'lIlată, dar făcu.sc ht. 
fa("u!ttlte exam('lJul ('u cmin(mtă. Eminescu .a tot. 
îndemnat ~ă scrie şi el n'a mai f!\.eut. vre-un ox..'!
men, Cfmd l)Uv{\~t.ia, J<:1llÎneseu te feTllUBCa mai 
mult d{\('~tt prin 8<'.rieri1e sale, Povestea cum a: 
fo;,'1. primit întâia dată la o înrunire a JUlllmlci 
şi {lC'.&pTc laeoh Xe5'1'uz.zi. Nu'ţi î1nchipul 00 ocLi 
do carieatllrist .are. Dc \"ooe un QIIIl suind O seJl.ră 
11!l1<lc altul nu observă .nimic, el vede un tip! 

Emin<'Scu căpăta 50 -de gal~i, iUltâl Î4}i plăt.ro. 
gazda ~i mîmearea, rostul îl cheltuiillîn puţin~ 
zHe, ,Când n'avea bani ambla zgribulit şi c-ra ne
gru la fat,ii. Atu'llcÎ 1IU mergea la ~afeneaua obici-
11uită ci la "Deut..~h{\q Kafeehaus:' unde se adâm
ci,a în \"rC-Q revistă lit.crară oa "Literarischo 
Blootter" :a lui Gotk'>Chall. Dacă-i oferi,ai bani, rând 
era în lipsă, n'u PTimea pâ'nă ,ee nu se încredinţa, 
că ai şi însu'ţi pcntm t.rebuinţJele tale. Cea di." 
UMIlă d~tă a venit la VienlB. Îm'Preună cu Chibici
Hivnea'll1J11 - V('lS('la "pasăre turc.eftscă": 

Era "acuma JloC>blln. Cândtrccu dela gară de-a 
curmezişul peste Josefpbtz .se uită in jm, În SltS 

şi zise eu. n "0(',(' adu.llcă: "B.rahma '? Br,ahma 
sunt! " L. T. Lai,~, ' 

Cei doi fraţi de cruce. 
Tous les hommes son" bornees~ 
Mais en difierente~ degrees. 

On Geniu d.ela. răsărit. 
Ş'un pyrotehni.c iscusit. 
Au pornit tn drum de pra.dă 
Cu ruginita. l~r spadă. 

In Viena este sărbătoarei' 
~'Ii.r' d-e ei n'ar mai fi soare!... 
Hal dax să călătorească, 
Lumea !lil. ni-o încălzească! 

..Prin noi inşlne" sunt fraze" 
,.Fără de-a. luminci raze!" 
"Ce-uş fi eu în asta. lume''. 
.. ClInd p'(\.eest te.nlE'Î m'as pune?!" 

.,A neamului temelie'" 

.. Din vecini o să ne vie t .. 
Aşa. "Me geniul cel sfânt. 
Ri1tăi:itor pe-a.} nust' pământ. 

Asa crede. aşa zice, 
Venind nouă sii. n'esplice: 
Lumina 8un{'t~1iui său, 

('a să ne-ajute Dumnez(>u! 

Beranlter. 
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La a.stfcl de incura.jare, 
Se scoală 8UlI Voivodul mare! 
Cădeinită e 'u a. lui mdmă: 
Haid să dăm mână cu md.nă! 

Din vârful muntelui Pa.rna.s. 
Cădelnita. S'II. frint de nas, 
Tilmăind pe-un Geniu sfânt: 
Doi luceferi r.:u! pe pământ! 

Din România. 
Intrunirea COD&M'Vaforilor. -

Surya. 

Ca rfuipu1l8 la întrunirea publică .a orp<Iziţici 

'Unitoe (8/21 Ianu.arie), partidul COOl.Sorvatora con
vocat şi cI o int.runire !p11blidipe zhla de 15/:38 

Ianuarie - la Bucureşti. 
1 )ăm, după, .. Seam" organuJ partidului oon

oorvator, urylliitoarole amănunte despre Întrunire: 
llartidUJ! OOThServat.or aa'\'ut Dumin('('ă o im

tportantă intnmire politică în saJa Efx:m-loei, la oo'!"e 
a participat un foart<l maro număr de cetăţ(mi 
din Capitală. 

Partidul 'OOn,<;on'ator a ţinut să rilispundă prin 
aoo:1L'>tă intrunirc la aCU7.aţiile pe cari le·a adus 
gll"\."{'muJui opoziţia în intrunirea dc Dumincca 
trecută. 

Sala Ef~)"riei era complect ocup.ată de un 
O'lUmero.<I public; 00 asemonea şi lojile. 

Dintro fmut.aşi, cel dintÎli oUore a 1S000it la în
trunire Jl fost d. J oan Lahoyary care a fost pri
mit eu apl.mlw. iAu ur:mat dnii Dcla\'!"I..'l.neea şi 
Kcniţ0il<"11 caro de asemenea au fost primiţi cu 
~;plauzo. 

La <lrdc 2 d. 18:. au sosit in sală comitetele 
eo<rporatiilor de nleAeriaşi din Capitală cu stea
gurilo ro9lpocth·e. Sosirea eomitetc1or mooeri.aşi
lor c sulutată eu "ii şi 'prelu.ngite apLawJC. 

După a{~ooa sooc>s<! pc rând cu muz.icain frn.nte 
t~>ate euJorwo Capitaloi (,"11 delegaţii lor. 

Publioc'1l1 din sallă faee ovaţii <110r miniştrii ş;i 
le :antncă flori. 

l>nii Titu Maiorc.'K:TI, N. Filiposcu şi AL Mar
.ghiJomrun ~,ind împ.reună au foot primj'ţi cu 
~l{plaUJ7..e căJlduroa.~ şi înd€llung repetate. 

lJuopă orele 2, intrarea: lin <salii: era aproape 
cu neputinţă, din {~alllZa marolui număr de a?:Îs
tonţi. 

AfhK'llţa !p(J ou le\"aro , ,în împrejurimile loca
huui d(\ ·.rntnmirc, ('Ta atât de ma:re în-C:lt comu
;ni.catia a ioat intrcrulptă. Xu mai pute-au ci-reula 
mi·ei t,răslIr.ile. ni~'i tramya,ele; iu'!" IPiet.onii abia 
';ţli put<'uu faee Joe printre rândur~le imen.se de 
oltnwni. 

ln lţ)(·.elul de întrunire era OC1lfpată nu numai 
Llîlarea: sală până la <-'01 mai mi'C loc, dar până şi 
~an,g'nriJc şi',,>cărilIe erau tixite de lume. 

Din -cauza a~tei:prea lllari mfluenţ.c, mul· 
tora le-a venit rău în sală. 

A fluentli de public continua pc tot buJ.eyar
duJ rpîmă în Calca Vi<'t.oriei. 

La întruniTe au ,"'Orbit miniştrii N. Filipescu, 
D . .Nffiritoocu, C. Arion, Al. ~Larghilorman, B. 
DcLarvTlUlcoo. 

După terminarea intrunirei, cei arpToape zece 
mii de oameni din sală şi dc pe bulevard au for
mat un impozant cortegiu, doosupra căruÎ13: fiU
făiau drllpolole diferit.olor co~poratii de meseriaşi 
{pr{~um şi pl.ancaTde cu jnseri'Pţiile următoare: 
,.Trăira6că M. Sa Rog-cle!" "Trăiască Dinastia!" 
.. Trăia.~ă parti-duJ conservator!" 

A('~t oort<!gil1 mon:fltTU .a trecut pe bule,ard 
inainte fără: ca să so abată pe calca V ictorici, şi 
",'a dus direct la :primăria 0lPitwle:i, 

- --- T 

.. TRIBUNA" , 

I p'riwl~r~~~ u~I~~~ ~ marclui 
ziar 10'll<iemez "Ti mc:s " , făcând o a.:ndletB. pen!O 
naJ.ă şi da fata loc"ului ~U'Pm situaţiei politice 
din Peninsula Hak-.nieă, pubJică un lung ţti do-
cumentat urtiool în ziarul lSii1J, conchizând că ori 
cUt de optimist ar fi cineva, nu p.oate să creadă 
că pcric.()hcl unei grozaw com.plic.a1iunibaloanÎ<.->e 
ip<lute :fi evitat. 

Şj a('('.-(lstă ('()mpJicaţiuM, <lupii !q)1lsele <llui 
Bauoor, ya prov(';ni nu din c.auza :statclor cari În
conjoară Turcia, ci din pridna atărei .de vU;!nic 
nelini.şte internă în cre 8C g~oşte imperiul Oto
man. 

De dind a fo.s.t dcc.larat. răsooiui ita1o-turc, 
!?oa:t.o {'.hiar din caUJ'~1 marelui pericol ce ar fi l'C

(mlt.a t, Bulgaria ţU G rl'Cia şi-au iIDiplll! cea mai 
<.'oreetă atitudine f~tă de Turci Il. iar România şi 
&"l"bia eunt prictene bune Inaltei Porţi. Rezul
tatul aC('i.'l'tei ).X11itiei a f;taelor bakani<'Al a fost că 
guvorn111 turc(>.~ a în~'etat 'eu dc.monr.aţiunile mi
litare .faţii de Bulgaria ţri {lU boiootul .antigrC('J(flC. 

V:lor aceasta nu în~uD.l7,ă; că liniştoa este 
asigurată in Balcani. Din oontră ea eate cu mult 
nUli amcnintJ3tă llC11IDl ~i actuala etrc nu poate fi 
n,-.emănată de-eîlt cu .ueet'a care a prccos răl8booiuJ 
dda 1877. A'C('OOşl lipsă de justiţ.ie, de 6iguranţ.a. 
averei şi JX'moanci, ca ~ atunci: bandele turo@şti 
mişună nep(;(l~~f'6itc acum ca şi la 1876, oooone 
11 a\"ut de rezultat formurea 'ban<1elor greceşti, 
buJp:ăroşti şi albanere. 

Yilaewlfl locuite de Grrei de !iulgari şi Alba
nia sunt îmlr'o continuă fenbore şi totuJ f~u'JO să 
8'C creadă, că nu 1110 d(\'ijtlcrte deeî~t. câteva !lăptă
mitni până in xiua cîmd să isbuone.a.<>eă marca ,'e
voluţie î'fl TUTeÎa. Cd<l eiito\'a :at.cnt:lte, pot fi ~ 
cotite 00 o prevesiro. Şi od:aă începută l'CVoluţia 
nimic nu poaro împiedeca o ccmflagraţÎe gmteraiă 
bale.w('ă, droan':('.c fiecare va a.lerga flă'şi ia par
da de mult vizm. 

Şi chiar dacă nu SoC vor produ<:c tu'lhurările 
I!l('ost.oa, sau chiar dacă gl:C\"flrnul ''':1 .avea mijloace 
l>"ufi<cien't<l 1JC1l tru rapr inl arc, totuşi oomplicaţia 
balcanică nu va fi evitllltă. . 

Ră.."boilll pelltru Tripo:li1nniu, ori cât ar voi 
Ttlrcii, nu poate fi dus 1~'1 infinit. din OOU7.a cii 
Italia se ni simţi istovită biin{lŞte. Fiind în aROme-
nea satul1ţie şi ,'"Oi'nd ,,,'o curm~'. odată cu trăgănări
le rii8boinicc, V~l i3"taro po Turci, aroJo unde sunt 
mai vulnerabili: in rogiWl1oa ooastdor Alhanit;j 
~i in Mart'a Egoo. Dar aici RpaTltelc nn aşt.("~ptă 
altc.('>VH, d<,x'îct ocaziu.noa şi iată deci o nQuă ('.auză 
de compHeaţiuni ille'\'itabilc, 1ll·11l::.1!t<! de un riisb0i 
s.ilnger~'6. 

rÎ<d.r Bakanii Intotdeauna au adu8 BUrpriw. 
Când lumea credea, că norii '3.U ajuns Ja 'CUlmea 
8atllraţiei ş.i se vor prăbuşi. a11ln('.j se Îlmpriişt,i.lll 
dint.r'ooată şi lMau cerul iar seni!!) , Do astă da.tă 
însă, zice Baucar, >S1JI1"pri7.a nu mai poate fi eu pu-
tinţ.ă. I 

.' 
Principiul propor1ionaiitătii În Bulgaria. Din 

Sofi/li" se anunţă: La alegerile juoe:ţcne de acum, 
fiieme 'PC baza proporţiernalităţii, dHcritole 'Par
tide opozitioniste au obţinut mari suooese. astfel 
(.'ă in Sobranie vor fi roprezcnt.atc ~'l<'1lffi în nu:măr 
mare şi partidele .opozitioni..~1e. 

In ('ereurilc gUY'crname:ntwIe \<;(! '''(pffi"ă eă co1a
oora1'ea el<>:Inml.tdor eterogene va provoca o mo· 
derare a ll1ptei pwitioe şi, priu uceasta, va exer
<,i1.a o înnurirc fav01'1:1hilă rumpra desw.Jtiirci pe. 
litiec a ţării. 

Deşi ale-gerile ve baza prolportionaJităţii ar 
MUS Ţlartidel<rr opoziţionistoe ",u('{'(ISe mai mari de 
·eât odui Inl'v€>rnamental, ,a{'QSta -din urmă! ~i men 
ţine h{)1ănroa de a in troouccîn ori 00 ('.az sÎ,;te
nml de 'wt proporţional la n:lcgerile 'pentru 80-
brnmie. . 

}-;esiunea SOIbraniei va i~.e 'Pe la 29 1. c. 

• 

\ 
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Aplanarea ronlUetalui fraaco-UaU •. Sân! 
')ătJl a avut loc da Pari .. un OO'1"l.!l~tu de miniştri 
n C'Ul"Bul căruia primlll~mini.s1.ru ,i mi.nietrul dt 
,xterne, d. PoOiucare a in,trinţat 'PC colegii sili ci 
.J. Bar:rere, aJIDb~rul frau(.'CZ la Roma s'a ptlI 

:le acDrd cu miniBtrul de externe 11.1 Italiei, d_ di 
San Gu.iUian-o, in ceea 00 'p.ril\·etft>c redactarea. ,notei 
priyi1.oare La lncidentele lt."\I.vapoarole "c.rthagc" 
şi "Manooa",notă care va fi .publicată ,Ia Rom:J 
de cătTii .guvernul itaJiaro. şi e.are a fost consi.dera1.~ 
ca ~atit-;fiicătoarc de guvernul fTanoe.z. 

D. l J(lincare ;a înştiint.atpe ambasadorul fnm· 
roz la Ruma d. Ban-ere cii .g'twcmul franooz; pri 
rneşte modul cum C Nl<ia<.1ată nota c.abinetului au
!ian. 

Cei 29 pa;;.a,geri o1omam cari au fo,'lt cwptu 
rllti de It.a:licni pe bordul 'vapO'rului francez "Ma 
Duba" ~i cari ti·u fost clebar<.~ti la Ca.gliari l"Or fi 
libcrllţi şi l'C(.x>1lduşi in Franţa, da Jo1rioul, 'tlllce 
aut.orităţile fn.mccw ,'\)r verifica d:Îlll nou idont~
tatea Jor. 

Toate ('h~t.iunilc de principiu şi de dTept ca-ri 
au foet ridi<.'at.c cu privire la incidentele cu. va
!pC>arole "Cart.hage" ţ'li .. Manuba" vor fi S1lpUOO 

tribun.aJului de arbitr.aj din IIa.ga. 
In urma con.<riliUJl:ui de cabinet d. r'Oincaro ~l 

trimis o depoşu prin t.ol-e.grafia fără fir COOl1a:n 

<lamtuhri vaparului ~t.al francez "ViJIe d'Algor" 
care 6{' gă..'ICŞtfl .actl.la.LnK"I1t.c pc maro intre TUlD:i<'l ~1 
![an<i,lia, ea să t.Teacă prin Cag1lia.ri spre a lua ~ 
bord dim. aoost POTt ooi 29 pa.''Iageri otOlIUtni spre 
a-i ronduoo in. F..r~ţa. 

INFORMATII. 
A RAD, 30 Ianuarie D, 19i·g 

Actualităţi 

-Smara, d. A. C. Popovici şi dna' Mettv. 
Este a<1ol"albiJ, ,~ă pri'V('!;Iti de 'aproape zelul, cu oa.r(~ 
de o vreme iU'OOR<.:e. SCil'iit.a.wrclc nuastre meştere~~ 
l.a ri'elical'Nl valorii culturole ~i 8OQ~ "autori': 
1'Altului" . .După poeziile dşoa·]·ei R(,z:l'~tll, 
spre ddecta.roa celm' \'t""(K/ patru .:mt>c de oetitJri 
ai "Iwmfmului", o proză, oferită do dna MDŞte.r' 
d{\1a Vc~ţ, cu glî.n.du:ri bume de altfel şi într'un 
stil pasabil. l-ntenţi.a os-te do a reproduce câuwa 
imPTosii -dela serbările trecute lfile "Românioi Ju
ne", din Viena şi -a...şi fixa, ~ O<'.azia asba, a~pTa 
monxmtdor oolar mai plăcute, eât..m"a I'1Î1ndmi. N l
mi<, vi'nCY\'at /până acum, ni'mic ecmdammabiI. 

1:Ja.r .c\oamma 11o.;;ter, poate din iIleoriontan, 
poate <1 in n-ai vitate, int'Tă în sNooţionare de por
ooane, C'ari au luat parte La a<'.Oa ~bare tinoroa..~. 
Şi in loc de :a stărui a.'>upra unor nume mai ('11-

nOS<.'utoc, eăr.or.a .să le a'CIucă tri butul 00 TeC"Unoş
ti'Ilţă şi de admiraţie, dsa gă.se.';!to cu oale să se o 
prc.a.sC'wim pr1mulrind. la două pe1.'90n1a.gii, de 00:. 
mai trÎ..'ltă re1J'Utaţie în itStoria n08\.,.tră eontimpo
ranit: La dnia 8mara Ohoorghiu şi d. A. C. P1.l
poyici. Pe 3IIll.iindoi a-ceşt"Îla·îi găfleşte <'Il -pe niştJr> 
"ideali", intre toţi ccilaJţi O-aISpoţi. Cât pentru du .. 
Sm8!1'1a. referent a dela ser.barea ,-jenezi. crodc eă fi 

V(l.ZUt pe "femeia ideală", cam aşa, cum ar fi vă
:mt ,de pildă 'PC ,Teana d' Arc. Şi ada11gă despre ea, 
cii ,,sll!llt f-eri-cită, având .s'o aud, atât ca oratorii, 
cât şi in discuţie particularii". CÎlt pentru d. A, 
C. P{)po .... i-ci mcalte, {'la're era "forţa serii aceleia", 
-lna "MCţf1:er îi dă un cc-rtificat de ,fanatic al 
ideBluhli", Cll toate că, in vorbăria 111i: .,îi vihrall 
n·u~e.hij f(!ţei, îi s.ehint.eiau och:ii şi îi tremur,] 

'.m:a'·, cimd se @bucirună să~i arcte "dragostea. d, 
"le-am şi de - frate", - III ai atlos! 

• _~~1:1 dară Rmara şi A ureI P<rpo,j.ci: f'runtaşi i 
<f~ntRl. la -o se1'bare <'1llturală! A murit Câ.rţJan. o
blşnUl~:u1 însoţitor [prin Roma al! dmci &nara, Şi 
a,cu.m l-a hlat locul, de tovarăş in .sentimente nil:
ţ.lonalc, d. Popovici cel "cu muşchi~ yibrători ni 
fetei". Vedeţi. dte a.o;;()eieri bÎ:7...are :ne ccr i.nt.ore-

I ::i<CRÎ STALY~ I 06zmos6gyar, Kolozsvar, PaJyaUdYaf. 

Văp~ire de haine. Curăţa re chemică. 
Spălare cu aburL 

1 La suma de paste 10 Cor .. pacbetul S8 retrimIte francat 
I 

------------------------------................ ....... 
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·~le ~'\1peri()aTC sla neamul'Ui' D. A. C. Popovi~i, 
mal'edeuowt;r:ubărt.at de &tat aUBtriac, alături de 
:Bmara, de 'Ull "Blaust.rumpf' Î!n li-re:M~ură ,i in 
:materie de naţjon.alism: 

'1 

"Mir ist als o-b ich die Haende 
Aure HaUipt ooch 16P:<m sollt, 
Be1end, da&! Gott e~h erhalte, 
So.sch<in, 60 rein, und eo .bold , 

19~ 
- Redacţional. Arwnţâ-m ceWw-i..i noştri că 

,'il.. Gheorghe Stoica, apreci<dulnostru scriitor, CM 

.zi·un de a.sfă-tl a intrat în redacţia. ziarului nostru. 

- Moştenitorul de tron in Berlin. 
Be anunţă din Berlin: Moştenitorul de ~ron 
·~,1 Austro-Ungariei arhiducele }'ranchsc 
Ferdinand a. sosit Duminocă. aici, eşindu-i 
intru întâ.mpinare. împăratul \Vilhelm, 
moştenit.orul german, ambasadorul austro
'Ungar Szog.ri.my-Ma.rich, Primirea s'a fă
~'ut fără nici >O pompă deosebită. In cursul 
::z.ilei au anlt loc c~)nsfătuili Între arhidu
t'-ele FnmcisG Ferdinand, cancelarul ger
man B('thmarm-lI()llweg şi socretarul de 
<ext,er'110 Kiderlen Waeehter. Vizita moş
ll·enitonllui a fost ocazionaLă de botezul 
-<:f'lui de al pt\ltrulea fiu al perechii m()şte
:ll'liltoun?; .gennane. K-oaptea (?,u tren'ul tin 
,12 1l11Oştenitor:ula ~at doIa Berlin la 
Konopist. 

- Pentru ginuuuiui din Brad. Primim 1If

mii:toaN'le rîl'll:duri, pe cari le in'l'egistrăm -cu re
-.mmoştinţă: 

Marţi 1n ISrupt.iilmfma trtx'1ltă, in Şfpreuş (.cott_ 
.Arad) ,,,'a sc:>rbat o nuntă ma:r(l ţii frumou;:;ă ro· 
nnâuooSţ~ll. AnlJlne ak·,'lUJ paroh a Vldcnniului d. 
Iuliu Hillm(tgiaTI, s'ta nBl1L'nat eu d~tra Anuţ.a 
Vu~l~"U. Yewli,a şi yoia bună era. la {.>u.hu<" 
.cfmd mi-aUl adtL .. am into' de n(lajuD;..~uril.e im,titu
lthmiloT noa~t!'(' <,u1tllMle şi cu doo..<;.ebh-e d(\ C',el~ 
,alo gimnaziuhli din Brad, {',.are din lipsa de bani 

"r-::lU.u.ac po.a-te OOIlDp'k~t.a La' OŢlt c.laoo şi am a'lW'lat la 
~ii adunaţi in număr de pc'l1:.e 100, ca din 
,'eoolia~or ~'lă întindă eÎlt de JPuţin ţii pentru acest 
~~{unî~nt cultural. - Purtimd un tas 8'a. in
.. ;Ilssat fruruoo,~ sumă de 60 (Xl]". 30 fiI. care ~u 
JX>Şta de azi am trimis'o l.a adresa administraţiei 
~.Tribunei') ~ii .binm",~OÎlţia () administra la l~J 

;,j{kmin!D.t. - Gind şi po llOO3..<rt.8. cale aduc mul
tă.:zrritde. m~>lc (.Iele mai ferbi'1lli ('''OO1tribuenţ.ilor. 
~n numde culturei româneşti,' tot .atunei rog pC 
.Al.Otputernieul DUl1m~,cu ea pu.l'('('h{'i tinere \Să·i 
de-a "iaţil h~11 ţii fericită ea d <fie ş:i ae.oo.st·a 
lIlOuă familio un ,stfdiP .putcmic a n('nmlui rom îl
~, - <:bN'ia-romună,29 1 aUUlaTie H112. -
At,anasie' Tooanu, paroh rom. gr. 01'. 

Conservarea naţionalităţii prin biserică. 
[)in Bu('ure~ti ni-se , .. erie: Durmine~[l, d. a. 
)r. Ee. C, Dnmit.rescu pa-rocul bisericei 
,Ieoana" din CapitaUi il ţinut o foarte in
ereS<lllU\ eonfcrinţli la Externatul de fet.e 
r. Il din .str. U loriei. 

S. Sa. a vorbit ca delegat al "Societrl.
~i oltoOooxe naţionale a fomeilor române" 
: locul dlui lot. 'Th. Popuscu secreku'ul Li
~i Culturale. 
r. Ee. C. DwnÎtreseu în conferinţ.a sa a 
,-mit dC'Spre: (,'onservarpa naţionalitrtţt'i 
in biserică. 
Confe.renţiarul a arătat prin diferite 

emple că naţi~mile au existat şi s'au 
strat, 'În de-cur.'ml vea.curilor trecute nu
,~i pt'in ajut-orul credinţei religio3,..'ie. 
. Ocupânduse de poporul nostru ea 11<1-

[le spunea că mcnir('a noastr~~ ca popor 
ă <1similăm în ma."a poporului nostru 
t(· elpmentrJe străine din mijloeul no-
~ . 
Pentru susţinerett a{~p~t,ei tm~e eonft> 
ia-ruj arată, d\ numaj bia-erica o po·ate 
şi. acpw,taprin t.ajrm dlsHoriei. • 

'n juntl ;,v'p.stui punct conferenţiarul 

• 

,.TR IBUN A" 

a făcut o .amănunţit.ă expunem cetind nu
meroase exomplo. 

- Procesul Cuza-Socol'. Din I~ se anunţă: 
Azi, Ironi, ee deschide 006iu'llQll Cmţei eu juri, 
08Te ţiu(I până La 30 ror. V aprezid.a d. OOl1.8ilior 
S. &tuna, am stat de dnii IIi.polit ManJeSC\l şi Al· 
fred W incim. 

Primul proces ce se va judeca va fi cel priviwr 
pe dmîi profcsot' A. C. Cuza ţfi adyae~.ul Sooor, 
in }c.gătură cu. CU'tloscuta aC1lY..aţioe de p~iat. Il. 
Dobrogeanu-Gheroa, <:'are fu·se.se mumit Î'1l sesiuuoa 
t.recută a jUIfa.ţÎllor ox.pert în acest prooes, Q înai:J.· 
tat Cll.l'ţ.ei o adresă p1'.in ('~'U'C docla.rii că ata.rea sl\
nătăţii nu-i permite să primească expertiza. 

1'11 caz dud ('u.rt.ea \'la numi alt e.\.--pert, proco
aul va fi din nou amânat. 

Da.că îU<8ă se va roveni asupra numirei unui 
ex P€'J'lt , p.roe..o.<ru.l se \'a judo<~ în fond.' 

lntro'roo în 8Iala de şe-d~ntănu va fi permisă 
decât ('11 billete eli:bera:re de pr~d:intele C'UTţei. 

- Acumulare de oficii. In ţara biro<!raţi{)i, în 
(':t('!rma:nia, 00 g:1.'.oţ.te un om caro ocupă 13 micii. 
Omul ace-.~t.a fericit c un poliţist. din Fri~aT cal'tJ 

e i'Il'Sp€ctOT de mo.rţ.i cu "leafă" de 100 mărci; pm'
CJa.riu cu 400 m.; păzitor d(' ciWnp1.tri eu 150 m.; 
ajuwr La orga bise.rieei cu 50 ro.; poliţai, păzitor 
de noapte, 1 arnva.giu, pod(ll la şooala izraelit.ă, cio
du .ş.i pe de-n..'1upra mai c ~i împletitor de mături ... 

- Un lant de pămint 3141 cor. Ziarcl~ ung:!· 
Teşti pUiblică ştirea -că in comuna Şei ti 'Il (OO.tl. 
OcnaduJui) ~~unuJ orianal a 'pus în vânzare, prin 
lici.taţie publicii, 76 de lante de pământ. La; lici
taţie <s'au {Prewntat uonumăraţi <l'U.IIlq)ărători ('~"i 
au urcat pr('ţu.l lanţului la 314:1 c.oroane. Ou a03-~t 
preţ au mtmpă'!'~t tot pămÎlntuJ. 7 ţăranl din Şoi
tin. Preţul .obişnuit al unui lanţ de 'Pămimt in (\1)

mUTIa Şeiti.:n e 1100 (.'()roanc, 
Uawtde nf' dau .şi explicaţia acestui preţ mare. 

Mulţi dintre \.o{"uit.orii <-'<Imunei au fo.'!t in .c\;me
rica, llJldt, !;Ii-au ,s.gonÎ.sit, prhl mundi şi economie. 
('eva aV~'re <"'11 <care lO'liU int.ors in ţara Jor ma:rnă, 
ea <8ă inYl~tiIt.&eă in (pftlllÎl.1lt ('("ea ce au câţltigat in 
străini ... 

- RăsboÎld italo-turc. Ou inmuier{)a nemii, 
au încputtJ-upelc din Tripolita1llÎa uoi acţitlJni, 
cari au rezultat. unele ciocniri, cu pim-.dQl'l pen
tru Italieni. Anume, după (m.Jll se !'Dmu'llică din 
Cow,tanţjm:rpo], minis1erul de ril.'lboi a primit iT,
formatia, că Turcii 'iUl<:rilit pc lt~'tlim1ii din Gar
garos la .retr,\lf(ere, pU'lliind stăpÎlnirc 'pe întărituri. 
In ciocni'rea asta au fnst şi pierderi insemnate rlin 
ll.Itlândouli părţile.· 

- Noul nunch. papal la Viena. Din Viena se 
roulUJ1"i-că, ('41 Papa Il llwnit de nU'Il~iu in Vietu, 
{'arc dumrutat() devenise \'Ili.'antă prin 'moarte.a 
nunciurui Bwnoua, - pc oontele &a.pinelli di Le
ţ.'11i~rno, sc<.'·rot.ar p.'lp:al. &.apmclli .a mai foot adJta 
in I"Hmbinaţio pentru oeup,a:roo l3.oe.-."tei demnităyi, 
înd ,l'llJ&i.nte de veniTe.Q lui Ba'lloua. At.unci, îmD, 
QUlj)ă C1lnl ,<\C afinna &apillooi a refuzat categorie 
numirN. ~oul nUJl<,iu .~ t.rage d~n veche familie 
ari~ .. toora11i, înrudită eu famili~l pr~neial'ă l)'E:~t(). 
Hoodatii CU aC("~;1Iă 'l1umire, Papa l-'a ri.di08.t la 
·l'3.ngu1 d~ ep'i&lX>p titular. in politica bi.o;eriooaacii 
nuneiul reprmintii direcţ.ia moderatii. 

- Evadarea căpitanului Lux. In lep:stu1"ă cu 
wns.aţiO'D.ala ffi·.ada.re 'a căJpirt.a:nului fTlm-roz Lux, 
din închisoarea militarii ddl3. G.latz, 8Q coonu.nică., 
eă în ('raooy;a a fost aroot.at SţriOllUl Pelka, hăuuit 
că el ar fi ajut.at pe căpitan Ioa evadare. La inte7J
gatorulluat de prefoctul poliţiei, Pdlk.a, a ~·\.tnos
{!t1t !!Un greutatea dOH-zilor, că -ea a foot, ,aoo1a ('1'1-

'Te i-a Înloesnit .scăparea eii.pitall'Ului al~ pe!l

tru <>pionaj. A(lOOt P.olk..'\ os·te nn .temut f>P10'll mili
t:ar. Cu priilcjul pcTchiziţiei doanicilLll.l"C R'n a.flat 
a.'fU}1NI. 1'ui lUl Î:nse:rnn.'\t număr do 80t'0 de hnpor
tanţii m~u'o, !nt;roe {!a-M şi o !;C"Mooa:re a căpitanu1:Ji 
Lux, i'n ~Vleilll eu,rui'a .stctea. 

- M.oşt~Direa lui Perrer. Amintisem k timpul 
siiu. <'II in jurn.J. Illv.';,<tenirei revoluţ·ion81'1l1ui Fo::
rer, s'a isoat 1.11n grav;.'Onfl1ct, ll1t:ro biserică t$i 
.moş-t.{milori .. \1111111C la pert,l"'.u,r.area răma.'1ului, hi
~ri{'.a Il Tidicatpret.entia e~'l averea lui FOTl"Or i
s',ar t'uveni ei, ea df\'ldihtTIll1'C, pentru pierderile 
8uicr ttc în 11rmll ;:!et.jyitălii pun! ioo 'Q. riemluţ,i()
n.arului oot..)C1l!pitat. )\C'.(oasru pret{~nţi{} nobar..ată a 
>rtill'11i,t oerogt:er11aţia înH'{'~ei lu~mi. Şi dUŢlă p'..lW
wa Ol}·() ~'ll'(' in B}.Hm ia bi5Qrica, Ae putoa a.şWpt~ 
l-a o judoea.r<' J)(> OO:lJD,a ei a ayer ii. 
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. De 00Ba osteprim~ cu dopJină amtri..q-t;acţie) SOIl~ 
nnţ.a in:altulU'i tribunal mihtJar din M.adrid, oa.~f\-'" 
a l'<\Spin.a pretenţia absurdă a bioori-oei, oroouno&
cind de l:Iingu.ri ~tx)l'i, familia lui Forr&-: 

- DupA alegerile din Germania, Diu KOn.ig5-
bcrg (Prusia) 86 ooIDu.nică.: Cu to:rte d ai.ogerik 
-parhamenta:ro s'aru incheiat, ag~t.aţia nu a'a potolit 
mcă. In multe oraşe 00 i'I1tâm;plă zilnioe Î!nciOOolte 
în tro OO(ll"OO ţii par>ti-dclor OOlltrw-e. Un oaz delltJl 
de remarcat s'a întâmplat şi în Laitba.-W ehlau. 

P.a·rtidullihoroo ţÎllea 't<lOru:al şodinţă câtnd d'Xlă 
detunături, ul'lma'te de spargoroa fcreatrelol' clu
buJ.uti, au oprit deoda.tă .di4+CUţiiUe. Se produ8Elt8 
rmMC pa:u.ieă, crezându-,8('. că Îffi'pu.şcătu.ri.le VOT 
urma. ~pro fericire iMă, fă;ptuitoo-ul '1l'a avut in· 
tenţi'a să facă ·tnoa.fite ae om ci numai se 9pă.ric 
pe ooi intnm.i ţi. 

Chemându-sepoliţia, ac.oa.'lta a oonstatat, că 
fiiptm.itorol o.qte un 'UlOO1C, ('J()1l.OOfvaar sadea., oare 
l;şi an}Q <lomici:1iul in imodi:a1.ă R'Propiere de clubul 
liberalilor. Necăjit de 'Înirîm.gcwa ooMerv.atoriOt, 
IR crezut că 00 po3.tlO răsbmla pe li'}){~roli, a10bizind 
d~)Uă .~loan~ de r~ ... olvcr i'll sala J.or de şedint.-~~ 
NocăJltul modic a !(A')t arestat. 

- Numind catolicilor din lume. In anuarul 
biooz-i,cei catolioe g~l.m următ-oarele date privi· 
toare La numărul t.otal al catoli('jl.or din }u~ 
intrea.gă: 

In Europa 8UJlt 188,5i7.058 de cat<)li~l' in A
zia 12,661.498; in Australi,a; 1,244.055; in 'Africa 
9,689\839 şi Îll America. ;87,614.655. In total: 
292,787.085. 

- O prezentare neplăcllti. Fo.tIrt(' u'SOr &i.~ 
putea -sfârşi -cu o cata.stroi'ă, daT eu'Il~t.i~ţa le. 
gată in împrejurări ocmm de \1lClplălcutc - dee
rpre oare vreau .să vă "''OT>~ - t-otuş -era prufv
r.abilă urmărilor între cari a început. A avut loc ~ 
una dintre ma:rik l'>triî.zi ale Pari.<luluî, Întro cunos
~tuJ fiiantr~p I8.me.rican Pieront Morgan şi ar. 
hl'ducc.lc Bon.'! de RU;jia. C{)l dintili ae Întorceor 
dcla operă - târziu in noapto -şi luând auto
mobilul Il 'Plecat acrusă. Pc drum şof<,ruL .a -dat 
automobilului yit.eză .maximă, şi ajungÎl.lll<l în A
yenue Kleber s'a isbit ('"li toată purt.crea de Ull alt ,. 
automobH ce fă{'.()a drwnuJ în dirocţiune a,dyerM. .. 
Amitndouă vehicuJcle .s'au ISdroobit şi fl1ă'Pânii .a
propiind:u-<.SC unul de altul---dupăce rălmiises-eră te
feri - s'au prez<mtat cerindu-şi SC1.lzele recÎiproc . 
Pe urmă au pl-ccat pe jos acasă. Unul er.a· .arhidu
cde Raris de Rwsia. 

- Logodnă. Dşoara Cornelia D. P-oIp(',~ ijie .. 
vroonieului preot Daruian Pope..'ICU din Ofcoo ti . 
dl I09jll Alil.morÎ.anu, stud. med. <iim M.ag îşi 1l1n~
ţă l<wxi'lla. 

Fcliciti1:rilc noa.sk:rc. 

:r Oferă a.lbiiuri )JellUu .lr~ luQCU JJrorin. t. e
aGeutue solidă şi s, .. ia1ă: Heim 1. atelier special .... _ 
tril albituri. Ara.i, Pin.. Libertiţii ~Z.BOad.sâ.o-WI) 
ar. 20. 

- Cununie. l}şoara El{'(!l.8. Pfu~cutiu din }I.
ltadna. !şi d. I)etru Şiantiu din Ohiroc îoşi anunţă. 
<..'1lnUnla {'"...are ;Se V\3. eelebra in 4 t'<-br. (22 Ifl!ll.) 8. 
c. la orclc 4 p. m. î:n obiseri~a j!r.-or. J'.om. dm. 
.M.-Radna. 

.FelioeităIilc noastre! 

- Soartea vaporuhd ,,8regenz". ~ adus în~ 
tr'un număr -trecut ca:pturarc.a v.a.~ulu.i "Breg0IUl.'· ~ 
al s(){'~ctăţii wlOOrciale austr18('O Lloyd, din pu
tea Italieni'lor. • 

CaZUl! 'Produ.s~ lllluh.ăi noliilmurire crezm
du .... 'lc la înce-put .a .:fi un ak't de 'yolnicj.C al flotei·, 
italiene, care c CÎit.eVQ zi!{'Captllrase şi două v_ 
francC?..c. După !CUm <'tC'cie Însă ziarul ".Message
ra", pe baza 1.UlOi infOl'maiii doemnă <le încrode1'e., 
vn;p.oru.l "B rogenz , , a fost captwrat. de.<j.CO'p€rm.:. 
du-se !pi3 bord pa9ageri turci, {)fiteri travestiţi_ 
AI~he1a a af~at, -că Înt.re pri~A>niNi se află şi tril 

maior, eare 31.·e.a destinaţia să or,glanizc7tO pentnl 
ră.qooi, vohmtarii beduin.i dn Kyre-nei{'a. 

. - Lupte naţionaliste in Germania. Sistemul 
cuno.'lC1:lt al Germaniei apli-eat făru ni~i o rezem 
(pontru '.~trîmtonlrea şi d~'snaţionalizarea Pokmi
lor 6ubjug.aţi, a în('oput sil>1Şi arate urmă.Tile, dW 
'Pri1t'j - alături do mun('a de {'-onsO'rvaro a oJ.e.
'ffi(".ntuJui polou - la manifestaţii siingeroaoo în
tro Gi"rmum ţii IStud(>nţ-ime mai a100. O aBtfel .. 
ma:nife~t.atie a avutl()C SÎ!mllbătii in (1r.aţtlll Schet.&.. 
unde tulb.uriitil~ au J'Uat .pl"Oporţii ameninţiHoan .. 
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încât ra trebuit 'Pl"OClamată @otarea de asediu. M(\m
brii Ulwi .;;ocÎetlql "tud{;llt~·ti . .gcrma.ll~ diupan
~ig, au fost ~i{)măgiţi Ulla <'u pălml\entul de ,pqpo
,rol r~'1l1a:t. O sută '<!illCizoci .de &Olodaţ.i din anna 
"fimătorilor au fost l'omanda-ţila. faţa l~}Cului pen
-p6l1tT1l >li" restabili li~tka. Din e<mlunelc rurale 
megî~ S'.:1U ('{'nIt dcasemeni aj-uto'aro ptYntru a 
pl"O"\-eni tnJburltrile ipOporului ,în fierh<~re. 

_ UD copil monstrn. Citim in ziarele .din ţară; 
Prefectura judquJui Buzău, .a.rtrpartat mmiste
rului do interne, eul În e.omuna Păt.îrlia<ge, dmaceI 
judeţ, fenwin :Marill Dumitru Mihal>Oea a .dat 'Ila
ţ't.ere umlti copil de OlCX fmnenin, a'dind câ1:e ş~~ 
ll&getel.a. amoole mu.ni, lijp8~oou-i ochii iar gumr dl
i'ormată .. 

Capillul are deasupra ~urei un foI de limbă 
~~are îlpunc în impo .... ibilitate de a suge. 

Faia lu,i e difDrmă şi aminteşte pe a('Coo luan· 
~"1ltallt11ui, ('~l {'oll,.,tituţie fizieă e normal dcsvnltat. 
Mama lui c sănătDa.-;ă. 

_ Sfârşitul unei celebrităţi. A inl'{'jput-o in
t.re.eulieeJ.e de ('art,Qn şi ID'U<,ava <ale unui chantnn 
~in cine ~je 0C mahala, unde o ,alungasc săriicia 
mangar.dt"i ea.re o ()('rotNl alături de părinţi şi e.ei 
ţ'a&e frăţ.iori mai mici. Dar .a fost urnit a'o dueâ 
departe. Azi tDată {lumea o {.'Unoaşte olXJlănume 
~i Jlfişuri. Gaby De";}:.,,., a ajlm~ amanta det.ron~
:u.Jui n·.ge 111 Portup:nJiei 'Şi <,âna a apusstrălu(,l-
1'00 !l<'{:,!'ltu14\ pre-sa din întreagă lumea vorbc.a de 
('a ca de un fador <'U un rol h0tărÎt,or în Ilcegtii 
de.tronare. 11 .ajun.Q, i'11 S<'Urt. o celebritate şi i-g'au 
de.'IoChis sN'ne!e celOT mai rep1ltate ccn-tre alb Eu
ropei .îmbătâno pc mica dllnsatoare de fericire 
şi ÎIl<'ărcii.nd-o dcstrăluci re şi ll'Vori. 

Aeu1D cariera il 'a incheiat dar nu cu IpoeziR, 
<~i printr'un ~est brlloo :şi ;prozaic: dansatoarea 
ia de bărha1. pe llll hur.ghez amoriean ca ori ce 
muritoare <lin hnnro de azi. 

- Iarăş sfârşitul lumei. De o -rreme iucoat'C 
proff'.lîile se S'llc.('{.Qîntoemai ca mii{'ini~uriJc la 
moară, nu e si'iptll'mi'!.nă ~ii nu citeşti 'Prin ziare 
dc_cypre cutare profet mincinos earc spune cu toată 
hotărîrea eii 'Pumfmtlll arc Eii. ~ -pr iip ădeaSl'ă. u

. nul îi dă cât·c",'a mii de ani, altul ma.i puţin, iar 
mai iIlOU, {'onu Span.gler IA..>C din America "'pune 

.• (·ă in Hl15 nc·amd1l's cu pămi'tmt cu tot. 0idi are 
~ă lunocc dc pe osic şi ş;crupând din bă.1ă.mii1i ya că
,!ea in haq U11de .qe Ta oorobi 'puzdf'rii. O fi şi 
H'!ta em-a, dar" vine ,'orba că: hmC'<'ând în nimi{'R dc 
,e d-raeu o ~ă se i.. .. beoRL",că >ca să se sfarmc. 

. Pove~a {'u rprrupădul o mai rpre:Vfost.i.sc odată 
eonu Spangler, dar fiind-că pământuJ c sănătos 
nită, ooinvârto şi aG'11ID de rpar'că i-au deoger9.'t 
.. .sule şi puţin a lipsit ea Im urma pr.ofeţiei hti, ri{-

Leoa Tol.toL 

v 

HASBOIU $1 r ACI. 
~OMAN 

Trad. de A. C. Corbu L 

(Urmare). 

El S'C ouri brusc, simtindll-si gâtlejlll. S'trÎ'Os de la
crimi. Fă.cu mai multi .:pa~i În tl.cere, cu mişcări lnfri
gumte, dar ocbii ti !!trăluceau şi el reluă cu buzele tre
murătoare: 

- Când nu va lHal fi mă.rirumie \.a. răsboi nu vom 
mergo să ne ba.tem decât atunci când. cauza p.eniru 
care ne vom lupta va merita ,!iă o plătim eu moartea. 
Atunci nu V'o. mai fi răsboi pentru simpluA motiv că. 

Paul hanici il ya fi insultat pe Miehail haniei. In 
;.cest eaz toti aceşti westfalieni ,i bavarezi pe cari ii 
"onduNl :"a.poleon. inU 1'ar fi urmat În Rusia., ia.r noi 
rIU a.m fi moCrs să ne răsboim în Austrj.a. şi in Prusia 
fără a. şti de ce. Trebuie să întelegem că tăsboiul e 
,·.ea mai ordinară. {}mtre Lapte, de aceea nu trebuie să ne 
jucăm de-a .ră,sboi. Nt'cesitatea 3.Ct>a.sta. oribilă trebuie 
,usii. primită .cu gravitate şi după ,lungi chibzuiri. Tre
llUte să renuntăm da minciună. Dar a.cum, vezi, răs

hoiul e o djstra.cţi>c a. celor leneşi şi frivoli... Casta mi
lita.ri Il {"·ea mai cin!ltită din toate. Scopul răsboiului 
Nrle ucid'f>T('Q, ia.r armele lui: trodar~a, spionajul, de
V3!st.a.l"ea. jafud, inşl"lătoria şi minriuna. '<.'aTi urmăresc 

·;~z,i!iiretH-curi militarI'. Moro.vurilil castei soldăte.şti sunt 
lipsa ·dil libor~t;{>. adecă dist;ttylina. 1 (>n e3.. ignoranta. 
tlTUZ~l1J.('a !li roruptiuOf'8.. Si 00 toate lIlstt>ll.. ea este 
da.!!:.. socială ('pu tIlui cin~tită dintre toate. Toti tmpăra.-

• 

mase demi.nciună .să 80 a.leagii cu o ci~măgea1ă de 
-.;ă-i nleargă V('.st('~. F{'T{"Şt.e DOalllln.c să nu se în
tâJnple ~i R("UIll <'m-a le fel 

- Ziarul Tribuna" se află de vân
zare in Bucureşti la librăria .. Neam~ 
Românesc" Calea Victoriei No 101. 

I Dacă TOIeŞtl să bei ceai Ieftin, poti si\ lncerci, elei 
litm de rllm englez6§c !Ji o rutia de Ma.i costă numai 2 
CGf. Un litru do cijenţl\ p4>ntru diferite licbeururi 50 fii .. 
ilO litru esentă do ra.ehiu 20 !îl. şi un litru esenţă pentru 
rum 40 fii. 

Preservativo pentru bărbati şi dame bucata 40 fii. 
r .egăwrl pentru .,./ită.măturu, pentrll burti precum ei 
alte articole ce so tin de branşe se află 111 dro~uori.a 
"JlJlror" alIoi l<~ekete MIMly, Maro8vad.rbety, f\i~~a 
Szeche:oyi. C.ma.nd~le peste 10 001' 98 trimit franeo>. 

.,Iear. calfau)1 ,1 10elall. 
- Petrecerl, concerte. 

4 P ebruarie. 

Teatru în Oraviţa. Rmmiunca gr.-cat. .de 
eÎlntări "C"n('nrdia" ,lin {haviţ.a·l'omână i'tlvitii 
ll!l: produc,tia teatrală, nnpreunată cu con.cert şi 
dan~, ce va avea loc la 4 Februarie n. în sala dlni 
1. ~~-d.iei. Se va juca "Ciobanul", roonol-og coonic, 
f?i ,,~obila ecr~it{)are'·. comedie de V. ful(;(.,,"andri.. 
Inceputul La (,re-le 8 seara. 

12 Februarie. 

Teatru în Maier. Cor·uI yoca] a1 bi",eric<,i gr.
OI'. române din Alba-lulia-Maier invită la Iprodur.
tia teatrală, urmată de joc. Ce va avea loc la l~ 
:Febr. n. (:lO lan. v.) în sR],a redutei oruşeneşti. Se 
ya ju('a "Moj~ Păeurar11l1" d(' Dr. D. Stoica. rn~ 
cepu11l1 la orele R ;l;Cara. 

ECONOMIE. 
Curs pentru pantofari şi cismari. La şeuu!a 

de 8JX.>(,-1alitate a pantofarwor din Sibiiu ~ .... a Ij
nea ;peutru ;pantofarii i}i eiillnarii din proyin{'ie 
(cu \(;('uinţa afară de Sibiiu) un em8 de 5 luni 
eare se începe la 5 Februarie n. 1912 şi 00 termină 
la >&filrşitul lui Iunie n. c. In .. 'ltlilCţia, li-se dă 
de tot gratuit, ţine zilnic dela ora. 7-12 a. m. şi 
dela 2-6 durpă amiazi.' . 

Se predau urrnăt{)amle obic.cte: 1. cunoştinţo 
progă ti toare Otu .geometric' şi aritmeticw, ÎncRt 
Rec.'!tea 00 recel' La. faecrea desemnurilor de model, 

tii şi re.gii. afară de împăratul Ghinei, poartă uniforma 
mili1ară şi acela c.are a. u('is mai multi oameni este cel. 
mai bine rli.splătit. Ei s{' Întâlnesc, a.şa eum Vlll. mi}.ne, 
pentru a !te omori unii pe altii, Ulii de oa~ni vdr fi 
ucişi sau răni ti, şi apoi vor multumi lui Dum~ezeu el 
le-a ajutat să nimicească at.âtea suflete. Ei măresc 

chiar numărul morţilor, fiindeă ştiu că. cu eât vor fj 
ucis mnj mult su aidt mai mare le va fi meritul. Cum 
poate DumTIl'zeu din cer lSli-i va.dă ei să-i audă! strigă 

printul Andrei cu o voce lătrătoa.r.e ... 
.. Ah! pri('tenul meu. Ah! sufletul m~u, relul el 

deodată, cât de amară mi-e via.ţa. ge ct1tV& timp. Văd 
('[ ·am Îoeeput ,ă inteleg prea multe lucruri. Nu este 
bine pentru om să guste din arboreLe etiintei binelui .li 
al râuluj .. _ Dar nu yoi mai FlUIeri mult .... Dar tie-ti este 
somn; merg şi eu să mă odihnesc. Intoarce-to la. 
Oorki. 

- O, nu! făcu PierNl. 
- Intoarce-te aca.~ă; e bine să dormi putÎll înainte 

de luptă. 

El sea.pwpie repede de Pierre. il !Strînse .tn brate 
şi~ sărută. 

Du-te, adio!... 'lltrÎgă e.:L Ne vom yooea noi? Nil .... 

El şe întoarse şi intră cu zor în şOpron. 
}~ra î.ntunerec si Pier.re nu putM. lămuri eXDfi'sia 

·('hipului printului ATHirei: fusese el ii"itat ori iubitor? 
Pierre răma,e câtva tăcut, întrebUndu-~(' d.a<:ă trebuia 
să-şi urmeze prieti'nul ori să 'e retragă? 

.,~u, el n'are n!,yoie de mine, !!le hotărî Pierre, ~tiu 
eu, cii areasta a fost N'A din urmă tnţre\"odel'c a. noa
str:f'. 

El scoase un sUi'opin şi şe intoa.rse la. Gorki. 
XXIX. 

La. 21> A ugusi, in ajunul ,luptei din Borodino, pre
{!'etul ll'<'lla.tului lui ~apoleon. d. de Boaset si colonelul 

2. 9tudin asu-pra pidoroM, aetlipra ma-teri.a1u1·11J.· 
ilo 11l\'TU f;(i <lf'>!'\P1'e hlRron măsurii, şi 3. purtare$ 
{!ont.a bili1:ă.ţ:ii industriale. l' 

Hilrti:.'l pentru o..'SC.mn şi hârtia groa.<;ă (P~
pcnd«~k('.l), hÎirtia de .s.cris I?i ri.'oCYÎ1.Î"t.eJe de scri,ţ 
cum ~i drţ.ile .do liJ>8ă, $1) pun la diwpoT.itie dl:' 
cătră 'ŞC'Oală 1nruod gratuit; tot a.oomimea-ae pune 
la di&pozitio 1ocuin\ă şi p.at ..gratuit. Abdi de aoo~ 
ste favoruri, dir('('.ţi1llle& ş.e-oalei im.Ţk'trte şi cÎltem~ 
ajutoare intre aeei f'rc<'vemtant.i n~ţi in Tran~ 
silvauia şi fiind dc eonfe_'liunea ortoooQxă -or1<m· 
talăJ, ('ari '\'01' da dovezi de hărnide şi se VOr di" 
ting{'. 

IA\; lfl;l1'şi tul <'11roruJ'lli particip.a:n ţii primeoo ,t, 

to..'<tat.c de frecventare. 
Toţi aeci măe.st.ri 'Şi eaH'c, cari doresc să )~ 

pllJie ,la curs, să-şi Înai'Dt.ew ru.grurrle .acril80 el 
mima pmpric, fără 7.ăbayă la directorul Schust-,) 
Martin în Si biiu, s-traoo Sag N r. 29. 

A trBJg'om şi din rp.arte-ne luarea alminte a,'IU 

{Ira lK'eStui ('"urS. 

Si b ii 11, 23 Ianuarie n. 1912. 

Comitetul "Reuniunii soda1ilor :români din S 
biiu". V ':c. TQrdăştanu, prer.ident. Stefan Dl~( 
notar. 

~ ________ l>_e_~.:_l~_i_H_._t ____ i~:'~ __ · ______ 1 • 
NAG'''' J I~~N(> 

:1 .pedaUst pentru dInti .rttflci.lI 'Iri pod le 1\ 

. CLU~' K.OLozsvAR. 
ILa capătul ~ J6kM,8 iti CUI p.Foprfe.) 

Pune dinţi fi m pli4in: fn rate pi'fiI12"1'1 Rar3n(a de 10 lIGI 

_-) - -'-- 1_-Oe.ntist in ClUJ· 

BIBLIOGRAfii. 
A apărut: ':' .. _ 

~ ~ ..... ,~ 

Doine şi cântece poporale româ~''fW11' 
y,{'c şi 'Pian, p:~rt-l'a 11. - de bine .a.prociatul . 
~t ru {'ompooitDrHr. h'81i'11 CI. lu g a. 

(\1iPrln~ul: 1. "Miinc.e-te Ibade am-aTU!" 
dOlJla. 2. "Vai, vai innă yai" -doină .. 3. ,,1 
ce-m'aşC'U h1!Da 'n n-or - doină. 4. "Lmlgll-i d 
mu) Clu.rnhli" - doină. 5 ... ~Ior Mări-e, mor" 
"Oameni flLră< :mintea t-oată" (sol<l 00 tAmor 
pi<'#a poporală "M-oioo Pă<'11Taru", ~'l'Ctul 1.) 
Ză>cliirni{'l(, (:\'u m'a.bano(m.a) - rom ant n. p( 
rală. 

Eaboir sosiri, c4"1 dintli.i din P.aris. al doilea din Ma. 
la Va!ony{\us unde se afla 1'.arti~rul genera.l imtlără 

D. de Bo!tset se imbrăcă ('lI hainele sale de ( 
şi trimitând înainte daI'ul pe 'Ca;re-l aducea. implra1 
intră cel din1â.i .1n cortul lui N ap()leon, a.poi, tot s 
de vorbă ~u aghiota.nţii oa.ri~ ineonjurau. el în~J.l 

degparhC't(>ze la.da. 

Na;Doleon nu Î(\şts(' Î.nră. din c,am-era "Sa, unde h 
cea toaJ-eta.. Sforăind ei scoti~nd sunete uearticula: 
prezenta Y81lMului care-l frictiona .. c(WKI spatp.Je lui 
când p.ii'p1ul ,~liu cel gros. rn valet rD.spâm.dea. 'PE 
pul bine hrănit al impăratului o cantitate de cau d 
logne, ru o e:xpresi-c care voia să !rpullă că nun: 
s1m unde să verse ])arf'1l~ şi cum trebuia să-I' 
Părul rei srurt al lui NalPoUoon era ud leoa.rcă e: 
de frunte, dar fa.ta sa. cu t.oate că era gulbenă. ~ 
buhavă, I'xprima multumirea fi·zică. "Mai tare 
-tare" striga pl, răsucindu-se. 

Fn aghiotant jntră Î.n odae 1)!.'utru .a spune 
ratului cîtţi prizonieri fuscSilră făr.uti in incăii 

din ajun. • 

- Nu s'au făcut prizonieri? fltrid Na.polec 
preft>ră mai ·binesă fie omorîţi? Cu wtli.t mai rău' 
~lrmat~ flls{'aSC9.. Şi mai tare! st.rigă el leciorului 
freca spateJe cu o perie aspră ... Fă să intre 
EM~(>t şi TIC Fwoier. 

Doi valeţi îmbrăcară tllgrnhli. p(\ Majestat 
'Şi Xapoleon În onifoNna. alba.stră it Gard<'<i intr:! 
pas ferm şi zorit in !Sala. de primire. 

D€ Bosset se gră.bi sii aşew pe două St-[\UIH 

impară.t{!seÎ. Napoleon ghici numai d.eeM că l-! 
gitt!'a 1) sUTpriză &i Mvoind să-l liţlS'oo,sd pe d(~ 
df' aN\a.~tă plăcere. fl.C prf'fieM cii nu vedeniI 
rhemă ţie Faboier . 
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Preţul 2.50 cor .. pentru România 3 Lei. Edi· 
tura autorului. 

Se află <le vftnzare la :autor in Gherla (Sta. 
moauj,lir) şi la toate librăriile românoşti. 

• 
..Noua Revistă RomAn'" de sub dire.ctiun~ dlui C. 

Rll.dules('u-Motru cu următorul euprina = 

~outăti: l"n portrot al dlui P. P. Carp. Alegerile 
1n Germania. " 

Cbestiuni sociale: Ramiro OrUz, tO'f. de 1. !it. italiană 
da unhersitatea din Bucureşti. - Douli ep()ei din viata 
~ufleleascii. a Italiei modern.e. 

Ar. C. Murgeseu. - Ba('oiş\t1. 

Oh. PribNlg. - O vlzi1il la un ospi-ei11 de Idioti. 
Stiinte: 1. Bruekner. - Filosofia lui Wiliam JameB. 
Lkeratură: I. Grorul-es('u. - Maro si Venerii. I. 

Chiru-:ioallOY, - In prNjma Ceahlăului. 
Pole1llice: Nerva Hl)rloş. - Cazul Ru~S(). 
Inscmnăn: D. Densueianu ~i Simbolismul. - Moş 

Gheorghe le Expozitie. - Ary Murnu. Intr'o dimineată 
de iarnă. - Fabula In politică. - Seclituri entuziaste. 

Revista re,'istelor: Drepturile f('IDeii. - 8ăptămâna 

politică şi culturaJă. - Rallluri. - ArbiV'a, - le Cour
ri~r europeen. - }!(\TCUre d~ Fra.nce. 

~J(\mMto. .. 
.. Conslm:eana" revistll 1iterară ilmtrată. săptă.md.. 

oală :Sr. 4--1912 cu uramătoruI ('upnn9~ 
Ioan Horda: ClUlitoria micului Oudl (traducere); 

T. U. Sori('u: ~u am cemt iubirea (pof'zie); M. G:tşpar: 
Sub Ste!an-Vodă (nuv. ÎistJ; Seb. Bornemisa: Scrisoare 
(Doezie); A. Fogazzaro: !fi~terul poetului (roman trad'>; 
Emil A. Chiffa: Elegie (poezk!): R. Milesru: O cură ru 
('fect (unlGresril.); Goethe: Pescarul (p()Otie trad.): Flori 
de-o zi; Rinduri mărunte: Sc,ri~ori dela Redactie; Ghi
dturi ilustrate; Cronid femeniuă; Bibliografie. 

• 
La Librăria Tribuua se află de v!nzare .. Gazeta 

t Jlustl"8t'" din Bucureşti. Până aeam au apărut Nrii 1, 
2, 3, 4 şi 5. Pretul unui număr e 2ti fiI. plus 5 m POTtO. 

.. FlacAra" ('ea mai bună re,istii. literarii., arti9tică si 
~ocială Jncl'p/lIJd cu numerii 2-13. Pretul unui număr 
16 bani plus vorto_ 

Au aplrut fi se afll d~ vânzare la I.Ltbrărla 
""""'ribuDa": 

Din 

celebrul roman al conte1ui Loo Tolilwi 

nRĂSBOIU ŞI PACE" 
volumul II. 

a apărut 

l· 

Preţul 1 ooroad 20 fU. 

Preţul volumului I eat~ 1 oor. 50 fiI. Amb&le 
volume se g4seec de vânzare la "Librlria Tri. 

~ bllDalt
• 

J. Volumul III va apărea. în \lUl'lnd. • 
c. ~~~~~~~~~~~~~~~~ ____ 

~ Impăratul ueultă tn t/1co1'e el Cu nn ael' SOVilr 110-

'~ vestirile Jui Fa.boier a.&upra. eroism ului ~i devotamen
", tului annat~i sale care se bătuse la Salamanca, la cea
;a kltii. extremitate a Europei, ei care era a.nimată de O 

slngură dorintă: de a se arăta d-emnă de tmpăratul ei, 
ri- ~i cari;! n'Hoa de('1H !lingură ooamă: aceea de a-i dis~ 
el pl/1'Cea. Rezult.atul bătăliei fuae.se nefa,orabil. Napo~ 
'g, laoD făcu mai mult,e observatiuni ironice, ca ei cum 
u· nu jl'ar ti Indoit niciod,ată că in li.psa. sa.. lucrurile nu 
~ ş'ar ti putut J)eotrece altfel. 
e _ Tri'buie să-mi iau reva.n~a la Moscova, zisa Xa
>~ voJeo.n. La rev~dere. adaug/1 el. şi-l cheml la. sine PII 
pl de BOMct care avusese timp sA-şi pregătească, Bur
IJ priza ei s'c acopere cu un vl1. 
18 De Bosset saluti .adl111~, ~a unnl din a~ele 'S'a.luturi 

de ('·urtean (raJlcez, cum numai v~chii &el'\·itori ai Bur
)i bonilor ştia.u !ă-l facă: allo.! se a.!lropiă do tmpăr.at ei 
re îi remise un p.lic. 

Napoleon il trase de urechi şi .. } intrebi voios: 

- Te-ai grăbit, &unt foarte multumit. Si 00 80 mai 
.tl spune la. Paris ~ adă,ugă el. ei deodată expre.sia-Î severI 
re "e preschimbă Intr'una din cele mai binev(}itoaro. 

( - Siro. tot Parisu1 devlânge absenta voa.stră. . 

.. Cu toate ell Napoleon ştie că aceasta. nu era adevă-
'lat. vestea ti fl\('u totuş plăcere. El atinse din non cu 
Imba. ureehia dlui de BOBset. 

- Regret din tot sunetul că ai fost silit să facI 
.PPB1ltru mÎlle o călătorie aşa. de lungă, făcu el. 
pl 

(Va UlIma.) 

POŞTA ADMINISTRATIBlt 

Vasile Tri:f.a, Mogoş. Am primit 28 001'. abo
nament până la 1 Iulie 1912. 

str - . 

Redactor l'e8ponsahil: IaU .. OJurlla. 
"Tribuna" Înatitut tipografic, Nfchin ,1 con. 

REISI MIKSA 
FABRICA DE 
E,- -~ 0·"-" IL E I~'.::: B . . ... 

In 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrassy-ut 41-43. RakOczi·ut 14. 

(lingA ~Apollo~). .-
U · · caută slujbă la o n VIler domnie din Româ· 

nia. - Se pricepe 
la toate lucrurile cari se recer la o viiă 
oltoită În americană. A se adresa: 
George Chîlb alui Ghita În Muszka, 

casa Nr. 116. (Comitatul Arad), 

-------------------------------------

f== 
1 

i MARE DEPOZITI 

FUItNISORUL CURTII REOALE ROMÂHI! 

WESZELV BELA 
I 

~~_ln atenţia oomicultorilor! 
Ofer .Itol de prurit bosnlecl ca 
.8alkanska CaricB" (RegIna bal· 
anulUI) şi • KralJica Bosne- (Re-: 
gina Bosniei). - Altoiul de 2 :1 
ani cu cotoanl admirabil! e cel 
mai bun dIU diferitele soiuri de 

prun!. Poama ! foarte mare, csceptional de dulct fi 
foartt gustoa~l. Se coace spre sfârşitul lui AUI ISi, 

cind le poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa· 
bricarea tuict'i ,i • SllgOVlţIJIuL - Prunii mei nu 
6ufe-r de cAderea frunzelor, (polystlgma tubrum) ca 
de reguli alte soiuri la cari in ml;IO'ul vehl cade 
frunza. pricinuind stncarea poame-i. Acest soi a fost 
premiat rn dlferite rânduri, cu premiul intii din par
tea guvm1ului. A fost premiat la expoziţia milenarA din 
Budapesta 1896 ,i la expozitia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, la expoz1tia intemaţionalj din Paris 1900 
cu medalie de arj;{int şi in flOe la expozitia regnkolarl 
din Bosnia ,i Erţegovina tinu!! la Sarajevo Iarăşi cu 
medalie de aur. - Pentru caliJatea prumlor iaranl~. 

Sa VA T. KqJdl6, 
mare proprietar in 8recka, Bosnia. 

Galea si Tea .. 
EItras din Catalogul Joi Kotanyi Janos: 

Jamlica lla Chtgr. · · • 
Portortco 1/2 ~ · · . . . Cuba 'II • . · • 
lava aur • . . . · · 

Cafea prăjit4-., 

(In praj'toria tleLtrkl proprie), 

Calitate bunA 1/2 Ch 'gr, • 
Calitatl" finA 112 c .., 

Mixt'TI foarte fină (Cuba, Aur, Me· 
"ado, Mocca) 1/2 ChIar. 

+ 'rea., 

R~mhite de tea 1/2 Ch'gr. • 
Tea de Congo 1/7. '.. 
Mlx!urA pentru famil'e 1/7. Chlgr,. . 
Tea imperaa 1 foarte fină 112 , 
Te-a Ceylon foarfe aromatkA 1/2 • • 
Mixtu A e~celentA de prajltur! pentru 

lea 1/2 Chlgr. . • • • • • , • 

RUD3' 

e:or. 160 
~ 190 

• 2'-, 1'70 
• 

Cor. 1'00 
, 2'20 

, 260 

Cor, 2'50 
, 3-
, 5-
• 6-
, 6-

, -'SO 

1 litru rum pE"nfru tea de familie . Cor. 190 
1 litru rl'm fin de BraZIlia • • ., , 340 
1 sticla 7/10 rum fin de Jamaica • • 350 

Renumitul ~ARDEIU KOTANYlc le 
vinde in cutii 0' iglu.le. 

lotinJi Jinos. 
D3are COD3erclant dlP caf"ea.,1 te ... 

[Seghedin, Budappsta; Viena, Dăb'ln& Barlin, Abazla) ,1 
ARA 0, J6zsef fc5herceli!-ut Nr. 3. 
rn ediffciul blncH "Arad·Csanadi Takarekpenzlir" 

Nr. telelOnu,'ui 809. 

m*,*****:h;k*************************~"~ 
:~ Fahrica de prăjifoare de cafea şi căminuri brevetate a lăcătarului ~: 

=~i IFJ. FAZAKAS FERENCZ ~= 
:~ Szepsiszentgyorgy, Gr61 Mik6-u. 18. ~: 

Recomandă ono public p r ă j it o are 1 e de cafea brevetate şi că m i n uri I e 
(şparhert) recunoscute de cele mai bune, dintre 
cari până acum stau cOlllandat peste 400 bucăţi. 

Primesc şi ecsecut pelângA preturi moderate orice 
lur.rnri de strungărie in fier, repararea maşinelor şi 
mechanismeJur de fier, a casselor etc, pelângă garantie. 

Trimite franco fiecăruia care se referă la ziarul 
acesta pretcurent despre prăjitoarele şi căminurile 

IA 

, I 

I 
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.telle~.~ !.'I~!.!t~ ~·.ntru E 
•• cuţlre artistici ,1 homoru. E 

SZATMĂR, 
__ , •• 1. .• ,.aYt ... 1 .......... 

d. r"ribun"'. 

Se recoman.. pentru pre
gătirt'1 ,i asc\;tirea orlclrul 
loi de cutite, ca cutite pen
tru cJslpie .i bucltirie, pen
tru masl ,i bricege. unelte 
pentru ciobotari şi· cojocari 
precum ,1 ascuţirea bricelor 
pre lingA prl'1uri convena
bile ,i executie ireproşabill. -La trlmH_ & e tJrI_ barblerilol' _ 
,. SOtO~ taxa a.mal pe«tnI .. 

1".,11 II'IIIJ II" I IIII fi 

Imprumut ieftin, 
"fă cheltuieli anticipative, cu procente de 
41J!o şi amortizaţie, pe pământuri, dela 10-65 

ani, rămânând procentele aceleaşi. 

Ofer diferite. maşini agricole 
fabricate1e cele mai bune, construcţia cea 
.ai perfectă, precum: maşini de treerat, cu 
abur, benzin ,i oJe~ maşini de semănat, 
ti COIit _ abur, benzin şi olei pe lângi. pre
turile cele mai cenvenabile cu plătire tA rate. 

Cumpăr, vând şi parcele.z 
motii, plmânturit fabrici ,i case. Vind mqini, 
motoare calitate bun~ preţ ieftin. Instalez lu
minare cu acetelin şi vând obiectele neoesarc. 

La dorinţă trimit specialist. 
Caut agen~ la sate, pe lângi on o rar. 

Agentura lenerall comerelall. 

I~-P __ remlal_la "1(~P01tt1t_CtI mrd_all'_dt aur_J2 Palmer MatJas 
H. pAL LAN luccesor 

Styaszni J6zsef 
,11., flbrld • deluR. de b 1111 r d I ,1 Itllplt' II II 

Kolozsvâr, Dâvid ferenc u. 3. 

Pnmeşte aranJarea complt'cti a catencletor.' 
la Ct'f'er~ trimite instalatorul de biharde ~i in 
I>rovinCI(~. - Ţine mare asortiment de btliardr 
l10ui SI vet::hi, b,It>, chf'uri, etc. FIrma fondad 1'8 1 ft7o; l=- dOI"'"tJ flirt> ,i tirg dl' srhimh 1 

1~~~~~eAte~:;.~ 
~ Am onoare a ad~ce la cun<?ştinJa I 
~ ono public, că mI-am aranjat 10 ~ I Timişoara, Piaţa George Nr. 4- I 
I un modern ~ 

de o mai amănuntă recomandare, 
augurându-mi în schimb increde
rea in satisfacerea ori-cărei pre- ~ 
tenţii a pacienţilor. - Cu stimă: ! 

Gilz1 Mor, I 
dentisL ~ 

~ 
iî~~~~~~~~~I!~~I!~~ 

KIRÂLY L,AJOS 
ferar, dogar, ,e1ar ,1 lustruJtor. 

Aind-Nagyenyed, Str. Teiuşn1ni 14. 
Recomandă uzina sa inlocuită cu pu
teri motorice ,i lucrative bune, pentru 
prepararea articolelor de fertlrie, şe/drie' 

I 
şi lastruire cu preţuri ieftine, dispunând I 
de un serviciu prompt, execuţie modernă. 

--- -

Asz60v 
ORADEA-MARE, 

Strada Kossuth, (Palatul-Sas). 

Aduc la cunoştinta ono public din loc şi 
provincie. că au sosit noui transporturi de 
articole sudice şi anume: Curmale cali
tatea ce mal bună, malaga şi smochine. 
Castane de Tirol, alune italleneşti. şi 
nud de Cocus, portocale dulci, lămâi 
coapte, fructe zaharisite, prăjituri pentru 
aai, ceai chinezesc cea mai fmă calitate. 
Rum englezesc şi francez; toate cu pre
ţuri moderate. - Mare asortiment in 
bomboane de Crăciun, cofea prăjitd, tot
deauna proaspătă, diferite compozitiI din 
8 feluri. - taceţi comandă de probă! 

Cu stirnit: 

Asz60v MIHĂLY, 
Jmportor de cafea, 1*11, bomboane ,1 frll. Mldh:e. 

Nagyv4rad. - Telefon 635. 

""",,,-,= ~ ~'-"" -" ... ;.~~ ""'~'" 

. . .. , 

Rethi şi Schreithofer 
fabrică de cârnaţarii şi meztilurL 

Inltalaţiun) electrice. 

Deva, (Piaţa principală). 
Recomandl carne proaspătă de vitA, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, drnăţării, slănină ,i unsoare 
rn gros ,i În detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită În vase proprii. - Cum
păratorilor vechi dă scădere la preţ 
Serviciu prompt 1 - Cereţi catalog I 

I :' 
1 i'-~ 

II' I -
A SI ' k giuvaergiu şi . epa, ceasornicar 
larosv1s1r heI}. Szechenyi·ter 43- SI. 

Mare asortiment tn ceasuri de buzunar de 
aur, srRint şi nickel, Î~. ceasuri. de părete. 
Oiuvaericale fine, cu briliante, obIecte de lux 
In argint şi articole optice. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume' 
giuvaericale şi ~asuri, pe lângă garanţă, 

PreţurI solide 1 . Serviciu prompt! 

Salon da haine, bărbătesti 
J.Schneider, Slbliu 

Hermannsplatz 8, etaglul 1. 
1; Palatul Habermann. (Nagyszeben). 

( 
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Cel mai mare depozit de I 
încălţăminte din Lugoş. " 

Ghete de bOI veritabil. schewreaul ori lac I 
elegante ,1 solid lucrate, pentru domni O 
cor. t pentru dame 8 ror. Pot fi cu 'Iret~7 
CU nasturi ori firII. Ghete de box pentru 
dame numai 7 cor. Ghete de box pentru 
copil d~la 1-5 ani cor. 2'60, dela 5-10 
ani cor. 360, dela 10-15 ani cor. 5"60. 
Ce'ui-ce nil va fi multlmit cu ghetele tri· 
mise, I-se vor relrimite banii. - eTernA 
şi tucurl de R"umă la fiecare pareche gratis. 

EBERSTEIN HENRIK, FI pa.ntofar tn Logo.. .1 

!.\ ~ 

.~. lVIii~16s J.1~ 
ciasornica.r, 

Sibiiu - Nagyszeben, Reispergasse 11 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 

CIA.SOR.NICE 
de buzunar şi de pirete fi 
ciasornice deşteptatoare, 
precum şi artic" op'lci. 
PI Avălie de obiecte de 
aur ,. argint slgnate 

oflCio~. 
Toate reparaturi1e le exe. 
cutl prompt ,i cu garantl. 

~=============~--o.~~ dJ 

G a il 1 J 6 z sef, 
D"1ăsar, 

NagyVărad,· Csengeri·utca 21. SI. 

Liff rează cu preţ i~ftin ar
ticole de măsărie penh u 
biserici, şcoale, farma
cii, prăvălii şi birouri 
cu preţuri foarte ieftine. 
Trimite la dorintă planul 
şi nota cheltuielilor. - La 
comandă mai mare scă-

dere de pre~ 

m!!~l!'.t~_.~.~~)jlt!..~.}}~.}.~.~._~~>'t~,t'_._.~_."'_.J,.t!. 

~ MOBILE IEfTINE ŞI BUNE te 
~ ~ ., .a pot precura llulDat la .. 

~ I~rit:n.a. rabricA de mobile ~ 
~ .. 
i PETRUŢIU & PLATZ ~ 
; Sibiiu-Nagyszeben, Strada Slril-Salzgasse 37. :: .. -. ,.. TeleCon Nr. 4.... :., 

~ Onoratul public este rogat Tna nt~ de a-,; p,.nCl1ra mnh;je si binevo- :: 
4; i~scă a cerceta, (şi fAri a cumrlira) MAREA EXPOZIŢI E de totfelul .. 
:; de mobile de arta ,1 simple, eare sti z Inlc spro:- vec1erc~ plI!)11 l:: 
~ Se atrage atenţlUnea a~l1pra AtelIerului propdlJ de SCULPTURA :.. 
4[ ,1 TAPIŢERIE de primul rang. .: 
-:: f:xecutllm toate lucrările de lipsă la bi~erici noul şi vechI. - Oric~ : 
4': comandă se dc::ptueşte prompt, con~tim,lo~ pe lingi deplini (ţ.lranla • :i " cu preţuflle celt' mal moderate. ~! .. --li •• , •• ~.-rn'.i'.i •••• ~.-"' ••• i.' ••. ii ••• ' ••• ii •• ,.d 
~~ ____ P_rf'..:ig::..A_t_' t_e_i_"_8_,e_I_1 r_,_u_'_8_A_u-:,p_r_o_p_r_h_'. ___ ;11 

i Anton'Jnratsch, pant~~~:e;it~O:~~D~ 
-: Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11. -O-

E 
O 

al 
c,; Rfcomandl In .tentl. ono public din loc ,1 provincie 

• E pravalia sa de InctttAminte 
prf'gllite In atelierul slllt ~pl ce
rinţele model ,1 ortopedie'. cu 

preţuri foarte moderate. 

~ ~ Reparaturl execut ieftin I 

.. 
Q. 

= 

1I ____ P_r_e2.l_u_rj_le_c_e_le~m_a_l_m_o_Cl_e_ra_(_c_I ____ II 
~~!1i n • Cal. mai moneral 

~~;==::t F~ l!:i::s: ... mobil. d' 
• ~~;:~ filr ,1 araml 

I 

,1 cele mal practlct 

~~IJlSI! bănci bigie· 

11151~~11i1 nicedl şcoala ,1 mobllarea lo-
cuinţelor, hotel. 
lor, ,pltalelor ,r 

, ,coalelor, pree .. m si obiecte fabrtcate din cel. mal ban. ma
'ert.t. din ţarA. lucrlrile cele mai 10Ude de artA ,1 construcţie te Ufe

reazl numai de dtrl firma 

8Cfahardt lC%Si ut6da 
Brass6, Itr. NeagrA nr. 33. 

- Tot KOIo « c:ancelarll ,i fabrica IDODtati cu cele mal aol m.,IDIrtI. --

I 
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DameIe cari voiesc să fie svelte, 

Încerce corsetele mele 

,Nenester Schnitt' 
necesare Ia costumele ~ Princesc: 

şi ~ Directoiret:; 

COI,!:SETE 
după măsură, precum şi reparaturi 

se fac in acu rate tă. 

Gustav Zimmermann 
Sihliu - N agysze-ben, 

Orosser- Ring, 1. în etaj. 

•••••• , •••••••• , •• SI ••• 80S0 

! . (f!!1A~o' Georg Bart~elmie ! 
• 

~.,i)f ).;f,r{~ /l:,~-, t:n.c-chanlc. 
l";~f ~i;<;' . _ ,B r a Ş o it Strada Porţii Nr. 41. .. : (~,~ r ~ ._.,,~ (Col IU 1 .eJa ."" •• SfintuluI Ioan). lfJI 

,. ,~'>~':~";'~~>':o~.,:.~.\"!,,~~:'::-=-~.E:~~ "- ~ 
., '~At'~I'i;; -~;~;ru maşini, de scris, socotit, , e 
• dictat şi de cusut, apoi pentru aparate ~ 
: electrice şi fizice, lampe electrice de : 
• buzunar, gramafoane, plăci, .ace, hârtie , . i (t 
• - de copiat şi diferite utensilii. - 1:" • 

• Telefon 380. . fi 
: -Instructor pentru scris la maşină. - \ ~ : 

••••••••••••••••••••••••••• 
scc::.-a ... ___ • 

"Tl111HT.NÂ" INSTITUT UPOGRAFIC NICHIN ~I CONS ...... A.2AD} llHi. 

N". 14 - 19 

• 

Lijefi 
Sandor 
colorator de geam urii ateH 
industrial pentru mozaict 
de sticlă şi rame de aram 

Buda pest, 
JV. Papncyelde·utca 8. s 

Lucrează artistic geamuri ( 
biseriCI colorate, mozaicu 
." 
de sticlă şi rame de aram 
dela cele mai simple pină I 
cele mai complicate, cu pr4 
tun moderate. - Geamuril 

aproape tuturor bisericilor gr 
cat. sunt lucrate rn atelien 
meu, Între . cari şi ferestri! 

bisericei noui zidite din Szasz 
Ujfalu (lângă Aiud) toate sun 
lucrate i~ atelierul meu proprilJ 

-

P1 
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