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lut. 

Incidentul Goga-Vajda. 
In urma publicărei in "Gazpta Transil· 

vaniei" a comunicatului D:supra desbateri
Jor in eh('1stiunea incidentll1ui dint.re mine 

,1'7i eL Alpxandru Vajda pent,ru infom1area, 
,rnomf'ntană a, publicului, dau pllbliciHtţii 

aelele do mai .i1os. Dar m unna interventiu
noi dIn] ('. Stere, dil'octorull'Yioţei Româ
neşti", până la lămuririle ulterioare, nu }(' 
Î,fl,'joţf'B'C' eu nÎr'i nn co'))wnfar. 

fără comentar. 
In aC/'CCLŞ şl'di/! (a Il prrzimai şi d. ti ug. 

l"entI'T 1111 raport, iar d. DT. Sic. VcccTdea 
a drpus moi multe declaratii 1"rtcrifoQ"(, la 
illfonna(iilc dl11i l'ojda ,~i [n rI"17H'nn/rill" 
d/lii HOf'!1 10 d. 1\ ristoffy. 

Hâl'batii rit' ÎJ}('ud(')',' ni rlllIi Fn.jdn 
011 sustinul I'a .. l!cob,~crrândll-sl' diflpnzi
tiilt> jurhllui" şi intl'('rc}~ind un lactor stră' 
in dc }uri11 (d. ]Jocu.). În r.to·s1tl cC7'ceiă1'ii, 
re: uit a tul o(~e$ f eia 1l il poa.t e fi 1'('('101 n.C:cu t T. 

_ d(' rol abil. din 1)orft'a juri'Hlui :~i pl'in /1,1'-

Stimate domnule Goga! . marc .furtlll ll1J 8e poMI' pronunţ a Î-I,l ('1' 

",1 ~rma cinst.ci cu care aţi .bi'/lc,:oit al pri!'I'.~/e j'Înonlţia $011 11 (,l'in,ol'i'iţia. efro(l
ne (llstznge, HunnH,du-llc bărbatl de incre- sfl'ă. 

dere a.i Dl'oaslnl În ,juriul propus dc d. Ih. Soi /'PClulll • ..;('ânrl I'n l'l'l'rl'/are(l lUI a 
Al. Il ajda. Foecod, noi ne-am împlinit nWl1- dccvr.<; Întru loatt' rO't1fnrm rli~pMiţiil()1' 
datul, luând porte la dcsbatcrilc juriului jl/riu/vi. 1iCl'l'ând a se prezinta d. .1ll rl, 

""-c, t:Mstit1lil .'tnb Ţl)'('zidenţia dlui ,'111,lrr1 Rrîr· rC1lte/', 1n calitate rll~ delegat la d. 1(1';.<.;' 
I • • 

\..,"C(l1111. tnlty, şi d. Oet, C. Tăslat/o1'A inlo('lJ,ind11-/ 
-....,..,,'. -rGhematea juriului. u§a ClLm am înţe- pc rcispu Ildere o proprie C1/0 tllttl persoa:nă 

1('1,;-0 noi de/o rncf'pHL o fnM să lămll1'eo8.că şi arăfMlri I'ă mersul dlni Roru la (i: Ti ri$, 
acfeL'ă1"1t1. totfy a lo.'~f întâmplătoT şi prin '1.I1'mn1'('. 1W 

In redel'cn acest,lii scop a şi tinut mai l'on8titHe ('l rnlrn"r n rliRpnziti1nr .Î1/ri1l1Hi. 
multe sedinţe în Bra.'wv., despre dec'ursul , t' I J. om .~rlS 7nll. 

cărora orem onoarca. a F ă/"npol'/.o pe .'t('.UTI că după Cf d. Kristoffy, singurul izvor. pe 

În rcZe ce 'unncază: f;3r~ se intemeiazli informaţiile cuprinse În arii, 
. ln .~edintel(' jl/riu.lui din 9 1 anua?'ie n. colul dlu; Vajda. a declarat in scris, cj Dvoastră 

7912, văzând sCl'isorile prczirntate de d. Dt, o'ati fost la dânsul $i cA ou Vi CUD08.fte, juriul 
,Il. Fajdo-Vocrod pentru jllstificarea in· este dator să aducA o hot4rîre in meritul chestiu
lonnaţiilor Dsalc cuprinse în articoltd din nei, declarind căJouateti nevinovat. 

"Româmd". n.oi. impreună cu ceilalţi mem· In urma rU'csto1'(J jW'iHl s'a Împărţit 
hri ai juriului, am f'onstafaJ ciI a~'('stc seri-" in dOl/ă tabere ('11 pdreri dire1'sc şi (l ho
.'wri probează mtfenticitaJe(! inf()rmQjif!or~ târÎtf' nu 81' mai pHfrn arllU'(' n('rrlf prin 
dltâ r ajda. dar din rle 7W rcicsc_.şi;l'ino· 1'017" dlni presidrlll. 
Nlţia Dl'onstră. De nceE:n ju,rill.l a deci.s H· D. prezident Andrei Bârseanu atunci a de· 
nanim să conti1l1/C ce)'cetările pent.ru I.ă- clarat, că În temeiul declaratiei Dvoastrl, e COtl

ll1urirea deplină (1 adcl'ănt/HÎ. I'smiţ6nn vins cu nu sllDteţi vioO'Vat. dar .. neobservându·se 
din sânul Să1i doi de/eg, ati. dispoziţiile ,iurlului şi intervenind un factor strAin 

ia cursul cercetArei" {)sa tii de părerea ci acest 
Der;ursul .~~' 1'c'Zultatvl rercctărC'Î dde- juriu nu .mai poate aduce o hotărîre În meritul 

gaţilor Vă .''Hmt C!mo,~cut('. Stiti că unul chestiuoei, adecă a nevinovAtiei Dvoastri. . 
dintre delegati, d. D/'. August Fent.er o re- In unnn ({('('stora d. Oet. ('. Tils7ă1Ull111 
'uzat să se prezinte, în 12 lantrarie 191Z. a p)'rzintnf n rlerfara(ie prin /'are ,~I' rr
împreuntl cu al doile(l delegat. domnul tl'agf din jnrhi. adrnd l'onxingerfO ('el a
Octavian Tă~li'ilta1l1/., Şl Cli DFoastră, ccsto /'Ten 80 I'l'jt(' ('nHRflTl/nypfl (/;(lf'1'ff

la E:urlellta Sa d. Insi! l\ristolty, sub cu· l'lrltli, 
cânt că d, S('t'er Boct! s'a dus !(iri} în!voi- D. VI'. Lucian nO/'f':Cf/ (Jprcci,illd mofi
I'ea delegatilor jW'hdui şi inaintea acestOfQ rde rdrn[1(,l'ii dl1lÎ net. r. Tt1.<;lăHa1171. o 
Iad. K risto/f,ll. cu care ar li . .,cem feri t de- d"c/araL rfi .Juriul. nefiind eomplet. mi 
fetiJtlf asuprn ehestiulli'i pcndintc", fapt, mai N;fe în drept să a,ducă nici o hofi'il·ârc. 
r:Qre, dllpt:t d.'w. (l constituit o rif!rarr n di.~· dr f!.CNa la desbateril/' şi hnfi1nhill' "lft'-
pozijiilor luate de juriu. rionn' nil mai participă. 

<~tiţi că atunci Dt~oastră ÎHsoţit df~ dnii In l/rmo t11'f'SfOl'a jurilll I"a rli.~()I)'(,t 
Oet. f'. Tăslăuonu .~i Dr . .oi-dalbert Coz. Iără 11 (I,dHN 1'1'1'-0 hofărârf~. , 
mutza, F'aţi prezinJtat la d. J(?'istoffy, CUT(' ('omzmictînâll-l'il occ.~t raport, IOH'lH 

d" { .. f • •• T'ă p' t ă t d l' 'n" fI ,c a. CI, m. sens. 111 /'[' .. Tweş c. C să n] 8pUnfJ7l. ('ă .~un Pin pt>. ,('p In ( ,,-

JlU fă cunoaşic şi că nu a t'01'bit n"i(~iodafli vinşi despn' nainm'ăţia (h'o(l~tr(j ,~i ne 
("Il. Droasrră chcstitmi politice. e:rprimăm l"I'ţ/I,etde. ('ti 11U r11~ 1·?1~. :~ă ~. 

. A cest act iM'.ălit de d. l\Tistoffy şi de r('f'1I1Wflsr(j fi ('ei{aTţi nH~mbn al .171rmlm. 
t:oi doi ma1'tori, Însoţit de 1111 1'aport omit,· Primiti. !'('i rugăm Înr)'rr!inţ(l1'ffl r!co· 
n.'tlnţit~ a fost prrzintat din partea dlui O. ~('hitci noastrc stime. 
C. Tăslăuanu, în şedinţa jUl'il/ltli ţ 1 111ttă la Sibiiu, 23 IalHlorÎc Il. 191'2. 
21101Hlf.l'fie 1919 1n Broşot'. Dr. L, Borcea m Jl. Oct. C. Tăslăuan m, '1'. 

II. 

I nterviewul domnului Sever B~u "Cu domnul 
KristOffy J6zsef. 

Fo Iy6 (.,' j aH1HÎr ho ]0";1] megj('lcntmn Kr 1" 
toff,v .TOX!l(>f. 11[. v. b. t. t. 1'olt heliigyminiszt.ci. 
or!:'zii-p:p:yul{'si kepvi'rt'lo laka~iin (BmHin. Pa1\If'1' 
111l'.a ~l) s az al:mt. ~orolt k{,rd{~kr(' k"l'tf"Ill toll' 
fpl\,jliig'().."i!ii~1, O Exoolt'IltiâjLll R'.âw." \'olt az al· 
talam f0lt·P1t kt,].,jp.'<ek!'(' kO\"MkezOleg "âl3M.olni: 

Eg,\' k{.,ll~·f~.~ t('l'm{;szl'ti.i megbizrrtâ.<I;ha.n 
jO!H>nl Kef(, .. t'lu1('_~ llt'hoz, ~f iplott u7.onhan cH,ad
'l1iÎm. t'llgr,dj(' mt:g', I\egy<'lml'-" uram. hog:" ('~y 
kerd{.'&1 in1,~z7.t'k: t"m(,l'i. EXf'{'llf':nlifl<l, Ooga Ok
(.:n-j an t 1 

.. - lsult'l'eJH. it! jirt llula.m mar;f{>\ h \'ag;' 
k{·t {'y {'1('I1 L 011' ii It aZ"11 .;1 ."7.pk(>~l il hol K P.A'YNI 
ii 1 llloH. 

Hop.:- 11l~Z k i PZ ~ r~Op;;l OkLaviun ~ 
·-)ia~a~. b:ll'nl1. ki%\> ;.\zikiir. prf'gnl\.n:-. ar 'Z 

k i h·,i(>~Â'''i.i. Fekete ha.iusza "all. 

--- T{'vooe.s lehct a f'.7Rme,lyhpn. 1111'1'1 noga np.!l1 

.;\7. :lkit .a Kog:vc1mc>I _n leir. 
.- Ax lellt"l. dl' :lI: illpl0, (i.Oţ;:1 Okt:n'îiinnak ad

t~ ki magar. 
- :t;.-, mit ht"Ht·Jt ('7, a himnyn,. n'}ga Okt:n-iiill! 

K f'-A'yt'lmf'-" ll"!lal? 
~ Foi .ion nozzam ajănJ-aui egy nrradmog;'ni 

keriil('t.et. ha j61 emlÎ'hwm a josza.shelyî ke
J'iUet€-t. ::lZ1 moodYÎin hogy Jegfeljp.bb 20,O()(l 
koroniiba fog kt"riilnÎ. "~rll'siilt o il; arra1 hog;r 
nem ka,ndidii Il ak enge:m a boksai keriil('tbtm ~ 
ht>lvtel(,llitw' f'Zt, .aZI· mond1'~t hng~' lfpjek fel a 
jo,~7.ii~ht>b; keriiJet ben. 

liâst .n<'tn mon dOIt ~ 
,L Xem, 
~ Tiirg:'''.R1t-p Kf'q:'f'lm('~ l'r 10hh:>7.i)1' 1<; ('Z' 

z"l IJ (}()gayo] ! 

--. ;\(,lU, (,,,ah. akko]" ng\'~z.er· l:Îttam !'. akk ']' 
i~ nom tiirgyaltllnk mâ~ d'oi~Nl. 

--- Igaz az, Keg.W'Jm('A~ r ram~ hogy (,z .a. GOg,l 
Oktll\'iill1 megjelcnt yoln.a KI'.g:vplmes UTJ1al. azon 
îdi'lht'11. am idol1'aromu.'n kom i1R YI'..z{or~mbar{)j lN~, 
ketargyala;;okal fol."1.a1trak a kormiinYIl.Y.1l! e$ :1 
koy('tkezbket mondta yolua Kt.>.g\'('lmes uDnak. aki
nok kozyet.iro ·'-7Rn'pP \'oh !~ ko~man:' p~ a romb 
Komitf kozOtt: 

A pA1·t fiatal cl{'l1wi (11~g~dctknf'k .a H'X€-Thl
bizMt ... iig e-rnhcrein"l k a lwrrmlin:'1lok Hhcl~'(> t 
hr,gy ax ('dctieri w1,(>rekkrl tilrgyaJjon. akik new 
hdeme.q>,k a hizn]omra, 1\ 'I.'CZC1{ ... ,,{' .,"1att (Hoga) 
6110 ('ş()f".. .. rttal kellen(' al.. o8,~z,{'kătctt~·.,<\t kercsn 1, 

ug\" 3 demokratiku~, Y9 hminl 37. alt a Hnl)!: yoJ,q,,;;-

t~,fog ~z.empontjiib61? " ., 
- Egy szo ~em i~az, O fela,lanlotta llekcm 

a j&"z.u»bf'ly kf'rillMM, "hhCi.l li BOlt ·ilZ f'.gP~z hr>~7.~1-
gf"t t>.,,-ji n k. 

--- Kl'.gyelm~ rr~illl. pmlfbzik-f' hoK'" ("il 

HHO. {'Yl ju.lius bo y{;gevd. tehut .16 ke.son a y~
la, .. zt..1-"Ok 11t1in jiirt.am K(>.g:-,'('lm('~ r rURt l11egken(' , 
hogy a ,:..ajt&pori5mhen k~~-clem kieszkozl&se \'(~
gMn. eg:-.-('nesen a kabin~~Li l'{)da115.1 mi'1tor.llltnpk 
erdf~kembon int.f'l'VClliftb1l. 

~- Rogy ne t".rolf.keznek. . 
- !\cm i('t~};ik talon t'ngpJO ;';;;s~tţ\·eHT.t,"H 

Gnga"a] ? 
-.- Dohrtg~· hi:,zN1 lxwH mat. nag:'oD .i61 i~m('

\l't'lli. T~g('hb i(\i) ota. mar hogy teVC:lztmH';ru O&SZt", 

EmJl"kslf'ill .161 mikor 11BJam jărt a ~ajtop(ir{~ ti
gye~..n. Ismere;m kUlollbe-n az t;geşz iigy('t ami~:~ll 
jar, ugy-e a Vajda. S{lllaor es Gog:a OktaVl<l't 
kozti konf1iktuRr61 ,"an ~z6. eleg" ş~lJnos hogy 11. 

roman l,lrak ilyen ~z .. mr.l,w~kr-d(,H'kkel toltik a;, 
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irlt'j ii h:t. a lu:>l;n'!H, 110{.V llf,piili irrdflkeoon m1ttJ
kiilkoehlÎt tm k. 

Boktl f',:U'vrl' nna 1 loJ ţ'Uitott ('r.B11 be.'izelge
r(."t, ira,sban ·foglaha azoa' f('ltetellel irtam aJă. 
hug,v az c;;ak :m,(lgănlll;,{~zniilatJ'a l'Ir,olgiilhat (.1' fI,v!l. 
vii lJo,,~âg-ra 1}f'lJlJ lwr.hatft. 

Krisioffy J6zsef ~, k. 

Traducere: 
J II /1; !rf/IiJI1;,-ie I/I'/'fi/l jl;,ezenll1f 1,(1 lOCllintrt 

,lill /:1/(/" ,'l'(l"(lrl(1 [>rlll/II, a dl/II: Imri!, Kl'ififofly· 
OJI'S'"/ ;f';/' intim, fost miri i.~t"tt II,' inlerne, def)uo 
fIII dirl,,1 ,~i am f"I~rul de.!.Q aiI/Mit df',~'I(J;o";'''; la lr
hl,I"i,'i{/' II/ai, ju.~ Îllşira,tt': 

P:,adc/lfa 8fl a ('fj!/(.l 'l'11u.Lbilifa{M ,~ii ră.qpwuJif 
(u'l'cnm /I/'/lII'W,i'i iii Înlt'f,llf'iI'-il" Pl/,~" di,lI }lar!/'" 
10('(( : 

,],/1 I:I'I/il /.(1 j.),'xclr:o(.a V()a,~II'â dilllr'() Î/lCle

di1/ţrtrc drlir:(dă. J)orl/will!" d('. 11 {( f',I'JWf'(, ,~i'i"Jli 
jJenn.df'(i, oin,fl'eba,l'e: 

- ('lI!Iloa~tcf>ti E;'i:'('~'lel1t,a V~)<I~tdi pe Odll\'i.<ln 
(toga 1 
~ n e1HlO~l': ~\ fo~t iJe la mint' În.aint,(\ (m an 

,1JIţ\i .hmllutate sau doi <lnÎ. ~I "tat ']1(' l'\("3111lul pr' 
!'are şt'zi cita ,acuma. 

-- CeÎ.llfăţi .. ~y·(' an> aa~sl Od.twi<f,W Goga,1 
--lnalL bl'lllwt, JatR ~tIlţil1 wwii{j·di. mal'{':Hă. 

"\:r(. 'lllu"t.a(.a J1eagra. 
-- l J oaw .~ii. fie o g"1't\şalil iu (><1 l)rjn~tc P[![· 

>OI ,<I.lla , ,delJl!lWI~~ nogla 'JlU f' af'f'kl TI(> par(' j·I d" 
sn jeţi Exedctl ~1I V.,,;.i&"tră. 

- 81' pO(/l j ,. 1)(/1' 1'('.~1)"("fi.1'1t1 ""l rlal dl"l'[d fir
If/I' ill ll (: Ut/II, 

-- Şi a·{/ I:orbil " .. ('si J1rf't i 1/," OrI,/] 1'/:1/ /1 (;0.'1" 
1'11 H.rulrl1f;n f.·oa~t/'ă! 

---- .A .. ('nit. l:l llli,tw săomi "fe!'!' Tiin (5('r(' din 
{'ilHI i)~~tt~l Anldului. dae~J .. mi ~Hhw hil!e aminte 
,·,'reu! [o~il~lllltli, r.ieâm'! f'!î va c,,~t:.l. ("("1 mult 
zO.()OO t-'tll.l'. 

Avea şi d;tI,~o1;'lIfm·II/..IJI;i âi nu. ,n'au c.(l:tI.di.dcr,( 
În Cf::I'ClIl Boc,~ei, ~i, desopl'obând acc .. ~l luerIJ, In,l·a 
SpUI( ,wi camlidez ;'/1 cen:1/1 Io.~ii''f ... lul/li. 

-- AUa M n'a ~i,~ '! 
-- SI(, 

'-' AI·; Iml,,1 J;.rr~/('tI(.rJ rO(f.,t"ii rI(' I/wi fIIl/a~ 
(,1'; ('U {/.(·(',~f DOf}o.' 

'\ 11. r:Jlll \'UZ!lt, nlUIlat nhlllci II $;iugurli 
• dHhÎ, ~i ii :1111Jl('j Il 'am YOTbit, despre aJ-t i}"H'ru. 

-- /',' ad"I'ri/oi. E.reel en ţii. că 3{'-N't Oet.avl.; • .1l 

(Ioga. s '~IJ' fi pl'eZl~ll1at i'lol, EX('A)lenta \' ()l".II'ă in 
'l't'!I1f\R. ('.~lH:l ţ;l~fii eomitet.ului nutil'llal I'mnf!;1. 

('(':111 ln tn,t!ltive d<' 1Jatlf' engu'"erlJlll şi 1":ll' fi 
")lll.~ lIrrnăt.(!Il)"d~ EX(le!p,nţ<t:>Î VO<li!tre. ('al'(' aţi a· 

,'nl ~I'll 1'01 rh' nli,jl'JI~itor l'ntT(' g"uvprn şi eomit.('tnl 
r· 'llIan{'~t': 

/'>'("II!.(',I/Ielp, finh'" al" jl'lr'ti.dl/7.U1: R/t//J Ilem"./.. 
('illlll!' !~U ofln/cni,: din comitet. /;fi guve.nwl in loc 
,t'T {mIez/'. cu. şefii dr pâ/Iă. acum, ('.ari. 'nu 81t1~t v1'e.d .. 
/1 i"i d('j~nr;'l'.df':l'e, a./' "r(,~lIIi să ('auie IrgiJ,tlu-i cu 
.'11'/1 JlIt1 ('(' . .. .:lrl. sub COIlr1 /l.r:erWJ, (lrÎ-U8/ll!l,i (a l/ll: 00-

!In). ,,!/(t din paorf r!r Ndr/'(', rte.wof'mfi,(· fâ.t ,~i (1 

"o/l/tl' i 1//1 i/!erRfll. 

- Nici un cuvânt nu·i adevirat. El mi-a ofe
rit crcul IosăşeJalui. Asta a fost toată con"'W
satia noastră. 

--E.w'c>leut.a voa:->tt'a \' ii lIlai .ad~l!·eti âlllin't(', 
611'11 1/1/1 fo,~1 la B.rr:l,bmţ(l V(ja.~tră. pr Ut .~farll.i,t1tl 
(I//II'; I ulif'W1(). (/.ŞlYI.I7'J'. dR8iu} de /.drziu dllpc'i 
u.lr(/I'I'Î. nl!Jându.·I'ă~ă 71 Î,IlI?-l'O i ti: a Î,drrlleni ."./ 
la 1'0/",,1 IJII~II tlr'Jd II' pl II! III ("(,hin ,,1 tiI :;;" p('r;'/]I ppn· 
Irll ,,:mi II/ijll'('; o !lo/(i,o!'1' Î/I J'f'()f·I'.""ţ tHl'rl d~ 
f'I'I'·Wl.' 

~ ('llIn ,~;'t nH'IIlJ MilH'w!Ili1l4k'. 

;' - Suc /Olt efi /Il ti ('()fi f I"ido ti pe III; /1 (' f' I~ G orJ:'? 
- D(~ 'Iwd" ~ 
I )oar te 1'1ltlOSC' f'O<l rl{> 1 fin(' d-If\ Boeu, de lUai 

IlJnltă vreme. l'l\m 't(~.aş PIl!,f\;l f'0nfunna? Imi 
:Hhw foarte bi Uf\ 'a m i ti f.(~ când .a i f'o,;1, lil ro Î11P. În 
('aH/:,l pr()('(}fHlhlî de pr().~ă. 

( 'l1'IlO~l: d(! >/latlel în troog-:l afa{',tjl'ea asUl. ~ lI-i 
aşa, că este ""Ol'ba de eonfilictul dintre 
AIt'XliUdM.l Vaida 1i Octa.'V~all (l·oga. E d('"~tul tit' 
r~greta.bi./. eli domnii. rom.âni. 'îşi petrec vremea Cj1 

f/8tj'et dp. cfu'.'diu.llI~ per8onnlp" Îrr loc Mi lfl.crrze hl 
/:/lfPf'N/.ul iJOPOTIt!U'; 101". 

'! . 
A~a.<;t;"i ('oll ~'cr8aţÎ(~ avu:ta cu d. &\'6t' Bocu o 

fixez în &.'l'ill ~i o .i>uhscriu cu ('.ondiţia că e numai 
pent.ru trrebllilltii p~rti~nlarii şi să !IlU fie data 
1mblieitJ:lţi i. .'Krist~ff!l .J 6C{.~pf. 

~J , ..... 

.. T8IBUNA~ 

nI. 
Nyilatkcnai. 

Mai llapOlJ megjelenven uii.lam GO?;a Oktaviâll 
În), O{'t8lvitan C. Tă.~llillaTIu, a U'o:miin koimii veW· 
desi \·.gylet titkiira fs Dr. KOZIllut,za ~l'a orvo!' 
kisel'C't~ben. kijelentem, lwgy Goga Oktaviîin 
urat, cckli,g' IlOm liittam e.s ,"ele soha ~(~mmifiil~ po
lit,ikai târgyalasokat. nem fol.nattam. 

I p:uz. hOJ!.'Y uz 1910. {'vi \'a!'8szta:-uk :lllkalmft· 
VIl J !TlH'\!{jelen-t niil'liID ~~; bi7Al'lI;VOB ('g:';{;n a ki (ti'). 

ga Oha\'iăllllak ad!J3 ki m~iit f':l ~y ar.adme,g'Yf'i 
keJ'ii let()t! ~'\ ';61 emli-ksz.e.m a j6~zâshelyit., aja Il

,]otlla fel ~xt. mondv3m. h,~.v le:gf('ljebb 20.000 ko
Ifolliiba fog k(~l'iilni 6,,, helytelcl1ilMtP. h(~:' :l b<lk
"'ai keriil€'t,ben Iwm kwdidiiJtak. 

EWll alJÎ161~g(), .. f1o.gand, ki ma.g-!l~t{,l'lnetj 
~;;: bnnk hllrna, ki~ M:ikar pl'fl:Q'nan!< ar('zkifejn .. 
Z{"";f' (.,,," fekMe b.aju:;Ul van, egyebh-
1'61 Ilem bm~zt'Jwm t's ig," a. llekem tulajdl1ll itntl 
mii~ ullit.asok nom f("lelnek meg a \'aliî"iig'1I:1k, 

~{~iil1hu,~znalata'a alai rom. 

lJud<J,pf'sf, Hl12 p.vi janllllr H-{~l. 

Tll11nk: Mr.giinhasmliiJaHl! :diil'tillJJ: 

Uri. C. Tiio~Iăn(l/l/l s. k, Kf'i!ilf6ffy '/(IZ8('/ s. 1" 

Arfrdllf'rl K OZ 11111 I '.11 -, k, 

Traducer~: 

Presentându-se astăzi la mine d. Octavian 
Goga, scriitor, Însotit de dnii,' Oct. C. TăsIău· 
anu secretarul Asociaţiei culturale române şi 
Dr. Albert Cosmuhta medic, declar că pe d. Oc
tavian Goga până acum DU l'am văzut şi că n'am 
ant cu dânsul nici un fel de tratative politice. 

E adevArat, că În anul 1910 pe vremea ale· 
ge.rilor s'a prezentat la mine un oarecare individ, 
care s' a dat drept Octavian Goga şi mi-a oferit 
Iola ~rc din comitatul Aradului .- dacă Îmi aduc 
aminte al losă,elului, - spunind că va costa cel 
malt 20,000 COTOat1e; 'ii a desaprobat că nu m'au 
candidat În cercul Boc!'jci. 

Cu acest pretim Goga, care e de statură inalti 
ti care are faţă brună putin uscăţivă, expresiune 
8 fetii pregnanti 'ii mustaiii neagră, n'am vorbit 
despre altceva şi astfel alte afirmaţi uni atribuite 
mie nu corăspund adevărului. 

Budapesta, 12 lan. 1912. 

K ristoffy J~f 111, p. 

Martori: . 

Octavian TăsIău8nu m, p,. Ad. Kozmuiza 111, p, 

* 
.. >i< 

DO(,.lHllPnt.~If' origina]e se află, in po
.000nRiunci:l ml""l. Ape!rz la senbm:entul de 
r,anderism şi la onorabilitatea publicis
ticii 'llO}tc"l,f".r{\ sţj in]'('gi~t 1'(l7J(\ a(,f~5ih> do(',n
l1H'Ilt.e. 

Sihiin, :24 !,;tJluarip 1912. 

Octavian GOf8. 

Situaiia conielqi Aehrenthal. Zj~rul .. ~ eu(' 
}'],f'i<l Pr{':S$(\" SoI'np m'miÎwarele: IhllJlă ee '''pe
rant,,{'lc l{>ogat~ â(> ,pe'tI'{X'eroo <~ootl·luj AehrenthaJ, 
mi.1lli..,trul d{' extel'n~. I.a kemme:ring llu,'au im
pJimit ~ siinătM.ea nn 1-;<;.a ;a,meljol'llt, (~ont.ele 
AchreiIlthal va simti .poate în timpII} <'el mai S('lll'f 

n«>.c.'i:Îtatea df' a: >:P l'Mra.gf' oefinitl". 
.. Tagbla1,t"-ul d,in Pr.aga află ((('ultă U)'drte

din· V i~na ca p a:bs.olut 'cert d~ acum că mini,strnl 
de ('xtCl"!H' n.n l'fT I/!'a }Xlr!e la. şI'4 inţ.llle delcq(!o 
ţiilO'I'. 1-11 che.sfi.(J demisiei lui. monarhul 1'11 lua 
ÎI! zile.lr rele mai apropio.fr n hofăl'i.r1l definitivă. 

Iti ('{'f'(',urile politice din Viena !-le ('redc eă si
tttaţ,iu oontel1l1 A('h ren tllaJ (\ \c;d rune,in-aotă 1)() Of'
plin ~i 'p!('l'il/,(,1l hri ~ ai!t('~'Ptă MI nt'a.<;tâmpăil·, 

* 
Delegatiile, Se anu.nţă din V'Îena: Delegaţ.iile 

~or fj convocat.e numai du.pă 15 Martie 111., d~ă 
C(~ 1ipil;rir€8 !proiectului budgetrulli oommn nu se 
vorat~ termina inainte d.e ~fârşitullllnei Februa
l'W, iar gwvernul (,Xlmun (lQroşt.e ca să distribue 
dele.gaţilol' ti;părituriJe eel ,puţin cu două J'iiptă
mitni Înai.nt.e df' intnmil'("~ uc!-egaţ;iiloJ', 

________ ~J_ ,nes Q 
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Spre ştiinţă. 
J> l' i Il J [!li )n I't'Cl;,W.ţil' următorul 

Comunicat 
Subsemnatul C. Stere, În faţa con· 

f1ictului dureros dintre d"nii AI. Vaida
Voevod şi Octavian Goga, În virtutea 
vechilor noastre le2'ături, ml·am per .. 
mis o intervenţiune amicală spre mij .. 
locirea unei depline lănluFil~i a con
flictului, şi dacă se va putea, aplanarea 
lui. In acest scop, le"am cerut, cu toată 
stăruinţa la care Îmi dă dreptul o ve
cbie prietenie, să accepte mijlocirea 
mea amicală, iar pentru moment să În= 
cetele orice luptă şi polemică dintre ei. 

Rezultatele acţiunii de faţă le voi 
comunica la timp publicului şi, bine 
înţeles, În caz de nereuşită a mijlocirii 
mele, fiecare parte îşi va recăpăta o 
deplină libertate de acţiune. Dar până 
atunci rog din tot sufletul atât presa 
română cât şi pe prietenii părţilor să 
înceteze orice comentarii şi discuţiuni 
în această chestiune. C. Stereo 

. \ pn~('iiHfj dOl'iJnţCl di6tiu5U lui bă):bat 
f':m' f~,S\(' d. C. Stere, doelaa-i'\m că deşi n,s

tiizÎ nram hotărâti să lăăllUri'll1 dopli.n l'U-
~ ~ "d l' (' 1 ,lnCa romaneasca a.SUPl'tl meI entu UI ,tO- , 

ga-Vajda. totuşi vom tă,cea. încă câ.teva ţ _ . 
zile>. ~'act'm aee<lShi cu toate' di în organul C
aut,orizat elI' a,sUixi. can' Încă (1 In'[ntit .'~.1i 1-_ 
ştie dc.<;pl'(, În!eT1'clIţia dlni Siere, se pu· 
blicu t.elegrame menite să influi!I1ţ.eze opi-
nia publică, SI' fae comentarii injurioase şi 
plirw de nnlomnii ICI Rrlrf'~"a dluI noga şi 
a ll'oa:;tră. 

(:~tit()rij noşt.ri şi or-j ce om cinstit YOI' 
şt,i să. ('.~tea.scă În act ele pe ea.ri le publioeă, 
d.Goga în frll'Tlf·p<.l ;o:iarului nostru, iar cât 
pl'ivf'ş! r pp illloraii şi bandiţi. ei mai pot. 
t.ril i ('\1 ('a]Oflnllia indl ,rr'o câteva zile. 

Acelaş cântec "echiu. In şedinţa de el'i :a Ca
lIlerei '8 ră6unat iarib;i un glu.s in f.avoarea "0-
tuhti lmivOl'sal. D€lputatuJ :Beck Lujoo, aderen.t 
.al t'1.H'e,ntului dNl1ot~rati(' UlllfUt'(>,<:.i'a ISpU~ m'mă'
toarele piireri: 

lu V,ngaria. n1l t'S ÎIl .Rtatd~ din AipltS, paro 

hll11f'ntnl e robit de forţa >coroanei ~i roo'lliS la im
portanta lJnui mernnjmn dire,.geat de 8i<.'ea1rtăi f'Or
tii. {;a p,ul!.lm('ntul sti-şi poatii ('uceri toat,e a1.rilbu
ţiile, trebuie ca el să fie cX/pre8ia fideliiu apimiei 
publice. A('ea~~1a D11111ol,j :prin ÎntrO(hlCerea vatu
lui uni\'C1'saJ se poate. AQt'văra-t, ('ii merită toatH 
eOllsidel1..1t:il1 l,{~l'vole re t l'ebuif' sune facem 
dad ne gimdim la "nationalităţi'·. Dar ungurii au 
o <'od,l"şitouw sUj>t'J'i'OritatC' matcl'ialiî şi illloor8'lii; 
faţă de 'naţ:ionalitiiţ,i şi <,hioar daei! ar fi să Îtntr(l 
în parlament 40 de d(~'P'ltaţi naţionalişti. ei pot 
fi infrânţi prin intr()dll~erea U'llU·j N'.gulament 
intern [potrivit. Votul 1ll1'ivemal va d('IS'Chide !pOr
tile parlmnH!ltului şi IJ.W lieamasociah~til'Or. 80-

'cialîştii insă, in timpul din urmă incep ",ă bată 
in ('.(}l"1;Î mai puţin stridente .şi cu tim'P1l! se \"()I' 

inead!'li de roi!' .rlt> ne\-oÎf> .şj e.i î'11 -cadrele staotUJlui 
clădit :pc temelii hnrghez.e. De a:1,tă part.e ..rtJatuJ 
naţional maghiar, n1lmai 1P1~mind !pe df\-a''llril'egnl 
ideile democr.aticepoat-e .să 'Înflorească, eăoCi ,weilo 
democl'a:ti'0f' ;1{1 W>!· "j>otriyi !;ti plf' eall'N'lor lrl'atuilli • 
n aţi0na 1. 

Şedinţa Camerei. S'~ {'ontinuat şi Îd1 şedinţa 
d~· azi ;rjj.scuţia lljpwpr\atiei Ca. ţii eri, la deachi· 
r!prea şedinţei abia a.u fost de fa.ţă 20 de d{1flut<ati. 

ni;O:(,l1ţi~ ~(> va ('on timna m;~ne. 

• 

\ 

\ 
• 

\ 
-~ 

\ 
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Un profast. 
Onorată Direcţiune, 

'1 R •. \·~~,tat de felul CUm publică "Gazda Tran
SI vame. procesele verbale ale J'urlului 't . 
j' • d" t III eu 
,IOnan prIn aranjarea de adnexe În textul . 
cHului verbal şi prin alegerea diferitelor t,·pro, 
d f . lPUrl 

e 'par să zăpăcească publicul cetitor, protes. 
te~, ca fost membru al juriului, În contra aces
tur procedeu, 

li stă În \'oie fiecăruia să·şi tragă consecin. 
tele, cum îi place, din materialul adunat d '. 

, ă T e JU 
~IU; ser, ICe cum îi plaCi!l, atitudinea părtllor 
Int~esate, ori ai foştilor membri ai juriului; 
d.şI completeze datele; să ex:pHce cele intim. 
plate etc.; ~ dar nu se poate permite nici un fel 
de dtmatur~re, nici prin sublinieri, nici prin ti
p~r tendentIOS, a actelor unui juriu, mai ales nu, 
caud se tratează de cinstu unui om iar 11 de 
b t " 'u c es le curat pohtică. 

. "Gazeta Transihaniei" face rău serviciu co. 
mJtet~lui ?05tru ,prin un astfel de procedeu, 
st~rnlnd dl~gu&t ŞI la aderentii politici ai aces
tuta. Sunt In drept să o afirm a~easta fiindcă 
d~i b~~b~t de Î~~redere al dlui O. Gog~ nu i-~ 
fost prlet,n polthc, dar in chestiii de cinste nu. 
fac deosebire după roluri şi vederi politice. 

Vă rog să publicaţi scrisoarea aceasta care 
am trimis'o şi "Gazetei Transilvaniei l

' R' oma~' I 1" • T ' ,. 
nU.II ŞI,. elegrafuluj Român". 

Si b jIu, 10 24 Ianuarie 1912. 

Cu deosebită stimă 

Dr. Lu(:ian Bo-rcia, 

Scrisori din Bucureşti. 
După turburările de Dumine.că. ~. Un exces de 
ul. Telegramă oprită. - CuceTitorul steagu· 

lui dela Grivita, -~ Cei cari petrec. 
, , ~ HIICHn,;~ti, 10 hiHlNn'il~, 

.(~Hplt.aJ<i ostc· îllt~ii :sub impl'esiae0lnl' '1.>Cl1'e
i'utu lhunim)'că <i'l~pă intrl1nil~a ltpoziţie.i uuitt? 
:-)0 d~mtiî <.~u llprindcrc difedtelc f.1\!SP ale 111';1.11i· 

festatiei, la e~ll'l' lIÎuH:l1Ca nu :iHllŞt-cpta. TXl dimi· 
neaţă ~pirit.ele 'Plhea:u a~H O~ linÎ1Jti<te. ~illleTIeM. 
nu se ';\<}Wp1a tiU ,,,peda.eoltrL eare a avut lo-edupă 
orele pa h'll. A tal'lI 1 violent dela d lI:bul eOll.'ten'a
tOI" t'txatrilc elt: I'C1.'{)],;t~l',pHtu1"i.lc de 1)llŞ('ă pri
mite, t:3 de obicei. mai mult de cUl'Î()şii {'Ul,j for· 
mează, eUl1t-cju~ fu a"Cllleneu ocazii, !tu fost o ,'lUl'
pJ~zli .pcntl'u toţi. cal'i 'a~1 as·i:;tllt la di;,.,.('1l1\'!'Ul·ile 
l'o ... t i te ·de fl'U'Ilt'l.~i i ~n)()Ziţi·ei. 

Pre.-;a el ~eutu a('Ulll .(·!HLZcl-e sUI't' . ."d tiil'~i, .eUl·j 
au (lat ex.,azia .. -'\;undlthdui. A{'uzllrile .~n·nt roej. 
Pf{)(~{', ('("ea"('{~ C-"rR adc"iil~at e eii lini;';\teu />'ar fi llU

t.ut fnct', şi· făl'iî li l'C('lll'g-e la mijlu,Hw yiol(·nw. 
~i -ceea ee esle 111fţl'ijitul' e nu eUl11V3 ('\'C'uimf'I\,tt>k 
de Duminceo să fi(:' llumai prehldiul putinlilnl' 
I'f' l'lo('ote,;" ,şi (~·.u-ia"}tcaptiî!Jii. izbu{'l1cas-eu. 

Zi'!H-.:lp g·uycrnumen.tale asig'ură Ctl gunll'llul 
St~ simtt~ destul de \lluer.ui,c' spre ~L nu se iT).· 
timida -<It, nj{'i OUlllffilllllţal't'. 1 n u Hinml eoallSiliu 
(kl mini,tl'i ",'a IUlLt hotol,îl'oa {'a nid un membl'u 

uladllallulul cnbhn-ct ",Il. nu UNeUptl' () i101utie trRll
,.ltOl·Î-C, eu m ar fi t'ormaţiuneet \UlIui eabi net. :le 
t.nuu.gitÎe, llHlln.bl'ii ~u\"{H·D1.dU'i Îmt.elegi"und ,~i'i ră· 
tnfmă blOt: În ~)l'i t:() '.'iihlaţie. T"'atu J,e iH~ea'Stfl hotil· 
rin>, 10ate S'·OIHll·jle deEpl'e v l·t>rraani('lx, ".\<l. .. 

1'11 OllL itltdjp:~·lL.t tl'Cbllip ".a. fi{, d. ~f al te· 
Il'gl'afuhli. din Bll'l'U'l'cşti. Teleg'l'ama adl'('~'Iată 

"Trihunei" prin f'a:ro se rdatan lucrurile pQtl'e
jlotl'p·c-ul-e lhlJlli'l){~·eă după j·ntJrullire n'a fol'l't e:-;Ipt'
rliwtă. Textul lte('.,;t{'.j Wlegrame C'lm: "Hnl)ÎÎ Întru· 
ni'l'(\ int-el'veni't ,armata, 1>2 l'ămit,i. l,a opt 01'(> 

......... -..... -..... -- .... , ... .,.., ~" ,- .,.-. 

"T a, B U !i A f! 

dupa jJl'\'Zt'!ltJ.a.l'f'a te!egramci fJl'illltj.'-O(' 1l1'luăwl'ul 
a .... ·i.'i: "A velll (j·noarc11 a "ii fac!' cuuv .. <iCut. că tele
gramlei dvoastl'U ?'r. 24H4, eU de.-rtinaţitm('.a "Tri· 
lnUta" A rud, llU i-M' puate ua cun" decât în eazui 
Câll(l veţi "-Vceifit:.a !X'"1ltl"1I ce ,:HlUInC H intL.orr\'ouit 
al'lnatl<~, ,numărul ('xaot al l·;llliţllur 1.'1,1 .ariiltut ut>· 
fiind adcdirut", 

O t-ole!{l'mn:'1 ('Il asU1U{'l1e;! .... po{'ifieări c!J~tă 
{ll'l'a lllult. domnul llWU ~i erl'Q eil \"l1Ult dO'ituJ df> 
nJ.Ul·i jCl<rt.fple pc {.~ri zitlrtll k fa,C(', tinânldu--şi ti· 

nul,sllu mai .lllulţi \·Ul'c.'-Ijhudunţ.i. {'i.lU'Î .-;ă in,fol'
mezc pu b 1 l('lll dhl ~\ rdeal <l{., . .,pre ·(~Ie C!' '*' ~)Cj;l'{W 
în ţarii. ('tIt pentru număl'll~ l'iI.niţ.iJor, .- l\.C~t!j 
est.(·, ~)(' {'al'C l'au dat lua;tc y.Larcl~, cXJ(!optÎllld 'pe 
8.{!{"la. {:.;ll'i, ll('\'uilld sii >!{,:\"l'ute ('U (·a.pMe}(· ~'j)J.ll't(', 
S'U11 du.'\ fnUlHL.7t~1 li'-'fl'lU. 

:\ u ştiu ee îJll.",cmn(,-~lz~i ;lw!:a"tă ~'t'llzm':i ~i 11-0 
cl"\xl ea d. Yen:{'11 ;-;i\a ibă {'ulloştinţn d(>~l-ll'I .. · ;\('~"t 
fapt. ('u ()(·:I.z"Î.a :lltptt.'i L'P ,,'a dat ']a ]906 "jlt1n-trn 

IbJlibn l'PU limb.c,i l"{IlU:1llf'l;Iti, zia l'Clul'n~hia 1"1' li
j;'lUl pXip(<(liat ,.d(' .... Îitr:î (',ofClJpondellţi'i Jor te]Iljl"i'u' 
lUP. {'ari nt> fă{'enu dire<.'t euuihn:li. H.rucli ay~a·nl 
J>l'INjnlli~ .,să J'(':{!·a<>-t<lz ,h!J<lgrruna in llng·uT~.e, 8(' 

expcdi:l. Nu ~ A.şain."lu nl'·a fr~t dat ~ă ialil'O~";.~. 
tdLTH un ex<~ cit.' 7..el faţă cip Ull ziar romtlIDcs·c. 
~i l.f'I< .• şilol· .,;i~ 1(' fi{' de bin!', 

>1< 

C"l{'"(·t\, llLceputt pentru \"t~t.cr".J(lluJ thl'.L.g'O)·(' 
luan, etU'(' li luat ;.;1.l~lIgul eel \.{';J'dp ~ill miinil!' 
TU.I·eilm, ta Ilu.Vt.a dpJ.a Hl'ivi.ţ.a, a dat prilej la Q 

intel'~antil di'iCuţie. Fnii afir!mă l"'ă nu G.l'LgOl'C 
lo.an ţl.l· fi t'tH'{:r it o 1-1.11 steuft'ului tU1'00-<;(', ci U11 

Ilh st.'l'gellt, tUlLUllC (-higO(l,{, al Lueăi. M~tiorul 
Crutdittno ['O})("_'><-"U U'UI' fi ~'l:ut atunci, in zilele 
aeek"1 de glorie, IlLt rut dt.-'{':lt a.,-,~}la, Of' li fii ;p.re
wn tlttsteag'ul, can' nu .1 !os·t t."Ul.'crit de ",olcla~i.i. 
diu hataliollul :-:ii11, suVp\·iol'ilm·, ·şi de tl-l fi anu,," 
ulu>l'iul' la B1H'"tl'l'e>;ti. 

Pt'etlc)<lv.. ... {' i.'nf()I'IlHt~~i (!il in 'H:til.<Jhî pri\-ilLţă Il. 
ClUl'<.'ll, e:.ll'(' Un a.ee1c Y'l'(~mi i;(> .dla lW (·H.Illpul (k 
rilsbol. tu {'ali1"~ltc dt· (·lll"{!'fJ.Hin.deM al d'ttol"\'U 
zim·l'. L""",a ·.afirlllucă 11U M~ şti(~ exa.<n eiu{' esw il- 1 
('ela l·.aL·(' ~t Pll~ mai întâi 1Illhw \W' s"t-cu.gul tnreo.,e. , 
ia 01'1('.1,; eaz ll'H fust uu .·;old.at dhll but;ll!inllu.1 lui! 
l'an:d:iJ1l11O PIY(J€-9MJŞI, d~'1că OrigOl'e toana .~m"\-it 
in twt'l.hHtl\lit~n, I~vtunei nu 1 .. 1 e-,>t.f.' {~lK-eriJ,orul st.eu
gtl'ltti .. 

Fjl't.~ţlt{', (li<'I\'utia illtUl'o~'lizii, llJ~' wrij dia PU1Wt 
de \"(.xlpre i"ltol'j{', pi' ~'11ţii din ult<, considcl·aţÎlmi. 
Fu J<lpt Îllwi"idimÎun(': Că Ul"C-l .'tte.ag a fO.9t bmuls 
Jiu mnn i Il' ().~ta.,;"ilol' tUl"ei Vri11 yite.iiu RomânHol', 
Şi :,we~ta Q.'\tt' lIll ffl'IYI,C'll {·.al'f) 'l-ICP()t m:ll1dri ~('" 
llf'l'nţijJ{, viitlOul'<'. 

('i) {~ine-i Itde\'ăl'utlrl ('u(~el'it.or ll1 ('{' ne-QIIlll mai 
bat!· {':l]nll'~ El li fOM LIn ~O'ldat I'omiln. Nllmelp 
PUtitl int<H'e.'!('it?U. X1.tllwu,,<;-c{Î-N{> ~! (h~r(' Ioan 
S'iMl (hi.gOl·C al Lucăi, faptul i11 ~in{' !'il'mn1l-p în 
a{'('t~:tş ,,-,trii'!tlf'i1t"1ll-1'{' ~lori('. 

'" 
:-;-;i, in timp el' Într'v 1lI1lUllJ.ttă lumt· >;{' Jix,-,uti"i 

!'U ;Ij)l'i..ndcl'o .. ade\'iiru!, ,;c dau luptc :PR1l'tl'U 'Prin· 
(·i·pii ·l'all in t(H'f'''~, mai este v l~ltă: I ul11('. {'al'I' duec 
xilt: albe. E :;.t'_'j()llLJ balurilvl' ţii a..l1){.-'t1'€!\'crilor de> 
tut felul. Il{' (1 Ip~wH' ('{"\li 11"liHj ÎlH·ord.ată "j)n'i}(nl
p.a·re faţil d{' l~llll:lllit(' che-"ltilmi, de alta hătaia 
g·I'(}zay~1 dt: {·<.IP 1lf'11tm lIfl11l"OH de Ulmi figuri la 
l,(}ti·Ji(~IW, 

jl{. li J1a,I'l(~ mir,oriu )ii grija :~l~i de luinc, J{~ 
<I.ha hlxul "i risipa de \~l'l'IIH'CU celc,mai detest~!· 
bile nlllli<."ul'i. In timp ee in:>31e1(> <le ~n-trrllllîri 00 
l·u~tt'o;.I.· cll\"ill't<.' mal'i, ,"'(~ :i{lu'l'c iu rli'f!o/.mtie 8igu
nmtu :'-1 dit,{)]"ul tu.rcÎ :in fatu ["nmillH'llte.lnr t't' 

pL"1 UV·CII IlJe ,ha. p1'Hnănwl, in xuloHl1dc d€ bal e 
Illllli~Hl. t' lip~ .. ă d.-. grijul'i şi drmr o "i.n.glHil I1)1'en. 
L·u~;.ar,-,: ~ U l'1.tlllya eCh'i-tUllllll ('uUi:l'{'i ",im~'\.nrli
('ouS(' l)('l'M'~tll(' ::>u ·fie mai ~hi('. 

1'1 .w·e"tc zi]" ~(' .. 1I11l11ifest()ază" ~j Hu-('Ul't.";i' 
tinl ('111'(' ])('tl'(',<'k. Corespondent. 

'--'?~,:" • 
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Din Bucovina. 
Convocarea dietei. _ .. Obstrucţie în cotUiiiiul c0-

munal. 

(
., " , ~ 
(;i lIallţl. ~r~t ! :Illltari,,· 

Se ~~i{' ,·'i dH!lll lh~·u\·illt··i 111'llla >,li fi.· <'(,Il

\·'''t''ată in [an aH-rit'. 
('On\'OI'~II'(,<i 1lU .... ·a fikllt jn.~ii. ,lin {·auzit. t';1 

g'lI\·t>I'lllll 11l'(JvÎilll'ial a pl'~văzut ţ;·odinţ(· fu]'t Il· 
llj<)ll.-;C. cari vnl' fi :plV\ .. eat(' rlP dcputHiii r')Illillli, 
in l'illlduri.lc- .~ărora 1.11J llU1('" t(· dt,~binal'eu ,;i ('Ini 

l'oOlllhiitimdLl-,.,{' eu ·jnH'l"!;i1l1l·arc i:ll dietă, in:'nlri!\' 
cI.- l{)gi. ... lat Î'ltllt~ar f·1 .... till.ghiri-t-l.·. 

~·u (,l'ezut ('It. !-1)il'itpk· S{' \"01· ,'u.lma ",i t:~1 {lI' 

1.lH!:l\ii nlliliml \"1.>1' I"lI.we pn..,ibilii {'un\'rW~rt~a d~f''' 
tt·i intr·" .,,"ll'ti"i t!t'2i\li1.w 100'll'tl'U ·a ,~{' votu It',,·il(· 
i';II'i J'-edalw"i lLl'l!:ClqÎl .ab""'-llutii, ,... 

('t'~II'ril intre deputati.i romîwi il ... nmiH~l iJI,.;{ 

lUai u ... ·.uta. (· .... 11 \·II{·.:.\.n'a d1t·t~·ipa l'l' ţ-l lIi'nln pu.sii 
la Îndoi~\ Iii. 

:\'0111 p:u\'{~I'Il~ttUl' al Hi''''·''' illci, I· .. ntdt· .(!"e ).1 ('
[:!tI1, ,·a Ln,-itll (..lO' .,pfii 'j)lHtÎ<\leÎ\ll" l.l·nt1'UlI ;-;!! iH
fU'lall Je ",tal .... 'a ·hwl'uxilol". ~. ~·n'.(jt· di el \"11. iu

t1 UGU tlU in fllnJi'd.l'{>!1 \lIH~ ÎlIlpiij{'ăI'i a bdÎ,g"r:mţj lur, 
[.X'Jlt J'ua ~i~nll'a <J ,"-;(>Zill1lf' lilli.'jtiJtă. 

l>t>.~bin.aI'(·ll în la g':l1'U 1 l{'HllÎl'lIi].q· ,,,'li tnIlll--"

pluntl<n pimu ~; UI ehtbul )"I>Hltm riUl \,on,<liLiu] ('(,

Ilrun~w di1t (·('l'l1iiuţi. 

Pi~ll.rl la ul·di·neu zilei ~de.gt'l·eu mpl'ţ!lo1\1;nl\i· 
Jur nati-rYl1<l.!!i in('fmsiliuJţI{~dllll' , .. t"~-;""1lQS(', i:llLlml 
rOlllllll K tÎIlllt li <,·vu.,.:t"ătllil'c, la eure ·;>,'a clooi!' 1111 .. 
Oli.re'-<t dm'wl'nlui • :atlal'!'rue '('U r(!]H'('.y.entalll al 
Romîuuilul' "În ('{)Il~iHul ~'lllal'. 

111 ~.ain I·a ('oIl.~~1i ului UOIULllllll {,Oll.. .. Î'lierlll 
St'.alat, .-- t'UI't' l~IMl'trn(' pa.rtiduLui il{'miX'Da1, -

It fii.t.'ut <h:'('lul"1tţiu di. -l.'4mdidatul 1'1JIIlitl1i.lt)l" t~ ... tl' 
l)t·ttl Ha.-;tiu('. {!on,tl·,.tâl!.du~! JK' d.Ont1al'Oiu-c. 

~'a nă. .... -'ltt un e1lliJllflllt. uiic-] DI'l\"l Catla:lX'iut' a 
Vl'(Jte.,."1:.a.t Ln ~'()ntl'a atitndimei dlui &'l~ln't, numill
du·l"'<.:<lndab.gill '}i L'\tjl:t,nd 'I~' 'Prin~u' să-l dleml' 
la <l,·dirl-('. 

1 U">(',dat li i'(~l'Llt ,tIl1illlal'HlI a!cp:en~i ddcgatn
hli l'nm:Ul .pîUHl ,'(' {'Iul.ml I·ulll:·m ,",a ,ajunge tll t} 

Întn!cg'el'1} dr1plin:1 asupra !l('(':-Itpi ale.geri. 
Il. S\"ulat fiud lIP'll.::.tl'ofnt <.It' ditn·· a<iw"'[·.sal'"ld 

.~Iiu r.xJliti(', L}rLtI C'atlal't'iu<', ~>1 11 Îm't"lmt ,~ă f.at·lt 
ol).o.:tl"u{\ţiullf' în li<.J.l.ltli ]'{lJ.(ul'l. ·tillÎtnd lin {li;:.l(·LH'·"; 

111 limbll ['uln:m:""t, 
J't·Îmal·u! il înt ret·u!X', Zil'Îllld elI ueinţHll'gîUld 

I·omilneşt~~, nn [Klat-c t!''l11n'ola daml n'u Dc\·iat d('la 
(·ht..y,;tJt;, rugiin,du-1 >!:I Ylw!xoa",eă nemţeşt(·. 

H. S<:~a)llt "l)Ul1(' l'ii Ulfllt'nâ nu-) IpOllll' Iljlri . .;:-Î 
S1.' '"i(~I'YPt~c'ldl .Î'JI HHlbil'HH IUldt' limb~1 r"!iI~;Il,t, ,d 
('l!rei ~ t>-4c ~n~ra.ntat de Jp.g-ill' filndaillellt~l(' !lit' 
M.utJul tii. 

Orllton.J l'OIll:llt '11 ('1I1!tiuU'ltt '~a \"ol"lH·.,h",nl !l 

lod! intl'el.lg':i III Ii:mh.u Nlll:lllă, l/l1~~j{liWilIld a·"tJd 
:11t'gt'!'(Hl l't~Pl't'lRTltH!l't 1I1 I\"i ('Hn' '1111-1 fn~o,,'l' u· 
gl·~tlJil. 

Hnpii IllLtlt.t· ,lllt('J·Yl·uil.lILli, H. &'aIHt ii\ llH'l'rnl 
(1 isonr.-;u 1 Ot' ol).'-i'tflH·\i11l1l', !1{'{"t1j,tîmd ... o1ntÎUTIt>ll 
'ljr(~w[l de {~oI\~ililll l'{}\lHtn<tl. ('ill a'!<'.g"eTca să Fe 
~lmfI.tH' pilna {'(> îll 1'11Ihnl l'umilll ~ vu iij'IlI\;f.!t' l~ 
" it!ţ<·jt'.gCI'{' 'CIp.plinIÎ n''''llpI'lI pel'&I)ll:n(~j care nl 

.~\"ea ,~i1 ·)·epl'i'x1nt-(' pt· mmiiui în (;01).-;il1Uj ţl()o]ar 

u l' ă~e nt.:.s(' . 

AVIZ. 
Abonaţii cari nu şi .. au reinoit încă 

abonamentul sunt rugaţi prin aceasta 
să binevoiască 8,,1 reînoi cât de curind 
ca să nu iim siliti 8. le sista exoedarea 
ziarului. Restanţierii sunt rugaţI să plă" 
tească şi restanţa de abonament. 

Adm. "TFibuneiH
• 

Retay şi 8enedek 
, 

In atelierul nostru se execută: altare, amvoane, presbi-
terii, bAnci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 
ta împodobirea bisericilor. - Odăjdii, prapore, potire. 

, 

intreprindere industriali d~ artl biseri· 
eească, sculptâre de amvoane, altare şi 
statui, - aurire şi decora,e de biserici.· 

Budapest, IV" Vaczi .. utca 59. (sajilt haz~ I candelabre, sfeşnice, etc. etc. - Altare vechi se aurek 
şi se renovează.. liferea~ă statui sfinte, icoane, 
cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile .cele mai ieftine. 

/11 

j 
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CroDică literari. 

Cum s' a stricat limba ro-
mânească 7. 

.. '~ De Dr. AI. T.ăIăşelcu. " 
OI .... D 

Gap. \', I 

Rătăcirea Jimbei in Biserica. Me-dicină, jus· 
tiţie .etc. 

U Labo\'an C{Plbil0rit un eaj)it~)l dt..'O&ebit PCD.· 
11'l! ;'uşcliJ(' ti~l.llX>i in Bi,~e~di. !tfedi~nă şi ·aJtc 
instructiuni. Er'ii f-IuHH' mUI -UYHI.ntaglo.~ pentru 
"tudi u! (Is~tl~, dacă tOl'mula înttÎultc de a în~ 
Cap. V., iu ~.O't' ('hj·IlI' III .Î.Ilt.'\t:"j)nt ~t· ('()-l11hute pe 
" ill{' î u.,; uşi. 

Am delHtHl..,;t,!'ut iu l.:"-lq)~whJl 'j).1'Clllol'gătol' di 
d',;a repudiazii cuvu,ntul "Îllfect" şi ,,:1 infet..'ta" in· 
Io-t'uindu-J eu "~ca impuţf', deşi lllpag. 14, -adecii 
lIlai ill:~j1l1t' de u jungel<i aeo,n ~viwll in vooa
bulnruJ d'i de.",e fer~'>C~ii zică: .,\'f{..o.()m împuţind 
r{~pel'torilll TeHtrndlti X nţioolLl'1", A(."urn însă -
Jupil ))olemie, riN IH pug', 67: ,.căci luare ne o
"te m!thni:rea nizlÎud cwn Je!~1 () ,Yremo LIWtXl<.:O 
buala, t'RI'e <t iui"edatcuJtru'.a l"()rnii.u-en.&Că a in
('cpu t să lllo1iP<lcu..~ă ~i Biie1'"i~ şi voi zit-'e eu 
"Cl'lptUl<I': "Tu e.şti ,~lCre<l păJHlltltl1uuL iar de w 
l'a Împuţi darea. eu ee ,;p ţ'a .~iil'U (" 

:\cest~l e.')[A,' izvorul ,filologicu.uJe l:U \'uutui 
"ittfecta" e..~te c"'Pl'ima.t 'Prin .. impu1i", şi deci 
d. Ltboyary ,,'lI crez.ut in dn_'PL de a cere ~nIoctri
reu pret utj'UD01I i II illfet~·tillIJei cu impuţ~l'e. (,'11 
t ()IILtC' (le'l.'t->(.e-!l <1m 11' Il zi..-;: "a împuţj t CuJtUl'.8 ro· 
lll<tnt:oR.<;e.u:'. De ce ~ Fiind~ă dart .nu crede în cu~ 
\'imtul ('.\'llUgh('lici J){' eaJ'{' Il tpl-.up.a.gă cu Htiita 
Nllfaz.ll. 

In OI'! e~ L:<IZ d.liul' Jacii rku 'llU UltLc o-ej.uirlJ' 
rea meu, eu cred că c..xpresilllle.a din >:Ii;. 8cl'iptlU'ă 
.. ,se Va implqi ,~area" este o sărikie :de cuvinte a 
tNl.ducăt{)rllJui dl' ~e timpuri, l!l.t'lld illfecţiunoa 
IlU era eU1IOciCutil cu uit -mjj}U{~ deeilt eu nasuL 
De{'j ['(:>111 n[ H('eU .~ăl'ă·eie .u tl'adu~:ătvrl.lhu Ilăro· 
ll11niiinl iŢJt'ntr'u t<,tdClIUIW <.le ~lrH' imlwgiiţi 
limba ~ 

Podoabă Ult :-,{' j.Juute iIrlveui ill t1JtUoullll:a ur
lunn-entul. pl·l':\.m~!l Ct,I'C' d. L. Poduaba se ~'e-fcră 
in 81X'CbJ Iii n'-.:.tfll.ÎntC' . .'HUl la tut ce ne in fil"llDl· 
,.;eţc.aZ!l pl' n<..)Î, pe eîmd OT1L:LlIlOUtU! pl'in~te.în 
,~pecja[ H.I'hitcdUllI.l, ana ·,,!.cul'Ptatii, SRU I\ri.a 111' 
dl1~tria:la. Podoaba (t'it-t' t:UVtmt ShL\" , de :pe eliud 
arta O<''l,j{!(,ntaJi:i uu nmi'i-l' lu noi. OI'U·amt.,ntelo, 
arabc...'-'CUlri le, d('C(J I'uriteue·!iusosi t di:11 tă r'j noo
Llttrue fii uuu bilW "li It:! zi{'.('m .a.'l<l doeâ.i pe ne-m· 
t(>ştc: şmlleuri, plltuluil'i eum J(' zi{~ &.mîurii din 
1)ârM;ile ncmt,f~·1ti, cu tOUit.(' cu şi ui itll euvimtu] po, 
'dDabă, da [' ti u-J g-a.sc.·w .';'J>el>ial ppntru hH.;nll'iIe 
!w1I'i, oe vl:n din Apus. 

fntotdpullnu "om zi{;t, ~i de !<Iiej incolo Jr!igt'i 
n-oast re: " Tu l~şti lpoooa b~ e.a...qei melo!" fiindd 
podoaba ,~~k ee\'l1. {'{O I\..~Hnd(~ Uill ('{}rp "in, caro, 
pe 1 iin.giî f Tll111 U."-C t.u ei. t{~ şi încă lroş-te,jXl cit nd 
rle Vois"puine "ornamentul c.ascj" 'a~ i'Ilţ('.lege () 
."'tatuie, cm'a l'leulptat. neillsufloţi1., 'T(·dnic' dp ud· 
rni!\.1.t, <iar ear(~ t01"Uţl t<llasă rece, 

Duhul sfânt. Domnul L erede că este "o pri
mejdie" pt.>:nthl eredin Ia i]J'o-pol'llIui, u.n pă(!at, 
,,0 înt 1l11~'C,bl'(' a l·l't">("/i:nţ.ci l}{}")WJ'll h1 i" ·.~H în loe'nim 
Ollhul eu flŢlirit 

C~nd ile ridiru o cht'.~tiUille ;;~;l (j\.' p;l'udl. fură 
\'01(> t.e pune pe gfmduri, daI' dacă auzi şi al'.gtl
mentaroo <!luj Lahm'arv tl'cbw(' ,~ă rizi: d8a are 

< • • 
f('ami'Î ('3 pOŢlOl'l~l ,~H nu confunde ~llvâ.ntu] "'P1rlt 
['"1] aC"C'l a) biiutUl'ilor "'pirhlO'a."e! o.e idee! Apoi 
dacă am voi să mergem po aSOI11(mea cărlin doo' 
nÎce, pute'hl şi noi întl'ebll: ~u y..lt.'em duh llOCU' 
l'at? duhoarc? Nu zicem: "DDhol'ca rachiu} din 
el !" ba chia!' ~l .. tutunul" dn{' 'P1'Î11 mijloelroa 
hlW·u;lu.i, .,duhan". 

Aşa -d:n Pl'f)CUllI 8unt 3/pil.ţUI-i dela spirit t()t 
-'1}U sunt şi ma.i multe feluri de duhuri ~j duh01'L 
pontl"u UCl.'"CB H ţlÎ tJ·ehni<t. S9 i-!'I(l alătw'e ~a]iTica' 
t.j"ul ·sf~î,nt (8flU U}~li bim.(' .zis 'Hi'mO, 

CU'vantul duh (in afarlf de cel di'î\.nt. care 
e"t(' {'-CT!U! de uoinţclospentrn popor) In întclesnl 
popu]ar c..9te .'ll.lHal'ea -C-aJ'(! iase din plăimânii 0-

mrrlu.i, nu în.sil şi u.cooa carE:' intră, fil-eşte că acest 
dl1.b nu !prca mlrOOJSăbimc, lIlui aJ.es dupii mîm
cureti€' ceapă şi '·mi li (u.st ul'oiu), 6aU la boln.avii 
de 'Piept. De aci del'ivă,cuvlb)tu} d'llholll'e, aQl' in-

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

fect . ..}..,.tf'{'1 iu rou .... cpţiu't1t"ilJ)Opuhnu .tl'c-buie -să 
punem nmnai d(>cfit ealifk':11tivul ,,'!lânf' (sfânt) 
!mlltru ('a duhul î.ntocmai {~LVşi ~pirit1l1 "il nu i~'l 
lUl î111~1!"S eu toht! neb.iblie. " 

Eu lllI in"i.~t {~ să iZ~'Dui1U Ulllll:1l dt. .... at pe 
.. duhul sf~nt" din bi.<;el'idi şi &lr-J în.locuim cu 
.~-lpirit'·, fiindd am deplină c01Jvingcre că cu tim
pul toMc duhurile \'01" dis-pa:re diu limba romAna 
împreună cu tont(' cu>intele sla,c lntroduse pl':in 
bise:rid. Indată ce deja j,ia<t.ei Ba ... arab11.1 şi V 3-

~iJc Lu'pu limba SLli\'ă H luoMat să fie :pe!ltru nQi 
lilubii .sa~tă Şl Românu] Il î1K~Ut3 fi llSCUltat 
d~ Dumnp1..{'u in rugăeiun:ile s.a:lc ~pc l'omuneş\O. 
toate cm·j.nt-ele ~lâvoue-şti din limbă: au denmit 
~tr-ăln(' ))t:utl'U inimă noast1'ă, toate inţ.eloom'ilc 
eu c~il'i~lu ,'enit pl'C"Yţii "t,nliJlÎ la altal-u.1 nostru 
~e t'vapul'(-azu din ,sîm.,gdc llOstJru daco-român şi 
rud deeH ~la\'. C~.a {'{' do1'Cl:;C <...'U msiste:l1tă. să 
IIU in t1'OO ut'{'nJ dul1uL ia 10<' dt· ."1'i1'1-t in litNa' 
turii ~ 

Sa.l1ctitatea Sa iu lLX: J{. ,':)fitl~r" SII. ~ i~i tlM 

Ili<.:i <tJta. Adon'iTatul Romu.rt nu }:uonulltă 'PC ,,i" 
I~j .zj{·c COI'{'C!: Sân tia Sa intouIUui -cum zi~'e: Sân· 
t~1 }{w'Îa. ~îlU·P('tl'U, .sun-;)fooG'u, Sânt'-Allil, Sân· 
Va . .,ii, Sim·Jorj. Sum:ian.a ctc. 

I'('ntJ'u ~'(' si! î.nii~'P.rill1 daI' lillltJ.a n()-~tră ~u 
,l<t:d ,.f" ("':1 re '11 'oll'(l ee CăU'!lIl lI! noi, după cum nu 
mai pnt-t,'m /,f'\'('ni La .,{'" di11 ,.sllructu..," Latin? Noi 
nu ,;-ulltellJ ::lLn'i, lJici Dn !-Iunţem C1"{"'7tinizBti cii' 
"n.trii {'-i, <.'i !!tlmui !î\l'oziziQi {"I "ii adoptăm limba 
le,,., llll.;j din {'de j).ut1'U limbi ·>"aI(7(' d{' pe tim.puri 
({\brai('ll. b,tină, detlii ~ ."h~L .Am ,tlrătnt acf'.a· 
"ta b 11lw]Jutul accBtui ~tud iu ,';li ori ce RomUl! t re, 
buit, .... ;1 fi .. ' :Jiinun". de irup<Xl'tm1t;;j ei. 

.. Sfun11l1'· no".trll:J:lt<,rnt diu .~~llint". Lim-atii 
';Ii I.K)-Ctii n;)ştrii se luptă g1'o~y ("u ofieialul .. ~fîlnt" 
ţ)e eiind 1'op'-"l'ul in limba lu.i a:I'xl1onio.'l,'lă şi,a pă· 
'1"tr'atlJ(! w:chiul ".'iimt", d~x)llr{'''t'{' o) 11UllIai pe Il 

Cf'·",t a il în tel~;g(' cu aJcyă,ra1. 
Xt:-):I.T09it eu d, I.;a!Hw:lT,v e~t~~ dc Vaft.eil olip;:.t> 

hiei. d.ar (,ll am eonvingore'll eă d('.JJlO.Cr,ţia n<.'a· 
Innlui 1'()1ll:'~1I~ trebuie condu.<;ă in seMul con· 
ştiinţei IlaţiDuale -care .arc 8c bază ol-1.gine.<l noa· 
;>tl'U l'ullramidi ~inu s.cIă\'ia bulgarii. 

Comuni<:are, intpiirtiî.~il'(" I(rijru.Ut:. CU1'i1Js, eii 
d, Luh\".lu·,Y {'unulI.f'te comull..ie.urc [JuJllai <prm ('.01" 

pul Portil.l'{·ilor. ;;.tiU IH:{':! a {'ăi]D)' Ot· ecm1Ulnicuţie 
'li nici de.j(~ n'are de "Hânt~l' 0ltlIl-lrrl{'emură"! .,mii 
;~ulllilJ(,\:", A{'e, ... ta osle CtlVÎUltU] Cf'1 mai veeh:iu şi 
!Ilai .-;pt'\:Î:al ]}lmtl"l.l adf'vii J·a-t.u 1 întC!le~ Il impurtii· 
~jl'(~i eu Suav! TRinti. DaI' ne ~>utem rm"păai.ă.ţli :şi 
de al ke\':l, ti)! :Jl'itf(·1 '7i ,Q'l'ijallia p,"te inp;riji)'{~ 
iHlfJ.etclI.';că Chil' lUI poute eXl~lude pc şi mai .ceh.in 
"cumi !led.ludi". Tr'eblli{' .~ii enll.'Jtat de ou-ta 11' 

ef'.a,.,!.:l {J noua \'iI6etatc de manie; noologomania 
de 0al'('~ui'mă filol~o-Jjtel'utii \lloş.tri, ea'ri ne 
,~iudiind bine lilllba romiinea.-.('u viid in toate >eu
\-intdt, I.'li formiL ,.,a.1I riidiieină la1iniî un neo]o· 
Ai.~nl. P<., dmd {:olo ei sunt fl{"C,]og-i! 

1.:1 pag. :lI! d. Lahoval'y eit,p:a..ză . .1 a lllPJl (al'CU" 

;-;,\l1 .~ii·i y.i~t'l1l pP. placul d<.'laJf' .. tU'l1gUJl·ea" mamei 
la P1 f'l'dN('I;"(> copilului Hău {!~·~.re cal'f'zice seri;p
hml: Vai de oeMe ori m.u.1llf'4]e 'îşi bot titelt' şi 
Zii!: O fJ1'e!\ duk'eţ\l 'Prca iubite f.:iuJe! dc {'c mI 
"O I'hC"tt i Cll mai-ca? rar preot,Imea lUai modernă 
îulocl:ind uu ştiu <1(' <'e, ('11\'imtud tit.f'le cu u-cela 
de pii'I", Dn1;ă d~t lltI ţitie.:<ă-i eĂ"Ţ)lidm: Tita 
c~tt~ 1111111ai o ţ;:tl't{l a organuhti {\Qre f-ubrică lrup
(,eJ(), (>~te numai part.('a jH'O{j'!'UTnf>-utA a sîallllui (la 
\'it.c ug-erul1Ii). De rogulă ",i'lll1l'ile mamelor sunt 
foarte dC'.~,"{)Jt:i,t{l şi ocup:;; aproapp, intl'~l p.iep-t. 
O mamă r].{'''"P<'rată nu \' .. 'l ,<,ihlta ;!ă-,:j lO"\('la~ă nu· 
U'ai ",ffl1'cul'ik ~j \"a Jo\'i în plin piept. Ac-t'Alstă 
]O\-ire in piept f'Bte 1Jn obi('.ein 1'ochiu jKlcn-eRc, 
{~ar(' la poporul nostru nu est.o la modă, Preohll o 
fi ţ'{\tin(} a.s-tfel in ('1111.('\.'1 'Jui tl'ad-u .. <;ă, dar mama 
rOJ11[{llcll in de.<;Pf:l'!ll'ca oi llU-şi bat-c piB'p'Mll. ci-,~j 
fJ-Îng(' mânil(l. ,'>C batc ·<..'u pumnii ro ~ap, Îşi smul
ge părul: ~11 atât mai putin ~i bate ţîţek, 

At.IIl1<:i de ('C atât.a de~"~l'.ar(l pe d, LahO'\"':.IJ'Y 
eil >,-c :::trid limbii românea'ilcii. ~Ial e 1;!i o 0h-estiu-
1l(' de hllnă cuviinţă: Ţîţ.cle ;!lnmile fem(>(>Î, ,~mt 
nt~te anexc ale organelGl' genjrtalc~i preotii no, 
"'11~ \,0[' să lfie de<:.entila. ori ce OCaz.iullc. 
, Smerit, umilit. ('-(\ 1 La ~. 57 d. L n'ea să 
prt>tindi'i d umilit, umilire, um.ilinţă sunt lloo1o
gislO{, 'rÎ di trebui~ să rămânem llWllIa.1 mi 6lllerc, 
nia? A.PDj Uli vedo d,."a că ·a'l'e..~t 0uvÎl.nt 8laVGu n'a 
putut ~iI fie Îlllt.rebuinţat înafaru de bi.»el-kă şi de 
viaţa robită, Romiinul libc>r nicioda.ta nu zieo: 
.,nu mii -pot mueri î~intelt străillului"ci YH :.:if·(> Îll

t.otdeann<l "nll nUl !pOt umili" ~ 

~-----"----.<" 
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DispărUlld domnj~l. slară şi cll1anci<pându-lU' 
d(' liml,) sueTă slln'ă şi d.e (:CLl a t..-anoo1ario:i (ofi
~j{)a..,e) tot rfll:a;v~l. am in(>{'lput şi noi li nu mai fi 
P()pOl' utilt de -",merit şi t:u.nn dnenl totuş .oia să 
lle ulJlika,'-'C:t. il făt'1.1t llll;ma? dooÎit -cunoştinţă elI 
\" i!1nt.ea rC''11.1iwea,'+eu l'ro{'\~teptntă cu · ... igo.aro pu
teMli{·A. Heklti.- la <!tlVllntu:l .~mer8n.ic d. Lahu
\';{'1';\' .:-:.e teme că piordem ,,<.!omoaTU nC"preţuită nu 
numai ·lI ~~l'edjnt('i, dar şi a limbei ~trămoşilol' no
ştl-i", l:Iărmalli ,'ttrllnl{}ţli! Cine ni ră8buna sufe
rinţdC' rOil",tl"C daeă toti st l'ii:ncpotii vor cuget.a'}i 
\'0/' .;iTIlti ('U ci. I.nhDvary 1 

I Sfilr~it.ul va Ul'UI'a). 

Răfuiala mea cu 
d. Vasile Goldiş. 

,.All1icus Plato. sed maf{is amica: V eritas" , 

-- Cuvânt inainte, ---

R.cîJlbr" di.ll concediu ,abia dc cittev:l "ilE'. gcă 
bt"-k' .a mi.i:tchita de pl'OmÎ;..,hlllt:o.n făC'Ută, Mărtu 
J'i'4'~(: dil1 <'ll)llll locului ('ă, ţl.lll răm.as iUere.Illtmi.t 
îl] fllta porf0p111ui de inzn1t .. · i.jll ~ari m'u lJ1g'răr!1la
dii .. HomilllUJ", (}l'p,anul oficios al poarHduJui no
Ml'U Twtinnal şi dirf"L'!Ol'UJ 1tc{']ui Ol"g'-3.n d, Va."u!(· 
Goldi.';i. LtllnCH 11f''P1'f'().e1l'pată, Cl1.llo&cuţ.ii şi priet-t.>
lfii lll{>i "(' "<)r iutJ'(>b-" împrC'lmii eu mi.lle, rpl'i'll 
cari fa"t.(, Ilh~ nwle mi-Hln)'1 atr~b.S a~upl'-ll c-rurrului 
nit'PI'~lmii-e~i l1lâni{' Il orga:lluJui !tuimizat şi m'am 
fi'i<mt \"I'(>dllÎ<! de in .. mltel{· ee OlÎ-.,;'mladu.,,? 

J)(, \lt1..~PH'7,C'·ee .mi m\lIH.'(\'l:t' in ,-inţ.a prudii·!i 
îltrf"l1nt~] di1J (,de J1litl grC']f' po.-.tU1'1. In l'e •. 'rt,im'pul 
Hi~(-st·a &'lt"l't. rl:n' dill nef<"l'idre hogat în ntentat(' 
ib'tnHfl jo...-1ituthm~I(lI' no.llc'-"t1'C d{, {'llltudi ll:aiţiO
nrdă. <llll lllU.llCL-t ;tl;-H ~ll tăC('J't~, Ripi'il'"În.d zi de zi 
int(>I'f\'-'f\J~~ ţ!'cnf'.1'Rle (dIA bi;*wi-<'{'; ~i (>(>1(' pllrti<"l.lla:l·l' 
Hle ~n"Vi'ittitol-il()r 'C()fnf~ ..... ionuJi. - D~i fU1lCtio1l!l1l' 
Cl1 lf'..nfi'i morlN-tă ",-pl'ijil1f>oSC tm 000111,1 meu aJ:prOltp(' 
tOllt(' Îll .... -tit11tillnile l'omuneşti, Am1na.t Plll'tc 
dl!l)ă Pl1tilQă -- la toati' actiu.Thile <Cll1turRllf\:h1i- -~ 
tiDllllk. "iei lIJik>;l,!' lim])']",t mllli 'Pă{'.at I'lăvi •. l'şit 
fată d(> IH'illllul !H(>U nu-mi aV:l.~a {'ollf;'iiint.a. F!lţ.ă, ..... 
l"1I uenii diJltl'(' nWlJllwii din eomit{·tn] purt'inulu.i 
lllltj()l1lll am {'ca Illnj dp.<;ă\'ill,,;\itil , .... 1.imă, eu cei m:ni 
li 111 1 ţi ,,[mot tll rf'lntii bune, iu!' CII unii ehiar în 
relatii d(> p]"i~t .... ni('. Aşa cred eu, 

Din eeatu :l"-a llUmitilor .,ott'liţi" n'.:.l.111 făcut 
·'>'ll't·C, .\Aa o ",ti~ Si,hiiul întl'l',ct'. ((.l.ruparcu de ar,; 
dfl]a l'f'yi.,qta ,,I,lIwrnfi'iJ'ul" nu e ideutieă ('U ,.ot(>~ 
li tii" dp olinioară. Din g'l'lLpare.a aCNlsta fae paTt(' 
!;'-1 con"id{~l' p<,ntl"U mirtw de m:ll'(, ri11.'.Jt.O "faphl'l aee
.~ta L In l'(!lfwta (·('101' 00 UIt. ,!(rupări <.J.ola Arad 11U 

III '<nn Ul1H~tf'{~aL Din {l~a zj.~u ,.R('ţilme de Ţ)1'Cllll" 
nll'i'" lllI.m i pot r{'wmcliea nici 1111 .şir. La locul aCt'.· 

"ta ţill "it f~le o mărfurisl:l'(' pr' nf.l'â.niul me.u rit> 
onOlJre: III .,Tr·ibuna" dda Arad în Cltrs dr 15 IJ,ni, 
adrrii dela illfr1ne.i<lrr.(/ ci În('('p1Înd, n'am 8cri.~ /li.ci 
1/ lit(')'ă, până in Aur'd,~f 1911, 'eimn a. Octavian 
Goga mi-a pllbli0at SCri8QQI'"{'l{ {~(' j-il:TI1 .ad·rc.sat 111 
cauza (m :do Riflg0'lCu, 

Cu toa«.' u(,-0!tea ·d. Vasile Goldiş lIU se afi~t(l 
,1 "('rif' îl} .,Uo.mfl1llll" că mai aTIul t.recut. 11mblând 
pril1 BU0u]'('Şti în.i1ll'IlTIl pe Goga, iar rf'lÎntorcWn' 
du-mă 'aealiă .. mă pupam (piui) cu otoliţi1 -::i 
"el'ium mh](>iuni Ia Tribuna!" ._- ~t1 millt.n1l. mea 
lltl 'J1ot Înt{\l('~f~ anUl po.at.ellT! om d{> i]1O'liti.a dlni 
G(}Idi~ ,Qă plină IlCfJ/'U pe fllb lIf'o.dCl'ăl'llri atât d~ 
sfrwdnfe!? Da, la Bl.lenrr-ştia11l fo~t 'ade.:o:oori, mai 
pe ll11nn in f:m1Jlil'ie 1911. Aprouno totde:t1.ma. ~TIl 
tinut ;:;5 t'OnYÎ11 intl·(! ahii. şi cu dnii A. C. Popo
\'i~i ,~i d, I011 RrUl'tu, At'.o-st-<>ra le-am spus aşa: On· 
ta.Yian Gog.a e oe bnnă el'edint~l, A,<;ta mai 'Pr~U6 
cit: ori (~(lîndoia]ă, In zili>](' -proxime ,'inc la Bu· 
r~şi.i. Cbi'mati-! vă 'rog int1'c raM-u ocbi, dati-i 00,1 

mai mil'il. probiî dN''Pl'e "t.radal'e" şi vă Iftfilgur, P:l 
('1 din -0.1ira aee(\,1 părăi'Bşte corahia "T1-ibunQj", 
D, O. GOţ!'<l a fOfjt la Bm>,ul'C"Şt.i, n {'onvcnit cu d()m, 
nii l'Oi']toetÎ,'i, şi s'a !'eÎntol's :tc'lasă, ~um s'a fo:;~·. 
rJu:J, At~lt-a p:]]'t~ am {!ou Î11 ('earta celor dGl1ă gr'1:
pihi. Ba, am mai făclLt cera, Dll<pă .'ldtlQMrea (X'. 

nlitt.'!t,ulnj, ţinută La Chlj 111 :Marti{> 1911 zaI' 
!fi luni intJ'('~i am !<tăl'U.it pe lângă d. Goga liă ij{' 

rl'h'~ă de 1"le,arell'li lupte1orpoli<t.ioo bar~'mi pe U!l 
intcrvaJ de o jumătat.e de an, Durere, nu mi-.l 
~lH."t·t.'S, Rl'Oţ;ul'll. ciIni mc-CIic A, Vaida Il tiU 1'11181. olei 
ne foe, !Jin {:onst.atările ~tC.este fr'llgllwutare bazat~' 
De adevăr r('ZuHă. că tot -deauna ~i ÎntJre ori CU Îm· 
pJ'ejul'iiri mi~· î:nd~"Pli:nit COJl~tientiOti (t;af:ol'int;i 
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lnca de Român adovă.at.. Cu toate .aoo,.'tm organul 
au-~,orizu,t al ("(}mit.c1:Jului narions,,) ,.R{)ll1âulI'i" .SoC 

'rlitpu~,(> asupom mea :,ml o furie {'anibaheă" "~ 
imi AcriSftIC u:n prl'iet~m, - gTlitifi{>.HmdlHnn ~l 

... ~ mai murdare cpitcte. Aşf.ept del:a ccrmi·tetul 
ntlţimU1l satiB{acţic pl"nlnt in.su'/'!('le ee· mi·s'(FII. ".-
.du:; ~11 organul său auon:zaf. 

* 
Bine 'vor zice unii: n~aj .':!.,,-ut DlllnlC eu comi-

tetul parti.dului naţkmal, :daT 'lli3l\-"Ut ce <ai avut 
("U d. <V a..,ile Go1'di\~, dirocwrul ziarului 1H:1ltoriza. 

S,ă .admitem :pe un m01l1t'nt, că aş fi M'ui ceva 
("U d. Vasile Golui~. lntn.-b însă: de <când d. V. 
{kiIdiş e identic cu '('J(Imitetul partid-ului naţional? 
R ziarul "Homânul" 1D1onitmul oficios al comi
tetlll.lui, t>a:u e org3Jnlll personlal al dhti Vasilo (i,)l
-di~ ~ Are d. V. Godil;! procură dola comi,tetul na
ţion.al eu d-ropt no} urni r.at., ca pc toţi a<Xli'a, cari 
·>j'ar atinge ae tlacwflancti1Jatca 'sa să-i temele.llscă 
in organul ofi-ci08, fără a lu'a "\'rc-o răspllndaro 
ptmtru aooast1a? In pun-etul ,ac(,Alta e plângere ge;. 
l).tU\QIă, deci comi·tot'lll e dator să lănmrooscă cht.,~· 
t.i un·ilc aici atin.oo. 

"', 
1 ar acum să trec tl'll daravera llHea pro-prie cu d 

Vasile Gokii..'j. D.sa sustine că eu l'a-ş fi calomnuzr.. 
D. V. Goh:iiş c in g~vă rătădre. In viaţa moa 
llimi'C n'a fost mai străin sufletului mou decât ca
lQlffini'll. Publicul cetitor, rătbduriuil nostru public 
rom u'1H'SC , care a ootit ieşiTilo 'pătumaşe .ale dhli 
Goklie? cu litere -cât ']J'Ullluul, să binevoiască a pe
trQCe cu Jutare amim.c <lele 00 voi ,'"'purno n1lai la 
vale 'Şi RŢl()i să roS'toască o j'lldecată ncpărtinit,oarc 

'"asupra. noastră. 
Din expunerile melo ohiooth'e, dropt recom· 

(Xm.să, în loc de iIl''lective la ~dwsa tomu1.uhl~ meu 
advorsar, va Ialfl'!\. }1oa1e ~i unde luoeruri interc
:-<a.nte, pi1nă aettm 11e date publicităţii. 

1. Cazul Cit d. Bie.ge-scu. In l'P.stauNmt c urmă
torul: UllPT(':O't, de ai noştri -dintr'un >-lat. !'lăcuie.,.c 
(n1mld<l nu impoartii) Il. fost eaterisit 113. g,az~~t;,l 
·prmtnl faptul, cii a hLat parte la o ipctre<..~)rcungll
j·~ă. I\JTn ind dela cazul ~ll d~'<1U1) i tarea a>C"el:j ~ui 
proot ncdijit, d. O. Gogll a Bcris în "Tribuna)) n'l 
artioool 'Pfin(~ipalînti·t<1.ILat "Morala ce.lor mi.ci" n:1-
zui'ndu-se ~ dO'Vooi eă noi lwmânii fÎaţă de groşe
loJ.c celor mici ~mntcm grozav de riguroşi, ilfff fată 
de păcatele emor mari. dlh~ iertarea <-'Teştineaseii 
Ja <lele mai e~t.rmne margini. Pemtru dOl""Odirell te
..-.ei Mie d. Oogl8. ta. înşirat "\'Te-a câteva cxempJ~ 
-practice între oori a ~monit şi 00 't'.azull dlui ,;. 
Go1di<} (.'11 d. Siegesou . .so zille, că d. V. Goldiş eu 
prilejul unei inspecţ,iu,ui III poda.gogiei noastre dL:l 
Ar.ad din partea <comiooTuhli ministerial Iosif 81<)
~u, nar fi numit pe ·a;c{,-'lta al doil('a Geor,~o 
Lazur pentru oorvicii,le ee ad'll'<'.o şcoalei 'l"Omâml~, 
şi în oon!,*~cinţă - neamului 'românesc intreg. Ca
;.m} -acesta se povestea şi .9C comenffi pretutiindene.:t. 
Era notorie. D. V. Goldi~ Tăspunde dlui Goga. 
într'un arti{'.(}l violent în t't:lfC .fată <le cazul mt Sic
ge.<l(nI zi-oo, -cii O. Goga pentru 'a-I calurnmila "s'a 
ilcobarît în undele murdare ale minciunei". Eu, 
unul din cei mulţi, car-o 3ll1l auzit din gl.1ra dhli 
,B~'11 îlIltâmplawa laicipovei'titil, m'am simtit 
dator, nu 1l<wmllli sendmentmJrni meu de 'Prietenie 
earo mă leagă de O. Goga, dar .mai ales iubirei 
·m.ele de adeviilr, 00. să clarific -ehesiunea oontru
versată. Am crezut sil·i fac şi l(\1ui GoI<diş un 501'

vioiu dâmdu-i ocaziunc să ri.'JÎp-Elască o bănuială ee 
<plutea asupra d.salc. N·atural, că proeooll.M 00101' 

mai Imltlţi, oori şoptesc n'llJluai <lela om 1la om, iar 
când îi prinzi de mânecă ciu.le-sc din uroohi şi se 
~ în, văgăuni e mai ren tJabiilă, decât. să Bpui 
adevărul po foaţă şi apoi să-ţi vezi mumole t.ipărit 
la ~tă, garnisit zi de zi nu toc1m.a.i cu oolaa mai 
g?aţioa.se epitet.o ornantc. Eu înd de dragul ade· 
vărului, am prefcrit colea din U'l"!IIlă ~i i~Qm adre
sat .a.lui O. G<\,01a scrisoarea pc care a publit!at-a în 
"TribUlui'l deda 13 August 1911, UJIlde ooi mui.)şi 
() pot coti din nou. StrÎct după p'rÎneirpÎ'ul "ro~ata 
:ref::ro" i·am comunicat dlui O. Goga,c.eea 00 Îu-

t.T R 1 R UNA" 

su-mi - î'ntrn martori - amau7.it -dela d. Si('..g'cs
cu. D. ,ro Gol·diş Il dOln ·zi a declarat la guzt-Vl:'i 

.~curt - că n'a '~lnls luc/""u.l care i-"'e~mpllJă. FOllrtc 
bi:no! Dar pri·eÎ'nH e, că dupii doolaraţia a<',(\a,~ta 
eate.gori't·u a dlui Gohli,ş. d. comisar ministmial 
~jog-eF;eu v('nind h1 Sibiiu ,În BeptmuVTic n. 191.1 
pClIlTU .(>xamen{'I{~ de oorigemtJi di.n nou fl cOllfir
mat 8p1/.~dc sole O,lliai(){1re" IÎn ~I:' Ţ)l'i-Yi'ştc .cuzul 
eu d. tl'old i~. ~Jai llmJ.t. l'rotopl'{'.<;bi terul nO-,t cu 
din ~lllişt(', d, DI'. IOlJn I.upaş l'a-1' fi î,Ţlt:rebat odi
nioară pc d. V. Ooldiş cu muUînnin!e dn isbucni
tca cc.rfei -din Al"\'ld, da('ă e adf.'\'ărat, ~all ba. {XX'a 
008<0 "or~t.('. ~i d. Va.<;ilo Goldi-ş a zlmbi,t po suh 
musll'a~ă şi i-a replicat la{'.(mic, dar elocvent.: A 
fost 1wmai o ·irunie dllJ. Din {'ele ex'puS<l eu ,'0:\ 
mai esl1r i{.'tii obiN.~ti v~t'.ate rezultă ,,>i'llgl.rra cond'a
ziunc log-ieii: Ori a zi,'! d. Goldl:ş cu.vi'llfcle, cari 
i-,~e impută ori nu le-a zis! Tertium II011 datUl". 

IJa·('ă tie-a zis d. Gf)ldi~. e moraJi'C<'ite 'dator gă re
~llnQ!1,.~eil şi apoi {3 hlXlr nă le cXlpli-ec SitU 'Să le ju~· 
tifi(~ după I.:OUViU.gCl·lJU ;.;a. Da":1 Însă nu le-<a zi,~, 
d. Goldi~ c dakll·'''ă 'le rilfuia""".·{i eu {1. Io;.;if ~ip.gcs
l'1.l. D. Uol<iiş n'a fă'C~t. ni<:'i lll1'H alÎ{'i 'alta; d~a a 
l)rnferit. <:aloa a t.reia: .aVîllld zi aru 1 !l'utm'iTAbt al 
\'ornit.etuluino"tru 'naiional la Î1Hlema,nă ,,,'a >arun
lw.tt aSU1H":l moa şi m'a t.erfditÎn modul I.:·el m'li 
mUJrulllr. Inţdp.g cll e mai u,;.o1" a terfcli pe un :1-

ooSUr '('.()Mi1!torÎ!Ll doeÎt( la-ţi l'{X'Ull1f).'l>;ite greşala sau 
a te rMui ·cu un 'txomisar miniHteri~ll, """:'da, e m li 
uVOr, dar nu e lucru eorect şi 1111e creştin('sc. 1n
tr<,b !al'Um: ('U ee l'am "calornnial" pe d. Vasile 
GoMiş? 

2. Şi .a<:UlllliU trel"em hl ('{l2U[ ('/1 d. cOldl~ Appo. 
TI.1ti. Aiei se eroele d. Y.asile G'0ldiş llnai fur te. ln 
proţ1tip C'u ~rîSOllrea UIl'ui băJr'bat de stat de t~'l.iia 
(·.{lut.elul App<>nyi, a. GoJ.diş l'l'cde că m'Q zdrobit 
pe mine ameritul r;lujitor la 'ttHan1'l J)\)D1llului, 
Ad~viil'ul 111>,ă nu ~ poate aSt'1.mde Hub obroc şi eu 
t()('UHtÎl)l'În miîrfurÎsirea adevărului voin dovedi 
şi~n a("c.~t 'l'~lZ, ("ii d. Goldi!-î "prin 'Puhlic',arca epi,>
t{)leî din chc.:;tiune a pu~rat pe,~tc ţintă, iar mic 
mi-a Îăl"ut o mare 1H.J.l'C'ptatc eu'nd mi·a 3Jl'un-cat 
În flltţi~ <'"tl at.âta 'uş-urintiî. 'll(~U1".a de calolUni'ator. 
htăaeoo: In Nru12191ll1 "Tribunei" d~la 19 Oc
tomvrie n. 1911 a apiirut un 'llrtÎmla.ş .nei&t"ălit, 
Îll {'.H're lautorul a110nim spun<" ('ii fostul ministru 
de culte ,.;Ii instrucţiunepubli.că contele AIlPonyi 
vOl"'bind oeaziO'll«I L"U llll Llsesor >C'OIlsistori'a.l di11 Si
biiu, s'ar fi exprimat in mod Lllf.am:mt l(!csprc d. 
V. Goldiş, şi <Că i-rur fi drutrespectivului asc,wr 
oonsistor i,.d ,';li un ,m3Jnclat oal'e·tmre 'POli tl'U .n-I co
nmniea >el,lui V. Goldiş. ATtioolul anonim din 
"Tribuna" C"uprinde (·hiar Înt,re &(11n:IH)lecităl'li 
mandatul int'l'iminat do d. V. Goldi,?.şi desmin
tit nlterior din partea dlui conto Apponyi. Ina
inte de toale declar pe caraderul meu de pn>,)t 
român, că core.<:pondellţa. din ."Tribuna" n'1!1Il 

'<?cris-o eu., nici n'am i.nspiral-o eu; n'am infl)J"· 
mat, 11 icin' am a,u.forizat pe nimclle.a ca s"o pub
lice. Nu ştiu cine a scris'o şi dela cine şi.a iro,,; 
auforul ÎIl{ol'maţiunilc. ]'{It pot lua deci ră,~plln
derN! pentru torma şi, cuprinsHl a.celeia. Iar înt,.u
cât e,u aş fi a.w'.'1orul collsÎslorial 1'izat in arfiwllil 
din ,.T-riblllla" ială dedwr, că CU n'am primit dela 
contele Apponyi nici un fel dl', mandat pentru a-Z 
tra1l.,~mite dlui V. Goldiş. Prin unnare d. Vasile 
Goldiş 1n-in scrisoarea oontdui ApPQnyi Il itlfi'I" 
llllat o aserţiune pe earo cu în vi'nţa mea <n'am fii
ou,t.'o, iar dind drropt ('onduzie a voit sa Jovea"di. 
in ,mine, Il. 'puşeat '\J{lste ţint.ă. :Cu aOOllstill afacerHa 
8'13.1' 'părea Î'ueheiată. Şi t,oi-nşi nu e ,încheila<tii. 

n. V. Goldi·,~ îmi '''a obic·eţiona <'ii (le ce n'am 
fă'Cl.lt. desmillţi rea .aceasta imedi'at după publica
rea articolului din "TribtUll!a'l? J'ent.rru('ă m:ci 
când şi ni.căiri nu .~'a făcut prot:ocare directă 1'1 
persoana mea. In COllr;isl:.arul di,n Sibii1.l SU11t-om 
27 asesori, 9 'preoţ.i .şi 18 anireni, dintre 'l'!8.ri \"01' 

mai fi fost şi alţii pe la Ap-PQnyi anrură de mine, 
Da(}ă d. V. Goldiş aola i'nccpu:t m'a bănuit pe 
minc ca a1ltQr.a1 -articolului din "Trîbuna",în loc 
t;i1 Iltlarmcw !IUmC~l cu scriooarea dcl,a contele Ap-

ponyi, ~mă /Întreha IJP mine fi(l prin ziarul oo-i sta 
la di ... poziţ,ie, 1"ie 'J:rrin o simplă mr('Bpon.J.entă, că 
adevărate sunt ('ele pu>bli('.ate în "Tribuna" şi că 
prime.':>'"C l'ilfipWnderoo pentru ele, Î-l lllilig'Ulr rpc d • 
V. (;<I)ldi~, că ·imediat dam de.~mi.nţirea> pe ('.are 
~tm dat'o !htăZlt;;i 'totodată îi ooffi'unieaun ~i eceaoo 
din I'<,,~peet că'tre ~ldevăr şi pont/I'u ju"tifi('area 
mea sunt sÎlli,t să-i <'01Illlnic a\.'1lln. 

• 

I/! 

P("ntnlîntel('.ger(,~l <cdor('e 'vor UTIna desehd 
o parante~ă. Ordonantele lOG, 267-1908) - 14Jf,'J~1 
1908 şi ;~J,OO.'J-HJ09 rdcritoaro La limba ;io 
cat{'o(~hi;1atie o,rte din "par1(.~ f08tuhli mi:nistru de 
t'11Jte şi i'fiStTl1l~ţ.iune publică d. c(mt.o Apponyi AI
bcrt, dea cănti "onorabili'uate personaJă" d. V, 
Golrli'';l11'are motive să se îndoial>Că, - au provl]o
('at Î!n sl1fk.tnl l'lltWgllJui uua.m Ir<.mâ-n{1;.;c o ade
\"[vrată furtună. C(jn.~i8t.oaro.le biseri{\Chr româno
au pr(,test,at În ("onfra amf"st(){~lui ilieit al guvar-
11 ui uiÎn ehp~,t i'U111~l cat~'hizării elevilor n(lţltrl, 
iar prt'S:l romfmească, fău·ii. ese.opţi{', a Luat ll1 
goanul. pe ountele Apponyi, .(>~'l pe ('.oI mai maro 
dllşm:m alneamnlni n.),,,tru. Era în \·.arn anului: 
1~09 o mişcare fiUlmCijlSă şi înălt.ătcţJll·(\Eu înd'i 
~m 'H'ris 11:11 ';ll,tieol semnat eu init,ialde L. T. !Ii 
'pllblieR1 în "Tele.grlllfui Romftn" din 2 ·&~pt.C"m1) .. 
1909 Xl'. R9 sub titlul "Catef~hil,mea" *) 

Il. V. Goldiş incă Ya fi s< .. ris d('.IOigur unul sau 
maimultc ~'lirti('ole în C'hestiul1('>a at"€'llsta. Int.re ~l
(':e~te şi 11'11 <Rrtieol iseă1it. fii p'lohlî("(lt în ziarul sIo
yă('(\'!e .... 8lovCl1Ski Tiu{lInil;". Artl"ol al ~~ăT'ui re
sumat j,1 dă În traducerI:' românească "Trihml3." 
dela 5 SepteJnwic 1909 Xl'. 182. 

Tenorul artiooluJui eJ'lll. că d. conte ApPOTl.v l 
prin ordol1Jantcle :;ale ţinteşto la maghi·arizarea 
bisel·j<·einoasITe. H.eprodllC dupii "Tr-ibu:na" ur
mătoarea zi('('1'C: .. Faţă cu· biserica române.a.scri.. 
orlodo:ră polilica a.'<.la urmăreşte m~J,ghi{f.rizaret.. 
ei". 

I,n 1"În(hll său {'ongresu.1 .n.aţ,ional biseri-ce"~(' 
în -şodinţ'a dela 10--23 Oct<umvrie 1909, \a propu
nerea <"OlII isiunei ţ\L'"Okure, al cărei r{'!('rent a fost. 
d. Dr. :);ocolae Oncu, 1t h~t hQtărÎrea de sub Nrul 
187, hotărîre 'e.are s'o8. publi'l'at la timpul său prim. 
ziare .~i care hotărîre ulterior a fost anldaU prin
tr' un autograf al M ajt'slâfii :ialeJ natural la pro
punerea. mini,~trului de culte Apponyi Albert, în 
a că.rui ,.onorabilita.te personală", d. V. Goidiş 
n'a/'e motive să .se îndoi{!,~că. Inchid paranteza. 

* 
Era 1C':limnă tirzie. Sub cabinotlll ('.(}aliţi'jl 

brozn~a,u 'Podinele. In ziua de 1 Noomvro 1909 d. 
ministl'll de culte, contele Apponyi, telegrafico 
roagă Consistorul, ca imediat r;ă-i promoveze in. 
origi11aI şi în tradu'l'ere maghiară ].(~alizată, con
cluzul congrt'~ua.l luat î:n che~tiunca limbei do 
'CatoohiJJal'c. Rugarca dIui mi·nistru IR fQst îndop-li
ni·tii. 

Ou câwva zile mai tirziu, <lin î'neredin~rea 
Venerabilului <.'on"î8to1' .lI.l'hiecl<'CO."aJl m'am prc
zent,at În ministerul de culte pe11'tr-u infwmarea. 
referinţde in t1lllde chestiuni pondento, ·intrp, 
cari mai importantă era chestiu.nea referitoare la. 
nimicirea unor diplome înlJăţăioreşti; ve-o sută 
de învăţători conlesionaZi adecă emz.t scoş,i din 
ş('.oali!~ pu.,i pe drumuri) lipsiti şi de dreptul de 
pe.ns!une după u.n sert'iciu de 20 şi 30 ani. 

In afuee1" ea Ill{'oa .. ,.'t~'l de mRi muJte ori am bătut.. 
treptelo anillist<,ruJui. Aeum Îm l1rmă mi-s'a SPU3 
din paliea eond·ucăt.orului de sel'ţie, <'ă resoJv3lroo 
afa{~er(li eu diplomele învăţ.ătoreşti ,dificllltate şi·a 
reSCITat-.o şie-şi d. ministru de resort. lată deci 
<'1.11111 "ilit de Împrejurări şi pentru <J'CrotÎtrca celor 
nil{'ăjit,i a trobnit,<iă d~u fală eu d. ronte Apponyi. 

llu.pă formalitătile obişnuite m'am pt"esenta.t 
la diu81Ll Villeri ,în 5 Noemv-ri·e 1909 intre orele 
11-12 din zi. Am discutat chestiunea ,diplome
lor nimi('ite şi am oonvcnit. asuPNl ooluţi1.lnei, eate 
s'a dat ..a:fulccrii 'PTin ordinaţiumea ministerială 
Nr. 61956-1!HO. (I~că îm viaţa mea n'aş fi fă
eu't nIt lumu bun, deeât acest.a, ~i atuneÎ aţi merita 

Funii şi articole de funărie se pot cumpăra dela firma Are in depozit şi vinde cu preţuri extraordinare de 
ieftine: saci de in, cânepă, urzică. Scoarţe din ţese
tură de in, impenetrabile, saltele şi sfoară de legat 
a1toii, precum şi alte sfori la diferite maşini. - Tri· 
mitem cu plăcere mustre şi lămuriri. Cumpărătoriior 
vechi le dăm rabat. Comandele se execută prompt 

M l ' Mat · mare industrie de ar
ticole de funărie în O nar as rai, Timişoara-fabric, 

Magazinul şi biroul: Sena-fer. 1. Domiciliu şi fabrica: KJapka sor 2 



fl.ii fiu .cM.tt.at d(' in"mltdo alui V. Goldiş 'Şi .ali) ar· 
gtmuluj ld'lllo)1'i:oat al {'(}mitetului nostru naţion..aJ). 
.flupii a.ooea l'oon intrebat: 

- Aţi primit Exeelentă raportul ()()nsi,,>torÎ J1 
prin oaro \'i-s),1 prolllmoat 'COllel\lZ\1l congresll.aJ re
ferit.or la limba d<l {'{JtoohilJ:lţi<l, \X>Ildu'z pe care 
l' aţi red alUat. tdcg1·.aii oo? 

- NIt l-am primit 'Încă. De altcum pe m/{te 

foală afaare.a a,~t'(~ tIU mă mai importă, .eram nu
mai curios să cun08c acel concluz fiindcă se ocupă 
"U ol'dina{i-unilc date de mine. Trebile sci'Ti mâ,.
turi,~('~'cÎn8ă că swd tarc mâhnif 'in <~llfle.tul mCil 

'pentru atiludinr-a d-voa,~tră ('Înţelege a prC,'Wl /'u

rnâurşli).' Aţi pornd o adel'ărafă goană (t'ahÎMi· 
!JOS h.aj.~zlif) mutra mea nu /lumai în ]JI'csa de aici 
dar şi in cea din străinătate, deşiîll chestiunea 
limuri de cafcchiznţie C/I. am fost mai loial faţă de 
d-l1oa.~tră (mNla/lyo,~al>h) decât toţi anteceso"ii 
mm. Kc mal pomenit! (llallatia.n). In "Te!. 
Român" ziand semioticias al mitropoliei. bi,~cri((i 
gr.-oric-nf-a./r. s'a f;el'i,~ un arlic()l de loru] îl/ CJre 
fiC afirmă că ,.TatăI nostru" rostit în 1. magh!:rmi 
,.on.~lifue o bta4emic (Aluzie la articolul meu); 
·iar ·în re pl'il'eşte adicolul eoleoul/li Vasile. Gol. 
diş (aluzie la arficoul din .. Slol'el/ski l'izdenik). 
te rog să ici 1(1 c/lnoşfin!ă că el minie ronşti.ent., 
râ'ld afirmă. că l)l'ill ordollanţele 7IIele aş ţinli. 
la maghi{lrizG1·('.a bisrri,:cÎ ortodoxe 1'omâne. Cum 
am zis, pe 'mine nu mă mai priveşte af'acerea, In 
zde.lc pro:nnlC pă/'ă,~e,~c (/.c('.sf scaun şi d-l'oas!1'ă 
Vă dore~~c mai mult noroc cu SUCCf'SOI'U! meu" 

l'iwii .aiei 1lobiluil ro71tC; -eele!wlt.e lJU priH'se 
~rrll{'el·e.1, carc ne ŢlN.'Ocupă.· ,\m m!~nurisi t ()u
TutuI adedîr, A,~a s:fmi ajute DUIU1H'7.t'1l1 ! ! 

Ad<x'i'\ in 5 ~ o0111ne 11 "a fost ]wi 111 i t ÎJWU eOli

(lluzlti (\(YIlg-l'{lsuaJ {~xl1)('(bt. În 1 XoeJJwre, llllllllli 

.. j~n ~~lIriozj1ia1e l-a oorut, afaeeroa nu'l mai illt.c!'C,. 
~o8ză; t.f/ră autoflrnful J/aje'Rtătii Sale prin carc 
l~a. propu.nerea. .~f('l1!icului. său a, nimicit concluzl;l 
c'iollg'l'mual pomr-t:i .n.atul 11 NOpm\'Te 1909, (Vezi 
~l[li"llt~do.'! J\ozliiny" 1\ ". 261 ,~i "TribLlina" Jin 
17 Noomyl'{" 1909 NI', 2:19 undealltograJll:1 e tra
dus (,'U 1nut,iYll"re cu tQt..) 

J,U<~l'ul a{:p,','t;a s'a îllt~'mrp]at 111 'anul ln09, il 
rl.,;m (lupă {~llll J-am do"nis Ili{,j l-am P('H~~t.it atunci 
mlUi rc;otrlJl31număr de hărhati, filr:1 a'] conside~a 
eom~)l'omitiit{)l!, I"l(mtru dl Vagjjle Goldiş. 

Ar fi ,<;il mă ildreSt'7. ·aeuITI eu dlui ['Vll'te App,'
J1Vj j)entl'UU71 bilet. prIn care >=-ii .eollfirme cele 
spuse dc mi·ne. S'o fa<\ j){"ntJ'lwă eu llll ~l{lmit d. 
('. lruţionll<TIwntu:l: . .lJântI!I a fod cel mai mare rf'I.~, 
man al nr<1mu}ui 7·O/iHîllP.N(. dar illcolu n f(Jst 'l;;) 

.('/r. om.cnw". 
Haeă iIl,~ă dl GoJdiş are lmu multiiîncreucl'C 

Hl ,.<>I!orabilitlrtf".l ']Wl',.,.,nu,Iii" a dJui ('onte Ap
rH)llyi. d('(·!1t Î11 OlloTabiJit,a-tea l11111i preot. romîm, 
,"ii ]){)ft.oMI.'i'Î în(';l urlMă la Iwbilul ('(mte şi proba
~,iJ di-i v.a li1'l'l'<1 un Jl(}U mandat de conduită IlHi-
ralii. E" ~1<ltLlnci sw;tin {'de afirmar.c 
in aecst. r;ls]lll1lS a1 meu şi dacă din 
foată 1'olnân7nlf.1-l se l'a alIa rlllcva~ care 
,~ă'mi poată dOl'I'di eonfra.rul numai dela o si71gw'ă 
rz."('/'ţÎUllC a 11/N/, mă supun la orice pedeapsă. .. 

Ajulls la sfâ:rşitul UP(>f,tci Qurewusc hăt'ţllie.li, 
enwată swpU1wroa ÎntrC'>b pc domnul Va~iJc Go~
oi,;: Ou ce te-am calomnia!, domnule seţrelar? 

1 hwă ~i OjI pii u{'{)St răBpU11s cal ITI şi obiect.i Y, 
domnul Va,.;ile Goldiş se va erede în ,drept .a COli

tÎllua eu inS'll!lt{'](, pri'll org-annl RU-loriz;at !:d t'omi
tE'tnlui ;n:I1,i'JI1Rl, îl rog ,~'o h('ă -dar c1lisc(ililllra. 
1'1roprir. du{'ă nu atunei să bimeroi'as('ă a\li ro",X':! 
inimltelc {'A) mi .. a ndu,,>, Cltm1 se <,uvi'lle unui .atlvCl
lIfI:r loi!!!l şi r)ffi de om(>~li{'. 

Să lwjem. 
Bibiiu., loa 21 Tanuarie ,Il. Hn~. 

Lazal' Triteanu 
l)rotopresbiter, a..<;,.es. COJI5ÎS. 

Dr. ROTH KĂL~AAN, 
l\.-.lBDIC. 

TEMESVA.R· ERZSEBETVĂROS. 
Strada Battbyany 2, (Colţul str. Hunyady) 

Cosultatiunl: a. m. 8--10, d. a, 2-4 ore. 

Con'sultatiuni sep;!rat pentru tllberculoşi. 

Altoire cu Tuberculin. -... j 

.,TRIB UN A" 

Situatia politica în Rumânia. 
In urma J1Ullw1'Oaselor întruniri de pro' 

t(>starealc opozitiei unit.e, carI au culmi
nat în intrunirea (lin Bu'Cureşt.i, dela 8 (21) 
l~lIltlarie, \')ituaţia politidJ. din România a 
ajuns într'o frază de nelămurire. 

Organe~e opoziţioniste afinnă că zilele 
gu\'pnm[ui COlll':l('lTat{)l' <sunt munăraw; 

de alt ă parte ziarele guvernamentale vor
l)('sc dpsprc eşpcul campnniei de răstur· 

nare porniu~ de ljb{~ralj ,51 cons()rvatori~de
JlJocraţi. 

C:rlllli('ari (]l en'tlimrntrlor. -Ile măr

glllH11 a ialregistra ştirii!' eo le pnrmm. 
Ziarele ee no sosesc azi ne aduc upm~itoa
nde ;nnăIIunle 1101 despre enmimentele 
('(' au avut loc dupil Întl'll:nirl'a do Du:mi-
11 PC il , 

Şefii opozitiei ]a Palat. 

Ihnnnii 1. 1 Briitianu ŞI Ttl.che Ionescu au 
cerut indi·~·idlla{ (1.lIdien(ă la J/, S. RC[Jf'le. 

Sut'"ra.n/ll a colltunicat cii tia prunt în ace!aş 
fimp pc a.mbii şefi Il! opuziţiei unite, cat:' au ţi! 
fost primiti, In. Falaf, Luni li] Mele ti seara. 

8<'(i; opo::i(iei a1/ "ellli,~ Suveranului moţiunea 
ndaM Iti Î.nlrllnirm rlrln. Rforie. Apoi au fărn·~ 
n 1',rplInCl'p aSllpra ce/ar 'Înfâmplal" d/lpă această. 
Înf.l'unirc. - e~rJi/(nere b'.lwfă pc rrla(iunile căpâ.
tate deJa dili'l'i(i fruntaşi ai parli4e!or re,'1pedi1,'e. 
('((ri în 1/I·omentul ciocllirei dintre manif e,ţlauţi 
şi forţa pubfică se. arlau in stradă, 

A Ildi(,llfa fi du.rrd până la orele 7 şi jumătalf'.. 
La domi.riliile şefilor opoziţiei au and loc Luni 

(,ul1s(ătuil'i f[.~lIjJra ,~iflWti"i. poli.fice cu fruntaşi." 
amflclor )X1rlide şi cu şefii organizaţiei politice 
din prrJl'i.llcie, cari (/1/ IIwi ră/Ila.~ in Oa.pitală. 

Consiliu de miniştri. 

bllli la "l'{-le f) .iIlUl, il. a, s'a ţinut lID impor
tant {'ol1>.;iJiu -rh'min.i.ştri, la ministcrul de Îtn1:<lme, 
511 brr{'~i{knl j'adhLi prim-miu ]8t ni p, p, Oarp. 

.. \ u 111'at pal't-e t.oţj milli~,tJ'ij, 
('(1n..~ililll -s'a Q'cnpat ~u <:h{',;;tiunea rpoliti.eă. 
jhn .liscuţiil{' llI'llwt{' ('.(lMiliul - dată fiin.d 

lltitudilH'a opoziţiei - fi Il1,at. Î!U 1l11!lumita1-e ho
Ul.l'în-a l'.a lltt:l 1I-n memhru din ~ahinetU"] actual 
~:l nu :Wl'<'rtp o ;;nhlţi(\ tranZli1:oal'e, oeWll ar fi 
formatitmea unUl e,tbinM ,df1 tran.ziţie, :membri 
,l!'ll\·('I'nllllli 'ÎntelpgÎrnd să di-miii{! hloe in <ori ce 
sitllaţil', j 

~"a m~l:i llisclltat a~llpl'a 'r{'>('entf'!or înooreări 
('.(' s'au fiiel1t pc lillJ.gă d. Takc lQilles.cu 'pcnrn a 
,,(' l'{'a.liza ('Oll('Plltr·area <,onscrvatoric şi a'a oon
stata't {'ii ('hos6Ull('H impădirej 'a devonit impo
sjb~Iă., 

J)ut?:'i ·t.ermi;narca eonsi1iuJui, a<!ecă ].a orele 
7 jl111l. f'('ara <1. Tlitu ::lfajnr('8CU, ministrul de cx
t('r!w, a fOilt. primi1t, în au.Ji\,,·nţă de l['{';ge. D-sa a i!O

nmnieat. d{'IS,:g-UT, <Sil1\'eranului ho<tăTînOll luată de 
unanilllitatra<,nn~iJiullli ·de miniştri. 

Unde-i disciplina de partid, 
ilustre organ nautorizat" 7 
('[tn.J "Rflmâ'nul"u f(}st >:i!riml" .('·U uşa În. ches

tia "tradării" noas-lrc, a ,~P1liS că e "chestie .de 
a.lJl'e{'iar~" a-ct:'alStii "trad'arc" a ll'oru.~tră. ţri că ea DU 
C li se Jua în Î'ilie.lesl1'J liitel'"'.tl. Tră.darea noastră 

('on~·tă În ~('{'Ca ,['li: n'am YJ"wt să I'<-'{..'11~m 

"ti isci~)1 ina d{' partid." 
latăa('llm un {'az int.crc-.;;ant: .J. Kioolao Ivan, 

,'it'epl'pşc'dintele partiDului -nati/lual publică lD 

ziarele llDastre ootidiane eunoscut.a scriS08.1'c prin 
eal'(' df~(I!PT()bă <,amprunia f uri hun~ăacât()rva 
(k",cn~rati cari vreau -să-:l nimice.ască .în organul 
autorizat 'P{) (,('1 ma.l mare ~('rii1:.or al adevărului 

1

1)0 (){·t, (;oga. ,.itomhnvl" a nunuit oorisoaroa 
dIui 11"3.11 .,fI lovitură de rterrtru", - D. lvu'll, 1a 

f'Îttf>"\'ll 2ilc după a.eerusta dă nn int.crwiev wH1:pm 

,.-.... ---------------~-- j 8lt.llatK~I, mtH Wl{.'\ Tmh irat în "Trihuna". "Uo-

- ,'kYW= a 
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munuf' Ol'grunru llutori7.at .aJ. partidului naţioou.a.~ 
N1prochlJCle ~u:\'intele ,oi'l'Clpreşroiinotohti CQnU~ 

lui JHiţional insoţit de nişte .ndillooo.tiWli cari f*~ 
foa·rte multă -ei'Mte or.ganu;lu~ din eheatiune. 10-
tre alteJ.c ziee: ,.81' cu logica de daht aceasta, III:n 
prea. mii pe pi-ciol' de 'Pace." Inh·'alt 100 zioo clil 

d. 1 nm vorbeşte ,,.nu fără 'laşă 'l'ăut.ate" ş.i iară.ş 

Într'ult loe zii.'C că d,"la ,.a debitat o inju1're". 
·Ştim eli d. han ocÎlrhit de felul " Romi1nului' 

de a 'Pl'opa.ga .frătâa, oolidaritatca şi moral6, fli-a 
dat -demi.sia d.i.n funcţia de \-l(>.oprcşcdinte al 00-

mÎ1ctuJul Illltj{)lt1al, daT că t..'Omite<tul ÎlllCă nu 8'a 
pronunţ-at la • .'rul;)J·a a'C'e,4tei tlcani\9i~. Pfrnă eÎlill<d '!l'U 

SC YIl ])N:lnulltn oromitetul d, Ivxn rămâne inci(.' 
m fumcţÎaÎ'11 ('a're l-a <aşezat. confcrin~a naţională. 
Asfâzi d. ll'((.n c încă l'ice-preşedi rdelc pariidulu 
na(itmal. Şi"Iwmiilll1JI" \,ajllicul .a:pă:rător al di~i 

plinei d~ partid <;i ruI ,c;ohdaritiittii maţi{male, lC1'f' 

de cii poat.c ~~ă \'-o!·bea..<;dl cu vi{'{)})'teşedirntde !par 

t,id'ulili R..,;,a cum yorbe:şt.c, fără ca !Să S() facă de 
hatjocu:ră pc Bine ŞI fă·.ră Il lua In d~.rt (!1lIVm 

tele tic .,dâ.5oC~pJil1ăJ" şi -de ,~oli<laTitate, 

Undo-j diseipJj'l1a dc partid dl(\ GO'ldiş, ca:rrf 
t.('-ai mărt.u:risi1 -de 'llll .,~implli' gregar" ca:ro 'St 

StrTHlHe ('elor .pc ('ul'i i-a aşezH.t: confcrinţ.a ~ 

n:dit ua l()l'urilc de On{)a1'C ~ 

S:L1.l ·poate <'iî d. G01~ al1l-i at'asil ~ 

Invitare la abonament. 
- Abonaţi "Tribuna". -

Acel intim şi călduros contact sufletesc ee s'a 
slabilit între "Tribuna" şi cetitorii ei, ne În 

dealnnă să ne îndreptăm cu încredere şi dra~este 
acum in pragul unui aou an, către publioa' -IMi:..... 
tru ceitor, cal'e prin alipirea şi de'Jotamentul ..--. 
său statornic către.,Tribuna" a făcut din ea unut-.. 
din factorii de căpetenie ai vieţii noastre publice. 
Suntem ~nvinşi, că nu prin noi, ci prin publicul 
ei cetitor şi-a dobândit "Tribuna" această impor
tantă. Căci aeest public este elita intelectualiHlti 
româneşti, eare a fost totdeauna accesibilă ideilor 
de înaintare şi de progres. Aceasta intelectuali-
tate se inspiră, din cele mai avansate ideale În 

politică şi dia cea maoi curată concepţie natiO'.:Ja-
listă în literatură. ,.Tribulla" este expresia fiderli 
a acestei intelectualităt" dela aceasta primindu-şi 
toată puterea, dragostea şi îndemnurile de a se 
tace Yestitoarea tuuror dorintelor, gândurilor. 
sperantelor şi luptelor naţionale. Cu rădăei.iI~ 

coborîte adânc in conştiinţa mai bună a neamul'Ui 
ea a rezistat tuturor. persecutiiJ01' vrăjmaşului fi· 
I'f)SC, plătind cea mai onorifică contributie de 
sânge În cursul anilor şi a mfruDat toate "irorele 
calomniilor, minciunilor şi bârfelilor deslănfuite 
de un an Încoace impotriva ei. Ea este termometrut 
puterii de reactiune a poporului nostru in p1'9~egul 
pernlanent, de fiecare clipă al triumfului valorilor 
morale şi ideale asupra valorilor În c.ur~ al prime-
nirii 'ii l"eÎnoirti prin idei şi oamenit proces care nil 

Încetează niciodată]a popoarele în cari e viu pul-
sul 'Jieţii. In viata unui popor, a unui partid se pot 
aduna multe rele, multe păcate şi neajunsuri. mo-

tiv de desperare ar fi numai atunci când n'ar e
xisfa • reactiune destul de puternică de a lupta 
pentru stârpirea lor. 

"Tribuna" întrupeal!ă ideia acestei reacţiuni 

a puterii de viaţă a poporului nostru Iti apelează 
azi mai mult ca ori ~ând la sprijinul cetitoriloc e~ 
cari pot pricepe fu tontă intensitatea 10(' fenome~ 
nele actuale din viaţa noasră publică. 

DMichidem abonament nou la "Tribuna": 
Pe un an 28 eor. 
Pe jumătate an 14 cor. 
Pe o lună 2.40 cor. 

Pentru România şi străinătate 40 franci. 

t 
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INFORMA ŢII. 
A RAD. 25 Ianuarie n. 191:! 

, .... - Un alt Sudu. D. prOi(ISOT Valer Suci,u 
-dela rprep8lrandia din Blaj a intrat, mcepând C'U 

1'fân;,itul ultimei clipe a rulului 1911~ 1'll anul 
Dorrmu lui 19B. Ds.aa tinut mult .ca acost eveni
ment să-I 8ăr~win 1fI100'uJ cel mai ~nteligent, 
~um "oi .... ;;.e şi «'udo umil prof{)t'l{)r, - mai ales unui 
:]H'on'OOr depec1ago'gie. Dca<'-l-'<!Il JU n~t.ptea de 
,,sân Yăsii". la Iv'velion1Il din Blaj 'a ţinut ~ă-şi 
procure mi.-:te :plilemi suflotpţ\ti ","upcrioore. Şi ca 
"Om \~tq){>rlDr ('() e. a t,imut să fadi şi 'P<' alţii :păr
ta-şi de bucuria \~a .sufIM<'a&'Că. ])re.i s"uaşezat şi 
a cetit blajinuluipubJioe ®d<unat la Revelion o 
•• u'1:Jtură interesantă" ÎJ1 care a Rplli! pc lângă al
't-t>,l-e,şi wmii<toarele lueruri foarte &l!tisfăcMoare: 

~ " ... arri'îrătorii ~ui Hero!iltrat vruna să-I &.rup<" 

,de subj'XxlClap8ă, aprinztl11tl cI tmnrllul Dialwi din 
Ef{'o.'!, adu>c mooiei oeari ean:''''hrtă oeii c ~llto1"l11ia,l la 

·croori, şi astfel e norăspunzăt-or .d,e mi,';'ClellJ'.0a sa 
ial)tă. Dar IIm'Ol5trat '>j{) apără declllirând categoric 

, că duii ăştlunu jnd{'(~ii bi1le. -Ş1i cxdamă: "Sau 
ooară lSunt roduetO'rul irC'>JŢllFI1!.":.abil la "Tr.i!huna" 
'lâ 'll'tl~lli pot da >seama l~U' ini:ma liniştită despro 
i'apta lnea .... !" 

Ne 'parc inatl{'Yăr hiene de i,'ll'C.a ,;H'eGtui non 
'Talent lpc t{'.renul "iehi publiccl'omiin('Şti, cu atflt 
:mai muJt, că ved('1l1 zi do zi sporindu-se 1l\1măruJ 
c"fru:n1~lşilar scriitori" {·tirise ~n'up{~ază 111 j llru 1 
frllnta.~ilor poli·tid dela {yrg-anul oa'1.1torizat. 

- Românii din VieDa. Procum de 'Mlltea ori 
În. alţi ,arU, tn1 ~"lifel'şi amrl I3.co.~tu se !pfCg-ă:t<"sc 
RomÎIQlii dilll Yîena ~){'ntu'U {) prea frurnn~l~ă mu
njfe""ta\ie de artă naţională În faţa svriiinilor. 

E "orha do(' "H~:"CIouta Hivjel'Ci" ('.(HC se ya ţi
:nea in i Folwuarie n. în .. ~()fie . .[] .. <;aa.r'. 

Uaron('..,a ll •. ,d \ ig II and-'l\·it·hen ',a, \prim·it rJYl'C

:âdenţ.îa -:ii} ouuate pen·tJn1 ae01lstă '.'lăl"bătoarc, c:tre 
~ () {'ombilli:qi(' .a .. haluhli inrllw;tl'iei d(· ~a~ă" Oa 

........ ··f{' 1.!Jupui i{"mÎllli]{l'f a ('xo('!.,lat amultrecnt cu 
;portul ,;,i j00nril{~ T'omÎmeşti în fa\<a 'tlneti,a dirntre 
r'(·le mai lrnalte şiale~ smJictiîţ.i) >cu "piknik-ul 
lli v j.er[·ci " . In -cad n11 Hi .... jerC'i se vor ipC'Tinda în 
't'rrlUlaţic grllpdc mqioll1ditătiJor 'Cu o serie de 
~ \1ry l' ine HTig'i Il al {'. 

Colo.llia Turtlimă i11\'U YU 11l'~L ~mrtc la ac{'a."'tă 
{'.m1.l:lftţic e11 1111 gnU;J de H \pelX'l'hi tincTe. Pro
bde ·se till Jani ~i ",perăm il':1 t}i de a~tă dată jo
-.('urilc, {)hit'('Î111'i.I{~ ,"1 ,portnl no"'1ru româncs<, vor 
~till'ni ~ldJlliT~ltia -"r'ră'ini,]Ol', ('uri din {'C în ec ne 
(lau t~)t mai Ului tit :1t011'1 ie. . 

trudă \9.(' (~llvin{' 'J1Poh,,~itei (loamnc FI"'l']('11 
'f~ramat'(J\'i{'i, <.Ilui 1".., Hl!'rie Oillreu. şi HI'. G. 
P'llnta~i, {'.ari nu ('nttă nlC'Î Q jertfă: :pc:ntn\ sUCCC" 

-"n'l grupului rom fl Th()S(:. 

Iojele ~'au .... Îindrut iJlcă În ziua 'Primă, dmd 
~ 'a d~h is <.',,""a. V DT' ipQr1i'l'i:pa '!-lenloanc di:n cer
l'Urile ('ele mai îllal1(' -ale ari .. tocralici yi('!flcze. 

Cn n1lP0l't \'oi trim'itu indatiî după ~roarc. 

,\ 
Coriolan Rujanul. 

-t-: _ Un iuceput bun. In H/:21 lanuul'ica. c. ti
J.wl'imc:a diJl l';'llleuta, 'l'U ('oneuN-ul pc(.Lagz.>gihr 
,români din Arad, a afiwlljat U~,1 {lOlloCert În L'Oll1Una. 
:uoa&tră l'â.rw,}ta. Ih'tJar{'ec aW?>.'lta ,a io ... ~t. uu Începnt 
'C.ând s'a ;relllat, findpoII'{"Cerilol' de dDnluh (:li 

1(cflra.ctm· eur~rt rom;~ne."<', ,"'Ill~l'c~~ul an,ater i,al n '~l pu
l ntfi la ~·l.lll.nH!la eel ui moraL 

Ti'!H~rii noştl'Î r>CJa.gr,gi RU dat dm'ad:l, {,il 'rU

~(-d ('!llllfi-ştiaţp tmllpilliec latât 'În mUJ~i{'a voeaEi 
... ~.ât şi în e{\ll i IlstrU'mcnT aJă. 

Au vEieut {'Jartc mult 'JHlhli('ului tuat.e pllllC'hllc 
'13inpl'ogram a~a <>:'1 mai multe vnnet.c ml tl'f'bllit 
la in,~ist:('llţu 11ublielllui, să fie repct.:tlC. 

FOa"I·te billC s'a11 aehiDat do troln1'Î\c lor dnii 
A. Oar('t~aşi A, H<..)ma;n ped. ('. IV. Tot ta,~cmenea 
.';Ii ID ,,1J'Jinu·'. ex(>(~ulll:tă pc vioară de ~. Barbu 
'Ped. c. TI L Reompani,at. de a.l t·i 3 colegi. Prin a 
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CJelklba. ţU prim. (!..xecu1la.roa >!.'Qlortllte puncte drn 
.progr.a.m :ni..au făcut nouă. o .8CID'ă plăcută, .sece
rInd ci'nst~.a 'Şiadimir.aţia st.răioilor, oori au a .... l1t 

fericirea ac a·i .ascult.'l. 
Şi pe această <Jale nc CXlprimăm Si'llC.arilc n~

sl1'c mulVLmiri dJui dir('{'tor scmÎinarial It. R. (,io

rOg'lrÎll, eli n i-a dat ocaziu,ncl1 de '/\ Pllt.oa arăta 
.'>trăiniloT, cari (lin <,urioBitrate au }ouat parte la 
conoort, {'ă ra:vem şi noi oa.meni oo:ri ştiu f{wc artă. 

Intre frmnoa.',;cle d-şoarc, {:ari ni~au o:nOl'ut "',11 
prezenţ,a au fost: d-,~a;r.a Liviu Teodowvi,~ill (Ca
poln<a,~) surorile Livia, Aurdia !\ieu,lelK'tl (Toc), 
Livia LtmC'.a şi Sil\'Î<a !\eamt:u di,n 100. Iulia Su
t'iu, A'uuta lJoboş din Şiria, ~11JYjrile Pcrsida şi 
Sa\"et~l .~,\ i~ (Gal~a), Livua Crişan (Şi:i"ia), Pan
la C'frt,a-Jlă (Pân<x>ta), ,surori,le Varga (~ădab), 
~abin.a FaaT Sofi'a Ti'i:maş (Şiria), Lî"i13. Tat.ar 
(l,ipoYa), Roza l'etl'ovieÎ şi N' ag,Y Mariskn (Pârl
eolia) şi ,altele ale căror lrunw 'nu ni-Ie..aill 'PUtut 
nota p{,J1tru 00 îmi şi e.cr scuzelo. 

Dat fiind .scaplLl nobil pentru ruro s'a aranj.tt 
aeca"tă petrecere, n,c!{x'ă ,ajut'Jf'mrea ~'.Cllliei de fO\je 

dhl loc, au bincvoit a fuc,() &l111'a.'lOl'\"l următorii 
domn i : 

Dr. Ştef.an C. Pop deputat 15 {lOr., iil1aţii Bur
za 10 cor .. Ioan Billl.·,bi(·j 10 cor" Laxar paJro 10 
C<ll'.~ U. Tiim~ 2 cor, familia Ghiba 4 (}:)1'., Ioal 
ICreo'ţlUill, Pi{~ot, 7 {'Dr., famiha Xci{~ul08mt 2 co~. 
Tt.'Odoro",iei :2 ('or., Clituna 2 eor., F. Chcroehoal 
2 ('1}r., AL Popo\'iei 2 COT'. 

llarinimoşii domni, cari .au binevoit li ,~upra
~(hoi, prill1l'a.~~ă-)ipc a~~ustu ('aJo sinemiilc noa&L:O 
J111l1ţtul1iri. J)omnilor pedagogi earia'U (~.(}n ..... ert:lt 
a,'Cf'IlH.mea lc m111t~~miilll, în spet'ial dlui pooag')~ 
1'lt>7' C'<mdllci'iLru! l·ontlui. In numele int.eligenţoi 
r<. .. mtUlc di.n 1':'\ neot~: 1. Pacol, ruijU'nct. uot. 

- lin brigant scriitor. Un vcstit brigant din 
Si{·ili,,!. Josif ~alom()ne, ujuus 1')() mâma ju"tiţiol 
a î'l1epl'{'at i.nt r .... m mod eu tot1l1 origina.l să -eil'-;ltige 
"umpfltimirc.a eluţei ('\1 juri,în i"uV(lIl'ul f'tlu. ;\ 
seri" u {\ram:l. {'u 811biN't lU!Jt eli.n viaţa sa de bn
gallt, in {'~ll'{' {>l'vul {'are nu-i altul d{l{'ih d ÎUf;u-;;i 
~'aclc jc:·tfli unui om, "arc ~i-a 5l'du5 ]og,,-dnica ~i 
~i-a n'morît mama.Unl,ma ~tre 25 .d{~ prLuete .dl'""tlll 
de bine ca rae\('oriz,:.ltt, după t:UlU b'<'l'iu 7.îarole- it'l

lielle'. E oedieatii adyocatului, 0flil"C îl \1a rupăra, ii 
poartă tit.lul "l'ribcagu'l şi lTIuJţimen". Cu toaw 
ftClwte c f',aft.() indol'lnic ('ă &t'riitm·u,l îşi .a ajung'c 
~('npu1. ~i:lrtor ii ml dl'p'Uli că HalnnKiIlc {) un band it 
fii dinar, ~i :nu martirul u.nui a(·t di' onoare, rdup.l 
cum s'a ari\tat. Îl) drami'i. 

- Atentat contra unui iDvătător român. Hin 
Bra'Şoy ~c comuni{'n: lin 'floa,ptca do 20 spre 21 
J alHN!Tei ,,,'a eomis in Tohanlll vechiu un aWnt.at 
{'U bombă Îll1ii!otrÎ\"a Învă.tiitCl'l'Ului Titlli8 1)01>0' 
\'i~i. Bomt'a :t fOS't Flh<;!1 În C11iidirea şeoalci unde 
işi are dl)[~ll('ililll numitul 'illv!iţi\V>r. ~cnorocirc 
nu ,,;'a i~lt;lmplat intlă. Bumha a diJ.~trUIS un părete. 

:r andarlllii 'l'aută pc făptuitQr. 

~ Promotie. Primim_~til'Ca, eil d. A urei Ra
('in. fiul parlJlmlui '110:'i'tm ·djn :\ad{'şul ... "ă";(',i:lt', în 
'; (20) a hlII1ci ("11re:r.Jt{~ il fost promovat, la uni
\'('r,~itat{'a tiin Cluj. It!'. În- ştiinţele jm·idi:co. 

l't'li('itârile noa~rtr,e. 
- Moartea unui Român de 139 ani. Din CCl'

năllii ~{'anuIl\iî: PropriC'·tand oe mU~Li l'O<mtm 
~!ih<li! Ci'JfllOndill,a mu'rit Luni la ,moşia C,i· 
n~ti, în vârstă de 1;)9 ~Ll1i. 

--- Cunună eternă pe' m01'mântul regretatu
lui tânăr Aurel Bel~. hl loc de (~un1lJlă pc mor
mftIlJtul TegI'ot,at.ului ,tânăr Allr{ll Beleş. lp,rielilllii 
s:n au {,olltribllit {'u 6"llmelc de lllai la vaXe 8:Jl-rc 
,<;('oljlld f.onJrului de zidirea ş-coal(".i dc fete dm 
Arad: Dimitrie Truţia 5 {'or., luau Ştefănesem. 
3 ('Of., .\ ure} :\Uu'p:i M'an 2 eor., !{.OlIml1JlS]>o'po'" 
viei 1 {'M., lone",n11 2 -cor., N. Po-r>f.'$,C'u 2 .cor., Dr. 
ban tai~'"U 2 oor., LuC'at'iu 2 cur., K. Popoa 200r., 
h1d(\";''Pifrabil 1 l'(Jr., J.I1d~ifra;bil 1 {~o1' .. Bt. Pa.s· 
('\1 rl {'tIr., hl~ti'll :\ CTuot 2 cor., 101111 d-n Col barsi 
:3 ('OL, I.a olaltă :32 l'or .• {'arc iîumliL ~'a 'P!J'ooat 
dC1amnci Sofia. V. })'flplp, ('ru>Î-c.ra lwuniu:l1i-i F'{' . 
rni'ilor Român<'. 
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Mulţămită publică. Cu oca.ziunca ooncer~ 
tului ţinut în Ch]~inmt 111 26 Dee. 1911 au ~m.pra~ 
aolvit următ:oo.rii domni: Dimitrie Memete 8tud. 
Ch].şiueu 7 cor., Ioan BclJ.e Înv. ŞiolăUJ 1 OOl"., 
GeorKe' BiiJ.toi econom Şiclău 1 cor., V 88ile 00-
ciş economic Şidim 1 00.1'., Ioan Murg. econom Şi
cHiu 1 cor., P. llo.rur, corn. OÎlll.t.ei :10 fiI. Şt. A
osay, Erdeeiş 50 fril. Frubrici.u Dobreanu 2 cor., 
G«Irg{1 Adam Looo 2 !Cor., Gayril Poplu.ca l..oolo 
4 001'. Dimitrie Şerban Şiclău 10001'., Kozma Imre 
Loco 1 cor., ,Emil Velieiu Looo 1 cor., ilr. AUItll 
Capra Loca 1 cor. ~i Dr. A. C-odrean Looo 4 .cor. 
50 fit 

Exprirmându-lc P. T. Uni şi pe aC'oa."tă cale 
muJţiianitii .am rămas - C'hişioo'll La 24 Ianuarie 
191~. Joa~l Cab a în •• ort. romwn. 

- Tren peste mare. Zilele ·a:costctllS'a'da1i cir
culaţiei 'podul <-'>Onstruit pret.e mare, -oare leagi 
Florida CAmcrioo de nord) ('1l il1Sula Ncy-W est. 
I'\l!ngime.a ipodu~ui oot.e de 200 km . .dintre cani 120 
SlI'llt d(;llJ&Ulpra apei. Uni-a e..~te la ° îlllălţ.ime ooD
siderabilă:, OIi nici .cole mai mari .'alurd 6ă. nu o 
poată attm'gc. 

Conl'l11'llcţia a ţinut şfu'>Cani 'Şi a costat mi
lioano. 

- Epidemie Într'~ casă de nebuni. Din Cer 
năuţa 8C .anumţă, că în CasH de alObuni de a001 •• 
,,,'a ivit o ooală no 1l"J. , îlnfaţa dlreia medicii stau 
ncajutm-aţî. );oua boală 00 manifestă: în yomărl 
de.se chuIlru:i.toaro. Din ,cole douÎÎ7...cei de imbo,lni
viri, pillnă H{'1lffi n'a fost ;ni:ci un caz de IDoarte_ 
Medicii au luat toat-e mrl>'lurilc, ca \Să cOIllSta1e 
{'aure îmbohlăvirilor. 

_ Contra revoluţie În China. ~Me:mbrii di· 
na-lltiei mandjurieuf' a11 hotărÎ't in ultimul ooDsi
liu ţiuut i:<ub p.rt..ş.od~llvia î-mpi'ilrăteseî văduve, dt~ 
a ('.uuti.rHJ!l lupta {'.cm1·ra n,'pll!blica.nilol'. Aeea",tă 
hNăril'C ,a fost adll"ă, dupi'i{'.t) au {·â.ştigat. mai îm:
into Il~ g'ClH\raluJ tlingeiang pcntru 'l\Joo;;t scop. 
Si ng:{!'jang ~~te cu.nOSt'ut ca Ull om de o energif~ 
cxtraordill~Lr{l. pellHu {~~ne a ~i fu,~t :numi't. de Chi
l1t'zi, "mâ.n:l tare". In UTll1:l a~X"stei hot.ărîri, <linu
s/ia a refuzat ;;uhscrj('r,ţ], m't'uilli de alxlieare, ÎllIH:

intat de ~v~rnlll l"epubilie<tn. 
~e a1teavră -dar de"Li";1l1:.l·area ,a noi evcllimU!lf,~ 

t:31·j 1n orioocaz WJr î'lltrlrzia~ diar nu vor 'Împiedec'L 
inH'Jllt:lcl'ea ~'crl'Ublie{'i ehine.7.c. 

- Ciocnirea aceJeratuluÎ Oradea-mare Cluj. 
Din Ol'!ldea"'\maTc seanunţ.a: A:·,~'derat.ul O,adeu
mare--<l.\luj s'a ciocnit la wara ~ăcădat cu lllD. tron. 
ele l!u3Irfii. FrillaruJ trenului (le marfă a fost grav 
Tftuh. P(l.8a~erii tn'Tl1.tltui accelerat au .scăpalt ('.~ 
i)r in .Dl~nl1ue. 

- Mulţămită publică. I~a con{'Crml aranjHt 
ia douu zi de Cră{~i un de tinerinwa iromună fii 'l 
C'hrrerhiu s'a nwasat 227 {'or. 20 filt. s~au ('rbcl
tuit 108 <XlI'. 66 fiI.; a rămas venit elwa!t 118 oor_ 
54 fil., 'Cu ('arc sumă se va pune baJ)a înfi~ntă"lt
unei biblintcei popomJl'. B111)rasolvil'i au binQvo;" 
la .ne oferi dnii: Dr. St. C. PDp, dejl'Ubat dietal 
15 'eor., A,lexiu Ardelean, 110tar {'.Om. în loc 10 oor, 
AdI'i.an FiliŢl, pn'ot in loc 4 eor .• 1. Fofiu, prO('t. 
în :\.oe 5 por., O. P. Ispra\î1ic C'omClrciaTlt în !oe 
:'1, {'.or., 1. EhC'rlci'll, îm'iîţ1H.or ,de sl:tat Îll loc 2 cor .. 
pen t ('U {'aJ'i fapt.e mal'jnimoasc ie aducem şi p~~ 
tH'8~"tă eal<, <Cele mai Sil){,{'U'{' multilimitc. Ioan Cii
darill. îtrvi'itătt}r. 

- Milioane ÎDgropate. D~n RtJma se OOIml
n i0ă: Fu{'(' mar(' sPllz.aţ.ie de.&C"operiren eontesei: 
de Gandolfi. O<lJfC ol'Înduimlu'şi bibliotee:! a <ls:\1i. 
pe1'te D hilrtie F,erisă de un strămoş, În care a(~c~ta 
"'[lunea eii do(, t{'ama 1'\n nn-i 0aoii;l\'el"ea În mâ.na. 
n:ijm1fl'7uhti, .a în~ropat-o Întl"o Hl1timă ,din pal"
('rui easteJului la o adiin.cimc .oe :10 dp. metri. A~
Ht:l a'V{']'(' {"O!1l:'id('rabi1ii (' de ~7 milioluW fIe z.l'Cbinf,. 
Cont{'r:a a eh<'ill1at înoată nn ingilwr etirUta i-a trl!
dat toată aina. Ae.cst,'l a Îll1ceput :-:ăl1iiturile, eari 
iau ajtl1l/o; pâ'nă la 20 de TIlf"!ri. ::\t ai sunt 10 ITI('

tri de ~ăpat, ca să ~(' poată {'On>;tat.a adevărul ,'('
chei hârtii. Un{'l{> Zi{lre adu'C 9tirca, că '8.puratal~ 
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9loouriee' coborita la adânoianro ajunsă. au ridicat 
în 001 c~ntiTăţi do metal, <,-ari .ar' fi ... banii În· 
;.,~ţi. 

, - Oare de seamă ti multămită publică. Co· 
mt(}'tul pa1'OOhial gr. OI. J'OmlÎm om Arad, ca în 
toţi anii aşa ţii Ja ~ăt{)ril{l "NlIlşterei D0n;t~u
:hli din acest an s'a îngrijit d'C 'Îlmbrăcaroa ooplll'Jr 
8ăiraci cari .001'C'ett'>a.Ză ŞiL~el{l n<lI'l.stre oomesiQ
llaJe din 1()(', împărţjnd Ia 72 <şcolari 40 râmauri 
vestmint€ 'POIltru băieţi, 22 rWnouri vestmint.e 
pentru fetjţc, 37 IPllrechi ghete, 5 căciuli, 5 ehi· 
llloşi do ioarnii; car1 w.me - 'afară do vesmintole 
donato, - au oosMt 433.20 eal'. 

La a00'jX)rirea I%pos{'lor aoowr vestJInim.te au 
('nntribui<t oomU!ll'a bi.serk-ei eu 150 oor., A'&OCia
~ Aradrună eceţia rpIugariJor cu 50 oor., d. 
l..J.wbcch 1)roprietal"Ull întroprjnderei <le iJll'Il1O'r
m.Î1Jltare ('11 4 rllnduTi haine pentu rprunt'i, 4: pă
l-echi ghete, 4: căiciuli şi 4 c.hirmeşi Q() iarnă; d. 
M.OSCQ~lÎci a:legutil:tor do haine <m 3 rânduri vest
nlÎll!t€ .pentru băieţi; 400 Georgi'1.l Popoviciu CM\

.~ar la ban~a "Victoria". 'Un rând vestminte pen
Tru bilJreţ.i. O' vă'l"OOhe ghot,e, 1 cii.ciudii, 1 cb.imeşe 
~i o :păreche miinuşi. Iar ÎlI1 C'Olreta d('..q.('hlliă de 
('omitetul 'ParO'hial şi rpurt.ată de epitropii Con
... tant,in Don şi .~ihaiu Mikenic au binevoit a con
lribllJ ul'Uliiiorii: Dr. N i-eolae OThC1l 20 ~r .• Savn 
!{aÎcu 10 oor., Ioan Mol.doyan 4 -cO'r., Virg.iI An
ronesc 3 cor., Fraţii Buna 10 oor., Dr. S(I\'C'f I,s
pra\"uic 20 'Cor., Pavel Boz\'.an 10 cor., Dr. Ioan 
"Jemet 10 'Cor., Văd .. Magyari Feroncznc 25 cor., 
femel CiiJnic-e.aâlU 2 cO'r., Goorgiu J>ureari 5 cor .• 
:-:ava Se,;.ei 1 cor., Gcrasim Sorb 1 co., Geogiu 
Popoviciurof. IhÎ18. 1 oor., V usile Olar 1 CQr., Va
."ile Goldiş 5001'., VJfu'lilc Pap 5 COl'., Iu1iu Herba~ 
;) oor., DT. Romul V oliciu 10 001'., Dr. Deminn 
·\urel 10 'C01'., Trăian Vi1.ţnn 6 cO'r., Oon.<rtJantin 
n-an 3 cor., Dimitrie Curoticean 1 cor., DimiJtrio 
Uohrău 10 cor., (;wrgo Ourti('()an bălt. ~ oor., 
()cheş I11ic 2 oor., Ardelean Nioolae 2 cor., Petru 
I'ăul.i.şan 2 oor., văd. Maria lliei 2 oor., Nieouae 
:lLihaI€I.'iICm 1 cor., A rcsenic Ciungrun 1 cor., I()Ian 
(ti,d 1 <Xlr., Gligor Moi...c;.c 1) 001'., George !:[oise 1 
[.~ -r., văd. Muria Budea :! 001'., DioC ".Moioo 1 cor., 
Tu-ea I-ltieu 2 (·or., Ioan Al'deI.pan 1 oor., Ma.icr 
(iă,,-ri/ă 3 <cor. N. N. 22 CO'T. 20 fil. - S'a colootat 
do rtort 243 e<>r. 20 fuI. 

Tuturor bino\'O'ito1'11ol" ooI\ltribuienţi S'Ui"q)O

m·aniţi precum şi P. Sima1.ei Doamn€ MariJina 
Hoeu, care la impărţ.iroa hainelO'r a trimi"l ~'(lla
ri l~r m'ai multe Il}schete .cu zahărele şi turte, le 
('xprirm şi po J1ooa,qta <lal() atât in numele şco]ari
.1<)1' .săraICi cât şi a (~mitetl.llui parohial oe1e mai 
(·:'iMu1"o9.\'loO mu'lţ;umiri. - Corustanii.n Do n epi
t J"Q-P J. 

LeOD rolltol. 

ti 

RASBOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. Cot'bol. 

(Urmare). 

- Cli..nd a. fost numit s.ereni6simuJ, ne-a. venit tutu
rora ca o lumină, rosti cu sfială Timokhin. privind!]-l 
fări tnootare pe şeful regimentului său. 

- Şi de ee Q.Ş!I.? intreM Pierre 

- Mai în~âi din pricina lemnului şi al nutretului. 
ea.nd De-am retra.s din S.·ientzian. ne-a. fost oprit ca 
hliim -cea mai mică a.şch~e ori măcar un fir de pai. şi 
~'ll toate a.cestea.. după trecerea noastril.. aceste lucruri 
j'uj in mâ.na ina.mieului. Do a,eeea., euro.. ~e a fost numit 
,.oreni.ssUnul, lucrurile s'a,u schimbat şi noi am văzut 
IlImină. 

- Dar de ce vă oprea Barclay să vă a.provizionati? 
Timokhin privi confuz, fără a 6ti ce răspund(~. 

(,ierre adresă printului Andrei a.ceia.ş lntr13Oarc. 

- Dilar ~a ~li. uu d.evastă.m tara. pe caTe o părăsim pe 
l'Loama. du~ma.nulu:i! ziijo printul Andrei cu o ironic plina 
de minie. Asta. e foarte 'logic: DU trebuie permis tru
pelor să se obi.şnuia.scă a jefui. La Smolensk n'a fost mai 
pupn logicii. hotărlrea. de a-i lăsa pe Francezi să 31' 

inconjure ~i sta.billrea că ei sunt cei mai tari. Dar el n':1 
PlJ'tut să înteleagă, strigă deodată printul Andrei Cl 

gl&!lul ascuţit, că. noi ne luptăm pentru întâia oară ca 
~ă a,Pi!.Tă.m vămAnttd TUsesC. El nu a putut intelege ('l 
printre lIoldaţi dl)mnea un svirit cum nu l-am mai Întil
nit. ci timp d{' două zile i-am respins ~ Fra.ncezi şi 

.. TR IR UN An 

ECONOMIE. 
Aviz. V il 1"ugămsă hali Ja cUIl.OţJtinţă că 

pentru a put.ea oon-i ~ eeonomii nOl;ltrri. pentnt 
-timpul de Primă\"'a:ră suntem provăzuţi a) cu tllt 
iehu <le {lămÎt11ţ-e ca: Juoor.nă, trifoi, .ro ăzărich'J, 
mohor, bald.aţ,in dii{"Jr~tc spL'cii <le napi pentru 
nutreţi etc. ,N'C-:am ingu-ijit, ca să .a.VWll sămânţo 
numai 9i numai cali,t~ltea <'('.a mai :bU'llă (pr~miil
sima). Co priw-ţlte pn.,tul fiillddi (Iloi po deo
parte adu{".{\m d{~l1ă eantlităţi mari, iar po do 
altă parte fiindd 110i nu umblii.m <lupă câ'ţ<tigUl'i 
lllllit'i, su'ntem În pJiu.''llta p<l'ziţ,io "ii di1m siinnâ.nţelc 
cu 'UlIl 'Preţ mult mai mic, decîlt aJţi,i. b) Avom 
apoi în mag-aziilo nO'astre dela Blaj poote 150 de 
mii puri de bmd pentru \"ie ~i hcmei ori viţă aIlle
ricană. Parii sunt luaaţi in Iwgia prop-rie şi sU.nt 
sortaţi i'n patru ela .. ~ după ,1uJllgillM (3-6 motri). 

Vă 'rll1gi~lIl !'li ne ineu.n<A'flill,ţ;aţi ool Imai uluill 
până la 10 Februalr de ee sămânţuri a'"(~ti d-voa
stră lipsă. AC,C·.aiTt'1 dorim să o ştim, ca dacă CIiJ:l

ti·tăţile 00 avcm n'ar fi de ajuns să mai put.m!l 
~ldueeoo eu bunii. vr('mo tot în Întelesul in voile 
~c am i:ndwiat d(·j'a. c) To·t prin mso~irea "Plu
garul" se pot oomanua rccu isi te (\('.Ollomic{) f>U: 

plllguri, gmpe, maşini de sămănat, do săp3t' ma
şini pentru tăiatul napilO'r pentru sfiinnatuJ. ('U('ll
ruzuJui, 'luaşini mai malri "Pfflltru imbliitit (tricrat) 
awme11f'.'l S1:ropi t~i d{l vie contra peronoa po rOI , 
cu un cuvimt sImt-om gatu a &eI"'vi CC<momilor no· 
ş'tri tot C'el'~lOO au lipsă la pl~rJtarea ('(,-,nomiei. 
Pent.ru s:'iJmiinătul'i.le din rrrimăva7ă U:\"{~lll to1 so
iul do îngră'ţ\itmirnte chemice, (gunO'i ode fabrică) 
pe o:ţri la eOffi.!Iul'f]o mai mari te putem dl.'l cu pre
turi d(l angro. MOlllbrii însoţi.rii noa8'tl"C sii bu
cură de fRyonliri la ol'jt'e cumpii:rări. Cu -de.osebi lă 
~timii ... PlugMlIl"inootirc «''Qnomică-wnwrci~llă. 

BIBLIOGRAfiI. 
"Din povestile unui V ânător de lupi" do 

Sril·idoll POiP{'&{'11 formooză nmnănll 707 aJ ,,13i
bl.ic.te·ec:i pentru Toţi". !,\u;mele aUlt.orului c O' bu
nă <>h('q,&';I'ie ~l 'I..'11;p.rin.."lU hci ,-olumaşU!lui. DO'nmul 
Spiridon POJX'3(,u şi-a trăit oopiliiria rla ţară, cu
nO'a,ş1e firea.ţU O'bil."eillrilc 8ătooilor, necazurile, 
grijile ~i proo 'Putimilc IOJ: bu.<mrro. Cunoaşte (':0-

mvrilc hrubei nOlL .. '5tro şia dat dovadă şi de daia 
a..<rta, în minunatul sil, eu care ne dă un şir de 
.s<:hitc, în '<lari '&() /.!~c IImmai lucruri noui. Dacă 
am Îiq,şira mumai unele din itlurile \POvO!Itirilor: 
,.L:u.m am văzut imtîliaş dată lup", - "din O'bi
<'€iurilc IU'p1l1lui", - ".lort·felc hliPului" "Tactica 
lupului"- ş.i Îln'Că ar fi d{~ IljulhSpellitnt Q voooa 

k 

că .iuccesul ne inzccea PtMPl'ile. A poruncit să batem 
in retragpre, şi toat-e sfortă.rile, t.oa.te p!'orde-rile noa
stre au fost za.darnÎ<'e. El a ~'Olt să fa{'ă bine şi a'a. 
etiut că asi{t>l ne tra.dează.. A chibzun cu îngrijire toate 
actele sa'le ei de u,ceea n'a fost bun de nimic. Da.. tocmai 
fiindcă şi-a chibzuit actele, ca un neaJIJt ce este. nu 
face el nici două ,parole pentru noi. 

"Cum să'ti explic asta? .. Inchipueşteti că tatăl tăI! 
ar 111'('a un valet nl.'a.rot, un sc.riitor excelent, care1 ~ţie 
suci mai bine decât tine. Dar tatăl tău se îmoolnăveşte 
grav; atunci rl vei inlă.ttira pe valet şi cu mânile tale 
ne.ştiutoare şi 'stâllgaee, l-ai îngriji mai bine pe părin-
1ele tău decât un .străin, mult mari iscusit ded.t tine. 
Acesta este şi cazul lui Barclay. Atâta. vreme cl.t Ru
sia era sănătoasă. ca putea să ac-cepte servieiile unIIi 
străin ('are a fost un ministru excelent. dar aCum e tn 
primejdie şi are nevoie de unul de ai ei. In ~lubul n,)
stru s'a svou-it că Berclay e un trădător. Prin calomnia 
acea.sta s'a făcut ca mai târziu, când se va recunoa~te 
această greşală. el va. deveni un erou. un geniu, ceeace 
ar fi şi mai departe de adevăr. EI este un neamt cinstit 
şi scrupulos .. , 

- Se asigură ('·u toate a.ceste.a. că ar fi şi un căpitan 
iscusit. făcu Pierre. 

- Nu înteleg cuvintele: "căpitan iSCUllit'". reiuă prin
tul Andrei cu ironie. 

- Un căpitan i9cusit este acela carp pr(lvooe toate 
eventualităţile ... care ghicr.şte planurile ad.·ersa.rului. 

- Aceast.a-i ,cu neputintă! zise printul Andrei. ('u 
un ton categoric ca ş-i cum de mult nu s'ar mai fi Îl1dllit 
{>I de acn~t a.d~văr. 

.Pierre îl privi cu mirare. 
- Dar se asigură, făcu el, că răsboiul se a-seamiLna 

cu jocul de şah. 
- Da, rlStllllDSe printul Andrei, cu dl'Mooirea numai 

- - «:1 , • 

rlin.'lmtt.e nouta1Ra Bubi<":Ctu:llu-i şi tn('TiWl • .Bă.bl-w 
t.eN"·j ptm1ru t.oti", care PU1W ~a ind{'1Tlîmă pou;Wi 
('urui '"ubic<""te aşa de \·ar.i!ll't<{'. In bu<cata "Lăcu.s 
tQJ.e' .se fiXlt \'lx1ea in srni'inmll primcjdi.a şi rclelt 
pc (~sri lt('et'!'tc Jig-h.i{}an~ l{.' adn~ şi 1!I,('!UJll, dar .w 
a~'1 le ,H:ht<>oall ahădată ~f'rnănăturill()r, - 'P1'00Ulll 

~i fd11J l'Or <'illdatt de .sturpire. 
'" lrn }'"{\7:1.l1mat: noutat('.a şi aJegorea fruanoooăl a 

subi{'{>elol', {.pIuI ar.giool ('UlIU 8unt expul'I(l, pre
(~um ~i limba ,uţloara i.." ('urat romîmcaacă, in caN~ 
sunt povostit(·, - flw farmecul aoestui număr 
- 707 - pc ('Iare poo.ru Ît.">;M.l'Iliimat<{'a lu·j - 30 d('\ 
bani - mdemniim rpo t.oţi cetitorii fl1.hlTI~ 
"ii şi-l c"l.llffipcrc. 

{'-("t,iţi dar la KUra oSobc-i "Din povestirile tmui 
\"unător de lupi", ca flă v~~t.i omairma eel<lT pe
{'ari Ulnm îi apltcă rătă!"Î.n<.l. 'PC dnlm, - preoum 
şi fri{'a <"('lor ('(l îrn.drfu~n0'<{, 'Ha ia.'lă la vânat hl1pi ... 
U'tll11('i dmd !Ou le-au vrumt f.a.va nil'i odată. 

POŞTA REDACTIEI. 
Dr. Nicolae Vecerdea. (Braş.ov). Credem că.'ţi fa.ei>·ili 

o dl'ottebită plăcere wmunicîtndu'ti cii. dl Ilarie Chendi. 
dpplin in,~ănătoşit, îşi va relua în C'Urind activitateu. 
atât la foi.lt:~ton. cât .şi in corpul ziarului. 

Cherelu,. Da. este adevărat că dl Dr. Ioan Suclu. 
marele nostru orga.nizator, r.aorc a or~nÎzat pe deplL'l 

.. Poporu} român" si a fost de.mi~;onat. va relua şi reo~· 

ga.nizarca d-yoa~tră, convocimd o mare intrunire tări

ne.a~că. Intrunirea o va deschide ca declamarea se:rnni

fieath'pj poezi·j • .Noi vrl"lll pămâ.nt". 

Redactor respollBabil: lalia Giurela ... 
"Tribuna" institnt tipografic. Nichia ,i _ •. 

Mulţămită. 

Arelora, cari din prileiul dureros .. 1 tre
cerei din viaţă a newtatei noastre eopiliţe 
Olga - prin cuvintele lor mângăetoare au 
contribuit la alinarea durerei noastre - ne. 
putând În parte ale exprima tuturora, pe 
calea aceasta le trimitem sincera na.strl 
muI\lm H. 

familia Draia, 
familia Mihaiu. 

ca 

eli. jucând şah poti ca.lcuJa fiec-are mi,~care a. ta câtă: 
vreme iţi va plăcea.. La şah. oşt~:in afară de legile vremei. 
şi al'olo mai Il deosebiroo. ('ă pionul este Întotdc-aun:1. 
mai slab deeâ,t cavalerul ~i că doi pioni sunt întotdeauna. 
mai tari decât unul singur. in vreme ce la răsboi t111 

batalion este a.d('sea ma.i tase decât o diviziune şi câtA 

odată mai slab decât o companie. Nimeni nu pOMe cu
noaste vre-odată valoa.rea n>,ală a trupelor. Crede-m:i~ 
că dacă soarta bătăliilor ar depinde de !ltatul major. ru'a.':i 
sili să commn disPDzitiuni; acuma Insi când a.m cinat!.'iiI 
să serve,sc aci ('1.1 aoeşti domni. sunt sigur C.B. soarta. d~ 
mâ.ne va de.pillde de noi ... 8ucc~ul n'a d~iD9 şi nu v~ 
depinde nici odată n~ci de pozitiWle. nici de armamoot~ 
mci chiar d-e număr, şi mai a.les nu de poziţiune. 

- Ce poate da.r asigura succesul? întrebă PierrC'. 

.- Sentimentul ca.re este in mine, in Timokhin, ir. 
fieca.re soldat. 

Prinţul Andrei îl pri~'i pe Timokhin care atint.i a.qU

pra lui privirea sa mi rată şi timidă. Bolkonsky DU mal 
era ggârcit la vorbă; din potrivă. par'cliou se mai putea. 
stăpâni de a.ş. exprima. gâ.ndurile ce-i veneau. 

(Va urma). 

x Daei l'oietti si bel coa1 leftla, PGti aă ~erei. eid 
litru de I'l!m englezesc şi o cutie de ceai costă Dumai a 
cor. Un litru de esenti ventru diferite li~heururi 50 fiI.. 
UD litru esenţă de ra.ehin 20 fiI. IIi UD litru 9.'\!'ntă pentrg. 
fum 40 fil. 

PreaervatiTe pentru bărbaţi şi dame bucata 40 lil. 
r ,egituri pentru "ă.tă.mătnră, pentru burtă prUI1Dl ~j. 

a Ite articole ce 88 ţin de bra.n,e S8 află la d.roguerîl4 
. ..Jug~r~ dui Fekete Ylhaty. Mal'Ollvâsli,rhe'y, .i:!i~t .. 
SzecbeDyi. Comandele peste 10 001' 88 trimit [rueI). 
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Bursa de mărfuri ,1 efecte din Badapesta 
Budapesta, 26 Ianuarie n. 1912. 

Preturile cerealeJor după 100 klg. a fost următorul 

OrAu de Ţisa - - K. 23'25-24'40 
• din corn. fejer ~ 23'15-24-20 
• din corn. Pesta » 23'15-24'20 
• din Bănat » 23'25-24'10 
• Dunărean » 23'25-2410 

Cucuruz - K. 17'70-17'90 
Secari » 20'10-20'45 
Ovăl - - - • 19'25-20'05 

Preţul bucatelor pe termin. 
Preturile sint a se socoti dupi 50 klg. 

Orâu pe Octomvre 1911 - - - 1(. -
Grâu pe Aprilie 1912 11 .. 89 
Grâu pe Maiu 1912 - 11 • 78 
Secară pe Aprilie 1912 ]O " 35 
Cucuruz pe Maiu 1912 8 & 80 
Ovăl pe Aprilie 1912 9 • 84 

cu motive romA, 
neştf ,1 cu vederi Ilustrate • dl~ România ,. a. 

pot căpăta la ~ librăria Tribunei c. le 

A apărut şi se găsoşte de vânzare la 
"Librăria Tribuna": 

Bibl. F1acăra Nr. 3. Dep(' tran la -eşafod. t1'3-

gi.cul roman al il'f'gillei ~{aria Antoanota a 60 fi1. 
. +- 1) fjl. lporto. 

* 
_ Cine nea să câştige frumoase cusături romi

"eetf w eumpere lozuri de ale loterici orga.niza.te de 
:)huniul1f'& femeilor din Arad. 
~retul unui loz 1 eor., c()mandele să le adreseze la 

•• f.ibriiria Tribuna", adăugându-se şi portul postal. 
"l:!!!<' 

Au apărut şi se află d€ vânzare la "Librăria 
Tribuna": 

Din 

l~{llebrul rom.au al contelui Loo Tolstoi a apQ.rut 
"RĂSBOIU ŞI PACE" 

volumul II. 
Pre\.ul 1 coroană 20 fiI. 

Preţul volumuhli 1 este 1 COT. 50 fil. Ambele 
volll!llle !!e găseac de vânzare la ,.,Librlria TPi
buna". 

VoluDlul III va aparea. în c~rînd. 
:4< 

Calendare pe anul 1912 
.,Ca1endarul Lumea ilustrată'· li J ':10 T 30 

fiI. !porto. recom, 45 f~L 
Calendare de lux (block) pentru masă fi pă

~t~ GQr. 1.-, 1.50, 2.- şi 3.50 + 20 fil porto, 
reeomM1dat 45 fiI. 

»CalendaruI Minervei« pe anul 1912. 
Preţul 1'25 Cor., 45 fileri porto recomandat 
.. Călindarul Poporului (Sibiiu) a 40 fiL + 10 

i11. rporto. 
Că1indarul Săteaoului (Sibiiu) 30 fiI. + 5 

m. porto. 
Căleodarul Poporului Româna 40 fi!. + 10 

fiI. porto. 
,tCa1eudarul Naţional" editat de Foaia iute

Jwa.ntă" d.in Orăştie. Preţul 40 fiI. +"5 fiI. porto. 
(lonţine numeroase ilust.ratii a<Jtuale. 

"Calendarul Ligei Culturale" pe 1912. PrQ
tul 75 bani plus 10 fil. porto. 
~. '!t,! • 
La Librăria "Tribunei" să află de vânzare Po
melnicul viilor şi morţilor" legat în pânză, ;~dt 

cu preţul de 50 fileri plus 5 fi]eri porto. 

* 

L.a ubră.rfa "Tribunei" se a.A.i de ~A.nzare "e ~~_I 
1912' De t t . d' ... ...1I.l . oa e ŞI In toate pentru DGPOl .a.u Cut .. 
N.eamuluJ cuprinzând: Date istoriee. Tra.di~i"";l C 
d D tel • d . ~ ........ e. re--

1. e fi atln.le lloporului româ.n. - aranja~ lunar 
LIteraturi ei Calendar. Intocmit şi mult adăugat de E: 
~leI!oreicu ă ! cor. + 20 filel'.Î poI'to. reooma.ndat 4i 
filen 

* 
Ultima noutate literară: 

uLa Maia CaII calul" 
i" uvele şi sehi~ 

de 
Caton Theodorian 

lf. Qleg~nt volum de 180 pagini, ~~rie.zi!l.d 
14 nuvele Şl 5ehite 'alese ale dis'iwml1Li auvelisl 

Preţul volumului 1 8or. 50 baai + i. bani 
pOl·tO. De vânzare la "Librăria Tribuna". 

* 
Tipuri sociale. lntrigantul. Arivistul politic. Para-

zitul politie. Nihilistul intelectual. Ari.,.i,lltlll litera.r. 
Functioo!l.rw arivist. 9 cor. 1.50, ed. de hn: cor. 2.5(1 + 
10 fiI. p orto. 

'" 
E. Lovinescu: Secn.ele şi J:Ila.nt&zii. - Ndit,u'a 

rtn'ililtGi 'lFla1!3Ml". - P!,eţ~ 1 GOl'. 2» fil. + 10 
fiI. perto . ,.. 

A. Manzoni: Log-udni.ii. - Pret\Jt 80 fil + 
lU fiI. po.rto. 

• 
G. Rotici: Poezii. l':.d. Il lI·a. Pr/j~111 ~ (Jur. 

plus 10 fiL "}Wrto. 
... 

"Din ţări străine" 
scrierile inedite alui Dr. Iuliu T. Mera. 

Pretul 2 Cor., 1n România Lei j'SO plus 20 
m. porto, recomandat 50 fiI. 

Â a.părut: 

Inşiră-te margarite... de Vietor Jehimiu, poem cart 
s'a reprezentat pe scella tQ.8.trului NaHona.l din Bucl1-
reş\i 1:1.1 mare succes. Un volum 2 cor . 

• 
Dela\'rancea: Liniifte, Trubadurul, Stitpânia o

dată. Preţul 2 COl', 50 fiI. + 20 fiI. pom. 
Mariu Theodorian Carada:.,Revizuirea CotI· 

stltuţiei". Bucureşti, 1911. 
,.. 

"Biblioteca TeatraIă~. 

1. Soat'e cu ploaie, comedie într'un ad 
de 1. V uIean . . .. . . . . . . 

2. ldi] la ţară. com. in 1 act. loealiz. de 
.M. Baiulesc"u, după Juin şi Flerx. . 

3. Biletul de tramvaiu, corn. în 1 act.. de 
Gr. J\fărunţeanu ' '. . . . . '. . 

4, Un om bucluca~, comedie într'un net, 
local, de J'r. Bninlesen, după .1\1. Mic
haeI şi Labjche . 

[), Tl'pi doctori, com. în 1 act, localiz. din 
limba germ, de Virginia A. V1aicu. . 

C. Pălăria ceasornicuruli, cam. în 1 aet, 
de Mclm. Emile Giradin. 10e. de A. 
G. N. . .... ' ..... 

7. Unde dai şi unde creapă, com. în 2 acte 
de Ale:,c Cosmar, loc. de 1. Popescu. 

8. Peatru oehii lumii, eOIll. În 2 acte de 
Ţ,abieh(', loealizatude Gil... . 

9. Huga dela Chi"etru, corn, pop. în 1 act 
eu cânh'l'c ~i joc (1" Iosif Vulcan . 
Vacant,lÎ cum. ol'ig. în 1 aet de :M. Ba-
iuleicl1 , . 

10, 

11. 

1<1 .... 

1" ". 

Dr8go~tea eu toane. pastorală in 1 act 
~i în vf>n;uri de Uoothe, trad. de Şt. 0, 
Iosif . . 
O şedinţă comunală. com. în 2 acte 
de G. Stoit~u. Prcmiatii 
Curiozitatea femeeaseă COI11. IU 1 act 
p. fetiţe, 

-.40 

-.40 

-.30 

-.40 

-.40 

-.50 

-50 

-.50 

-,40 

-.40 

-.50 

-.80 

-.40 

14. T,asata sucului. CUlll. în 1 act pcntm 
fetiţe. -.·10 

.. 
la .. Libraria Triblilla" se allă de VâllZ,a.re di. 

Aapăl'ut în editlmalibrîîriei C. Sfctoa: ferite l~O fcll1ri) jocuri ~()Ciale cu expHcaţii ger' 
Teatru de famiJie (12 piese) d.e Th. D. &pe- mane şi maghiare (louo. tombola, halma. domino, 

ranţia şi se află de v{inzare la ipri:n.cipalele librării la.eJ.'ophm, bur.-;ă ('te.) in preţ.ul de Cor. 1,-, 1.50. 
din BUlC1lreş1Î şi 'Pro'~'llcje. Preţul 2 1('1. ! 3~5 şi!> .- cu reducere de preţ 10%. 

___ -- ,. Pret curent se trimite la cerere Iratuit. 

Plig.9 

La librăria "Tribunei" se află 
de vânzare următoart:le: 

Biblioteca copiilor, a 4 med. 

N 1'. 1. Pcnc~ Curcanul, Pocsic de V. Alecsandri 
N r. .) Tolpa şi. Ştefan Vodă, Trad. pop. de S. 

1"1. Marlan. Tăl'unul ~i Pescarul, Fablltil 
tie C. BăIănciicu. 

.ti r. :L Toma li lui Moş, sau RnI1limul ]a. băt.rÎ· 
neţe, Legendă de -V .. Ah~csandl'i.- Frll
gile, Istorioară morală. 

);7. 4. ~tan Bolovan, Poveste de 1. 'Pop R~tc· 
ganul. 

Nr. J. Fulgerul, htorie Ilturală. ~faturi bUDa 
~r, H. Fata bărbată ~i fata kne~e, Po,eflte d. 1: 

de Anton Pann. 
\'. C. Fnndescu. 

N r. ';'. Povestea unei pă"iuj('{~. l'u('~ie de V. 
Alocsandri. . 

Nr. 8, Patru fraţi. Dialog de 1. Dariu. 
NI'. 9. Opri~anul. Legendă de V. Alecsandri. 
~r. 10. Ist(~aIă şi P:W(', Pow·"te de 1. Pop RNf' 

gauul. 
N r. 11. Ariciul :.-i nt!Jwli, FlIbulă de r. lspire.il:u. 

,Tudeeatii dreaptă după 'l T('oana" lumii 
Prelucrate de 1. Dariu. 

NI'. 1'J Copilul cerşitor. Istorioară nlOnda de 1>. 
1,ăpădat. :Mai bine ceva decât nimit'. 
Fab. de Anton l'an. l.eul la vânat PR-
bulă de Alex. Oauiei. ' 

~ r. lB. Trifon Tiganul ~i Popa, Pun'slc de N . 
(,Jontă, Tăl'aulll şi ndpea, l'abnlă de ';r. 
G. CR~. . 

X r. 14, Bătrânii săraci dar uneşti, Poveste de 
învăt. asociat. ]\1ircea cel .Mare şi Solii, 
Legendă de D. Bolintineanu. 

IvI 1'. 15. Costea Ciobanul şi mama lui. POYCf;tc cip 
D. Vipădat. Preda Bnzc"cu. Lcgen"ă 

de D. Bolintineanu . 
NI'. 16. Plcscuţă, Poveste pl/purală do DOl:wtill 

Dogal'iu. 
N r. 17. Omul f 1'1Il11\}~, pucsit, de A. ~lllrCşi<lull. 

O familie fPrieită, (din ht"rioarcle lui 
.\ndcrsen). Tradn~ă dp 1. Pop(lvlei. 

N'r. ]8. Armeanul Neguţător şi Fiul ~ău Gher
ghcl, (P<woste culcu"ii din gura popo-
1'ului) de Rebreanu. Bunica evlavioasă, 
I din jstol'ioarclc lui Anderson). Trarl. 
de 1. Popo\"ici. Gâcituri. 

N r. 19. Norocul şi mintea, Poycste de I. l'op He· 
toganul. 

N r. 20. Biirnuşca. Poveste de'S. FI. Marian. • 
NI'. 21. Doi fraţi şi două surori, Convorbire Îll

tocmită pentru copii de I, Dariu. 
N 1'. 22. Picătură de apă. Istorioară instruc. dnpă 

.,Org. pedag." 
N r: !l3. 11O"ila lni BUl'(~el, LE'gl~udă de V_ Alef'

fltmdri. urmările Limbutiei. Povestire 
morală de Anton Panu. . 

l\r, ~·L loniţă. Istorioară morală de P. VanclI. 
Fluturii. Poc8ic de ~. Beldieeuu. 

N 1', ~:). Bătălia dela Călngărf'ni.Fragment i"torÎ,· 
de C. Al'ice~cu. Clopotul. Istorioar'ă 
morală, tI·ad. de r. Popoyici. 

.!\r. :!tl, Sandra, Iegondă pop. de lon Dologa. 
N,·. :?7. Anghelur;t fecior de impiirat, Pon'stc(le 

D. Dogariu. 
7'\". :!8. lndl'cptarea ~c:olarului stricat. Istor. lUll

rale de N. Boiu. Vorbe !i'i răspunsl1 ri 
pptrivite, uc p, Ispirescu. 

K r. ~H. Copila de omenie ",j Roata);' orocului, 1:;
torioare morale ;lllpă "Şcoala ~i . Fa
milia". lIillrcuş turcu, I.egendă dt: ~1. 
Pompiliu. 

N 1'. 30. Sentinela HonJ;Illă. POf'~i{' dt' V. A J~('
~all(hi. 

Cărţi de rugaciuni. 
~iasluv 101'010g-ion) leg. roşie .. 

., .. L piele roşie, amită 
l(·g. rOl;'ie 

.. ~au urolug:i u " " ... 
Manual de cfmtări bi~eri('hti <iau Octoihnl 

mie legat piele l'Olfie . . . . . . 
lfanual de dntări bi .. el'i~'E'"ti ~nu Octoihul 

mic leg. roşif' ' 
Octoiehul cel mie . . . . . . 
Celo opt glasuri Ball octoihul cel mie . 
;\cafti:ml prellsfintei născătoare de V-zeu 

şi alte rugăciuni leg. în piele r01;lic 
Ipg. în piele neagră :mrîtă •• 

., bruniî. nengră şi Ela 
l'U negru -l ._ .. • .. .. .. tit ~ 

2.4:0 
4-.-
2.10 
'1.UI) 

il.::W 

UiD. 
1.5(1 
1.:'0 

/21 
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REISI MIKSA 
FABRICA DE 

MOBIL ... 
tn 

BEKESCSABA--NACYVÂRAO 
Andrassy-ut 41-43. RâkOczl-ut 14. 

(Lingi ~ApoIloc). 

ff,7ţ;; ~:I~~!i~~Op~~~~~S~'~~ior! 
~~.~.i0~ .. ţ.~: ... ~J' .. ;\~~' »8alkanska Carieae {Regma bal
~~~ (,~ .. ': ~ Y canului) şi ~Kraljica Bosnec (Re-
'0/ ~;~~. gina Bosniei). - Altoiul de 2-3 

;?:;,~ ! ani cu coroană admirabilă e cel 
. mai bun din diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce t1 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când Se poate folosi ca deesert, pentru usoat, la fa
bricarea tuicei şi a sligoviţului. - Prunii mei nu 
Bufet de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
frunm, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat in diferite rânduri, cu premiul lntâi din par
tea guvernului. A fost premiat la expozitia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
cu medalie de argint şi in fme la expoziţia regt1icolară 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garantez. 

Sa.va. T. KoJdi6, 
mare proprietar in Brecka, Bosnia. 

____ ~~~ _____ t ______ • 

Nr. 10 - 1912 

1111111111111111111111111 

Horvath Beni 
1'l:~ehaDic 

Nagyvărad, Kossuth Lajos-u. 18. 
Recomandă rn atenţia ploi· 
blicului din loc şi pro
vincie, a"t eli eru 1 
sAu mehantc a, 
ranjat din nou, unde pri· 
meşte comande fi re 
pa rAri de lucruri ee 
aparţin in branşt", precum. 

JAo,;ni cU eusat 
M a#nÎ de' scriI 
Biciclete şi 

aramafoane etc. 
. Utensiliile acestor Il M 

Cine vrea. sA cumper'e il JR~ .. <~ masini le are in de
.\ pozit. 

. 'Vite 8rncrica.ne 

"RI PARIA PO RT A LI S" Dr. Tabakovits Gyorgy, 
pentru altoit, să se adreseze preotului Petru 

'11~q ~ Reparaturile se 
'1( , ~ efectuează repede 

., c şi prompt. 
'{ .. ,;..-\,. 

I~i-n Ilrrm~I-'1 rl rllliii rl 
a 1111111111111111111111111 
-.1111111111.11111111118 _ 

Pelle din Mini. (Menes) comitatul Arad. advocat 

VINURI 
vechi şi DO""I" de vându.t. 

,i·a transpus cancelaria advocaţială 

din Budapesta În 

ARAD, strada Deâk Ferene Nr. 30. .~ ~ Roth Frigyes, ~ ~ 
Adresativă cu toată increderea la proprietarul I I 

de vii din Şiria (Vileigos) Petru Benea, căci Vă TelefOn Nr. 891. 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lingA I 
preţurile cele mai moderate. 

Vinuri vechi t Vin alb K -'68, litru. ~~~~~~==~=~:~~,n 

: : măcelar şi cârnăţar, : : 
: : A.lba·Iulia - Gyulafehervâr. : : 
- - S~tab~r Nr. 5. (Iângl Hotel Europa) - --- -.. : : Are de vânzare zilnic, carne proas· : : 
_ _ pAtă, de vită, porc, viţel, oaie, mitl~ _.. .. 

Rizling -'70. Roşu -'94. = WL2 fii .. - de porc afllmată, apoi 10tfeluJ de _- _ ..... . -Vinuri din anul 1910: Carbenet alb 
K -'90 litru. Şil1er K -'56. Rizling K -'58. 
Rizling şi Ruje amestecat K -'54 litru. 

Vin din anul 1911 K -'48 şi 50 litru. 
.Vinul să expedează cu rambursă dela 50 litri 
in sus sub ingrijirea mea proprie. 

Vase dau imprumut pe timp de doauă luni. 
Pentru calitatea vinului garantez. 

Petru. Beu.ca 
propr. şi neg. de vinuri 

VUâ..gos (Arad tn.) 

TimbaJele inventate de mine, cele mai 
moderne, cu organism dublu de otel, foarte 
trainice şi de o resonantă deosebi.ă se pot 

-~i comanda numai dela mine, cu preţurile 
_~ cele mai moderate, pe lângă ga-
_::;.~ ranţie de 5 ani. 
~ Meszaros Ferene, 
~c;.-: :fa.bricant: de ehnbole. 

..... ~ Budapest, VII., Bethlen .. u. 39. 
-~ Pnţcurenturl, la .:erere, 8e trimIt gratis. Cores· 
~ _~ lIondenta fntrucât .e poate ali. se rad. 'n limba ~"-'~ 
~c;- ungure.uc4, germanA sau .'r~a.cli.. ';) 

3o:l.!-:--r ;Y::r~oJ:"=""T\O~T ~.~.~{~ ~·vr·~{~\o T OIf"'r ;J~. 

-+- RicIII. B'lIcil! -+--
Dl.lI-sa.r de zidiri "t ttl.obile 

D6va: Str. Vasut "10 18. (Casa proprie). 

Adnce cu sUmi la cunoştinţA ono public din 
loc ,i provineie. că şi-a provăzat ,i mArit ate-
liernI de măsărit ca pll~erj de mancă corespun· 
zAtoare cerinţelor de azi. 

Pl'ime,te totfelu de IncrAri penlru zidiri şi 
mobile, precam şi reparllri cn preturi confenabile 
şi pellngit serviCIU prompt ,i conştiinţios. 

Mare magazin de tot· felal de mobile pregătite 
din material al cel mai excelent uscat dela cele 
mai simple p&nă la cele mai luxoase. 

__ cdrnătdrii, slănină şi unsoare, În ., : 

- - mic şi mare. - la cerere trimite _- _ ..-.. _ in cane proprii unsoare proaspăt _ : 
- - topită. Expediţie promptă fie prin - _ 
: : postă fie ca marfă. Cereţi prospect. : : .- -. . - -. -- ---- ---- --.- ""iii -. 

- - ~........-l1 <Pl --.- ....., --:: ' ·tJ:-
... 111111111111111111111. 2 
11.11111 •• 111111 •• 11111111 

o rugare modestA, care nu vi cost. nlef o obo
seall, dar' administraţiei zlaruhd nOi'ltra poate" 
de mare folos. Ziarul nostru toagl pe onor'8.tul 
public, el la ceter'ea preturilor curente "u ,. 
orice cerere sau eumpiirar'e al se provoace ci 
.Dunlul firmei la cetit ia ziarul Tribuna dia Arad. 

~ l;ii!jl5~ieei(5i!S~ia;;Si5;S~Rai! 

m ~:~~re ~.:~OI~i:un~ş~nlaCo~p;~~r;. in II ,. 13 (Cluj) Koloszvar, Monostorl-u. 7, .... escbls 1111 81 ~ 
19 mar, m.t~zin inregdistrat şjflPr~văzut cu cuptoare din 8:1 ~. 
~ ţară şi străJ.nătate, un e se a ă In depezit pennanent OI \ 
!€) cuptoare mod

l 
erne de D?aj~1ic~ st,il ~ecesion şi cuptoare de",.d ~ 

!€9 olane Danie , precum ŞI cammurJ ŞI cuptoare de bucătărie. ~~ , 
!€) Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asigu- ~ ~ 
L...~ I rind-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preturile ~ . ~I 
~ cele mai solide. w. <,. iS Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită stimă: 61 

W Tamlis, J6zs.r. I! I 

! I ~~ ........ --t 12!!mmm22222!2H
Omi_HIi '\ 

'l: 1 
1 

----- --------
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Itzkovits Gerson, Budapesta, IX., 
Strada 'rampa Na 14. Mâjerszky Barnabâs 

Dulapuri de ghiaţă la cari e necesară ghiaţă 
" ~~~-~U> puţină, preparate pen· 

\' . tru măsurarea vinu1ui şi 

'! ( IjlI~j.f!".· ~,~ a berei, conducte la 

fabricant de maşini 
In Nylpegyhltza. 

~. ~ pregătirea berei şi pen-
,1 ~ tru scurs, în preţuri mo-
, " derate şi serviciu promt. 

--~:::jJ 111' 11 "~',,;.."~ Intreprindere de accesorii 
~I" • • la fabricarea zodei, sticle 

~~:..;-_~~ \ ~ de Bohemia, sirup de 
~ / ~ ,- '1"{~~!~'III~ smeură, lămâi şi ananas, 

II 1) TI:':' alabastru şi praf de li-
,. ' 11\!ij:lil:~lji monadă Ş. a. Comandele 

I 1!IIRj.! f tu' t . ". .".~. i. }L~[~ se e ep Iese promp ŞI 
~: l1 1[ 1 \1. itiifd" cu preţuri convenabile. 

fabrichează dupl o experientA bogati 
ca specIalitate 

prese de 01 ei mânate cu apa. 
Plue de olel. constructie simpli ori 

complicată. PrAjitorl de olel pentru 
incAlzire cu aburi ori foc. Teasc pentru 
simburi de bostan. Maşini pentru per
fectionarea oleiului şi aranjamentu. com· 
plect pentru fabricarea oleiului. Unelte 
de meliţat floarea soarelui. Ş a. 

Exportul pânl acum In 231 uzine. 

;~.~.~~~;W~~;j~~~'~~~.~~~~4î~ 
.... 1 &211 __ 1 __ 7 & _ 

I Viitorul e al maşinilor de treerat de sine umbl4toare r .., 

i Daci locomobilul d-voastril nu F' d · h T t e k ~ Fabrice 
de clopote 

Szlezak LasII6 
, este pro ..... ăzut cu automat de s{ne fIe fIe es v re ~ 

umblă/DT, adresat1vă la fabnca' ~ 

Tmeesvar·J6zsebaros, I 
unde căpătaU ori-ce infor- 1\ 

, ~.. ma1ii de lipsă. In atelierele I.~ 
, • acestei fabrici să transformă ~ 

I la an peste 100 locomobile ~ 
. in automobile după cel mai ~1 

l' nou sistem şi cu piese naui ~ 

i 
brevetate, - Mare cruţare ~ 
de timp şi de bani se poate ~, 

:. . ... ' .... ajunge cu. maşinile aa;ste li) 
, ': .' '" .,'. ,.' automobillce. Maredepozltîn ~ 

1
'" .....,... . ..... . .' ' locomobile cu aburi. Preturi I~ 
1, . '. .' .... ... ' .. .. '.,' ieftine! Condiţii favorabile! ' I 
~ 1!~~~~~~"M~~~~~~~~~"A!~~~itJ 

Distinsi lalexpoziţia 
universală din Paris. 

_VMr ••• - .,. • 'JII 

$*~~.~** •• *e.~~.* 
: Edificare ieftină! : 

Intrece orj·care edificare din alt material: '* Sistemul meu brevetat Nr. 5-5546. Se face '* 
~" ' prin prepararea În mod propriu al betonului *' " ori alte materii. t ' ~ 
Primesc totfelul de edificărÎ, locuinţe, case de Închiriat, edificii economice * şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canaJizări,: ingrădituri, trepte, padimentări de 0 

terasse" acoperiş facement, Învălitori de cement. '* In depozitul meu se găsesc fe1urite preparate de cement, pietri de edificiu, 
1----1 . ţigle, columne pentru case, streşini, trestie pentru tinduială, cement Portland, gips, 
~O* var stins ş. a. Preţuri curente trimit gratuit. 

6, IOSIF SIMICS, 
intreprindere de edificare cu beton, fabricant de 

obiecte de cement şi pietri. 

Telefon 246. L U G O Ş, Strada Buziaş 31. ~ 

f ". 

IL~ 
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Umrafh & Comp. 
Budapesf, Y., Viei-korut 80. 

îşi recomandă fabricaţiiJe sale şi anume: 
LocomotlY8 d. drum "e siae amblAtoar. 

de 6, 8 şi 10 H P. 
LOGomobil8 de 3-200 HP pentru scopuri eco

nomice şi industriale. 
Ma,in8 de Iresrat (îmblâtit) cu putere de vapor, 

motorică, mîna; cu cai şi cu mâna; mal departe: plu-
guri, grape, tăvăluguri, triore. ' 

Maşi11.e de sămănat. MaşiJ:Je de cosit şi secerat. 
V.§.nturători. Zdrobit ori de struguri. 
Batolle de curăţit porumb. Prese de struglUi. 
Tocătorl de pale şi nutreţ. Morişche de urwt 
MaşhJe de tăiat siecle. 1 Pompe de fântâni şi 
Tw:zlbe de stropit cu suc de gunoi ÎZJ executarea cea mai bu.uă, 

et, p.·ef',rl mOlle ... le f' COMdif/tUd ra"ora
bile de lJoI,,'re. 

Catalog de preţuri românesc trimitem gratis şi franco. 
CorespondenţA romAnA. 

Feivel Lipot utOdai 
Budapest, IX. Ipar-u. 4·:i ~~;v, 

fabrică de bănci 

pentru şcoală, aran

jamente pentru bi· 

rouri, accesorii de 

gimnastică etc. 

Catalog Ilustrat la dorintă se trimite gratuit. 

fabrica budapestană de casse de bani 

Gelleri si Schuller , 
BUDAPBST 

Fabrica: IX.; Răkos-utca 4. Depozitul 
orăşenesc ,1 biroul: V. Szeckenyi-u. 7. 

Llferanţii ministerului de agriculturi, de 
honvez.i, căilor ferate ungare şi al po~telor. 

Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
foculJ,1i şi spargeri
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do

cumentelor. 
Catalog gratuit şi 

franco. 
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i Fratii Klubitschko 
B atelier pentru instalaţiuni electrice şi 
:G de altă putere, apaducte, vane de scăI- ~ . = 
~ dat, colorifer şi canalizare. Atelier de s 
~ maşini, lucrări de aramă şi lăcătuşerie. 3 .. 
â SIBIIU, Burgergasse 14. .. 
~ 
~ ... 

'C 
~ e 

Rugăm ono public pentru încredinţarea ori-cărei lucrări de q 
branşe. Totodată ne luăm voia ai atrage atenţi unea asupra :: -~ 

i clozetului rezistent la' înghet O ., 
~ 

Jl 
~ 

.r invenţie proprie. - Brevetată sub Nrul. 53932. .. 
~ . = .. ~ .. ·\.:rc c--a.Ht-ăţite: - ~ 
~ ~ 

t. 1. Se poate monta în ori-ce loc. fiind eschisă posibilitatea .. 
~ de a îngheţa ~apa. 2. Prin spălarea repede foloseşte apă ; a puţina. 3. In urma construcţiei simple, funcţionează ~, 
~ sigur şi îndelungat. Este îndeosebi de recomandat la 
o. casele vechi, deoarece introducerea se face cu mică 
~ cheltuială. - Este deci interesul proprietarilor de case ~ 
~ ca să caute a-şi aproviziona casa cu astfel de clozet. ~ 

= ~ Instalateurilor şi negustorilor dau rabat. -zt ..... 
~ Ne luăm voia mai departe de a recomanda în atenţia 
o onoratului public 
~ 
~ vase de aramă, căldări de aramă şi' 
'., 

~ picioare pentru căldări de tinichea. 

m I;;xecut"aro ,,""nUdă la ori-ce lucrare! 'II ' ----------_ . .,~ 
,~ 

Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acetylen, 

fabrichează 

Bartos Zoltan 
fabricant de lampe, 

Budapest, VII., Gizella·nt 55. 

".'~._-

~' ;"j:'~ 
Cele mai bun e ./ L~ ; ~~ 

: , 

__ -_ oroloa,. b· - ~::; 

cele mai solide ti cele mII dupl modl - ;~r""" ====. j u V aer i a al. - _". 
atAt pe bani ~~ta~ cât şi. i~ ~te ~ lângi che· ~' 
zăşie de 10 am ŞI preţuri leftme, ltferem cel - ., 
mai buni prăvălie in aceasta privinţi In '~'; 

întreagă Ung Iri I F 
~. 

BRAUSWETTER JlNOS 
.F !~-

orolO(JWr ''1& SZEG EDi 
CATALOO cu 2000 chipuri se trimite GRATUIT. 
Notez ci numai aeela vor primi catalogul ~tult cart n ctr cu 
provoare la &larul Tribuua. (ad. scriu că a cetit anuntul III Trib.) 
Clrelpondenţele le fac: in limba maghiari. germani ,1 1ra1lced. 
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