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CJpitelsli1 tn activitate. 
ji rad, 15 Ianuari0. 

Cetitorii noştri îşi vor aduce a.minte 
cnm d. Vai da, la o. adunare poporală. in· 
tr'un nobil avânt SlUcar, a intrat în regnul 

',; animalic pentru a ~roduce o pildă de so
lidaritate. Pilduia atunci d. Vaida cu o sta· 
vă de c·a.i, care se apără. de lupi, incorcAn. 
du-le acestor simpatice fiare ale codrului 
copitele mucătoare de fălci. Cică aşa. ar 
trebui a.părată şi solidaritatea noastrâ. 
Consecvent cum e, d. Vaida, în zilele din 
urmă, a şi coborît în faptă ingenioasa şi 
mult carac.teristioa lui pildă. In apriga d· 
~a.le năzuinţă. de a apăra. stava noastră 
naţiona.Iă împotriva atacurilor lupeşti ale 
(jClor din jurul "Tribunei'" d_ Vai dat cu 
impulsivitatea unui armăsar pur sang a.
plică lovituri de ... picior tuturor oamenilor 
cari scriu şi sprijinesc "Trib\U1aH

• Nu vom 
vorbi despre copitoasele acuze aduse diui 
G'Oga_ Cazul acesta e mult prea maret de· 
cât să. nu-i dăm răgazul cuvenit pentru de· 
flăvârşita lămurire_ Ne vom opri însă a
supra felului cum ştie nobilul şi blazonat.ul 
nostru ... pilduitor să-şi ridiQe ... picioarele 

: O~ impotri,ra dJui Il. Chendi. 

I ' Nu vom lua noi' apărarea. lui. llarie, 
. .. ... ~ Chendi, nici nu vom încerca să apreciem 

;,' aici munca. intensă. şi rodnică a. acestui 
J.. scriitor, care de 'O vreme atât de îndelun

gat~ slujeşte cultura. noastră naţională, 
nici nu vom ca.taloga. nenumăratele arli. 
oole politice luminoase pe cari le·a. îm
prăştiat el aproape prin toate zia
rele noastre. Am face o muncă de prisos, 
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Coroanei 1.60. , 
- Scrlsoart cltr. IlIl. fraat... -

Blaj, 11 Ianuarie n. 1912. 

MGgnifice Domnule deputat, 
De zlU18. a doua de Crăciun, când wt ereştinU'1 

" iuapoiazi deLa. sfânta biserică eu sufletul înil
tat, Iri binevoit a mă 6uJU)rinde CU un <ladou de 
dintele sărbători. 

Mă gânaiam la numerii de Cră.eiun ai jurna
lelor nOlW>tre Oi plămă.diam, i.n drumul spre oaeă, 
11D. foil~kJu, in CaTe aveam ei: d-e5criu progresul 
7elnmt in public~tica D()aetrl, alee de un dooe
ni11 incoace. Pe atunci jumalele îşi permitMu 
001 mult luxul de a adaoga. o fiIi mai mult, eu 
·acest prilej; o pagini d4'l litel'latură oi Nl6tul -
reclame. 

Si oamenn ootitalU îu tihnă numărul de .ărbl~ 
tori,\,mângAill.ţi de aceet ooaOfi drăd.cios. 

Azi - mA! gândeam - de sigur voi constata 
ttn prog1'e6 enorm faţi de trOOllt, şi V'OÎ avea un 
8Ujet de foileton, pe-utru laud,&. gazetarilor noştri. 

Am trecut cu ochii peste gazetele deetul de 
vo}uminoa&e şi am răma@ surprins, in ziua aceea 
<It': obştească sărbătoare, de cup<>nul Magnifice'Ilţ.ei 
Tale, cu care ai binevoit a retribui volumul ttleu 
din urmi, cu 1.60 coroane. 

Măfrturiooac, că am rlima~ foarte incurcat. 
Văzând numele Magnificenţei Tale pe cupon, 

- 8Cri~ul era al altuia - văzând apoi ,tampila 
])<>&t8.11, A rad, trebuia si mă lămuresc în dâ.r,it, 
'" nu inoape nici o ,lumi ti ci Magnificen!;a Ta 

căci publicul românesc de pretutindeni, 
încă demult, l' a aşezat prin judecata lui Iim. 
pede şi dreaptă intre cBi alp--şi ai neamului 
nostru. 

'Nu credem să fie vre-un colţ al 
românismului, unde să nu fi pătruns 
numele lui, ca. o semnificaţie a. inteligenţei 
în scris şi a îndrăznelii cinstite în fapte. 
Ori ce RomâJIl care unnăreşte cu înţelegere 
viaţa noastră publică se va opri totdea.una 
nu numai cu plăcere dar şi cu o profundă 
stimă in faţa acestui om, care n'a cunos
cut altcevl3. în viaţa lui d€cât munca neîn· 
cetată. pentru limpezirea adevărului, fie în 
lit~ratură, fie în politică. 

Dacă insistăm t.otuş asupra articolului 
publica.t de d. Va.ida în uruI 284 al "Româ
nului", o facem pentru că. ţinem să. arătăm 
înt$ odată. publicului nostru până, unde 
poate să meargă temerit.atea aşa zişilor 
noştri autorizaţi, cari se aruncă. cu furia 
unor barosani. neciopliţi asupra tuturor 
oamenilor cari se aşează de~interesaţi în 
-calea. trebuşoarelor lor. 

Nu a fost destul ca d. A. C. Popovici, 
acest butoi enorm plin cu urîciuni, să-şi 
verse prăpăstioasele fraze necăjite prin 
subsolul "Gazetei" din Braşov asupra lui 
Chendi, nu au fost d('sLule lălrăturile orga
nului autorizat, a trebui; să vie şi r Oe1lQ

dul să aplice şi el o lovitură de ... picior o· 
mului care n'a ştiut de cât să zîmbească 
în faţa tuturor prostiilor omeneşti, omu
lui care, ori de câte ori a fost stropit de 
noroiul acet3toi vieţi, şi-a, scuturat binişor, 
cu un ge.st nerv08, haina şi schiţâ.nd un 
zImbet adesoori melancolic - dovada su· 
periorităţii lui - şi-a u<jis atentatorii. 
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.e primele la admtwlllTaŞe. 
Mulţimile pwltlh:e "lAc "lehi, C01ItJ fiecare .-

10 1Oai. 
Mamttcript~ "" ti ....... .... 

..... 1): ~ Vaida in articolul publicat în nrul 
28,1 al "Românului''. răsboindu-se cu Oct.. 
Goga, îngăimând nişte t.emenele ridicole 
la adresa dlui N. Iorga, invocând o groaz~ 
de nume aşezate alandala., ţine să afirme, 
subliniind chiar, că Il. Chendi ar Ii "un 
tip..,.{tlpublicistului amoral", un om lipsit 
de OIi valoare morală etc., et.c. Dacă nu 
crede cineva a.ceastă afirmaţie şă întrebe pe 
r,ubare, pe cutare, pe d. Gh. l{anetti dela 
.,Furnica" şi în urmă PP d. r. Gorun. 

Mărturisim că n' :i(1 In, după. multă 
bătaie de cap, nu. ,".: il'>ă. calilicăm 
ieşirea aceasta grol'c',,; .::, .J Jr~ând ome· 
neşte ar trebui să CăU'..l1 ·t; • .,;!e po cari 
se sprijineşte d. Vaid.l, 1): ,i. ,j";,, bun se· 
nm, aruncă o insultă al;" '{2 r'lIJrda.ră_ Ar 
trebui, dacă n'am şti dei ';ll)L pur' .,de şi 
cMră cine merge. In Il. l !l·.rdi L ':aţa 
lui, n'a găsit însă. şi nu va g{,,,t J.;111t.'(', {,1i ei 
un pun-ct, fie cât de mic, care &,'-.1 :r".li:'~-·~ 
frumosul prestigiu pe care îl ay :::,·11:;> ~. 
vea totdeauna. Atunci ? ... AtUll . ,,.;-.Ji\! 

să cercetăm starea sufletească iL ,: j,( 

aIIă ilustrul nootru politician cu .. " : ' 
trebuie să·i deschidem pereţii suf It. 1 ',1 ' 

Suntem siguri că utilizând aceast.ă. (; ,)>:. 

raţie, ne vom da seama foarte bine şi ""c"" 
categorisi. .. mirosul nouilor insulte: 

Il Che'l1di n'are alt păcat decât colabo
rarea la ziarul nostm. A făcut enorma gre
şală de a intra şi el în şirul ostaşilor adQ. 
vărului. Nimic mai mult. Prin urmare: 
"un tip al publicistului amoral"_ 

Şi în cazul acesta ar trebui însă să ne 
întrebăm: In temeiul că,ror atribuţiuni îşi 
pennite d. Vaida să insulte pe un scriitor? 
Cine e-ste d. Vai da, ca să aibă indreptAţîrea - ..,. 

a.i ţinut d-mi d~i o lovituri de gratie chiar eu t Eu am 'primit o Bută de exemplare, pe oari 
~t prilej al maril()T sărbători, in oare se V'e'8- ,le-am împrăştiat prietinilor noştri conducători, 
teşte din u,a. impăr!too.&cl a tuturor biseri~ilor . aeriind pe fiecare volum un şir dedioattiv, pentru 
noa~tre: paec ti lmnăvoire între oameni. I a înconjura. oM-ee neplăcută neinţelegere de na-

Şi d mă ierţi, Magnifieenţă, dar eu cred, ci tură finan<:ia.ră. 
gestul aeesta princiar era cu totul de prieoa t * 

• Şi aici am groş.it, Magnificel 
Am îndrăsnit si trimit volumul şi la ad~ Mărturisesc, că am foot fQlarle eelect 11 oi 

Magnific~ntei Tale, deşi regret acum foarte mu.lt n'am trimis volll!lllui de onoare decât la ()ameni, 
obrăsnici.a, ce mi-am îngăduit'o. eari ~redeam că nu ~ vor supăra pentru ace-uta 

Am in'!lrăsnit să-Ţi scriu dOllă şira în. frun- îndrăsneală a mea. 
1 · ci O . d . .,Spunea d. Dr. V. Moldovan in Ia,'rtîcolul mt<at, tea m, un e splmeam ,. maJ lUl... $oMl ,,în d 

semn de proflmdl!: stimă" .a.şa oo,'a, dar volumul că e o vreme încoace nu mai ooteţlte eu plăcere 
era .un. exemrplar de onoare, pentru oo,re nu 86 scrisul literaţÎ'lor ardeleni. şi coneludea în artieo
obişnueşte nidiiri în lumea ch-ili.tată a ee tl'i. lul d6alo ingeni06. că valoorea un~â cărţi literare 
mite "cMtul abon:wm(!ntului." L'am trimis şi dlol' c~iar., e in le~ătură directă cu simpatia. sau a~· 
Iorg-a, Caragiale, Andrei Bârlleanu mc. şi mi-a i tlpatla c~ ,o .~ pentru t3~t.or: p'cntru. "personah
răspuns in câteva şiruri de m1,llţărnită, fără a mă tatea PO~lhcă a. autor:u~U1. ~lUNnţ<cle.s.. , 
.batjoouri _ cum ai bine1;'oit Maguificenţa Ta. _ ?,~na ac~asts" poh,hco-hterară est~ l.nr, ade:" 
trimiţându.-mi costul abonamentului pentru e- gemal.a; tot lU baz.a el d A. C. POPOV~Cl la m8.n~ 
xempla1rnl de on-onre. eu doe!j.caţja. autorului (să c~t fr:Pt pe ~g~ •. ~ 1;"()hlrne, cu l~url cu ~t. ~ 
iertat~!) ţ-t-o ŞI <'u zSI;îăClţll da1a Academla Romană ~ 

. cu indivizii obecuri ca Titu MaiorCoBcu, Nicolae 
Am avut iubotdea1.ma (lr01l.re pt::ntru obtru: Iorga et tuti quanti. Indrăsnesc să premieze şi eă 

derea vO'lu,melor literare cu f<>rta. Cui îi place să preamărcai\<'!i o - nulitate! 
citea.scă I!!crisul mou, bine; cul, nu, n',a,re deeât Scriitorul a-ce.stor rânduri n'li\, avut nici când 
să. nu-l e.eteas('ă! a~ro de "per.sonalit.ate politică" şi nu va avea 

Clara pact a ! ni(oQ odată, chiar dacă proved.inţa i"iSl:r mai lungi 
Tocmai din acest m(ltjv, la ca~ se mati aC."Ogă firul vieţii ('11 ind o sutli de ani. 

,artioolul .,Cine pierde') al distinsului seriit.or Ceeace nu înseamnă însă niei decu!Ill o "oar
p-olitic Dr. V. Moldo\'\8.u, am rugat pe d. S. Bor- tatio benewlentiae", ori un al"el la marinima eri
nemiBa, editorul volumului hatjocunt de :Mag- tidlor politici, cari analizează şi lucrările literare 
nificenţa Ta. d. uu trimită volumul decât celor ell - ciomagul. 
cari il wr cere. Să re,-en:im iMă, M.3gnifice, la ouul m.w, 

~------"--""------------------~--~ ___ m __ ~ __ .. ~/" 
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Jnorală de a împărţi, fie laude, fie hulă, la 
adresa unui mUlllcitor cu condeiul? Are 
dsu, chiar şi ca om, dreptul de a ataca o
norabilitatea cuiva? 

Am vrea foarle mult să ştim. 
N oi după cât îl cunoaştem pe d. Vaida 

- şi·} cunoaştem foarie bine --.- ştim nu· 
mai vr'o câteva lucruri. Ştim că d$a este 
mare proprietar de pământ, are frumuşele 
parale la ehi mir şi în chipul acesta 'îşi per
mite să facă ... pe idealistul, aruncând în 
faţă secretarilor &ociaţiunei "sinecura" 
de 250 cor. la lună. Ştim că este nemeş cu 
blazon veritabil. mă rog, şi deşi astăzi nu 
se mai scrie cu de, totuş are un nume foarte 
pompos prin codiţa l' Ilol.'vod" pe care nu 
,ştim de unrle a 1ŞterpcIit;o. probabil. în 
vederea injuriiIor ţigăneşti pe aari le debi
tează de o vrome încoaci. Mai ştim că a 
.Beris eândva poezii despre cari nu vrem 
să vorbim şi a tradus pe \Vilhelm Tell, din 
care traducete, "Viaţa Române·ască" dela 
Iaşi, a avut prudenţa să tipărească numai 
o mică parie. Incolo dsa a mai ţinut şi dis
clmsuri pe la a.nunări poporale alături cu 
ilusr.rul d. Dr. T. Mihli. Ar fi să mai adau
găm şi "legăturUe politice" cu cari ii place 
să pozeze l.otdeauna .. dar ace,ste sunt atât 
de "mari" şi atât de nebuloase încât nu 
Îndrăznim să ne acăţăm de ele. 

Sunt în.să toate aceste în stare să alcă
tuia·sf'ă temeiul moral de pe care să anmce 
d. Vaida insulta unui scriitor ca Il. Choodi? 
Publicul nostm cetitor va şti să răspundă. 

Cât îl prive~te pe d. Chendi, el şt.ie 
foarte bine, dar ştim şi noi, că rnzadar îşi 
agi tă copitele ilustnl1 nostru Voevod, ele 
n'au putut şi nu pot atinge niciodat1\ ţinta 
dorită. . 

In numele bisericei. Când .vieJOO; nu-i aea.aă 
şoareeii joa('ă pc mlUlll Int<lcmai aşa joad ti 
G{)ldiş eanc:a,nul insuutelor fată de părintele Tr·j· 
teant1, ('are -acum ,p~trece încă in Italia şi nu poute 
să-i rn,gpundă mai pe larg, lui. mi1'Onosiţei pă. 

tate din palatul "Românului". Ou talismanud 

Am îndrăsnit aă-Ţi trimit un exemplar de 
onoare, cu o dedicaţie de un şir-două. 

Era un act de p-olitetă şi atentiuno aCeBta, eu 
oa;rc mă simţeam dator fată de Magnifienţ.a Ta, 
pcntrueondOO<lelenti,1J ee mi~ai arătat'o în trecut 
~i ipentru deosebita onoare, 'Cu care m'ai dilltina 
pc vremea serbărilor culturale din vară, abAtân. 
du" te, pe o clipă, şi pe la casa mea. 

El'Ia c.onfirmarea unui princilpiu, care trebue 
se -căIăuzcască pe orictl om de cultură, că adecă 
nu trebue să faci ochii mici şi ~ă 6trâ-mbi numai 
decât din na.s, când întâlneşt.i pe cineva, c.a.re 
Bcrie - fie şi numai foiletoane - la un alt ziar, 
decât 8001a. pe -oa.re il eonduci tu. Era spiritul 
acela superior, pe care l'am oonstatat in atâtea 
rânduri, în disoutiiJe a."Ute cu UtIl prietin al 'Mlag. 
nifieenţ.ei Tale şi, din norocire, şi al meu. 

Magnificenta Ta, dup& !primirea volumului 
cu doojca~iaave.ai 181 diepoziţieputinţa: de a~l 
respinge, Bau de ,a-I primi. 

Respingerea era calea cea mai nOl'QcOIad, 
Scriiai cu creion 'albastru deasupra adresei viez
aza", şi eu inlegeam atunci, ă nu Te intere" 
eează scrisul meu, san d - din -anumite motive 
- nu >reai să"I ceteşti - lucru la Gare e îndrep
tăţit orice om din lume, căci nn~mi adu'C aminte 
să se fi impll~ vr'ooată eu sila. ootiTCa unei cărţi, 
fie aceea mai Excelentă chiar. 

Lucrul era in ~ea mai perfe-ctă ordine. Ştiam, 
cu a,It prilej, să nu mai îndrăsnese a Te incomoda 
cu prostiile mele şi să nu mai incerc a Te a.sigul'3 
în dedicaţie de profundul meu respect, de care 
Magnificenţa 'Da, bineînţalea, prea puţin .te lin
ch.ise~ti..~! ~. ...; .. , ,,_~... • ' 
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S<'riaorii eonteluÎ Alp.ponyi de grumaz, GoJ.di~ nu 
mai admite nici o dovadă, ci, fără multă băitaie 
de cap, îl ,.deoapiteuii" pe asesorul oon,sistori'aJ 
din Sibiiu, care Il avut curajul să rupă vălul de 
pe obrazul acestui individ. 

Cică "un asemenea om (părintele Triteoa>Du 
N. R.) nu llliai poate sba. într'un eonsistor, ehe" 
mat a sprijini în seminarii şi proparandii iubi. 
rea de adevăr \ti senti:mentuJ de cinste". 

Pentru ce se grăbeşte Goldiş cu verdictul? 
Vrea să ză:pă<'Coocă iar lumea? Părintele Triteanu 
a d0c1arat .fă kl rento-arorroa sa a.rasă va lămuri 
pe deplin chestia. Păl'intele Triteanu e pe cale 
de a n~ni în ţară .şi în chipuJ a<'e.sta - Goldiş să 
aibă numai niţică răbdare - e lpe cale şi {'.oa mai 
noml fotografie a hJâ. 

Ne miră însă cinismul cu care se atinge ace.st 
prototip al fal.şită1ii de sfinţ<>ni-a institutiunilor 
noastre bisorie<'şti. El, se-cretarul consÎJstor~ail. 

eare a făcut djn ~fintde liturghii, prin frivoHza
re.a terminologiei bisericowti, obiect de batjoourii. 
el care din tagm.a călugăriei a făcut noţiun~ dC' 
<lis-preţ pubJic, e-) oa·re a făcut hero-strat din dig
nituuJ bisericesc monit sti crealS<lă ti,nel'imoa .şi 

să r€'J)rE'zintc justiţia în con-sistor, el care un an 
de zile a at'acat fără rueinc in ziarul lui pe ~('elI3ş 
dignitar biSCl'i{'esc, pentru articolwl ungurcsc !pe 

eare e1 J'lf ~(lris --'" el, Va5i1e Goldiş, poat.e fi 00' 

<'1'et'(l!r eonsistl{)rial şi deleg1it al COOl!'lilStorului la 
institutul ulldc părintele Oiorogariu este dire<!
tod 

S'au mai întâmplat nă"ă(Uri externe UoBupra 
bisericei noastre, dar ·anarhii interne de felula.ce
stcia nu. La! rindul nostru, ne înt~băm şi noi~ 

având insă de par:t.ca noastră întreagă dreptatea~ 
. Unde-i auto:rit,ateabi.sericei noastre să pună 

l,a Jocul lui pt3 a~t\St indiyid 1 Ori numai comite
tul naţional are autoritat.e ~i saC1'O&lliUct Tabu, 

ehi'al" şi lp6'lte b.iseri~ă ~ 

*• 
Şedinţa camerei. In şedinţa de azi s'a cont.i· 

nuat şi s'a sfârşit discuţia, pe art.i('ole, a bugetului 
ministerului apwrării tării. 

In Şf..dinţa. .do mâne se va intra în diseuţia bu· 
getu]ui ministerului de finanţe. 

-
Din ncuorooirc pentru mine îD.să~ ai reţinut 

volumul. 
, Şi ai reţinut, prin urmare ei dedicaţia. ' 
. Pentru ce însă, Magnifice domnu!le, - iartă

mi întrebarea - pentru ee 00 binevoit a-mi tri. 
mite şi banii pentru volum? 

. Căci chestia se încurcă f(larte mult cu aceat 
lll!aje.static ad financiar Iăsâ.nd nenoTocit.a mea 
"dedi-eaţie" ml totul in umbră, 

Ori, 'poa t-e , MagnHicenţa Ta, în toduil găirbă
tori]or a.i confuooat· d.edioaţia a-cclI..'lba., cu felici
tările de Anul nV1l ·ale factorului postal sau ale 
homa'rului, cari impli-că şi o uşurare a portmo-
noului, cu câ.t-eva ooroane? 

M.agnificenta Ta, trimitâoou-mi pretul volu
mului (ram trimis deja librăriei edH(larn, căci 
nu mii: priveşte), ai ajuns proprietarul acestuia. 

Rămâne insă -dedicaţia nCU(lrocită. care nu 
mai are nici un -'iens, fiind \''Olumul ac hit a t. 
- şi pe care imi ioau voie \Il! () retraeta, fiind lP r o· 
p r i e ta te a rn e ·a. 

Dacă nu te 5Uiperi, Magnifice, mi-aş permite 
o moocsti!: propunere pentru salvarea sitll'3Jţ.iei: 
rupi p.a.gina IfIrimă, ori tai cu foarfecile dedi-ootia. 

. Altfel bietul meu VO'lum, pe ~ care Ţi l' am tri
mis cou gânduJ c-e'l mii cUMt, Tfl poate aduce în 
mare incurcăturii:. 

V'a ajunge în mâna eine ~tie cărei celebrităţi, 
şi Te "il întreba, ~ine ştie când, cu un aer de gfi· 
dare: 

- Cum asta ~ Tu primeşti exemplare de 0-

noa/re •. cu de.dicaţii. dela astfel de ... oa.tneni 9 
Pr<im.iţî, Magnificentă, şeI. . 

AL .Cillra. 

.. .. dl1 

Edul!·~'~ " . 

Cu r 
Lugoj pu 
justifică 
vitatea a 
ani trecu" )- ~i: 

Intre a~eie, 

16 Ianuarie a 1012 .... 

Dolitică" • 
i, organul dela: 
, fond in care îşi 
li şi arată acti~ 
cursul celor 11 

,elul" spune ~i ur-
mătoarele: / 

"Am ţinut ca organ de publiei'tate al ne 
facem datoria ca educalc;ri în ale politicei, căci .. 
ne-am dat în fiecare moment seama, că suntem , 
încă un popor începător în cele politice, care " 
încă nu wre un trecut sigur cu o tra.diţie poli,: 
tică lămurită la activul său. Cei mai mu~ţi, 

cari împlinim astăzi roluri (împlinim rolurLl)' 
in conducerea politică a poporului român, sun· 
tem încă fii de ţiirani (cum încă fii de ţiilrani ') ~ 
od fii din părinţi, cari s'au nă·scut încă io- I~ . 
hagi şi prin urmare avem să creiăm condiţiila ... 
unei şcoala politice, care ne lipsea aproape cu; 
deshârşirc. Şi rolul acesta educativ al pr€r$ei 
noa'stre Î11Că nu este împlipit. Mai sunt în cu
getarea noastră p<llitid multe de lămurit şi in 
simtirea noastră multe de implinit ... " 

Numai stărulm asuplla inexactităţit 
că "cei mai mulţi, cari împlinim azi roluri 
in conducerea politică a poporului român 
suntem încă fii de ţitrani"; însemnăm nu· 
mai în treacăt. că, întâmplător, ,azi nici 
unul dintre aceşti conducători nu este fiu 
de ţăran. 

Ne vom opri,. tnsă!, asupra unei alte 
părţi a rîndurilor citate, în care d. Dr. Va, 
{er Branisce - căci, fără îndoială, dsa este 
autorul articolului - spune că "anI ţinut 
sit ne facem datoria ca educatori în ale pa' 
litieci ... căci suntem încă un popor începd: 
for în cele politice." 

După izbucnirea conflictul!.U.- pro.llO
cat de alţii" dintre "Tribuna" şi câţiva 
membri ai comitetului executiv, d. Bra
nisce şi ziarul său a.u grăbit să. se asocieze 
color cari ne acu~au de tradare. D. Bra
nisce a Iost chiar cel dîntâi oare ne·a făcut 
lrădători pentru numărul unguresc alui 
Goldiş; d. Branisce a fost acela care a fă
.găduit că \~a sta "la pândă" pentru a des
coperi şi cea mai mică tradare a. "Tribu~ 
net". Şi tot d .. Dranisce ,a fost omul care,., 
n' a voit să iee cunoştinţă despre infirma· 
rea 8'cuzelor .ridjcate imfotriva noagtr~ 
ba a tăcut chIar şi la acuzele ce s'au ridi . 
oat împotriva Dsa.le, fără a încerca să le 
infinne şi Dsa. la rîndul său, cum a făcut 
"Tribuna". " 
, Din multe părţi s'a ridicat împotriva 
D.sale acuza. că pe vremea aleger.ilor ge
nerale din 1910 a avut tratative particulare, 
privitoare la alegerile din Caraş·Sevorin, • 
cu omenii guvernului: s'a ridicat împotriva 
Dsale ac:uza că în cercul cel mai românessc 
al S ascf'Î-m on tanc a sprijinit candidatura
gnvernmentalului Duca, împotriva căruia 
conducăt.orii români din comitat nici n'au 
pus contra-crundidat, deşi la alegerile din 
1906 în acest corc cu.rat românesc candi
dahll român reuşise cu mare majoritate. 

D. Branisce a tăcut, cum a tilcut, in 
acoastă chestie, şi comitetul nostruexecu- " 
tiv al cărui membru ('ste şi Dsa, A tăcut 
chiar şi d. Dr. Al. Vaida, acest vajnic apă
rător al partjdului naţional român - îm
potriva "trădătoriloru• 

Şi mai mult. Inainte cu vre~o 10 zile, 
d. Dr.' A urrl Vlad l'a somat, în "Românul''. 
să se justifice în faţa acestei acuze. Câteva 
zile în urmă s'a publioat, tot în "Românul'" 

'. 
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o somare şi din cercul electoral al Sascei, 
Şi d. Br'anisce a tăcut şi continuă să tacă. 

Şi acum revenim la articolul din frun
tea numărului de anul nou al "Drapelului" 
şi-} întrebăm pe d. Branisce,' Aşa înţelege 
Dsa "rducarea p()litică a Românilor"; o a 

/ 

ridica acuze împotriva altora; a nu fnre· 
. gistra infinnarea lor şi a tăcea. la acuzrll 

ce se ridică împotriva sa proprie? 
. Şi-l întrebăm şi pe d. DT. Aurel Vlad: 
. va şti să tragă consecvenţeJe ce se impun 

• * •• 

presionat vădit pe distinsul luptător. care 
a deelarat. că va duce până în capăt. ne
Înfricat de nimic, lupta impotriva minciu· 
nei şi a oorupţiei morale care s'a înstăpâ. 
nit în viaţa noastră publică. 

Cu acceleratul de 12 d. Goga a plecat 
la Sibiiu_ 

"o..-:===..~ .... ============-==_.~, 

... 

Pq. I 

Noul guvern .. 

i J, .. : in urma tăcerii elocvente a dlui Branisce\ t membru în comitetul nostru naţional? 
Paris, 13 LaillU'8:rie n. 

Criza ministerială din Franţ.a sIa 8fâr~it. Du
pă tratative ~i combinat,ij de câteva. zile, Fa.
II i e r.e 8, 1))roşe.dintcle repUJblicei, 'a insiireirualt cu 
llulcătuirea noului cabinet pe P o i ne are, care 
Il primit misilUnoa şi a inceput tratativele cu bă!r
baţii politici. 

Paris, 15 Ianuarie. - Noul ministJru-pr~
dinte Raimond Poincarre a terminat tratativol{\ 
cu bărbaţii politici şi a reuşit să alcătuiască cabi
netul, care va fi alcătuit din Poincarr-e, miniatru
pr~inte; Bn:and, mini&tru de jUIStiţic; Sleeg. 
ministru de interne; M illerand, ministru de ri:!
boi; Delcassc, ministru de mmrină; Klot%, mini· 
stru de finanţe; .Jean Dupuy, ministru al lucră~ 
rilor publice; Pams, miniestru de agricultură; Le
brun. ministru al 0010nii10r şi Leon Bourgeoill. 
ministrul muneii. 

.~~----------------------------------
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Anul nou În Arad. 
Arad, 14 Iunmirie. 

Anul nou a fost" sărbăt,Qrit cu obişnuita 
solemnitate în Arad. Dimineaţa ,s'a cele
brat sElrviciu divin în catedrală, prin părin. 
t.eh~ prot.opop V asil r 13 clrş. cu· asi~tenţa 
pre-oţilor G. Badea şi Traian Vaţl~an şi a 
diaconului DT. I~. Iacob. Predica ocazio
nală a rostit-o în faţa unui număr mare 
de credincioşi părintele Traian I" aţian. 

După sC. liturghie, credincioşii, cler şi 
mireni, un mate număr de cărturari şi ţă. 
rani s'au prezintat. la aula episcopeaseă 
pentru a felicita pe P. S. Sa Episcopul 1. 
LPapp. P. S. Sa a primit delegaţiunea 
credincioşilor în sala festivă a aulei epis, 
copeşti. Intre cei do faţă am remarcat pe 
dd. Dt. Nioolau Oncu. Roman R. Cioro· 
gariu. Sava Raicu, Petru Truţia, Vasile 
Beleş,' Dr. Sever Ispravnic, Traian Vaţian, 
Dr. L. Iacob, Dr. G. Ciuhandu. Ioan ~\ol
dovan. Dr. Ioan Nemet, Sever Bocu. Iosif 
Mold~van. G. Bodea, Cornel Lazar, etc., 
t.oţi reprezentanţii consistorului, şcoalelor 
şi a parohiai şi un numeros public din Arad. 
In nu::mele credincioşilor l'a felicitat pe P. 
S. Sa. directorul s·eminarial P. C. Sa Roman 
H. Ciorogariu. 

o P. S. Sa Episcopul, plăcut impresionat 
de aceasta manifestatie lmanimă a socie. 
tăţii din Arad a mulţumit în termeni căI: 
duroşi celor prezenţi, indemnându·i la iu
bire şi pace frăţea.scă. la rrnmcă şi la alipire 
cătră biserică şi neam. Făcând alusie la 
dureroasele sfăşieri din anul ce a trecut 
şi·a, repet.at sfaturile părinteşti din pasto. 
rala dela Crăciun, exprimându-şi năoejdea 
că În a'l1ul ce vine se va restabili pacea şi 
inţelegerea, fără de care o societate nu 
poate să propăşească. 

Publicul prezent a făcut ovatii căldu-
roa.'>e înaltului prelat. . 

După această recepţie -p. S. Sa a pri. 
mit vizitele roprezentanţilor autorităţilor 
civile şi milit.are ain Arad, cari rau relici
taL Un mare număr ele fruntaşi au fost 
reţinuţi la dejun. în. aulă. 

• 

CriZla ministerială a izb-ucnit in urma unui 
conf1iC't ivit în comisiunea eenatorială însărcinată 
fU ex·aminnrNI. acordului franoo-gel'man. 
. Această comishme, compusă mai in tota,lita· 
te din oameni politici cari au guvernat. Fra.nţa, 

Cronici litararl. 

Cum s' a stricat limba ro
mânească 7. 

De Dr. AL TiUlfeIeL 

foşti prim~minbştri, foşti miniştri de externe, nu (Urmare}. 
e'au mărginit, oum a. fu{tlt· Oame:M fran-ceză, a 
ex.amina acordul insine, făcând criticele .sale in Negreşit: că Gsa. n'a 'întrebuinţat neologisme 
:privinţ.a .avantagoeJ.or ~i oC&3:vantagelor C4l pre- latin('\Şti ca fastidiu, care cuvâ.nt 'împreună cu 
zintă, şi pe urmă pe ~alea interpelArei .să; se fad cele analoaga stă înmormânt.atîn lexiconul lui 
critoi-ca Bctel-of guvernului. }~{)ştii guvernanţi ,Sli Laudau: şi Maxim, ei a preferat ireproşabilul ro
Frantei, şi în special teribilul Ol~eneeau. cu- mîinQ8C "plictiseală", cuvânt, ("'U ca're s'a degaă
noscut,ul pe Vfc.nJuri ca re.staurator de ministere, lecat ni~i Dragoş nici Neogru Vodă peste Carpaţi. 
au ţinut, ro oameni demt'8Crie, .să ia la refac nu ::Ii a fotJs adus in ncalabaliic/ll", dela Stambul, deo-
numai pe uctllulliminiş-trii, ci pe toti aceia cari datA. cu adorabilale cUtyinte aşa de drage DOm111l-' 
în cursul ultimilor roce ani IiU luat o parte ono lui LahOliary CIl: caraghios, chilipir, cl1imir, bac
l'ocare in tratativele ce .'l'au urmat în chestiunea şiş, temenele. bucluc, cerşaf, prostir, geamlâ,', 
waroC!ană. matraprlîc, ciorbalic, taman, haram, hatir, c1t.i.-

Re ştie ('ă JUiles Cambon, ambasadorul Fran- brit, etc. etc., in contra cărora d. Lahovary nu 
Dumai că nu protesteaza: in literatura românoas

ţei la Berlin, ind de pe di.nd minist-erul Monie că, ci unora le dii o largă între.Gujnţare chiar in 
se afla la guvern, cu d. Crupi1a, ministerul de textul 'studiului u:lsale critic .. ' Aceste <!uvinte încă 
exterlj('. intrase la Ki.<sslngcn in oonventiune cu ..J .J. n'au tJrecut Carpaţii şi eu oonsiucr Qe 000. mai 
d. de Kiderlen, ministrul de externe al Grmaniei, 'Jc.îirboasă 'profanare li limboi noastra 'JW care o 
<,u privire la ('hestiunea Marocului. tac literaţii şi ziariştii ardeleni cari intrebuh

In inter·ml.ul acesta cade ministenll MDnia. ve·ad de dr-agul uni.Mţii limbei, a cos te dojecţnni 
După ciid{)rea ministel"'Ului. oonverzaţ.ia Frantei dela 8tambua, semnole unor tÎ!mpuri triste pen
c'u Berliml] ij'a întrerupt. A mmat, se "tie. tri- tru naţiunea noastră. 
miterea vR6u]ui gE'lrman La, A gadi r. 

Comisiunoa din Senat'll1 francez a voit fii ,tie In ce priveşte revolta dsale IÎn contra cuvin-
dad d. Jlll€6 Cambon 'a vorbit la Kiseingen de t.elor stipendiu, egente, fede, elemosină etc.. ar 
co-mpe'l1l.saţ,i'tlul in Conp:o şi dacă d. Cnrpi, minis. fi chiar ridicol ,să mai stăm '<le vorbă, deoarece 
tru'} de externe de at'unci li fwt pus în wnoştinţă din toate aceste cuvinte moarte n'au ,putut fi în
de a-een8t a. '1iate decât "slipenditt" care !Se într{'!buint~ad. in 

Din 'atitudinea dlui Crupi prurl'a eA şi pe vre- Transilvania in 100 de ,.bursrl" (vranzuţ.oI}te = 
me.a ministerului Monis nu era unitoate de vederi pungă). Dar ou dnii Laurean şi Maxim, ci chiar 

limha statUJlui ungar, care pe timpuri era cua 
ei {'ii cony('rzaiiunile se tţrmau in dosuJ rpe.rsoa- latină intrebuinţa aoost tormin t('{'hnic de ,;St;. 
uclor ofi~iale. pendiu", şi IllSt.fol l'au adoptat şi Românii. Do alt-

Acelar;.i h]('J'IU c/)misiu'Ilca 8eruatoriall a căutat fel cuvântul "bursă" are şi un înţeles comercial, 
să impute ac tu ttlu1u:i guvern. D. prim·ministru pe când Stipendiul .e special pentru aj utoral stu
Cail1aux a $ţ'U<l pe onoaTe ('ă totul g'a urma1 în dcntjdor sAr.aci şi meri~oşi. 
regulă. D. de Seh-€'-s. ministrul de -externe, prin 
atitudiu{'oa sa. în urma intel'O~a:torului abiluJui Asu,pra Q1"tografiei etimologice d. Lahovar~' 
Clmencea'll. Il părut di dezminte pc prilnml său mr -discută, ci caută 'Cu ajutoru:1 ei 'Să ahimono
minÎStMl. De a<'i provine o{'misiune-Il lui. ~ască cuvintele româneşti ireproşabile -ea: Il cu· 

D. Cailkl11x nu şi-a iperJut '€>Chilibrul ,i cu teza, intâiu, călcâ,i, puteri, deplin, cad se 'SCriau 
toat-e şican(\le eomieiunei ~enat.oriale 18'0. hotărât c-n ortografia. lui Cipwriu cotedia, autaniu, calca
să IDl'argii înainte. C1l o eondiţ.ie, ea să 11l1ibăl ca Ili·u. pot eri, deplen. Dar nima 'Până la 'Ii. Laho
ministru de externe, pe d. Delcas.se. cel care după ·.~a.r~·n'a avut pr~t.enţiunea să le 'pronunţa' p!."e

tmii politiciani 'ai Franţei prin acordurile eaJc C1.1in erau 'Scrise, intocmai proeeum nime nu pro· 
flublice şi Ee<>r{\te -{'oU Anglia, Spania şi Italia, ~ nuonţă ao liwrflm. Bordeaux. Châteaubriand. SIr'J
incurcat chestiunea marocană. pe care tot el ar fi kespea.re etc. Este dar o culoare fal!}ă ,în care d:la 
eapabils'o des~rce. :;::: ~~~w~~~~~:tlvinte 1lerioase în o ortografie 
. ]}upă multe rugăciuni. Deleasse a ;primit, dar 
'u p'Utl şi -el o oondiţ.ie. anurne. ea la mini'8tenr1 de ' Fiindcă 6u'ntem la cootiunoo .ortografiei, gă· 
rnariniial cărui titular meritulOS a fost 'pânl a· ~c că fonatismul falş de azi în ortografie t'Bte 
euro. să ,s·e Ţ>uje tm om -cs,re să ~ontin'1le opera a-a. mai 'periculos pentru limbă de cum ~ra etimolo
:' :D. CaiHa'Ux afirmă printr'o Dotă QOoml1nicată gia, nu cea est-re mă il lui Cipariu, ci c.ea mode

. Poetul Octavian Goga. aflâ,ndu-se în pl'Csei. că i-a foe1 im'Posihil să 'găseas-că omul pe rată a Academiei Române înainta ode 1905. 
Arad. numeroşi amiCi ai săi. l'au căutat la ('3,re rar agr&a d. IX-lca>ss& ~i care să !primead Sufl{\tul unei limbei zace in partea armoniva
hotelul ocla Crucea-Albă, adueându-i orna. ministerul <le marină. A{,f"Sta {'$te 001 plltin moti· să, in partea mU!zicală a ci, care aste exprimată 
giul iubirii şi a devotamentului lor fără ţ"u} pe care'} În:voReă d. Caillaux, pentruca 9ăJ~i de cătră cartile vocale.., mai mult sa.u mai putin 

, . M f Ne%inte demisia in mîinile vr("!Şoointf'lui Repu- iÎnchÎ'se. P€Illtl'U arest !fiotiv cea mai înaltă treap-
margml. J.: ani estaţia d~ ~irlll)a.tie l'a iru- hlioe.i. '".0- .. ~-_ ••• ~-~-_. o tii d·e· cultivaTo a limbai este armonisarea ei pe 

~O-c-,a-' .,-z-j e~. 1-' ~d-" e~J"';"C""";');;;"'U-l-.n-' p-,o -ă-r-_ a-·-t-' .. -fn-:·-o-1....:..-!-il-e-~~! -~::~f-Î~cr-~-!-~-~u-j~~-a~-.~-~:-~;-n~-~ -:-. = 
Ofn. cauza producţiei. aburde.ll[e poţi alb pentru P~uri'r.· ~Ieoltlr{i tiăv.:te ..... __ . -- - de preţ. - - -. 

~il. ~e SI' k a 11'0,1 B'" 1 !.bric~'~ .. de~ l\1arosvâsârhely , == Iare asortiment in trusouri pentru mirese. = 
lipsi la. .• , mobHe In . Phtfa hft,bca7i·t& 1(1. • La ~(re din pr01flrtetc tr'mit.e IIogatul catalog ilUlttet· 
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8<'ua muzicală 'in acelaş timp cu ridicarea valoa- de toate ti nu poate fi cântat pe un ton inalt, 
l'ci cuvântului ca gândiro şi ca sentiment. Numai e-I rcbuie transformat in rocaIă deschisă fi anuute 
~tfeI limba progresează vieţuind. O limbă care În "ocala de care 88 apropie mai mult foneti~eşte. 
se gândeşte fără să simtă, e o limbă biltrâ?ă. c8Ire Trebui~ să a~'OOntuiez aici aost cuvânt fonett~eşt~ 
a renunţat .'lă mai producă şi pentru \'laţa de întru rot eu sunt cu desă'lÂ1'ţ!ire in conra tterlerel 
mine. Ea treoo în domeniul trecutului ;a~te etiffi{)logice deoarece aceasta nu ooreapunde. C!l 

Bunt limbile cla'Sioo. limba t'ie. Numai fonetiemuI ,poate ~a exac~ltl'-
. . " tea scrierei faţă de limba Vorbltă, 8Crlerea ehmo-

Limba vie ese limba patimt!<>r .marl ca~l toa~ I logicii greoaie e fr UIllloa să, f!cientifică, îţi resoo
I!(l nasc pentru a lupta spre ~ăzumţe I~arl, ca l~ letjte toţi strămoşii din -sarcofagele lor de ~atr~, 
deal, !!Cuză toale mlşcănle A vlt~le, ea l~tr.upel\~ă dar pentru noi, popoare tinere in lla'ta scrlerm, 
toate armoniile, le toarn~ III flrme. arhst:~ dm 'oostÎtue căt~ iUHuportabile pe calea progresu
ee în 00 mai înălţăt.oare ţU 10ooncretlooază lD ceea 'ui cultural. Pentru noi e ·prea tirzie, neînţelead 
ce noi numim muzică. de toatA lumea. 

• Muzica .oânt.area est.e -darul 001 mai pr-eţiof! Dar ca d întrebuinţez cuvintele dIu! Laho-
CU eare m~e~tria divină l'a perfecţionat pe om. nrry limba nu se decretead din biblioteci, deci 
A'1 pune cugetul şi si;mţireain cele m~i ~rtjsti?e nici' oootiunea fon~ti~,ului .limhei nu llep?ate 
note muzicale aste ChlntEMenţa cultulUi fIe aoola rezolvi în moo ştunţtflc dm douA trăsătun d(' 
a.dresat iDumn~irei, fie alun' fiinţi şi eonoop- condei eum.a făcut Academia Rominl anume: 
ţiuni de pe prunânt. Ia înce'putul şi rinitul cuvinlel<Jr vom serit i din 1, 

A cuiltiva limba în! .sensuf ca <să oorespundJ 
artei muzicale supreme eate 001 mai inalt ideal 
al fiooArui p<ipQr. 

Ortografia eate chemată fi! inloone,a&că 'Serie
l'~a sunetelor limbei vorbite, dM" mal alea 8ă 
poată eterni1Ja oonoepţiuni1o inalte ale limbei şi 
ale artei. 

Partea grea, di8>Onată in realiB~rea ~~tei ce
rinţe aunt sunetele inchise ~a ă, a, mal alee gu
turalul li este o piedecă de noinvins în cultivarea 
mllZicală a limbei. 

Limba noastrii îl are pe â din ciocnirea ei ('ll 

limha sla'lii in special cu cea hulgară, ~a d dacă 
cetitorul a ~bservat in .aceilt studiu critic al meu 
vr~n reeentiment faţă de slavi, aceata a luat 
fiinţa "pentru disarmonia pe care a semănat'o pri!1 
cuvintele lor şi prin sunetele lor ~acofonioo În 
limba noastră atât .de frumoasă, atât de &CIl1oră 
in conoopţiunea ei. 

Cu toate aoostea aunt multa probe că în foarte 
Irequente catmri at'68t â n'a luat formă guturală 
oomplectă şi că a remas mai mult o vocală des
chisă. decât închi.'lă. Cele mai multe forme închise 
le găsim în Basarabia in Mold{)va f}Î in Banat 
unde influenţa slavă a persistat mai apăsător, pe 
când în Oltenia şi in unele regiuni muntoase chiar 
in Transilvai-a avtm forme mai deschise,mai mu
,icale. 

(k-tografia etimologică Jn]oonea foarte mult 
deiChiderea sunetelor muzicale pa când actuala 
ortografie a Academiei le inchide şi mai mult 
după un calf,pOO egal, fie piciorul mai mic, sau 
mai mare, mai subţire, Bau mai gros. 

Voiesc eă zic cii noi posedăm cuvinte cari îu 
·unele părţi se pronuntil cu â şi in alte părţi cu 
vocală deschisa d. e. aşişderf'4 şi aşâşdere.a; CI ti.nti 
şi a tin ti, alipi şi atipi, auzi şi auzî, CI buşi şi 
b~î, cânlar şi căntar; câte doi şi căie doi; câţimc 
i}icăţime, a ceterî şi a cetera; a cârâi şi cârăi; 
,oT/sinţi fiii consimţi a eonţânoo şi a con tin ea ; con
ţinut; a cosi şi cosi; a cotoro,sî, a colorosi; cuţ,it 
,i cuţit; a fărâma şi a farima; a fâşâi şi fâşăi; 
fâfâi şi fâţăi; fâscâi şi fâstici, frînghie ~i frin
ghie; a gâfâi şi gâ(ăi, fi gâqâi şi gâgăi; gâci şi, 
ghici; a hârâi şi hârăi; hârdău şi hărdău, hârsâi 
ţii hârşii; înger şi inger a l.ăţî, şi a Uiţi; lumânare 
.,i luminare; a mângâia şi a mângăia; a mânji 
~i a mânji. mânătârci şi mănăfârci, a mârâi şi Il 

mânJi ,mul.(âme şi multime, nebântuil, şi nebăn. 
luit, nenblânzît şi nenblânzit, înbunătăţire şi _ 
lire, a pârâi şi a pârăi. a râqâi şi 'râqăi, săvârşî 
:}j să1.'ârşi; sămânle şi săminfe, scociori şi scociori, 
8fârşl şi sfârşi, a tânji şi tânji, tânăr "i tiner, a 
vâjâi şi 't'âjăi, a zâzâi "}Î Il ~âtăi ş. a.pe <.larÎ nu 
le-am putut spicui. 

Această cicatrice adâncl şi vecinic dureroaHă 
a limbai noastre, acest â. disonant poate fi redu!! 
deci din multe cm'inte prin l!împlă ortografie 1i 
inloouit eu o vooală mai deschisă cum t'ste ă, 8!lU 

cu aHa cu totul desehîsll:, foarte mnzicală: , (mi). 
Este mare deo-sebire din punct da vedere mu

&ical pe ce notil punem noi pa â. sau pe i. Inainte 

iar 14 mijlocul cuv1ntelcr i din a, afari de fur
melQ cari dorh'ă din infinitul in i ca: a lCoborî, 
,.coborînd a i,uori, ',vMit ( fii nu, i~'Vorât cum 
s-erie d. Lahovary la pagina 28, linia. 10-a şi cum 
păl:ătuesc foarte des mulţi tcrietori (uu tipo-. 
graii cari urm~i ortografia. academiei). 

Ori cine ~ ar flu'9ţine, t~bue d reeunoa~i1 
el gu-turala â, i, eete Q parte anatomiei şi fisio: 
logică a unei vocale deschi.se ooriispunzătoare !fI 
că ea s'a depărtat mai mult, "au mai puţi'R, de 
100asta vOC'ală mamă. Vocala guture]ă aparţine 
deci unui matri.moniu care uneori este foarte 
uşor de recunoscut, iar aJtoori pără9înd cu totu] 
matlrimoniul etimologic a intrat în matrimoniul 
altei vocale deschise. 

A afirma că toate gut.uralele â dela mijlocul 
cm'inteI<>r şi-au părăsit şi s'au depiIrtat cu totl11 
de 'locala mamă desehi"Să este Q lipsă de pătrun
dere a fieiologiei fooeHsmului. Fonetica nu este 
resultatul unei reguli gramaticale ca etiJll()logia 
cuvinteloo-, ci osta o adevărată manifestaţiune 
vitală care'şi are Un organ, laringele cu co)'zile 
voe-ale, ,qâttti nostru, gâtuI romanului şi nu .... 'On
deiul. Condeiul, literela, sau, cum ii place -dlui 
Lahovary, slovele, sunt numai ni~te instrument",~, 
scule inerte a'8Cl"Vite gâtului fi limbei noastre, 
cari ta rândul lor sunt un serviciul eroorului. 

MUJica vocală, aceasta regină a fonetiooi în 
ooncepţiunile ei inalte de armonie divin' nu ad
mito sunetele bastarde cum este acel â, cel mult 
admite 8eJllivooale cum este ă prQnunţate ca 0, 
dasr în locul lui fi ori de câte ori vocala e înaltă 
(din cap) pretinde o altă 'locală d~hi8ă, care 
fireşte nu poate fi depărtatil nici ca valoare fv
netică nici ca valoare .de înţeles de aoea a Cll'vâll

tului respectiv. Celelalte limbi neolatine H intrtl
pretează pe fi cu e d, e. itulianu1 zice rumen'l. 
firanoozul 'roumaine, 

A fixa ortografia in felul academiei eate de 
noinţelcs. Cuvântul rîd, pe care ortografia Ac.a. 
demioo îl scrie CU â: râd, când va trebui să-I cân
tăm pe ~oarde înalte, vom zice: rad? ori ridf cu
vântul râu" cum il vom cinta rauY ori riu? Cu 
wtul altfel stăm cu cuvintele plâng, el va fi cu 
mult mai puţin alterat pronunţ.ându-l în cânare 
plang, decât pling. 

Din aceasta disooiere a voealei gutunle re
~ultă că ea se formează ~n gâtuI nostru in donl 
moduri: 1) o guturală mai adâncă. posterioarif., 
eu ajutorul unui număr mai mic de vibuţiuni ~i 
prin o prelungire a oorzilor vocale; pentru emi
siunea ei lărp:impân~ ]a 001 mai mare volum cavi
tatea fBlI'ingelui, cum e in cuvint(lle: plâng, mâna, 
bâr%~i, câst, gâde, dâră, dârmon, gâze., sânge, A 

r.ârt, mii etc., cari evident se deschid şi să Înehid 
din a; ,i 2) o gulurală mai superficiali!. ante
rioară, care se formează de un număr mai mare 
de vibraţiuni ale oorzilor vocale, prin 
apropierea lor mai intimă una de aI~a 
fi prin o 1lCUrtare mai mare a lor, iar far in
ge1e nu e lărgit aşa de tare, .sunetele eşind mai 
deadreptul din gât, -cum este în cuvintele: amdrît 
ruvîrli, aşîşdert4, 4Şă.cdmân'. o.rtâmpdra. atirno: 

.-1 CI nevoi r "te I-l 

s. ca""plre 
in r Iltllllin', 
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a ţine. atipi, (ltinti, brîu, ~hion.darÎl, II eonsi.""i, II 

conatringe, a conţine, eri,ni crt,ământ, cuţi( eu
vînt, fă.rîmă, fîş 1,6, (în oposiţie cu fd.şit), fiţ~, 
fîn, frăminftf, frînghie, a ghîcj, Mş! (1 8e hii, M. 
răi, hirleţ, hăţina toate cu.vintele care 88 inooep eu 
1,7\ ,t îm, intîmpla toate C11\'intele terminate in 
mint, lumînare., matili, modilcă, modirlan, tn(I. 

ghindeaţă., mită, motîrcă multime, orindui, pă
mînt, pdrîu piră, pîrte, pirlea" pirli( pîrjol, fXJ'" 
pîrtxu:, rinced, rîie, li rijni, rînd, rîpă, ris, riu 
8cUîr, a săvîrşi, a sbici, a sbirli, II sbirnăi, si.L
mînţă, simbure, sin, 8Îngeap, singur, sirgui, Ri,.· 
md, sită, stîng, a stînge, sfingen, stirni, stîrpi, 
~trînge, a$trică, svirli, svînta, tărîm, tărîş, Urta.n, 
fîmp şi toate d~rivatele lui) tîmpla,. tirg, ti,." ţi
rînd, tină, tigan, ţintă, tinfar, ţinlirim, tinut, a 
lipa, a ţirăi, ţîţă., ţîţî1ld, a tinti, a ţivli, a tÎ#'la. 
ţirconic, ţir tipar, urit, a vîjăi, vind, vînat, vin~ 
dut, vintare, vînt, a vintura, CI vîrî, virf, virtos, 
virtej, vise, Il zimbi, !imb-ru, zină, sid, nU, f, •. 

" 

Am uItat aici numai cuvintele cari conform ., f' 
regulelor ortografiei Academiei Române trebuie -'1 
811 le ooriem cu â şi cu aceasta facem primul pu 
Bpre 8t1ricarea adm'ăratului sunet al guturalulu.i i. 
.Cultivarea artelor noutre ne cere pe cât se poa~ 
cit-i punem la iliapoziţiune ~i limba roetită şi seriiă 
in aşa fel, ca acea.ata. să nu fie o pooecă pentru 
intrupal'6a artei. Dacă ind. \'om serie rtÎ8 in loc 
de 'r-M, râu în 100 de riu, râpă în 100 de ripd, .tân 
~n 100 de sîn, ca vocalii deschid a eoalei artistioo, 
vom ajunga că in loc eă se amelioreze, si[ se armo-
ni&eZe disonantul â <le azi, "0011 perde şi pe i mai 
duk-e, trans:formându'l în Il profun-d, greu, 

Nu mai \"QOOC să in'tru in amănunţirea erorilor 
de in~l~ 00 pot fi provocate de lipaa de &eIllllul 
CGrcUiUflex de pe o vocală, ce dos vedem pe afilje 
.'lcrise numai ("u majuacule. Ce deosebire este intre 
.,111,sul fetelo-r" şi "ri.sul fetelor", intre "pară" ~. 
"piră" adecă pâră şi pîră şi multe do aooate înţe
lesuri rele, unele chiar titup.ide! 

Am fă'eut aoeat intel'mez.ro, întrerupând oonti
nuarea criticei mele asupra broşurei dlui Lah:). 
vary, pe1l'tru ea să am cu un cuvânt ms..i mult in 
combaterea unor cuvinte de originiI alavă, maghi.\
ri ~i turcă, cari desas~rell2:ă coardele vOO&le 1l14L, 
sărmAnilor noştri artişti cântăreţi; pentru a le 
vani în ajuror am emis aici pe scurt tema ~oou~ 
blării lui â în i, 

Fixarea ol"tografiei de ci1tri1 Academie faoo 
PM"te din marea operă de fixare a limbai lîterare, 
ea are o C'tloflnă inrîurire asu.pra poeziei, care este 
forma cea mai artistică a limbei. Şi fjjn<ică tut1l-
rOira ne es'te scumpă limba, ţli fiindcă pe cultivarea 
~i pe conservarea ei ~ bazea,ză vitalitatea neamn~ 
lui romiinese, mi..am luat şi eU curajul, pe oare 
îl are dl Lahovary, ba poate curajul meu este cu 
mult mai m·are, să apiW nu numai ~uvintele, (lj 
şi sunetele din cari sunt formate -cuvintele limbo.i 
române. 

,Cine porneşte din ură de neam, din uril de 
religie in contra 51avilor, umblă pe căi 8'rOfite 
şi nu aduoo nid un serviciu bun limbai româneşti. 
Principiul dela I!are trebuie să pornească fieca:-e 
litetrat, fiecare filolog, ba orica scrietor este fru
mosul. Azi puţin mai 'pu't-em esclude din limbă 
cu paBaport străin. A faoo procoo cuvintelor străine 
este o utopie, a nu aodmite neologismo nece&ue 
este o pedanterie îngustă, dar a nu utiliza de<'.iit 
eeeaoe este frul1lO8, ar,monioe în limbă este adevă. 
ratul cult al Jimbei. Cuvintele diiJOnante ali: fio 
pilrii'llite ,i ca ori<le lucru lăsat în uitare se vor 
perdo. de .sine, <lupă cum vOOl>ti dI Lahovary s1 ne 
păritsnn unele comori ale limhei in &chimbul cu
vintelor din oeasloave de origine sla.vl, greacil 
ete.) dar absolut nooulti v.a.bi le. ) 

. Despre aOOBl&ta vom di6CU1.a mai pe larg in 0..1. 
1I1!-01ele urml1toare, . 

J 

(Va llr!lUI..) 
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16 Ianuarie n 1912 

RjYIŞ din Beia$. 
lA VI .• conferenţl. - Academia română ,i poe
.. popora1ă dia Bihor. - Ponduri pentrq. Casa 

Nationali", 

Beiu" 12 ltunuarie. 

Oonf{jrcnţa a VI-a a doe,:>.pilrţământ1l.1ui "As
trei" Il ţjnut'Q M. Luoian Bol{~aş, • doua zi de 
(]răoîun. 

Inainte de a-şi desvolta interoeam.ta eonfe
ren,l1 "DeLa k-agănul culturii mediteraue", a pa
l'errtat in tl'nnini du.îo~ pt.l bunu'l romîin 0llre Il 

f.()'~t Alexiu A r -el (! 1 e a n, pi1dă de muncă ~i onos-
1tt..a.toO - vn"Clnj~ă dea fi unnată de toţi, cei de 
~u.'\i ţii cei de jos. 

Pe cât de neeun;JS(,"Ut era in lu.mea din afară, 
.pe atât de stimat ţii iubit era in mijl-ocul nostru. 
·rotdOlluna in luptelB politice, aparatoa intereselor 
.~iooriooi 6I.'l.,le, in orice mÎ.şcare de interes pentru 
binel-c o<bştc.,'J.C, îl vede-ai Ucîmd'll-şi datoria de Ro
mân. 

Ftguro. luci.i:mpos.a.ntă, de cât.e ori se înfăţişa 
în mijl{)C'UI nQ.81'ru, făcea jmp~ie plăcută. Alexe 
ArdeJean avea pentru fiecare un sfat bun, un 

·:cuvânt. de imbiirbătJa,re, 8a'll de miingăiere. Dar 
;ft'U" numai Între inteleetua1i era bine vărrut, ci IIi 
lărăn~m<'"a n{~'fiStră il eoootia ca pe ~ru mai bun 
~văţuit01' al ei. d~ care asculta 00 de un ade
vărat !părinte. 

Mi-aduc aminte. Era in varaan'll'lui 1907, în 
ziua memoImlbilă a aJege-rii dl·ui Vasile Lucaciu 
"00 deputat dietal. Cu toate că în tabăra candi
datului naţional domnea () în.s>nfletire ne mai po
menită, o fri{'ă groZla-vă apăsa, ca o povară de 

--plumb, <'lllfletu1 M-shu. Alegătorii din Mezi·ari 
lIJOi mrui îndărătnici alegăt.ori nu sos.eau. Cu <'ât 
1recea vremp,a cu atÎtt creştea temerea no-astră. 
Erau orol(' 11 l1i din .Meziad încă nici un 13.1egător. 
{-am crezut pierduţi t}i un fi(yr de ghiaţ.ă ne fră
mânta cumplit, gîmdind'll-ne Ia pierderea luptei. 
Deodatw îmiă 8e aude un tunet de 81plaure ~i un 
,,,trigăt puternic de vc.seJic umrle văzdllhu 1, is
buc.nit din '"Iute de piepturi ... Veneau cei ~oo de 
alegători din Me.ziad, 8u.b conducerea lui Alexe 
Arde1oan, venOllU t.oţi i'n rânduri de patro, cu 
taţa bră7Alată de emotia sfântă a dragostei de 
-.eam şi limbă, . 

N'a f.ost pană {'!are să poată turna în ouvinte 
Înffilfletiroo Doastră. când a.u intrat în tabăra 
.oll8tră! 

Şi se ştie, ,acea8b~ m~mme nime n'a PU~tlt'o 
înfăptui decât Alexa Arddcan. 

Inimă nobilă, esracter ferm. naţionalist n~în· 
frânt iată însu.~i r~l.e .. nstui H.om~'!l cal"'~ ra.,;ă un 
gol mar€ ::~ societatea n Jupră. 

Era 103.1 de datl)ri.l DC:J,:;lir8. ca. 11 ÎnÎ!l.I;rlll~n
jarea lui d·i dăm eins~a ("lLvenitiL petrcdmdu-l 
~e calea veciniciei cu onoruriie ce i-se cllvin. In 
:faţa Rroopei reci şi nes.imtiu..ar'1, d. Dr. Ioan 
"1iordilş Il mai if3PUS odată polilr aaun'.l,ţi ('ine a 
:f08t A le x.a şi pe cine piedom În cI. Bub im
:presia adâncă a aoosoor vorbe siu'CCroO "ti de du
'iO~ie sfăşii1.oarc aDam. Uluiţi, lacnmi calde cur
,gân.du-ne pe faţă.. 

Ineă un adio, din Ipartea bii!ericei, prin gla
sul alum 1. R~u, şi glia re~e il a~opcre pe i'l"Ci. 

Se cuvine, ca in acest r.iar, al flărui e('(itor şi 
.,tprijinitor .a fost ,f;ă .se facă loc a-cest')r şire 60riile 
intru memoria lui. 

D. Lucian Boloaş ne·s purtat în vremuri .le 
;mult apuse. desgropând din Î':ltori:l trecutului ro
;hd important 00 l' au avut Foaicen ii, în dCl'lvolta
TOB. m:I'lturii şi industriei. Oa'l":lcterisfLll i po aeest 
:popor, ca pe un popor de muncă, ne rerată <'C r,}l 
mare pot avea Românii în urma sit,ual,ioi gcog!'a· 
:li-<!e, c.a .flă ajungă un popor de îndrum~re în des· 
~oltarea ~ulturii în Orient. 

:E\'(\nimcntelc mlltul'lale din ţară, intere'iul ce-l 
.ra1ă 'PC'lltru desvoltarea literaturei multi băr· 
'aţi de stJa,t ne :face a <lrede căi acea.'ltă .cale • 
llregiltet,ltc şi C<a va fi. . 

OonfNenţ.a, 8cri"ă, în o -limbă uşoară ~î fru
'moa~ii, a plăcut mult. 

D. Ioan Popovici, trt. in medîdnă, a dec1.a
maţ mOnd.kJ~l "Mueca" prod'Ucând mult MIZ. 

• 
Amintise.m într'un răva.ş. că prof~l din 

~Ilodapesta Bartok a făcut mai multe călătorii in 

'. 
-' 

.. TRIB UN AM 

BihOl". oounând t"Olectii intt~gi de cântliri popo 
rale rOIDaIlettti. Acum "A<la.d~mia Romană!" "~ 
eumpii:l"at watB <?olecti.]e şi le \-a edita pe ('hiel 
tuiala propric,'·'I!.\c bu(.'urăJ'J.l de această botiirin 
a "A<'lademie.i Homune", dând importanţa cuve 
~itii unci ('h~tii .,atÎtt de n(:'băgntc în samă ,la noi. 

Tot mai mult l'iC agitii lun~a romr..m:.·~ă pen
tru strîug<:re.a de toncluri pe seama unei ,,('a".( 
Nationale" În Bciu.ş. Cole-cta a şi pornit cu mici 
co1:il.aţi-j benevole. Unii, în loc de cSCroareR zilei 
numelui, vursă !;ranii -'lpre l3JC('.st scop, alţii în loc 
să depu'lliÎ' {~oroană pC mDrmantul prietinilor. Oei 
•• multi fa{~ rescumpărări do fdieitări de anul 
nou. 

Mai şt.ii 1 O fi {·.:~va! Şi layina porne-şte din-
tr'un mic bulgăr de zăpadă! Senia. 

M' 

Din cercul d·lui Yaida. 
- Pormnbncul-supcrior. la !'l T anuaric 1912. 

()no/'aiă Rc{i(l(till1lC.' 

Vă rog să faecţi loc următoarcl()r şire in pre
~uitul Dvo\u..':ltră mar "Tribuna", ca ye-.nite dela o 
distanţă destul de c-Onaidcrabilă, de unde nu prea 
suntem în stare să vooem printre şirc, ci erc.dem 
numai ec€tSl i..'o{l e seri.':! în şir{'. 

Ne doare rău t.'Carta ist~ată intre oele două 
ziare ale noastre şi intre fruntaşii iIlo.ş1ri condu
cători .. Şi olri {~îl.t ne-am dat silinţa, aii oaJIăm, că 
oare nic,rit'M-a "Tribuna" .selltiJ1~a de picl'7'.a.rc 
dict.'ll.tă de ono {'onlitet naţional, uid doenm n',ruIIl 
putut afla, ci pe zi ce merge ni-se pare tinuta 
nTribunci" şi a valoroşilo.r scriitori gmpuţi în ju
rul ci tot mai t.'Or{~tă şi românca.'wii. Deci pc aioei 
părerea opiniei 1mblice e, cii foartB rău a lu.crat 
ono oomitct atuuei .cân<l a hotărît ·pierzarea "Tri
bunei" <le pc faţa pămâutului, precu.m de loc nu 
tpola10 fi jU8tifi.cată a.,'l-Czaa-ea I1Homânului" tU A
rad. 

Domniile lor, ori cum ar poteci sacul, tot fle 
văd ghiarele m~ţei. Fariscismul acela ml care a
poi "Poporul Român" face l{.'1.llloscut şi poporu

lui uritcle <"€lr1:e dintre fruntaşii nOţltri a îndem
nalt pc cei <le pe aid cari H avea.u abonat, ea pe 
viitor să nu-l mai abonez.e. 

Munoa destru-c<tivă de un an de zile ce au d{',s
fihşurat-o frU!utaşrii noştri, nt-a rănit inimile. Ast.a 
trebuia să o provadă comitetul partidului, şi 'avea 
daoorinta, după ClIm zice şi scriptura, ca cel mai 
mare între ,"oi sii vă fie vouă slugă, deei chiar şi .cu 
unele jertfe, dar mai .ades cu UlD. tad cuminte tre
buia să ÎThCunjurc, sau să pună oo:păt ăstorfel de 
ce rtn.I ri. Ne do·are ril'u cÎi nd vedem unde a degene
rBJt cearta aC1.1m. Că cutrure >are unele păcate, cu
ta:re.altele ştiute şi ne~tiute, aeeastă spălare acir
boa,c;ă de rufe in faţ'a lumei, -crooem noi, nU ajuă 

nimie bim.ului popor ingenunchiat pc toate răroa
mIe. Opriti-vă, domnilor~ cel 'Putim acum în ~ea
sul ll-le>..'l! Şi da('ă nu aveţi aH.e.cva. mai lYulU de 
făcut, vă rog ooboriti-vă jos la noi, M. să vedeţi 

caci nu e.~te nă,.caz, <ca năcazul nostru. Ne-aţ.i pă
răsit de tot şi ne-aţ.i Iă."IR,t pradă zbirilor admi
nistI"aţiei. Binovoias::.că d. Vaid-a a"Şi lua osteneala 
şi a face o statistică despre pedepsele şi abuzurile' 
d6psiţi ehi.an- .şi preoţii eu ei!,te 5 cor.; 85 de inşi, 
din cereul D."Iale. 

Tl't8lllsgresiuni de păduri, şi.canări de învătă
tori şi preoţi, zeci de mii de coroane pedepse de 
prevaricaţiruni, indiroot p1lOO toate în cârca ale· 
gerii de deptllbt. Stlih prewx:t ca eă prindă pe un 
anumit Bucluc, am fost siliţi să pălzim nopţi in
tregi, lOOum în timp de iarnă, aşa, di mulţi oa
meni fiind rău îmbrii.oaţi au răeit, iar dad V'l'e

nalul ostenÎlt de mumca· zilei se întâmpla să a· 
doarmă era. arătat de janclarmi pnrt1lTei ,i p4r 

dopsit cu câte 30 car. Foot·au apoi mân.a.ţî 1& paza 

leno3lp'tc şi preoţii în bataie de joe. l)e tema Il

~c~,ta 's'a11 di{,tat pedepse ,a:pr08ipc la 3000 cor. 
[n fi(>,{'RTe oomună. Apoi în1Îl.mplîmdu·sc foo iu 
,1ădu l'(~a UJ1'Ci f1I'Ill.c din apropiere, foat-au 8C>OŞi 

la. s1 Îmgc re.a' foouJui in batjocură: şi mvăţătmii 
}i preoţ,ii de.şi el'!a ,sâmbătă noaptea spre Dumi
nC(':l iar ocl ce n'au putwt I8ă meargă wu fost pe
·lepsiţi chiar ~i preoţii '-"u câte 5 eor.; 85 indivizi. 
de tot de-ai 4% cur. 

Dar nu mai' 1.."{n~inun, ('iiei din toat.e ne
dreptăţile ('€ ni-:-;.e aplică zirni.c s'ar puk.'I.'l iaoo 
10 bl"",uri de a\.c dl ui Vaida. Şi deputatul n08tru 
ce fa·ee. 8erie brc";mri şi umblă dtlipă Ipotcoa'Ye dE' 
CUii morţi. 

Şi lH'um ci,lol' fn.n~a~i 1 Cîmd noi zilnic simţim 
a.{!t~;.,te şi('!lllnări şi ,ofU1ltt.fml nO\'Oiţi .să plătim peda:!ltJe 
I){.~'k pedep~;.e ~li.ci jo-..." i.aT ~1,'! 1a fI"UlllItaşii nQŞtri de 
u.nd(, ar 't~'(>h-tli sit ne ,-ie mrlffi,g'iUiere I;'i lu{'urajan> 
in ncy,)i, "edom zilnic t'crtuTi ca ]a. uşa eortului, 
ce cre-d('i"i d,oai'til'ă? De lmde mai ·Pllte-ill noi spel"8. 
ajutor. şi m:UlgiliNc 1 Să nu ne mirăm deej, .că 

p"o:pol'ul ineepc u,,?i pierde toată năde,i<lea, JX'nt.ru 
că .... «{'la ('ap 8(\ 'mpll'W pf'ştde. 

"De sub Negoiu}'". 

Declaratiile d·lui Dr. 1. Imn. 
In intcrvi-e\v1l1 ce l'a acordat d. Dr. 

Ioan Mihu ziarului Ilost.ru, inl-erview pu· 
blicat în numărul 286, s'a strecurat o gre
şală mare. Utcând intreg pasajul neînţeles ... 

Pasajul al doilea, coloana a tn~ia, este, 
corect, ul'mMorul: 

"ş~ cu, sunt prea convms că comitetul 
ra prirni întotdrmma de ale sale propozi
ţiile aflate bune,. oportun-o şi PQslbile~ fără. 
a căuta din ce parte au, venit el(~, căci ne· 
făcând acest luau, neapărat qr lipsi dela 
darm'ra sa." 

Şirul al treilea, nesllbliniat, '3. fost înlo~ 
cuit, din gn:'şala. paginatorului~prin un şir 
care trebuia pus mai la val-e, in alineat.ul 
~neep{md cu "Trecând ... ", şirul 6 în carp. 
sp găsesc două greşeli de tipar "intme" şi 
"părntelui"( -

Cere:m atât dlui Mihll, cât şi cititorilor 
noştri scuze pentru această greşală. 

Rasboiul -italo-turc. 
. De 'PC câmpul de răsboi vin din nou numai 

veşti Slf)Oradice şi contradictorii. In cele 2 zile din 
urmă nu a avut loc nici o a~ti\lne mai însemnll1tă.. 

Despre evenimentele de mai nainte se rapQr
tează: 

o luptl eroică. 
.;\1 ini"trlll de răsboi din Constantinopol a pri

mit din paTtoa comaJldantului Rechad o telegra
mă oficială în care i-se comunică că un regiment 
italian yoincl '-'Iii iasă din Roms şi să atace trupele 
otomane. a fost înoonjurat de turci şi <arabi. 

Lupta a durat 12 Ore şi s'a terminat cu un 
splendid 6ueeB al tur.cilor, cari prin asalturi eroica 
·au silit pe italj!'ni să bată în retragere şi să se re-
!ian refugiat int.r'o .casă izolată in afară de or~ 
fugieze în mare dezordine la Roms. 

Italienii au anlt 50 morţi. Un detaşament ita
a fD8t dietrus. 

Tur~ii aru a\"llt 40 răniţi şi 15 morţi, întra 
cari două femei. şi u'I!.,~pil, pe care Italienii l·au. 
omorit În timpul retflfl.gereî. 

O prodamafie • Italienilor .. 

Comandantul general italian Il făcut eă ee 
im'Pl"ime în multe mii de exemplare o proel.a.mtet
ţ~une in limba arahă, in care aNb4i wnt a.eiguraţj 

• 
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• 
~e 6(mtimcntde binevortoaro a,1€ italienilor şi 
invitati să reuunţe la luptă. 

"It,::llia zinc pftldamat.ia, Troa, să alunge din 
Trinolitania numai pe Turci, tiranii arabilor. 

'Italia va gllverna cu dmptate şi bliincloţ.o". 
Proclam.atia v~ fi jmpră~hată în întreaga ţaTă 

\nl ajutorul uviatori!;}r itl3,licni, 

Nou corp expeditlonar, 

DinN oapole se anllnţă că acolo CEl prcgăt.cşto 
rmhart'aroo unui nou L"orp expediţimulr pentru 
'fril[}.()li.s. oompU8 din 30,000 oamcni. 

A{'CHt cnrp v,a fî compus din 1) regimente de 
infllnterie, nn r;:gim{'ut de> vâniHorj alpin], {',n"8-
leric şi art;\<'rle. 

:-;",., --_ . .,.,,-------------""--~~~ 
Cronică externi. 

Alegerile din Germania. Ar.i se C'unose r.cwl
tatr·lt\ :lkp:ori]or în toaw amăllll1lrdn lor. UlllL'c 
fi31e :397 (le <>er{'ul'i 111loH1ai în 208 ,,'au t.crminat 
tllegeri]{l cu pr(X'lama rea "re-un II ia di !lLre' candi
dati l~a depn'tat. hl lSU cerctl'ri vor fi b:tlowgji, 

St.l1ti~t.iea alege1'ibr c urmutoar{lH: Au f(l~C 
alf'şi 

ronscrT'olil'Î 27; balotagii 42, 
im perin {işi i 5; bal. 17, 
('('I/Irul 'i0; hal. :W, 
l'o/ani 15: Il;l\. 10, 

'*lfirJn!11işfi-libP-rali 4j bul. 10, 
"ocia!işti n,*; bal. 120. 

Iufrînii '.1 În Cl1mpU11ia eled{)ralii au eşit Hum il 
national-liberalii. Partidul centrului (clt'l"iealii) 
t;\i-a melltiI111t 11umărui mandat.clor de piinii acum. 
Social-de,mocrati i vor aj lmge proba Lil din nUll !a 
'Un JllllllUr de ne-o 100 de mandate. 

"N oNl:dC'u!:seho AllgcmeiTlc Zei tung", orga~l1l1 
eUllcdarului, face de pc aenm apel la partidt'le 
burgheze ca la halot.agii să votC'ze ,impotJriva soeia
lil}ti lor. Cu toate aeesto so crroo că şi la balotag: i 
'W<:inli",tii mr Îm'ÎIJge in \'l"{\-() 31) ('cre'uri. , 

Invitare la abonament. 
- Abonaţi "Tribuna". -

Âcel intim ,. călduros contact sufletesc ce s'a 
stabilit Între "Tribuna" şi cetitorii ei, ne În
deamnă să ne Îndreptăm cu Încredere şi dragoste 
acum in pragul unui nou an, către publicul DOS· 

tril ceitor, care prin alipirea şi devotamentul 
său statornic către" Tribuna" a făcut din ea unul 
din factorii de căpetenie ai vieţii noastre publice. 
Slmtem convinşi, ci nu prin noi. ci prin public .. 1 
ei ceHtor şi-a dobândit "Tribuna" această impor
tanţă. Căci .ceat publie este elita intelectualităţii 
român~ti, care a fost totdeauna accesibilă ideilor 
d.e Înaintare t}i de progres. Aceasta intelectuali
tate se inspiră, dia ceJe mai avansate ideale În 
politică 'Ii dill cea ma,i carată concepţie nafiO":1a
listă în literatură. "TribuDa" este expresia fidelă 
a acestei intelectu;alHiţi, deJa aceasta primindu.şi 
toatA puterea, dragostea şi îndemnurile de a se 
lace vestitoarea tv.urOT dorinţelor, ltândurilor, 
sperantelor " luptelor nationale. Cu rădăcinile 
~borîte adbc in eonştiinta mai bană a neamului 
ea a rezi!tat tufuror persecutiilor nă.lmaşului fi
resc, plătind cea mai onorifici cont.ributie de 
Ainge În cursul anilor ti a Înfrauat toate ,Horelc 
ealomnii1or, minciuniJor fi bârfelilor deslănţuite 
de un an Încoace ÎmpotriTa ei. Ea este termometnd 

,.TRTHPNA" 

puterii d. roactiune. poporului nostru i. preeee-aI 
permanent, d. fiecare clipă al triumfului 1'81.ril0, 
morale şi ideale asupra valorilor in cu~ al pria.
"irU şi reÎnoirH prin idei şi oameni, procea care na 
Încetea" niciodată la popoarele În cari e .iu pal
sul vietii. In viata unui popor, a unui partid se pot 

aduna multe rele, multe păcate fi neajunsari, .0-
tiv de desperare ar fi numai atunci când D'ar e· 
"ista o reactiune destul de puternici d. a lupta 

f!,!ntru stârpirea lor. 

"Tribuna" intrupează ideia acestei reoctiaai 
a puterii de ,.iată a poporului nostru şi apelează 
azi mai mult ca ori când la sprijittul cetitorilGt' ei. 
cari pot pricepe în toată intensitatea JOt' feBome· 
nele actuale din viaţa noasră publică. 

DelclilidolSl aboname_t .0. Ia "Triltnna": 

P. .. •• 18 cor. 
Pe j •• itate •• U cor. 
P •• 1000ni 2.40 cor. 

P_in Ro .. '.i. şi Ăr~lIÎitate 40 frueL 

INFORrv1A ŢII. 
A RAD. 15 Juuarie D. 1912 

Românii la Paris. 
PajJulara red~t1i parisianlt "Le dimanche lIIustl"c" 

publică În I1umiil'll1 f'l din 'urmă un studiu foartp- elo
):.'i08, dedi('at familiei rf'g:ale din HomlÎnia, Coprrta. ac('
~tei rm~ist{' poartă pp tot cUflrin~ul ei o iluHtratinue 
rrpl'{'zentând-o pe printesa mostenitoare Maria Înt'una 
din sălile bizanti1w al(' palatului ei din Bucureşti. R:l.
dio3r.,u aparitiu!1r a al'estf>i priJlt('~e frUllloase a smuls 
unui redo.ctor PllrizÎnrrl arcentp de o ~inceril. şi Însufle
tita admiratiune. "Le dimanche lIlustr'" rt'!llroduce şi 
chipul flWjBstoo şi IJI:Înd nI HegÎIH'Î J<~lisa.b!'ta. precum 
~i mai multe ~ruPllri ale IIJl'lUhrilor familiei rf'gule din 
ROllulllia. Pe lungii fragJ1]cntE'le unui ycchi articol :11 
scriitorului l'i('r1'e Loti despre Regina României, m,ti 
giisim şi o .des('ril'r~, În"otită de fot.ografie. a f('lulni 
jlitorl'sc eum s!' sărb,[,toreşte boboteaza în tările 1'j)

mâneş;ti. 

- D, A. D, Xeuo[Jo], NnilH'Jltul istori,c al nM.mnlui 
rom{ll1('S{', ",e află acum la Paris, Îrnprrună eu soţia 
tl~saJ(', paNa Riria. li!l~le tr('·rute, d, X~nopol lşi auun
tHse o conferilltă ce ('l'a di se tină în sala Vo.ltaire, si 
pc' C:lre Întrf'tl.~a. ('olor:i~ rom{WII de aei SI" pregătea s'o 
asculte: din mai multe motive Îllsă, d, Xenol!o] şi-a 
amiinn.t clIvântarea. Ea va avea loc probahil în noapt,>a 
Anului nou, pe care Ron:ânii din Pa.ris all hotărît !I'n 
p!'treară laolaltă. si peutru care se fac frumoase prelră
tiri. Vom J)lIblil~a la timp darea dl' .'!('arnă II. acestei 
serbări. 

- Nu <cred să mă in,'jnuiască nimpni de a mă ame
steca uude nu am treabă, dacă vă Îll!jtiinţez că 01) e:ro
ni('ar impartial ce sunt !'Jj fără nici un adaus de părere 
pprsonală că Românii din Paris sunt wnnnimi În a's ma
nifesta simpatiile şi :>tima lor fată de ]1oetu] GOga., ca.re 
îndură în ll.eeste clipe rca mai nedreaptă şi revoltătoare 
întemn.itare pentru simplul mo.tiv că'şi iubeste pr'!a 
mult limba şi neamul. Adaug - şi nu lac prin aceasta 
derilt a povcş.ti UIIl simplu fapt - că În serile trecute, 
in fata ('oloniei romÎlne adunată IaolaJtă s'a. dCJJlâ.rls 
Dnti.ma cu ca.rp- d. Octavian Goga e:!lte acuza.!; eu atâta 
usul'intii. de pii,ea.te pe .cari este asa de departe de a le 
fi săvârşit, D. Bra,tu a cetit cu a,cest prilej un foileton 
apărut în unul din numerile trecute ale .. Tribunei" !,i 
prin caTe autorul lui caută si zlidiirnil'ClIIscă a.cuza (~e 

lipsă de cre.dintă de care este tmpovărat poetul anle
[~an. "Da.r -.a '8J)U!! un student român - sunt unrJe in
virlUîri asa de putin coosi$tente iorAt, cad dela .. inR •. 
Acuzarea de lipSă do credinţă, adusă dlui Gog-a n'ar fi 
!l\'ut nevoe de răSpUll.'l. Ea ar~ a.c."ia,ş valoare ca si 
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cum aisllUQI'! despre un om De care'l auzi şi'} ver.i ci--. 
tând cu flautul, că-i lipsesc degetele dela a.mbeJe mlni..,.-

_ 'Pe la îD('~putul lui !<,p-brullrie 68 va juca te. 
Opera mare din P.ariz, opera .. Cobz:arul'" al cărei libnt 
Ct:Ite seri"! de d-şoara gl~na Viciireseu. Repetitiile se ur
mează de pe a.cum. Interesant este de etiut că baletal 
l'a exceuta cu ace.st prilej numai dansuri nationale ro
mâllcsti, dansuri pe cari parizienii le aşteaPtă cu multi. 
ll('rlthdare. Ele vor fi wnduse de profesol'ul de gimni-
8tiră Comtantinesru, din Bueurf'şti, care a şi sosit ÎIJ 

arf'st scop In Paris si ca,rc conduce În fi('care dupi &

miazit rer."titiile pc seena Operei mari dio oraşul u\)
stru. 

- .Illtlul f',lftl'flIlUI' tiI 11~""'",,rJ 
#'(~JjI#""J. """ubu~ tII" ~fl·tltl s'a 
decis a·se aranja pe ziua de Duminccă 4 Fe
bruarie nou, cu hinevoHorul concurs al tine
Timei din Arad, in sala Crucea AIbă. 

Doamnele şi doml1işoarele ce vor participa 
la bal, SUflt rugafe cu insistenţă să vină numaţ 
În port naţional romanesc. Costume romaneştr 
de imprumutat şi de Yâi1zare se gasesc la 
Aielieful de te seturi româneşti (Îin Orăştie 
(Szaszvâros) şi la ilşoara Iulia Bogdan ÎB 
Sibiiu. 

Invită riie speciaJese vor expedia in cursut 
să;Jtamânei vHlOare. 

Inmormântarea episcopul ui Timuş. 
Din H. Vâlcea ni-se serie: Vineri, cu trenu' 
de 11 diminuaţa au fost adusc în gara lo
cală rărnăşiţcle pământeşti ale episcopului 
TiwllŞ al Arge!;lului. spre a fi ~nmormâ.n
fato la mrtlnrl~tirea rrurnu, din judeţul Ar
geş, situată la o cliolanţă de 6 kilometri de 
CIdij}:ăne:;;ti. 

La .soi'liroa trenului do 11. dimineaţa 
cu corpul defunctului cpi,,>cop, ~m fost în 
gadi Cl1ii:icopui (lhcuadie,'lIlsoţit do proto
erc'ul judeţului şi clerul episcopal şi un nu
DWTOS publi(~. 

Ej,js{'opuI {J1H'Iwdîe a oficial: timp dr.. 
o jumătate 01'[. Hill s!'rviciu religio.s în va
gonul mortuar, după care s'a permis pu
blicului defilul'ca l:e dinaintea vahJl{)!lului 
în care (:Drpul regretat.ului cpipcop, era el:
lJUS st.înd în jilţ. 

La rnăllă·f.itiroa Turnu. unde a avut loe 
inmonnfmtarea, serviciul religios a fost 0-

fieiat de superiorul mănăstirei. l\lmhrosie 
şi de supm'jorii mănăfitirîlor Rt,ănişoara şi 
Cozi~r. 

- Statuie lu' Vasile Lupu. Ni-!4l' comunieă 
.din Iaşi 'Că se 'lligită în localitlaw id{~c.a dca se 1'; 
diea. o statuie Domnitorului Moldovei Vasite 
Lnpu_ 

In a~est scop mai mulţ.i profesori se v·or a· 
dresa Gam-erei şi ora!;lOllor pentru a {)cro ajutoruA 
neCOFla,r spre a se ridi>C1l statuia 8C'Ntui \.Jteaz dDm
nitor, apiil'11t<lr 'ncintl'OCut al limbei străl!noşeşti. 
St.atuia va fi 'aşezată 'pe piata .de li'tngă MiinăstÎ
rea Golia. 18!1· cărei înt.emectm· 0'ite ev1avlosul \'OC

vod_ 

- U. Sa Episcopul Gherlei sănătos. 
])in Budapl'jsta ,se anunţă "Gazetei" că P. 
S. Sa episcopul Vasilc Ho'Ssu, care cum so 
ştie. era bolmav, s'a restabilît. . 

ln cursul acestei luni episcopul se Va. 
du('"e la Semering pentru a ,se restabili 
complect. , 

După a.ceoa işi va ocupa scaunul arhie
resc Ia Gherla, undB are de introdus mai· 
mult..c ro{onHe pe terenul cultural. 

, I fABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Yăpsire de haine. Curătare chemic3. I 

1 t 

"KRISTALY" i I 'Spalare cu aburi •. ! 
: , I C!6zmos6gyar, Kolozsvâr,·· Palyaudnr •.. 

: 
I La sUmlda ,astt 10 Cor .. pachetul sa retrimite francal. 

p ri 

l 

1 
\ , 

1 
I , 

I 
I 
t 
I 

t 

I 
\' , 
; 



.......... ' w;._ T ± T .tMo' ........ _-,..,--
~ .... _ i rr~.- --;.-..~-~ 

t 

I 
1 
I 
I 

I 
I 
1· 
I 

; 

16 lanuarre n. I Q i 2 

Eph,copul Hoosu voieşte să clădcască 
.Ia Gherla o nouă reşcdillţă, o catedrală şi 
llO seminar. 

- Un biletel Poşta ni-a Înm{Lllat din greşeală un plic 
d~chis, in care se a.fla un biletpI de felicitare. Pe ulic 
·4>ra adresa: Dr. Gheorghe Popa jud. tribunal. Arad. Fac
torul a confunda.t probaLil cuvâ.utul tribunal cu tribuna 
.si ni-l'a adus nouă. Dn biletel de fe.licitare e.ste ne:tpi
fat cel mai obiljlluit şi banal lucru in ziua de Anul nO\l. 

Banal mai alf'S de când lumea a. înce,put să adoptc o 
fOl'mulă mai înte.leaptă.: de a răscumpăra pentru "'re-un 
lSeop cultural ori filantropic ac0!t.te felicitări dl' annl 
iIlOU. N"c...am uitat şi uoi, .să vcdom rine 91.1 mai închini 
flSului vcchiu. Adică-te cine-l rdirita pe d. Popa.. jud. 
trirunal: Dt. Ioan Suclu. a~;hocat. Acum. nu amintim 
asta de altceva, decât pentru exemplul rău ce'! dă re
erezcutantul dil'f'etif'i nationaliste din Arad, când spri
jincetc în [(llul ii.';ta Il-OSta. ungureasca., in loc de a. Ii:!. 
<lt"cşti filf'ri, ca altii lume, 'Pentru c:!.uza natională. 

- O scrisoare din Basarabia. Cctim in "F. 
Pqp." din Cernăuţi: Dăm ajt~i intocmai lO<!ri.so~ll"Oa 

.altui r'Om:m din Bfu,llll"uhi;!l., din care răwflă îngl'o
-zitoareu a:l)ă~arc de care aU pa~w ncnoriciţii il(~şl.ri 
·frati de a(:010: 

Anul HHl, Dceemvre la 18 ;dlc. 
Cu mare drug-(}ste eeto"c C'li jllmaluJ "FoJ;ia 

P{}porl.llui". Am trj·mc,'! rel:H'tiei d-votL~tră nu Ji 
'mult 8 coromH', ca Him trimcteţ. jurnalul pc jumă
tate an. Cetill-d jurn'll,lul, 1.111 lllIeli {>m·inte nu li 
inteleg. Pentru U(;Ct.\8ta foilrtc Vă rog ~ eI·stră 
~flân Beriţ, ci sâ fac, ea sÎt pot intăleji toate cuvin
tpli, ma.i in scurt, sÎt p<>t eeti }iV'raturii romfwii. 
·Eu anul lllsta am mântuit :'lC"fnjn:n'Î!l di·î~lVăţăt()r; 
eu-s din ţîmut.nl X ..... ai pi 1llI:lllul Prutttlui in tim
îmI aCC{oit trăe8{~ în tî\llutul Y ... şU·Învăţ eOI;Jii fIe 
·t"lh~naei. Cu nel'llh<liiri af;\tt~pt ră~pulL'l. 

- Dăruiri. OI Virg-il Comşa, şf:'i-C'ontab'lul 
bindi • ~grkola (. din HUl1"do,ira la dăruit perWH 
Fondul ~imnaliu'uj din Brad, Sllm:l d"" 100 cor 
iar pt>ntru riespăqămâl1lul Hlln~doara al • Asti ci. 
100 cor. 

~- Răscumpărarea felidtădlor de anul nou. 
S'au r(""sClImpărat t. d a. n, in favorul (\t: ... păr 

-(ămantului Hunedo.n,ll al ~ Astrei. dnii Dr O~org-e 
.... Duble:;.u cu 10 cor.; Teotl! Tu!ea cu 5 cor.; 
.,. Va~ile Osvadă cu 5 cor.; Vder Beşan cu 2 COT. 

.Augustin Dima 2 cor.; !\:kolae M.1l1ea 2 cor,; 
ioan Dima 2 cor.; Virgil COfTlşa 2 cor; Con
stantin BozdoR" 2 cor : NIcolae Rîmbaş 2 cor.; 
·Constantin Dima l cor.; Abu 1 cor. şi Ju;lu 
Hinca 1 cor. 

I il nume!~ comitetului d~spărtar1'ântu~ui mul
~umeşte Ioan Dima, ca,-sar. 

t .. Timpul". Din Ia.,şi I?rimi m Stil'f'3 ['il "marele" o~·· 
~.gltD ,,'TimPlll" al i1u~trului domn Co,tidi Ciban a. incetat 
.,.ă mai a.pară. 

DI director Cihan va rev(,.J"li ac'urn la vl1chea 6a mc
oI!'Ieric - corertura. 

- Curse de săniuşi şi ski, la Sinaia. Un 
comitet de organÎlalie in trunte cu primarul 

. Sin4ii O Manolescu, in <;pectorul Vlachiefe şi in
iinerH Săt1/?corgean şi Nkolescu va organi~ o 
'O serie de curse de bob .Ieigh (s~niuş~ şi ski, 
1n decursul IUl",ei Ianuarie st v. 

Vor lua parte a'ară de Principde Carol, prezi
dentul societăţii .Săniuţaf, toti membri susnu
mitei soci~ăli prt"cum şi ai clubului de sport, 
impreună cu mai multe persoane din inalta ari· 
stocraţie Bucureşteană. 

Pelângă cupele de aur şi argint of~rite de 
. Kronprin\uJ german, Principele Carol şi Printul 
Valentin Bihescu se vor mai oferi ca premii ma' 
multe obiecte de arU, of~rile de diferite societăţi 
şi alte per soane d In eli ti. 

Cursele se vor deschide in ziuu de 8 lanua
.,..ie st. v. 

- Preot harnic popor bun. Un cetitor al zi-a-
1"l.1aui n-ostru, aflÎln-du-sc ou trecerea in oomuna 
M·anp-od, acum de dint.el.e sărbători, ne acrie d 

.~ ,aflat acolo următoarele lucruri vrednice. de 
:laudă: O Mserioeută cUl'Iată "i hine ingrijită, in 

.... ~aTe tinerimeaşcolar.ă ruÎ'ntă în C07 in Dll'mineci 
")i sărhători, sub cond'lleerea invătătorului. O 
~11']ă mocuă, fromo-asii, încăpătD!8.re pentru care 
ma.i este de plătit flilNllia .<l-e :3000 coroane. drltr cei 

·48 capi de fam iJ ii din l"()lllună l'au obligat soli· 

'. 
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dari să o Ţ)Iătească ei, pe in(!~tl1L O fundaţiuiilt 
d~ pc·stc 2000 coroane, cu ,monir(~a, oQ3J din ea 88 
se ridice o n-nuăhi8eri(~ă. Reuniunea de femei, 0U 

statute apr{)bate de guvern. şi cu o fUflUJaţiun( 
do 400 cor. Sueit't,at-ea pentru er,pşt.erea morali!. 
l'eligioaf'ă Il tin~riruii e~ite din l;'t'oală, care func 
tonea.ză de 12 ani, cu hun SlH'.(~(,~'l. Şi toate ace..stea 
!'Iunt a se 'IDUlţl1mi harni(~ului Ipreot de acolo. FIn. 
rinn Hol o g a, ('al'<' ll're t:tdul şi priceperea de 
a şti îndupleca pc {'redilwioşii săi. în număr de 
numai 48 fl3milii, ,;iiA a~ulte şi i'!ă jcrtfeaacă pen
tru lJi-serică /şi şl'oală, dar laudă merită şi credin
cioşii f'ăi, cari îi dau ai'cuJtarc. -"Td. Rom." 

- Serată muzicală la Asocia'iune, O audiţif 
muzicala se va ararHa Uumlnel a Îll i 14 lanuarit 
1011 in sala festiv~ dela '>Muzt'ul Asonaţ1unii. 
cu ur .. nătoarul prog-ram: 1. Divoiak: Sonată 'fi 

O dllr, pt'ntru ViOlkolă şi pian; 2 Scharwenka: 
Dansuri poioneze, pentru pian; QUÎl1telt in A 
dur, pentru violină, violă, ct'l1 n, cont;ahass şi pian 
Inceputul la 5 orc s.ara Preţul de intrare ca dt' 
~!bÎi;ei 

- FUl1erariHe cavaleruJui Ioan de Puşcariu. 
Actul innlUllnâlitam tţ>fh.:ltului în domnul. JOf-jn 
cavaler de PUŞ':<tTtu., s'a sftvârşit Miercuri. În 
28 Decembrie la ora unu d. a. A rontificftI 
P.· C. Sa, Protosincelui Dr. Ellsebill R 
Ro~~ca. dIrector seminariill în SibilU, Cisisti-lt 
de plOtnrrt;SblteIii Ioan Hamzea om lt'rneşti 
ŞI Dr. Vasile Salta, uin Braşov, precum ŞI 
t.lc patru preoti. A fost prezent la înmorrn;lfl
tare un nUf118r frumos de intel:ctu<ih din Br<1-
şOV, H!loj tOat::: flutorităţile civile, reprezentate 
prin şefii lor. fmredgii preotlrne din jurul mitl 
H["lrOtJlat şi l11ult popor. VOI blri au ro~tit: P. 
C. Sa. Protnsin~eiuj Dr. El.lsehill R. Roşea. 
În nunH~le Excelen~t:'i Si:lle, Arillepisc(\pui şi 
{\iitrop. dittlJ nostru Ioan. ~i peste tot În nu 
melc bisericei. rare a perdut în deCtdatul pe 
r;} mai valoros fiu al ei. apoi domnul Ioan 
/3o[!an, în numt-le .. Academit:i R"mâne", dl 
Ardlei li ursi'llnu, j..H t zidt ntul .. A "iOCl i:lţi lInli" 
în Jiurnc;e ace-.t<:Î in~.tl:lJtiul1i. protopre~bîterul 
Ivan Hamua fn Ih.lmtlt ~;rotoViesbiferiitlllui 
şi comunei Bran. j;;r al cincilea discurs a iost 
rmtit În nurnde tin~rimei din Bran. 'In ur:TIă 
sicriu' a fO~l aşezat .in cripta familiară, lângă 
sicriul vleJl1iCtl sotii a decedatullJi. 

- Edison despre Unguri. Inge.n lu",ii roport~!'i 
·amorit-ani, in g-<HUla lor după ştiri şi intorvi{lw~uri 
{'ari ,,,,j1 intcrc·,,('.ze pe (,ptit(~ri. ne-au dat într'o con
vorbire {:u EJiM1ll. rn,arcle illvc·.nt~it.or, şi Câte\1a, re· 
latii de interes pontru pllb1icll~ no-stru. 

V {,llind vorha dC'Rpre eel-e ob~l'\'ate în U nga
rin, cu prikjul vizit.(;Î fikulc v(winilor noştri, E
dison a "Plh~, Între aJtd(>, ul"mătoarclc. 'Unui re· 
dactor dela ,.Sun" în l('g-ătwrli cu inventii:}, lui eea 
mai noua, mobilc1c de eiment: 

- "S'ar 'putea oe{lnstrui din eiment mobilo 
fnllnoa .. ~('. {'.3 şi 'a(~dca pe ("ari de pildă le-a Văr.Ht 
1n pall:ltnl l"('gal din Budap('<'t,a. Vintre toate no
bnniilc Oln(\ll{'1:'ti p~d.atd(~ din Budapest'll mi-'ie 
nar ma.i ('ornorate. ~fi:lioane se eheltllc~eac()lo pe 
fk~a('Ul'i, obiecte de artă, şi kl {!i!wizt'<'j de chilome· 
tri di,q'anţă dt'la ac('stc palate am "ăzut () femeie 
care n f{J:,>.t prin~n în ham la plug alătur~a de un 
bOli. Când am ('()IITHlllicHt ·a,(~o"ti'U unor ma~hia["i, 
mi·,.,'a pus llâ Î!lJi.loil:lllă. afirmaţia, dar noroc că am 
avut martoOri, cari au, confirma.t ;;.pu.s<>lc mele". 

- t Sv:etozar Miljko,,·ici. mare proprietaT, 
mmnbnl în corporaţia comitJatului Caraş-Severin, 
a rcpauzat în Lugoj, l-a ~2 IanUiatie n., în vârstă. 
de 77 de ani. 

Odihnească îill lP'ace! 

- Revolutie În Paraguay. Din ~cw~York ee 
anunţă: J)arti{lrul rcvolwti{)n,ar din Paraguay a 
cumpărat din Anye~, prin mijloeirca unor a.genţi 
,'{'eroIi, vaporul englez "Cebrugge" pe oa:1'e l'au 
transformat Într'un v'as de răsboi • 

Ei au tr-:l'nt-por~at pe bordull vaporului 25 tu
nuri, ~5 mjtrajl~use şi 5500 arme. probabil fără 
ştirea 31utorităţilor beJgiane. 

Astfel în,armat vruporul "Oebrtigge"a plecat 
la Paraguay şi la îmbucătura fluvi11lui La, Plata 
fi .deharcat pe marÎln'ar~ ('ngle-zi şi a imba'Tcat pe 
marillurii Irc..-oluţ,iol1ari din Paragnay . 

Vaporul li oombardat apoi capitala statului Pa.
l'uguay ASoilomption. 

lhn această. oauză amenintăacum lzbuc:nil"e& 
unui cDn.flict internu.ţionaJ cu Anglia şi .Bolgia. 

. - "Nord unei Suei", Am inrogistrat, în unul 
'intre numcN'Je nOMtrc trecute, că ministrul de.. 
ntcrne a interzi.s intrul"('-a în Un~3ria a reviRei 
-ermane "Nord und Siid" din ]~rlin. Ordinaţîo

nea 8.(~ea~t.a de opre1iete a foot acum e..a.AIată, du
lăce - cum Aeri:u ziardc ung1.)N'~ti - în frunt.oa 
"evi!\tei fi ajuns ca rr.d'.1.etor U!Il u.n g nI', cu nu
mele ... S t e i n La j o~. 

- Procesul fratilor Zzi1inszky. Azi, Luni, a 
inceput înaintpa Curtii cu juraţi prO(·.esul îm",)tri
va fraţilor Z"ilinszky, ~-ari l~'U împu~at pe de
putat-ul Achim. 

Procesul va ~urn vre-() 3--4 zile. 

1: Or(!rl albituri pentru mirese, luc.ru propriu.. ta 8-

~ecutare solidă ei Bpec-iaIă: Heim 1. atelier sperial pe ... 
tru albituri, Arad, Pill~" Libertăţii (B1.abad8ă.g-~" 
or. 20. 

I Activitatea vrednici .. 8eminuului j.ridie Jtr. 
Oer~b, a arată mai bitle numlrul studentilor ,i cuJi... 
da.tiIor tl-rf>.gAtiti. In semestrul trecut au fost pregătilI 
Ilentru riguroase 93 de inşi, pt>ntru examenul hmdamen
taJ 46 iaT pentru cenzu1'& de advo('.at 12 candidaţi. R .... 
zultatul ,. fost uimitor nu numai ci w trecut toţi .,. 
lifep.a.rati de institut, da.r au obţinut ii note exuJlP.1I4l 
de bUBe, 

Dl'J a.<:ee.. toţi c4>i ee pTI"paril vre-un examell k 
rlrf'pt (funda.mental, de stat, rigaro8 ori cenzură) să. w 
.drueze ne<'onditionat la &('ut unic in~titut. ('are Pl' ..... 

pari Coute eonştiintioll. tn schimbul uneÎ remanerad! 
bl.i"a.tele. In tode a.flLc..eriIe de facultate dă. liml1ri. 
~ratuit. Seminnrul Juridic. Dt'. Gar6b. Cluj Str. Fark_ 
NI'. 5. Telefon 1053. 

I Inainte do Inventar, scădere la preţ, gen~, md
ruri, lieuleţi pentrn dame, articole de piele, gueker-e,. 
,i .merite a.rticole cu prQţuri ieftine de ocazÎe ÎD I'n
viIi. lui Heudiia Gyula' Arad. Piat.-. Andră8J\1 liL 
li>, TelMon 506. 

I Atelier de fotoe-rani a"i8tice~ de .rimul u ••. 
Rona şi Kinh', Urilştie Vi.săr-tb ar .• (eaeele Mi 
liermann). }i'otol!!rafii ,i portrete. r~productii dUJIă r. 
tografii Te('l!i ,i noui in IIlărime naturală, expuneri Ă 
obiectiTe IIf,eciale Il6lutru intorioruri, a.catice, el lw.ului 
IZ!. a.Quarel ei olei arti.tit>, u:erntate. Cei ce ~e Jlr.TueI. 
'a anuntul din .. Tribuna" eapăti ~" rabat. Fiti e. u.. 
.iune la firmi. 

X RE'<'omanrUm tn a.tl'ntia OII.. Prl'l'Itimi at""Uend M 
ahare ,i .ta-tui .linte FundK Schmidt. unde !le 111-
n('9.ză in Dlodul (·pl lI!ai arti~tir el În ronrlitii!p rel~ :TIa) 
favorabile; I<"onost.a.!\e, .lta.re., icoll.ftf\, &ffiTOane. prebill-
1\\rii. ~tatui .tinte, intrejCul aranjament billerl\:ellc, pr .. 
.um şi lueriri de aurărie. - Prospect şi ca.talog- 'rimi" 
g.!'~t.uit. La angajare trimite om de BpeciaJita.te. 

Milcar. call.rali ,. loci.IL 
- Petreceri, eoneerte. 

20 Ianuarie D. 

Teatru În Caransebeş. Soeictat-ea femeilor ro:
mâne din Garan~bf~ invită la repl'czintatia te. 
tl'aJă împ~unati:l; cu concert şi urmată de dan!, 
~e va avea k'C klo I j:20 Ianuarie în hotf'lul ,,Ij('ht
lw·('kerf'. & \·a juc'a "N{·wlo.",ta lui C('l'c..elul;I" <k 
P. I_Ocllst(',anu. lIwcpntu] la orele 8 soara. 

'" - Domnişoara Ena du PreJl. Pentru publi· 
eul care urmăreşte eroni,ca zilRrelor străine nu

mele a.c{"S.M nu e noc.unooourtJ căci aproape toate 
l'au pomenit in lo~îbtură! .ou elogii pentm arta 
surprinzătoare ce &tli!;lum(>lşte aco3!stă copilă de 
n'o 12-13 ani, în tdepathie. Cu o memorie le
nomenaJă, mll'ltipli'l'ă şi îm!plirţ€"Ş'te, ori 00 număJ. 
dli1t in eii.tmra clipe ,rhi.a.r câJnd acosta. ar da re~ 
71wl1Jate de lrliLiarde, cari ar î·n('.nwa pe un maf.e. 
matician ÎSC11Sit şi tOll.lte ace~e în răstimpul câ
tOl'\1a clipe fără nici un in&tntmcnt auxiliar ei 
numai în momorie. 

S's Întâmplat că cutare 8/pectllitor h-odona ia. 
gllnd o frîn1ură de operă sau qperetă şi adresâ:n· 

du-ro d01mniş(}.,'lrci Ena du. p,reM, RCoas1la i-a l"OJlf'

t·at în fata publicului arila. ~in vor,bă, Altul a 8C~ 
pe o bucăţică de.. hârtie .0 poezie şi numele auto~ 
Ml!lni, oorind si Q reciteze,. tiruptcllre S'4 exe~ 
fij..ră mici o. piodccă. ., 

PubliC'lll ar{wn'll va a,\'Oa (PIlilej să l'acă ~-
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tinta Il'CIOl'.t~i copile minunate Yi<'J'lC'Uri în 17 c. 
-eâud o mică trupă de l"8.<r'Îclăţi "a Înecpe u:n eeurt 
cridu de rap rezon taţii in sala 00& me;ro a hotdului 

""Centra.l" . 

ECONOMIE. 

It 'iclori.". 
"Rerista Economică" din Sibiiu publi

cocă în numărul său reC(\1}t următorul 'ar
ticol: 

Ziarele maghiare înt.âi, şi pB urmă. şi 
nn€le din ziarele noastre cotidiane au 'în
Tegistrat în zilele tn~~utc faptul, fără pre
cedent pâ,nă acum în istoria. băneilor noa
f1tre, că o lxmeă maghiară a ceda.t terenul 
(3i de afaceri unei bănci româneşti, şi s'a 
()ont.opit cu acea.'1ta. Banca româ.nească, 
care a reuşit să facă aceasta adevărată mi" 
nune pentru zil-ele şi împrejurările l1(lastre 
este frunt.a.şul nostru institut "Victoria" 
fu Arad, C-iue an ue an surprhlldc lumea cu 
nouă şi nOllă progrese. Duprt ce in 1910 
a 'afi1iat instit.utul "Lunea" din Boroşineu 
~i a deschis în acest. crutm al unui cerc 
• :urat rom[lllCSC o filială. "Victoria", mul
ţumită culanţei sale de afaceri şi agilităţii 
·eondllcălorilor ei a ajun.s deja în scurtă 
vreme să domineze a.proape singură întreg 
eercul l1oroşineului. Intre a.sHel de împre
jurări şi în unna concurenţei naturale, ce 
puternica "Victoria" a Început să facă ce
,k>rlalte două bănci neromâneşti din locali
tate, situaţi,a, acestora a devenit din ce în 
ne tot Blai gro;}. Hezllltatul a rost că "Gyu
Javidcki takan'~h~pţ~nztar" din U yula ne mai 
'Putând fl,zista concure.nţ~i, şi-a oferit fi
jiliala sa din BOfQşineu instituJui "Victo
ria", oare a acuirat-o pe acoa,st în condiţii 
avwntagioase, împreună cu cel mai frumos 
edificiu din piaţa Boroşincului. In acest 
'Hdificiu azi este deja insr,alată. filiala mă
'rită a "Victoriei" firma căreia, aşezată în 
k>cul firmei, maghiare "Gyulavid&ki taka-
..... . 

aĂSBOID $1 r ACL 

- Imi pare riu. as avea mare nevoe de tine. dar 
tlJ ai drepta.te. aici n'avem trebuinţă de oameni .... ~(et
!Iici avem de.stui, du oam~nii n~ lipsesc. Regimentele ar 
fi (1) totul alt!'le daci toti sfetnicH de aici ar rămâne 
;ta regimentu1 lor. cum fa,ci tu. Imi adun aminte de Au
tlteditz... Mi-aduc aminte. mi-adue ami:nte cum te-a.i 
ad,ntat cu drapelul. , 

Cbipu.l printului Andrei se lumină de bucurie ~i se 
făcu roşu de emoţiune. Kutuzow îi Întinse mâna ~i îi 
,prezentă obrazul la sărutat, si printul Andrei zări din 
flOU laerÎmi în ochii mosneagului. 

Bolkon.ky ştia că Kutuzow plângea cu uşurintă 

ei eă') trata cu a.tâta dra.gost~ mai ales pentru a'j arita 
.fItmpa;tiasa cu prilejul mortii tatălui lui, dar a.mintir·!a 
dela. Auster1iltz îl măguli şi'! mişcă plăcl1t. 

- Urmează'ti oolea. Stiu că este calea onoarei. 
Si pentru a schimba vorba, Kutuzow Începu să ~

l"estească despre ca.mpa.nia tnrcelllScă si despre pac.':!&. 
~Jlcbeiati de curind. 

- Da. elite reprosuri nu mi...s'au făcut pentru acea9tă 
• 'ampUlie şi a.ceas.tl pace! ... Dar toate vin la vremea lor, 
t.oate vin ]a vremea IQr pentru cine &tie si aştepte._ Şi 
.l'Iici .. colo n'au lipsit sfi'tnicii, nu! 

.. Of sfetnicii lqHa. afetnicii iştia. Greuta.tea nu ţ) 
a lua o fortăreată. l'Î a cA~tiga tntre1lga ca.mpanie, ~i 
jPfmtru asta ruJ trebuie nici aă atui. uiei 8i mergi la 

p • 
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r~kp01lztcr r. t. Ci6kja" vest'Sşto departe 
victoria, ee fruntaşul nost.ru institut a re
purtat pe teren economic-finandar în Ro
roşineu şi cerc. 

AcuirarC'<l, fiJialei bănceÎ maghiare din 
DorDşincu din parte,a, "Victoriei" constitue 
nu numai ppntru u,"east.a un însemnat pas 
îna.inte, prin faptul că. i-se lărgeşte baza 
de operaţiulne şi Î-1'e înmulţ,cşte în mare 
măsură elirrntela, ei este şi din punct de 
vr-dere na.ţionaJ-cuUural ,5~ f'oonomic un 
aet tip mare illspnulătate şi de mare folos 
obştrsc pentru poporul nostru. 

Fclicităm şi noi pe conducătorii" Vie· 
toriei" la noua acuiziţie, ce au făcut şi 
prin care indică calea ce ar trebui să ur
meze în mai multe părţi băncile noastre: 
COIlC('ntrar('a fortplor prin fuziuni. 

* 
Bursă pentru pomărit. Co.mi.91u!1{>a cconoml,..ă 

11 eomitatillJui Sibiiu a publicat Ulll roncurs la sti
pcn.cfiul ~\'nt1'al de 260 cor. !pentru OOl'Cctaroa <,lirRU

lui de pomilrit d<,la institutul de l'K.~nOmifl din 
MMia,ş, C\mml durc-ază din 1 Fooruarie 1912 pâ· 
nă la 1 D('("(mlvrc. Se admit la (.'Oncurg tineri din 
oomitatul 8ilbiiu. Pctiţi Ul{' se aclT&l('IB.Zi1 cât ră \lI' 

{'1()("Omite, pîmă la 15 loolUoaric 1912 . 

BI BLIOGRAfll. 
Sumam1 nnmuiI-ului llJtim din "Noua Revistă 

Română" dc +'Ub clirootiunea dlni C .Rădul<"Scar 
Motru. este: Oampania de răilturnaI"6. - Belşu

gul! scriitorilor. - Noua academic pentru femei 
în Li'Pl">Ca,. - C. I. Bii.icoi,anu: Cho<;ti:unea tram
valului ş,i viitorul nostru economie. - 1. Niaipea
nu; SpirituJ a,nti-filo.sofic .- C. R M~)ţru- Pe::-
Bonalismu] energor.,tic. - George Duma: Cera mai 
frumoasă mi'mă. - C. AJpostoliu: DuşmanuL -
S. Şcrb08cu: :M{'>{'ani{'Jl socială. - Comomororea 
lu.i Kleisi. - Pre\'(\."1tiri .de paoo. - Carmell
Sylva şi luxuJ. - Nasul şi inteligenţ,a. "Lucea
fărur'. - "Rev. Ideii". - "Ilustmţiunea Roma
nă". - ,,:McJ"i('ure dc Fran.cc". - "Rcvue Con
tcmporaine". - "La ROll3,i.<l'lance oon tempo rai-

Ll 

&salt: cl timp ,i răbdare. Kamiensky a trimis soldaţi 
la Rusciuk, iar eu n'am mobiliz.at altceva decât vremea 
şi răbda.rea., şi am doborit mai multe fortirf't.e decit 
Kamif'nskr. şi Î-am silit pe Turci ca să'si mănânce caii. 

E) îşi scutură ca.pul, se anină şi izbindu-se mitoi"s 
ca mâna in piept: 

- Şi crede-mă, cii. şi Francezii lşi vor mânca În tara 
noastră caii PC cari că.lăresc. 

- Din oO'u, ochii i-se umplură de lacrimi. 
- Cu toate acestea va trebui să ne hotărîm a primi 

intr'o zi bătălia_ 

- Aceasta .;Je va intimpla atunci cind toată lum,~a 
va dori lupta ... Crede-mă. Însă, scumpul meu, că nu E' 

Căpitan în lume, care să fie mai tare decât aliatii m~i 
Răbdarea şi Vreme~. ACPşti aliati vor hotărî soarta 
noastră; numai că sr"tnicii nu inteleg lucrurile aş'\. 

Unii voooc, alţii nu ... Ce e de ficnt? Ce-ai propune tu 
în locul meu? repetă el cu o expresie de adâncime si 
de Înteligentă in ochi_ 

Si cum prinţul Andrei nu-i răspuns-e, el relul: 
- Să'ti spun eu ce ar trebui să Iad: "In nt>sigura.ntll, 

nu te zori". Ei bine, la revedere, SC1lmpul meu, adu',! 
aminte că. tmpărtăşesc din tot sufletul durerea ta şi ci 
pentru tine nu sun,t nid prÎnţ, ni~î eomand-ant În 5e'. 
ci un a.devărat părinte. Cind vei avea nev·oie de ce .. a., 
a.dr&'leazi-te direct mie. Adio. dragul meu. 

EJ îl îmbrătisă din nou; şj Inainte ca printul Andrei 
să fi trecut pragul, Kutuzow oltă lncetieor ,i urmă si 
retea-scă romanul dnei Genlis. 

XXVI. 

După plecarea lui Alexandru din Moscova, viata fn 
ora, işi reluă eu a.tâta na.turaleti mer!ml ei obişnuit, 
tncU ti-ar fi venit cu greu aă cr6t.i eă MOSC01'4 trecu.ut 
printr''I) c.riză p.a.trioticli. ei ci patria era. eu a.d~.,ărAl 

ne". - ROO~tia şi administraţia Bncureş,ti, O$,' 
lea V i<,toriei 62. Aoon-.Wl<m1;ul pe un an 10 .kli, 
25 ban.i exomplaruJ, Nu.măr de probă .Ioa cerere. 

• 
A", Olpill"Ut ~! ~ află " ~âu.r. 1. "Librlr., 

Tribuna": 
Di. 

~RĂSBOIU ŞI PACI!" 
~lehnll •• maa al eontelui :r...e. Tolsai a ~ 

",olamlll II. 
Preţul 1 corOAnă 90 fit. 

I"retul 'tolumului 1 8@te 1 Mr. 60 m. Ambe-A. 
volume ~ gălHlIIJo d. "ânzare la ,.Librăria T,..· 
buna'" 

Volumul III va apăl'6a lD curînd. 

PO~T A REDACŢIEI. 

Tuturor numeroşi-lor prid(';1li şi cunoscuţi cal''''' 
nc-au frimi,<;, cu prilcul anului nou, urări de binll, 
le mul(ăm1,m pcntru căldur()(u;ele cUt'infe de îm 
bărbătarc. 

Stagon ••• Noltpte de iarnă" [<unt versuri de Începător, 
Ceeace, insi, nu Însf>,Dluează să'ţi pui lira tn cui. Odată... 
şi oei mai mari poeti au foot incepatori ... 

FUororuânul. Continua.rea va urma zilele a.eeste. y~ 
rugăm să ne comunicaţi şi nouă amănuntele la. cari fa
ceti a!uzi(>. Multe salutări. 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 
TI"aV,HIl MacaI\-ei, C'ruraborza. Am primit 14-

oor. abon. pfmăt.a 1 Aprili€ 1912. 
N i~olae Curti('i'll, C.rompa. Am primit 7 OOr, 

,td:lon, pe- <"Var!. IV 1911. 

ReC*.,.l' ,..poasahil: 1.1i. Giwlli .. 
.• Trib ••• '· i •• titat ti, •• rafi •• Nielli ........ 

Or. ROTH KĂLMAN, 
MEDIC. 

TEMfSVAR ERZSEBETVAR05. 
Strada .. .0.,'"12. (Co1itd str. Hun1ad.r) 

Coeulta'ul: .. al. '-10~ d ... 2-4 .re. 

Consul1aţiunj .~parat pcntra fuMreul. 

• 
în primpjdie. Pe mii<sură ce ina.mKul se a.propia. de or&8,_ 
locuitorii lui devenea-u şi mai frivoli, aşa cum se iatlm-, 
plji intotdeauna oa.menilor rari vă.d venind o mare pri
mejdie. 

ROoSwpşin lipi pe z.iduri a.fiee lnfiiti~â.nd o ctl.rciumă,. 
un clrciumar şi un mi-c burgh"z IllQSOO v it, Karpuşka.. 
care făcând parte din militie, fiind cam (lU chef ei a.
:tind vestea. că Napoleon se Ilregitea. să moargA eitrii 
Moscova, se supăra foc. îi copleşea PC Francezi 00 ept
tete cam sărate şi ieşind din câ.rdumă, tinea poporubl 
cuvlÎntări. Toată lumea cet('a ac~te afise şi le oomenta. 
cu aee-eaşi ardoare ea cele din urmă versuri &le lui Va
sili Pu~kin. Erau cu toate acestea oameni cari nu apro
bau aces,t ton. g!'sindu'J stupid. ei triviaJ

ito 
Se poveste .. 

că Rostopein isgonise' pe Franc~zi ei pe toţi străinii dia 
Moscova, printre cari erau şi multi a.genţi de-a.i hd 
Napoleon, dar poveştile aCE-ste se spune:1U mai 411'8 CII 
scopul de a se repeta cuvintE'le cu cari insoţise R09toP
sin fiecare din actiunile lui. Expulzaţii fură conduşi PB 

o barcă la Nijni ei Rostopsin le urase rămas bun tn 
a.c{!şti termeni: "Intrati in voi in,î-vi ei intraţi in 
acea,stă barcă. numai si nu fie pentru voi barca :,li 
Caron!" 

8e mai povestea. că. regimentul echipat de Ma.rno-. 
DOer îl cOsta vre-o 800,000 de ruble, dar că Bezukho .. 
cheltuise şi mai multibanÎ pentru dJUitia sa. 8e spunelL 
Încă, cumci Pierre tsÎ va pune uniforma ,i &e va &rîl., .. 
gratis cu regimentul său, ori etlÎ ar dori aă'] vadi. 

- Bezukhow est rldicale, vorbi Iulia Druhet7.koi4 . 
dar este "6lt de bUl!, 1\;8& de lIimpa,tic. . 

(Va moma.) 

. , 

.. , 
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REISI MIKSA 
FABRiCA DE 

ORILE 
In 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
RâkOczJ·ut 14-

«Un,a :tApolJoc). 

:11111111 • 111.111 ( IIII , fii 

ŢIMBALE: 
ca "'''Z'''' .'" p4. 'II tent~t de old, dind 
111~te re~otl'.'1 -
foarte p'Acut, - .. 

"..".-aijf!iE-iiiil ~ pot cl.,!ta şi pt" -
,.'e. - 0"81110- -
'oane ca plăci ar· -
.: . -.. 41,:e. - v'o.re. _ 
flaut., harmo·_ 

nlei " L - NutnerOtie distlnq'Î si mtdalii pri· .. 
ook ca rIapl'1i. Innntatorul pe(alcllui modem 
fi al arpnl8mului .te etei. Callnlu( trimit ptis. 

Mogy6rossy Gyula, 
tir. Izab. hanrszergy4r. 

.JII 

Rud_pe,t, VII", Rak6czi·ut 71. .. ~ 
1IIIIIIIIIIIIIIIulll11 ~ 

AN U N Ţ. 
t -' Se cauti un om specIal ti cu practici 

lu4dungată pentru a 

coaduce O şcoala de vite americane altoite 
, numai daci a mai condus asemenea in· 
,treprin j~re lub conducerea şi direcţiunea 
sa. fiind bine plAtit in perspectiva şi viitor 
bun. - Of~rte ,i referinţe si primesc la 
adresa domnului 

ttnnt dJ 

Alexandru Ionescu, 
pe"in.ris' ,i p oprithr 

ia Dr.l,.I~a.nf (R.omAnla) 

......... - jL_ '!'.' t 2?1tr 

A P t ă elegant aranjatl, bine pro· 

O ee văzut' cu droguri ,i intr'o 
, comuni bogată romi· 

ne~1CI e de vindut Tot acolo se află şi o 
fabriel de ma,inl de agricultură. -
Adresa la admmbtraţia ziarului »T ribunac. 

--------------------------tn fabrica mea de fier ,i turnitorie de 
clopote se primesc mai mulţi 

1.-.",. -ţă.4C~ i 
CU purtare bunI. 

HOnig Frigyel, 
Arad, R~k6czi·utca 28. 

Ci-o vrea filA cu.::w:n pere 
Tiţe Asuericane 

t,RIPARIA PORTATIS" 

Societate crfştină de consum şi valorare. - Asuagiul de jos. 
Kereszten~' fogyasztasi es ertekesit6 szovetke et. Als6szivâgy. 

• w ,.,........ .......____... "' 

CO"VOCA~E'. 
Domnii acţionari ai consumului creştin din Asuagiul de jos - AIs6szivâgy -

prin aceasta sunt convocaţi la a ' 

VIII-a adunare generală 
care fn sensd §. 'ui 23 din statute, se va ţinea in 28 Ianuarie It n. In localul ,coalei 
gri cat. din loc cu următoarea ; 

ORDINI! De ZI: 
- f. Deschidtrl'a adun~rii. I 

2. Raportul direcţiunei şi a comitetului de lupraveghierc. 
3. Propuneri. 

Dlrecţlunea. 

Actlve-Vagyon. Contul hiJanfulul - Merlf-,!szamla. Paslve-Tehu. 

CII§sa In num. - K~ilp~nzk~)zlet 
Mar fj - Ar lJk~ zl~t - - -
Oehi1o'i - Ad6.ok - - - -
Mob lia r - telszeJe l kol Sfg 480'-

% Sterge' e - levOnai 48 tlO 
In f'gistrllfe - AI"kullisi ko·t~. 7tt-

010 Şteriere - Levon:fi 6-

K"r. I f. I . 

19888 128 huc ActIuni - Ol'~fr~SZ â 20 K 
49-'508 Credltori - Ăruhltelelok --
5291) 8b fond de ,enr."i - TII' ta ~k~lap -

Venit ntU - Egyenlrg mint ny~rtm 
43740 -

70 -

Kor. f. =-
2501l -
252165 
557:> J7 

294 :L 

~21I- 10951 l2 
- -1'-" 

AIs6sziv~gy - Asuagiul de jos, la 1QII, december 14. 

traian Nemeş m. p. SzămSZOd Pap m. p. Ioan Butta m. p. 
pre~. - eln5k. conl8bil-konyvelo. 

Ioan Soponar m. p. George Horotan m. p. Ioan Moga m. p. 

Chirie - H<fzMr - - -
Sa/ar - Slem~lyzet fiZl"·~~ -
Tran"port - ~Sdllil~~i kOltseg 
Chdtucle - UZldi ko,\seg -
Dare - Ad6 - - - -
ştt'rgete din m biliar - O{o Felsze 

lelesi leirâ~ - - - - -
Şrttll .. re d'n mobiliar - O/o A!aku· 

l;i .. i 1 hai - - - - -
Vtnll neu - Eiy:nlei mint nycrem. 

Kor. f. 
=~= 

20 -
240 -
233 -
50 -

240 -

4860 ' 

6 -
29420 

Venit bruU - Arukn~1 "yers be· 
v~lel, dupA 17.178 K 78 tiI. ut;i, -

\ 

--,----
-I~~i-

Kor. f. 

1131 8 

1131 S( 

Aces.t Cont Bilant. Vtn't şi Pe-deri !-l'a examinat de comittful de suoravegh1ere şi s'a afl.t in ordine, 
comun:Uor cu It'gile comerciale. - Elell Merlfg, Veszt~seg, e~ Nyerese~-·za nla a te i1~y 16-bizotbil 

<fII al m'gvlz·g<fllatvarl, rmdlJen el a kt:re::>kedeJml torvenytkkd megegyezii lek ta ă taloU. 

AleIÎu Varna m. p. Bob Mihaiu m. p. Moga Onut m. p. Bob Mitru m. p •. 
preş. - elnok. 

loni Mogă m. p. Bancoş Mitru m. p. Horotan Mitru m. p. 

Horotan Mihaiu m. p. Nemes Jan05 m. p. Bob VasiIiu m. p. 

II I 1·======1 
BAUMANN ARNOlD Succp;sorul 

LĂHNI KAROLY, 
rabricant de mobl e. 

Ilna·Iulia, Piaţa Szent Istvăn Nr. 11. 
Recomandl mobile pregAlijte In atelierul 
sau din ctl mai bun m.atetial~ pentru 
dormitoare, iufr.gt"rii, locumte garlon ,. 

birouri pe IAnga preţuri leu.ne. 

Omaszta Janos, 
fabricant de limpl 

pentru trisuri. 
Budapet5t 

VIII. Orhi •• utca 201a 

Primeşte comande 
de ori·ce lămpi pen· 
tru trăsuri şi auto
mobile, - comande 
pentru galvanoplas-
tică şi ori·ce repara· 

turi de branşe. 

, 
\ 

pentru altoit, si le adreseze preotului Petru IU==============_. ft=============a 
PeU. dia Mlal, (M6tes) tOmitatuJ Arad. JJj .. II 

j 
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• t • Am onoare a aduce la cunoştinţa I 
• Onoratului public călător, că am des· » 
: chis in Seghcdin (Szeged) hotelul I 

i Grand Hotel Hoyal i 
• Stau la dispoziţia pubJicului 80 de • 
• camere confortate cu incAlzire cen· • 
~ trală şi apaduct : 
• La rari ,i dela gari circuli • 
• automobilul. • 
• Pentru comportajul publicului pasa· • 
: ger, este in hotel instalaţie proprie f 
• de spălat cu aburi. - Preţuri ieftine. • 

: Cu stima: l 
• David Sandor, • 
• proprl.urul .... faurantulul dela gari fi pro- r. 
• prietuul .. Orand Hotel·ului Ro,a'''. I • • ~~-~~-~-~-~~-~~-Q 
• il 

Hethi şi Schreithofer I 
fabrica de c!mătării şi meztluri 

In_talatiu"1 electrice. 

O eva, (Piaţa principală). 
Recomandl carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumatI, că rnâ ţării, slăninl şi unsoare 
in gros şi în detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită in vase proprii. - Cum· 
păratorilor vechi dă scădere la preţ 
Serviciu prompt t - Cereţi catalog r 

.:========= .. ======~. 
~ . -. 

Cele mai ex· 
celente instru· 
mente pentru . IF .... ~~ 
săparea de 
fântâni arteziene ~i P:::eâ~f::: 
Vârady Lajos, 

fabriel de instrumente 
H6dme76vA!!iârhely, 

Nu trebuÎpsc anh."prenOTi; domeniile, ea 
munele, singlJÎ'alÎc i: singuri pot face si· 

pau~a cu Inslrumt:nttle mele. 
priJDlucrAtor ntiJlocetaC~ 

Recomand ,1 ma,tnl pen-
tru tmpletltul de a tr m L 

Cata10i de preţuri trimit Iratis .şi fraftco. 
Premiat la 6 expoziţII.. 

~=)::::d::_:::nm::::~::_:_:P::::::::F::. Il 

,,~ ~1"1Il MOlltlO·6TAROS. IftJlI"lTTATOTT 18910. 

~ 
i Preg~teşte: butoaie vane i , . 
I în ori·ce mArime; din lemn de stejar J 
t uscat şi alb, pe lânRI garanţA. - Pri. 

I 
meşte ori-ce comandă mare) aranjament 1 
compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabiL j 

MARS DBPOZ IT ~ : 

PURNI80RUL CURTII REGALB RoMlN. ~ 

1 WESZELY BELA f 
I PRIMUL fABRICANT DE BUTOAIE, : 
t .... LIPOVA. .... t 
........................ ;,I) .............. w 

Sa!on de haine bărbatesti 
J,. Schneidar, Slbllu 

Hermannsplatz 8, etagiul 1. 
Palatul Haherman". (Nagyszeben). 

.g 

In 11111" l' .,11 I III II II 1 

~ Horvath Beni 
• -- ttl.ehanic 

: Hagyvarad, Kos~ulh Lajos-u. 18. 
• • Recomandl In atenţia pu· 
• blicuui din h)(': $' pro• FII V'"C't", nt; eli erou J 
• său .rnehanic a· 
• ratljat d'n nou, unde pri. 
• mefte cO'l'Iande fi re
: p.i; rAd de 1uc.ruri ce 
• apar~n'" bran~f', precum 

• • • • • • 

MoşiJf.i de cusut 
Maşirt.i de ser" 
BicicItle şi 

Drama/oant dc, 

: Utensiliile acestor 
• ma-ini le are in de· 
• pozlt. 
: R'paraturlle se 
• eh~c tut3zi re ped e 
• " p'ompt. 

&1 ITII.lll rl-.-.ITIIIII'I-IIII 

.JINER" crema neunsuroasl 
':eI mal tlou Pf'O' 
lud "Igienic pentru 

!tIrltirea " rntrv· 
I1U2IIetarea feţei. -
Inlituri petele rai· 
'line, bubele priei
lluJte de intlerbiD
leII, sgrlbun,e ti aJto 
Ileaulltenll de pielII. 

Crema sceasta ziua / 
:' 1. pod. folosi mult 

mal 1111 succes. ti 
I tetll I COrollDl. 

Iane"" pudrll f nou plulultr. pod ref. luat ... 
,,1 a. baluri, .aloane ,1 de mlnlc 10101, 

rare acopere tncreturlle " • eu totul neltrtddo...... Ia 
CAlorlle: rau., alol " cretul 1 cutie 1 corouL 

.,laner' , săpun I bacatl 60 fil.fi. . 

"IdIleI'" pasta pentru din~ 1 dod, I _. 

"laneI"" apa pentru mi :~~~J:;":, d~~ ,cii bureto,1, eoan mlrotaluf grn rit pt&. 1 aUell 
cor. 1-60 I Jumlta .. atlc1&, 80 meri. 

"Ianer" esenţa neutru par ~~~~~r= 
l:'etef ti contra eidtrU pln"lll 1 Itiel'" I cor. 30 filtri. 

"Ianer" pomad~ :;-:tz ::::::& pln&lui. I ... . 

.,Ianer" ,~pseala pentrn par :DtrF b:!:r! 
ir; blond plrul aur" ctrunt. Net'f!.~fta rot:il •• 1Ichld 
La comande .1 .. Il.teu 1:' pArul inG1T\ln~t In ce eol~rt 
,. 1. dpl1e&lct (l1i(j;nt brunc1). Ua c:arioa 4 coroane 

"1 a n e f" apa care face patul blond 
Pentm a vlJ* in timp ~curt, ils bil\ auriu, pin&J blood. 
ro,D, chIar ,i hr'"ue: ori tltlil'1.I. 1 atiell 4 IOOr. -------------------------------Of""," ,1 ailnld .;(pediţte eu pofta. - Telefon 47~ 

Pentru incoPljuruea eoob .. tactrllor uumai .Preparatel. "li Rudal •• aDaM fetite dia tannllc!a ~~ .. vlloftft fi •• 
pot clpjta la 

Pannada "Maria ajutAtoare" alui Rudolt 
laner, Teme.v'r~ Oy4rvAroi f6-ut 70. 

~ ....... --~ .. - ... '!o--"!~. .~ 
• :A' .. q;. ~;~." t /- . 

J ' ~'··'jY~ ,. .' .. ' ~~~~[: 
'I"'»~1';' 71 .... l' . /\ . L 
r~ -"T ~ ~ ,J" -LI" 

t --~- '.' . ~. ..;"._ ...... , ... ~ -._ ........ ,L 
.....,~_.I ..... ~ .. 

1 Kj;!tĂLY L·AJOS 
• rerer, dogar, ,et.r ,i IUltrultor. 
• liud-JagyenY6d, Str. Teiuşnlui 1(., 1 ! Recomandl uzina sa Inlocuiti cu pu.! 

! 
1 teri motorice ti lucrative bunt, pentru 1 

1 prepararea articolelor de fer4rie, felllrie; I şi lustruiTI cu preţuri ieftine, dispunind 1 
• i de un oerviciu prompt, execuţie modemL • 
Itl .... _;.;;_ ... ~q;.w;,. 

~)'t~~~i~~ 
.1 Atelierul de dentistidl (t 
3 Radu Novăk. ~ ~ ... 
.. Arad. l ':1 Am onoare a aduce la cunoştinţa. ~ 
~ on. public românesc, c:l la 1 Na. ~ 

vembre a. c. mi·am mutat atelierul r •. 
meu de dentistică in ~ 

. f" Szabadsag-ter l Nrul 5. ~ 
~ unde il voi mări şi aranja dupl. •. == cerinţele cele mai lI1od~rn~ :: - ;; 

i 
. "Cu toată stima: .. k; 

... RADU NOVAK~" :: J""",m",,,, 



/ 
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B I 
Iti p'aca să porti totdeauna haine curate? 

Atunci cumpărati .Cat.etta mlraculoasl-, 
fabncatia mea proprie. cu ajutorul dreis, cun-ti 
orice pati de pe hain;, de culoan cit de sensi· 
bi IA, prt cu m pete de cernealA, poamt!, cafea. ri p" 
s~1i etc. ~Casseth« aceaqta nu este ca obiect de 
'~Jamll. ci rezultatul unor tncercArl de 3S ani. 
Este bine venItă pentru orice familie, care tine 1. 
curi'enie. - Costa 5 Coroane fi tine ani intregI, 
Se poate cumpă". numai de'a fabrica chemicA: 

QUSTAV SOLINGER, il Brass6. Strada Cimitirului Nrul 5. il 

!IT K t 11 UNA" P"S(. • t 

I~~~~~~~~~· 9~'~==!~==~~;~·;~:Bn 
~ Am onoare a aduce la cunoştinţa ! "oha"" SOl 'bal 
~ ono public, că mi-am aranjat În ~ 11..... \il " I Timişoara, Piata George Ne. + I ' strung!ri. 8~!ti~,şi.~~n':tA pe put" 

~ un modem ~ Braşov, Strada LungI No 45 .. 

;~ .. ~ ~!~!i~e~vec~~~1r~!~~~ i ,- a::,=.,L 
Ide o mal amănuntă recoman,jare, ~ 

I 
augurându-mi in schimb increde· ~' 

,~ rea ,.în utis,face,rea ori-cărei ,pre. ~ .. ~ Preg:4te,te ,1 tine In depozit dopuri ti pil'e 
t t I C re pentru buti, de Cf'a mai buni caii ah.', apoi 

, en II a paCienţi or. - u stImă: iit!~ dacuri, bile şi popice pentru bIliard ,1 J)O 

I Gotz~ MOjffl, ~. '~~.' picărie precum şi totft'lul de pieioart ptnlro 
~ masă. pelănl.!1 preturile cele mai mOderate 

dentist. 1'5 Celor ce cumpArl I douaorl li-se dt rabat. 
~. . Ia} f:J1 __ =-Lu~~ri de or?ament. - _ I 
~~~~"~~NIAW~t!!~]1j!) Jg 

l' I e~:r~~~~~:~~~:::;~~ 
'-.eJ Am onoare a aduce la cunoştinta ono public:, ci rn m 
~:a (Cluj) Koloszvtir, Monostorl·u. 7, •• • •• ~bl. aa C:.af 
~, ma~ 8 mIt • Zari înregistrat şi provăzut cu euptoar, din G! 
W ţară şi strdinătate, unde se afli in depozit permanent G!, 
~) cuptoare moderne de majolicA stil secesion ,i cuptoare de OI 
~ olane Danie~ precum ,i Căminuri şi cuptoare de buâtărie. ~fI'f 
~.J Atrag atentia publicului asupra depozitului meu model, aslgu- OI 
;O I rfnd-ul !o1o~atj despre cali1atea p.erfectl ale articolelor ,i preturil. G'! 
~~ cele mal sohde. f* !i Aşteptând binevoitorul .pril!n IUnt cu deosebit! .timl: t:~ 

~..-: Tam'sJ J6Zllr. 8i 
~ I I<' oloz.vAr. ~ 
iO t- ~J !t!~m~~mmmft!!22~mi!i!imU~~9! 

1,'" n===;=======.' 
,,- HaaJ Sandor,. sculptor, 

L Arad, Kossuth ... utca N r. 4. 
In atabilimentul de pletrlrie a lui Mairovltz. 

Execută şi replreazl 

lucrări de sculptOtă artistică 
6~rate şi docorative precum şi por· 
trete dupA naturA şi iot()~r.fiii, m~nu· 
mente mormintele, totfelul de producte 
ale industriei, apoi lucrAri moderne 
sculpt.te pentru decoraţia zidirilor diD 
teracotA, piatrA, ~hipJ, ciment şi din 
alte materii pelângl'i preţurile cele mal 
- ieftine şi servidu constiintios . • ==================6 

II :: =:: .: % :: :..-D 
Bencsik Zsigmond în Deva!; 

! 
, ( 

Oferi: OHeTE AMERICANE $1 
fRANCEZE CUlute cu mini Jn 
atelierul propriu ~recum ,i O H ETB 
GAT A. forma. modern pt'ntru bir. 
bati, femei :ti copil. OaL.#. zhrle 
,.mo4u 11 pentru gi",,,astri Mare 
maeu1n de gume renumite de Su· 
tiv.1l pentru tocuri la ghete ,1 RYIIZI 
excelent •. Ol .. ~t. pentru picioare ne
rtfUlat. ,1 "oln.ve le pregAtesc 
411pt1 mAsurI. La comande din pro
'tinde .,t. dutuJ a le tdmite o 
eheatl folositi. - Servil:.iu prompt 

I------::====~==~~~~::::=-----: 
Garnituri de Îmblătit cu benzină şi • • ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. • 

. Constrnc~e de mori: • 
mori de rîjnit şi m~cinaţ teascuri de ulei, instalaţii de apa· 
duct, fântâni, pom~ de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşite. Lămuriri spedaliste, pro
iect de cheltuieli şi preţ· curent se trimit gratis şi franco. 

Societate pe acţlf pentru industria tehnica de maşinI. 
M6s:cakJ- es G~piparl R~.lBv6nytâr.a."c, 

Budapest, V., Alkotm4ny-utca 25. 
RP-rpt"ezentantul pent:ru Arad ~Ii proyineie, 

LENGYEL OYULA, 
atelIer de n"lo'tonre ,,1 ll::aaşlnl 

Arad, (Hal.t~r) Szentpal*u. 1. 

] 

.. 
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-'~""'·e,~~t".";"-k'!;:! ~ ~·,'-=~~'M!!' __ 1H.1~"~-~ __ :- . -.; 1l.1i.;';"".:-,:,", ........ oj;i~";.....-:--r-~-~_ ii 
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~ Î • I • I III ; I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Iii ~ 
Premiat la expoziţia industrială din"." A -

Sibiiu în 1903. ''-l.J'~~ _ 

Roate de torsi\~§ 
mers liniştit, pe lângă garanţi~ si 

afli de vânzare la 

Emil Krauss, 
Itrunglrle " atelier cu pu

tere motorlci.. 
SIbHa-N aa, Iz.h.n~ 

MarglUethenguse Nr. 1. 
Orl_ l'Q.tI ce nu met'C. bine d prbn~te 

-

InapoI. .. m1 • i I I I I I IIIII I I 11111' ! III ; III1III I • ti 

Bordy J 6szef, 
coj acar-bIăna.r, 

larosvtsarhely, S2ecbenJi.t~r lfr. 13. 
Recomandă articolele de blinărie şi 
cojocArie, dela cele mai simple pinl la 
cele mai complicate. Primeşte şi repa
raturi. ImprumutA bunde de călătorii 
şi ia spre păstrare In timpul verii, pal
toane de iarnl şi blane, pe lângă asi
gurarea contra focului. - Comandele 
se indeplinesc prompt, ieftin şi cinstit 

• 

II 

8 e 

N .... 2 - f912 -
II Schm;dt Janos succesor Scbmidt Ferencz II 

ti 

Inltltut pentru ridIcarea altarelor tn 

~-- Budapesta, KObanyai-ut 53. ~-

P,egllte,te t altare, amvoane, criptet statui sfinte ti 
Intregul aranjament biserice<;e, In orice .til, conform 
pretenziunilor artistice ,i pellngl preţuri convenabile. 
Se re(om.ndl ca loeclali~t. de MOnchen la renonra ., .. 
relor v~hL Planuri ,1 calalolle trimile Ilratuit precum ,1 

primirea muncii o fac. pe ,put-Ie "ale propnl. 
Pret-" •• dente. Condldl fa" • ..un. ti. ,Ia'" 

• • A 

• 
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