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Pe un an . 28 Cor. 
n un jum •• 14 • 
Pe o lună • 2.40 c 

Numirul de zi pentru Ro· 
mânla ,1 strAinltate pe 
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"Plagiatul" dlui A. G. Cuza. 
- o senfinfă nedreaptă. -

De Gheorghe Popp. 

Sl1.Iltinţ;t {'nrtl'i ('u juri din laşi, în pro
("f'~"nl Cuza·SorrOr, a fost, pentru ori ce prie
tpn al adevilrnlni. o .'Surpriz.ă dHrefD:1să. 

Cei ce <lll urmărit ad{'le Pllblice ~ le a· 
('pstui proces, înţ8I(lgr~m v,o·11lmll1 cliui Cuza 
.J)espr'p poporatjp". o IW'.fal'r ştiinţifică 
do un merit real. apui broşnra ciIni ~o(',or 
:;ii răspuHsul dllli Cuza, Uit plltrau avna ni-ei 
o îndoială. a.supra sfftrşitullli aCl'sLui Pl'O

(·rs. ~H\Tturislm e{i eranl dp nă,dn.idf~a {pr
mă că în haza acpst,or acte curtea din laşi 
va d(~lara pe U. 8ocor yinovat. de drlid,lll 
calomnjpi prin presrl. Anhifarf'tl dsalo JlU 

poate găsi altă {~xpli('an~ der,i\i. lipsa cip 
('uYloşt.inţă d(' (~,allză a jnraţilnr. irwapad
teltca lOT cip a judpca Într'o dwstiuTlr rom· 
plica~ă şj sllbblă rlp ordin ştiinţi fie şi lit.e
rar. S~i ni-:-w icrtp franc1Hlta Cll carp. măr· 
t urisim aneastă pă1'f'rI'. ('li tot r(,spf~dl!l cr 
~rvcm [<lUI de justiţia Trn'ii r011lfulI'şti, Upi
nia publică a Hp~atllllli ('stp dp rnt1lf I (ll1îll

,.'jUr ilslljlra seildl'ri]nr ills! i,tlltinj ('lIrţilo!' 
cu juri. Se-lI! iIl1.;1 dill!;u:,i (,:-;1 (' n d"!1lollc;ira-
1. ip tul OI"Ii/n.r..: a ,1. 'C'st,()]' rt·]0. 

In APlltinţf'IR I{ll', .,jlldt'ciHorii din po
por" ,1 dp,<;('[l nu ,<;p r.{t! il llz.psr totOCl(l una de 
spntinwntn! rlrf'ptAtii l'igllrO<1Sf'. ('i, nu-şi 
lra.gă {)chii Înrtint,(] cip ,1 llla în mână (',U1l1-

păna mitologirrl. ci <lc!PSP[l pnnwsc din falşe 
eonsidf'raţii dr l1mandarism RPf\tinlf'utal. 

de un S'f'nt impl1t de mizpril'orrlip rlf'plasată 
faţă de inculpatul şi lll1P-()J'j ehiell' Of' sp·n· 

Clara. 
DQ Gheorghe Stoica. 

L 

Da! Ai d r.op1~ite scumpul meu p"Îetflll. fA..,B 
p! Nu m'a iubituiei odată, 

flunt sigur de lucrul acesta. 1 ti mulţ.ămc~, 
di'mi rporţi aMia intercH .• Judecata ta mi-e eu stiH 
mai binevenită cu cât ~llşt,ijnţ.a mea un aLt jude
cător tot atât de sincer ca .şi tine imi faM aceloflşi 
reproşl1ri. Voi incerc.a să şterg din il1 ima mea 
imaginea ei scumpă. Do uitat însu. simt ,('il n'am 
s'o uit nici oo8JIă, 

Mi-a fost prea dragă, pentru a o putea elimi na 
('11 totul din tainele vieţii mele, ingrijite cu sfin
ţenie de mult încer<'.atul meu suflet. Şi pe urmă 
în singurătatea moo, amintirile I}i roflexiun i le 
i11imci îmi al ină rtoate 8uferinţelc. 

Nimic mai simplu, dO<'ât să I~q să defilez.e prin 
inchi!puiroo mea adu<,.erile aminte ale treeutllllli 
şi simt cum se stroooa:ră viaţa prin fibrele corpu· 
lui meu şi cum durerile tre<>u<te îmi mlÎ.ngăie sufle
tul meu :l!bătut. 

Ac.estt' -detaliuri îţi pot, 001'\'1 ca o eXJllic1ţ:e 
la dN'Jaraţ,iei mele cM<'g(ltriC'e, cil n'am s'o uit ni~i 
odată. Căci o! Doamne. la ce mi-ar mai folosi 
"iata dacă amintirea culei mai dl'agi fiinte m~ar 
piirîisi n'<xllată. 

1)e aceea lasu-mă să visez. Lasă-mă să :ltrecor 
prin inima mea toatf:l{'lipele trăite imq1rf'ună eu 
dinsa aşa Cum bigotuJ strecoa:ră :printre degetele 
ln1 osonoo .irul de mătăni1. ~ita ,tOllil4Î dipa 111-1 
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tinwntel(\ lor de simpatie sau antipati~ po. 
litică pNltnl <iC,lIzat, sau pfmtrn apărăwrul 
R8U. 

Pentru (l dow~di (~rtit{)l'ilor ll(rţ;trţ eă 

sentinţa din laşi adusă în proecsul Cuza-
8OC91' e DPc!n'apt ă, vom în<.'lCrea gri faee.m 
o midi expunere a ehesLiei "plagiatuhli", 
pe (~(lt ilO "il îngţ\dui locul îngust <ll llIlUj 

ZI,IL 

J':stP asta i(l dwst j(' dt> inalt.a datorie 
gazet6rf'ască pl~ntrll oricf' organ care pre
tind!' {~ă· apttră. int pI'esul mnralit{~ţii puhli
ce, lăs<Înd cu totul In () parte srntinwlltele 
noastn' d(· simpatiI' ppntru artiyitat.p<l po, 
lihdl n<lţionaJ~, a distinsului profp,S'or 'uni
"f'p;ir.ar şi lupt [1'1.01' politie din Iaşi. 

iată, (lupii d. Cuza în~nş l)l'oc.edOf'I .. "ali Illal 

bine ap'u<'iiturile dn cari R'au ,o;ervit nu .d. ,~()l'.' 
ci, C':UlI) spune d. Cuzaallturii adnvăr.aţl, .Ild;~nll 
Oahaluluj, spre :a produce apa:renţa unui plagIat: 

,,1. l{of'prodU(,t'l'oa tl'xt~lor mele ca şi cn~n 1~~1 
ar fi fo"t citate de mine, ci dc,cuperito de dll11~IL 

2. l'lllwrea pe două coloane, i<pri' aparonţii, II 

un.or t~'xte cari lIU au a{~e1aş {'upriuA, SlIH :mpri 
mând auulrii de minc citati, 

H. Ig'llorama sistr·mulTli. meu. de gândit'~, ,)r~
gillsl, r;;i relevarea l11unai a e!emen)e!or !tu, n'], 

cipnt POnH1ll(~ 10 t.oţi, precum (' ori('.c {'nJL~t!1t~lre (lf' 

faptf' \ 
1. Fah;.it'ie:u·('a (·it,aţ.iilul' :;<i a !or'mule}uj' nwh' 

~tii·n(ifi('e, l)rin trull{';hiere. (>ll s:l 1(' poa!il In('r]

mina fr:l~me1ltnl'. 
V .. ,01 Ju'UlUI'l VU~iil ~i':c'''':'' prvl'u([,X;. 

La 1nmdul 1 şi. :a. O ·pildu \'a ilustra mai bi:1f' 
'ffi'1DOJlCrll .\.'lta .. talml1Jl:1i{>ă", ~um o numeşte d. 
Cuza cu multă dreptate, Cetitorii noştri sll'şi lmJ
giJl{,W cii in Tribuna ş;allalt ziar r0111iilw;;e apare 
un arti<,01 inti~:lI]at: .Jh.scu:rsul rontelu.i Apponyi 
rostit 'în şediiJlţa rame·ri,: în ziua rutm'e,", j)idC1H

slIl ar fi l1r('Cc;d'at de o mică întroduN'1'c url1lat~ 
de un rozumat al <liscun;u11li, cu Ullel(> ('it~ţji 
textuale, şi invl'1Îstat ici-oolo eu observaţia .,z;c(' 
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lazI. 

eon.frle Appol1yi" '>ali ",după. părerea conlelllt Ap. 
ponyi" ete. 

Ei biIle, ce aţi zic-e cladI. eu toate ili'te3 a dou,t 
zi, un ziar un gurcsC', zmuJgitud l)asagii şi fraze 
îl1 ('.ari întiimplăt<>r 1IU ~'ar găsi a\.''('.iite observat,il, 
fiind {le ])1'1.'!O.,>, le-ar a,duee Get,itorilor săi, puse P(' 
d{'llă coloam·, ca o dova{!ă de .,plagiaC Jupă Ap
ponyi, profit~Î.nd de fa'ptul că !hl(jc din ceti,torii 
ung-uri, neL-etind ziare 'romtÎ.llcşti, uu au posibili
tat('a f'ă (~)1ltroleze .adcvărul ~ 

Aeuzaţia de ,.plagiat"~ adus1Î dlui Cuza e~te 
Pl'rfect j-rknti<'ă cu acest prOC('deu. . 

In vohLDlUl lui Cuza se cuprindc î 11 partea III 
o f>XPllIlCrC larg-li a lit(ll'atu:rii ,,,"peeiale a ch08tiurui 
pop..\!'aţiei eu rozllmarfla tuturor tf'Oriilor şi pă
rerilor ro);titc de (~oJjomi'Şti în 3ecastă }}rivint~L 
('ine rf'c.f'Leşt{' volumul, Ţ!l'f\('llJll am fticut ilOi, iH~ 
'''.1 co.lJviuge dî nieiiiri d. Cuza ]Ill l:L:iă l~ cditOT 
in inJo1ală eă expune părerile altora şi nici I.XbUi 
{'ctitorul nu caviitll impresj'a că dân8'ltl îşi, însu.,e
şte acele parori ~trăjne, lJimpotri\'ă, d. Cuza bec 
totul sprf> a acef'lltua 1ll\('011tellit ~ii rezumă pe 
al tii. 

Cum illSă. pe o Îlltin'C!t:>l'e cie peste 200 rie ·pa· 
gini, nu HC putea ropeta la fiecare propoziţie in 
parte cuvintele ste.rt.'Otipe "zice x" :Iau "dupa ~., 
şi a'r fi fost nu n1llll~li de pri&~, ~i de-udreptul tiU

părăt{)j' pentru oetiwl' - d.&>oor profi,tă de acest 
fapt şi sllllllge dill oontext toonuLi astiel de fraze 
"i lp pune pe tradiiionalele două eoloanc, pretin
IZll.l1d {'lt'" "plug-iate", f:i:rl\ li "pune că în pa~;tg'iile 
pree('(it1nw 'li urmu!t{),are s/lpri.matc de dânsul, d. 
('u:ua a arlttat nmnde autorului, Astfel îl! ('.apit,Q!C-
1{' 1'{'!>pl!{>tiVl' J. Cuza eit(~a..z~1. de pildil l'U llumde ~i 
a(k'S(':i cu iJldicarea p~~illPi·IH.' urm:ltm'ii autori: 
pe Ci. de Molillari. jn 7,{'{>C J1l',ftini (l,) dou/izrC'i :jf~ 
on, pe ? /:moluic de Simunui in 22 de pa·gi11 i de 
cwnuo ŞI dOltiI de ori, P{~ Pr·iedrieh, Lisl în einci 
pagini de nouă ori, -pe Hprbert ~peneHr de \'1'C'O 

d?uiiU'ci. de ori, pe Tf'heruychcU'sky de 16 ori, lW 
Aarl JJOI'.1' de 13 ori~ pe llc'71ry Georqe de 23 de 
ol'i. pe FI'. S. )Vi.ftt de 16 mi etc. E 'atât de ~vi
clent ei! llU a putut fi intentia plagiat.llllli, ÎnelÎt, 
capit.ohd (h'''pre Hill101Hli rure ~hiar titlul: ."Si
mOl/âl' de ,",'/smondi" şi e pl'e(x~:1Itt şi de o mici1 
introduct'I'(' -biografieă fi lHlOI;tui scriinor f'rauUf;z 

_______ . _. ______ 2 __ • __ ~ ____ . ___________ ±±± ______ ~!! .~ ____ ~ __ ~_-... ___ . ___ ~ ____ . ________ _ 
*!!...191 

eel' \\i i"rtare, aşa ('11111 t'rpdin(>j,,,-;ul In {iecaI'p 'bO'1 

işi llUmiiră p[i{'atul. . 
ţ 

Xu t.(, mira, că'ţ,i .poY(>.;;tt:,~ pf\l'ioada ('ulloştin· 
ţei mele eu dfm~a. Pfon IT\! .tine cun prilej dp il 
o &tudi'a :}i a'ţ,i baza pe doeumentt' obsenat,iilet,ulr 
de mai tî\I'zili ; pentru mine o! pentru mine e au 
vis frumos ci'tt~'{)dată. ~traniu, f:bllciumat /şi pliu 
de pf'ripqi-i. altă dată. al cărui 8<±'i'Il'-?it îmi faTllJcl'Îi 
toate "imţurilc şi mă la:;fi ametit, ('·a şi ('jmd a.'! fi 
cetit o poveste ClI zmci şi {'Il feţi frumoşi. 

Ascultă! 

l~J'ia toamna t[nziu. Lă>1a~n Prf'dcalul tA('IJT 
şi pH~tiu şi aluu('Cam cu il1tl'ală ametitoarp l)C ya~ 
lf'a Prah{)\'ei. ,în jos ('u aaeelerntulde Bllror{)~ti. 
~oaT(,le Ele .as(>·nnoo,<lp dU!p8 ('.()ll..'!t{'le inalte ale tol
raimllulllui ţii diJl pămllllt 1'e ridică o ce~lţă -tot mai 
<'emită. 'care RP întindea ,-ăzând ('11 ochii ;;pre cnI· 
mile aIba.str~ ale munţilar. Veget.aţiile din jucul 
liniei) oori pfmă mai wdineaori se alungau în 
vârt~j'uri unele pe alt~le înC('puseră a se întullpea 
şi "În ellll'imd din toată privelişte'a îndmtătonrf' elI 

care natura a binecuvîuHoat aoo~t.e ţinuturi n 'fi mai 
Iriimaii decât 1() ,Jx.11nu în ('are !lE' proiootasc, ('a adi
ţată în yurouh lumioo lă.mpii diJl vagon. Obo"it, 
mi-am riizimat capul '{le ('.anap('!a ~i m'am lăs:tt 
J)radă gihldurilor. Leg-ănat.ul uşor al trenului mă 
moleşi.~. Pe ne8imţite oomnul mii fură ~i adormii 
În uruitul zgomotos .al roţilO"l'. aşa cum ad<>al'me 
Npilul la ('ânw{'ul buni<lii Mtr:Îne. 

1::n zg1HlniJt put.('rnie mă fă~\1 să tresar. Trenul 
se oprise .. 

Eram la Si11aia, Afară ·zgomotul obi('inllit: 
pufăitul Md6l1ţat al looomohve1, amestecat cu bă
tăil~ nlTe :1I1~ cioeanului de cantrol şi (~ strigiHlll 

pil.igai~~t al lll(wănaşului, Il~arc căut.a IUuşter:ii pel'
ifrn ult1l1wlc l111l11(>re din "A,lcvăruJ"!'oi lniv'~l'-

1" dA] , ,~" ~ 
"'li l' malle, 11 \·a.gUll ni(',j o mişcarc, Eram SIn-
g-nr şi nIll "imţ.('HIll at:H dc bine în' singul'ătateil 
mea. lJovdată uşa he de&~hige repezită de JlllÎ.na 
"traţ«nÎ{'a a b,:IIll<duJui griibit ea iJltotdeauna. "Par· 
don, mii mţ!; , ea de (ybi(xoi, arUJl('ă () valizîi pe re. 
ţ('a, ine3~il dthO:lballi saluta şi trage u~a lă~âl1d 
in urma Jni'(j fatl\, {>4Hf' pxamill'!i lle.::i~ml{'~itU Încă-

'perea. " 

Intr'lIll 1IlOmen~ avea lH,rul eÎi ;;{' 'ret.rage, .'il
zlÎnrlu-m:l'lIl1'lJai pe mine. ln{'creai deci să-i alull'" 
tf'nwrca !;'i ~',,' Jamiliarizez eu situatia aceasta eu,~ 
npp()tri\'it;I~(' e drept !J)Pntril o fată timiîră. diins,a 
Î~"ii r~m:.t:;(' 'sllrdă 1a imbierilc ee i-le făecarn şi.fă
'ra a t,mea seamă de vorbel(l mele şe a.,><,ză Î11tr'u11 
('olt al {'upcului şi'şi ascU1li;(' faţ;a ~llb hordurile 
l ~rg',i ale păIărif'i, In'0e-rmi s'o f:'xaminez . .N 11 pUll1i 
?lstlng'C !·n.<;ă uiBlic, deoaree(' fata, eaI'{> refl('dt;:l7.iÎ. 
In'tr(\(lgă făpt.uI'a fomeei era ascunsă, Căutai s'o a
trag îl1 O<)ll\,ersat.ie. Di'm.sa Însă nu ,,'a lăsat îndu
plee{tt.ă dt· ('ăldll'rlli graiului mi'U, Fără să'mi dau 
~amu, e~ a\-ca drf~ptate .să'şiînehidă sunetul dina
I~t(:a orI eăr.,): a<iemo~liri, eu m'am sÎmţ.it jicnit 
~I. ~tealll ta{'erea el, (".:1 o lip8ă de hlIn P,lml. 
.1 wnuea :H'<,.:.tsta ~. a(':('.fillf.tu, a tot mai mult şi în
(',('t,ul ?U ll1'C'ct:lll l1l1ma ~ea, care mai .adiuE'aori 
!r(,sl~l'l~ d(· hUC>ll!dc la yedH'ea ]('oa11('i acostala 
Hl:hlSf' H' ii~hi_ml)ă, ea pril1 Il1Î11UIW, liiinţ:.a aC~,.H 
at:tt .cii' .'\nhhma la llW{'·put îmi pUl'(~a un lllOIlstru. 
trImiS paredî Ilum.e dp Roartă, ca să'mi ncliuiM(,ilS
d fire~ ş,i ,~Irmi rH!'ovrÎilteas<'ă simt.irile. Imi \Ull~' 
{'am m~1ll08 buzelc, îi 3!f1.lTIe.a:m priyiri f'ulgBt'fi
~,,>are, fără ea ea bine ,inf,el<V'! să le observe o mii 
frnmftIlt~'UU într'una în colnu cupf'uhu, tUf,li~!ll o 
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de ffl'iginE> "dinh"o familie ghi,oolină oi.". Pi~a~'. 
I1Il!f şi ('elelalt~ (~a~pjt()I('. ale 8>N'8tl'j părţI l'ItOrlC(' 

poartă titlmile: .. pred~r]i lui ~HJt,hl1$" (c:"'lŢl. 
X), "Tpol'ia Itii Jfalt.hu.'1·' (('.Xl), "Pă.rtinit-tH'jj lui 
Malthu<' urIllE'.a.ză, ,,~jlUT1nndf' df> ~j,,-m(Jntii". Jpoi 
.,Potrivni<.'ii Ini ~h'llthUl'l" (i'~llf). X IV) şi "Hm'ia
li~tii ŢWltil"iynit~i ai llli M;llthu."" (('.-l{p. X,'). 

·Se va înţ,pleg<> (':/ Î'n Il""mpnp<f. Împn'juI'iÎri. 
l'iiD'd titlurile m'iirtllri!-,'t'l:l\' ]X' aulOTii 1·(>"/.1UllllţÎ 1111 
numai nu poate fi \'Drb:1 [1(> .. plill~6<1t". (hlr ('j PS~(' 
(~ll rlooă'\'l4q,jn' irn po,~il>iI, ('um .~plln(' rl. ('u"a. t'ii~=i 
('ste i-m.po.'lihilll pl.a~ia pe f'incva c:ind il nUllwşti 
~j'l dte7.i OI:ll'('TJtenit, noţiu1lea îllSă~ a pJn.giatului 
px('ludâ.nd al'Oa$ta. Dar VOIJl illL'ltira ('alomnia d111i 
~:or şi p-rin :llt pro('~l1 111'.Iuaipollu·nit 1'1(> pf'J'
fi'fl ~i infRm. 

l<lltă o p-ildă: 

Broşura dlui Socor pal. 18. 

A, C. Cuza. 1. 8. Say. 
Oespre Poporatie (p. 122). ('..ours complet dc. (pa 371) 

"Mijloacele de existenti • Les moyens d'exis1enct 
a unei poporatii sunt loate d'une population sont tou· 
lucrurile, fără excepţie, tes les choses sans excep
care pot să satisfacă tre· tion, capables de satisfaire 
bujnţe~e sale. ~ besoins: ceUe propo· 

Trebuinţele omului va- sition se prouve d'eJle 
Tia?.! după clima şi după mâme. Or, les besoim de 
obiceiurile contractate, fn~ I'homme varient suivant 
la o naţie privită in Intre- les climats et suivant les 
gimea ei, fie la unele clase habitudes conlraClees, soit 
deosebite. dans la natlon toute eno 

tirtre, soit dans certaines 
classes en parti cu lier. 

AeuTil V'Olll mai rep lXll.iut:t: e...Xu ... '1t diu \,().llllllll[ 

dlui Cu/-tI, h pag. 122: 
".\fijloa.celP de exl.:-!rentă ~ unei popo.raţii, ziCI' 

;ja.y, suut toate mijl~~le, fllră (>X(:tIPt.i{~, l!ar~ !JoI 
să Bat.i~fc.t~i tlrebHi~le d<lli": ete, 

Prin Ul'.l.U3IT' in cit.at,ia Sii (1. ~OOr a 8upri/l1(d 
!pur şi illmiplu cu"intdc zi.ca SI1Y, ţ\.oşî ~le ~ gă~t'::;" 
în vohulI. :D:llmi4i 3pre a produoo "dowI __ la" plagiH
tuhli, bizui'Ddu~ .. e iJ:le faptul că 9f,o/c diu et'titr}l'ij 
hrOŞull'~ i .s:de II tI \'Ol' ~ti yol umul. 

Ace;;t tlXmnplll sing\1l', CI~x1~1H ~ă llj1lllge "PI'/' 
~ arăta bUIla erC(lintă a ,dhli &>(X)r ~i ne 8CUte:-:<1E' 
Jt\.a lllai iusi:;ta. El ihl:-ltrează )Ii co!dalte pro('(' 
dea ;;.imiJare, dlH~îi tiU l-dentih~. ale hl'o';iurii "alt,. 
E ultinHf eX1-'l'(~sie a balcanii<lIllllui În lIlora,-n-rill' 
'Politice ale llI!ei \r~l'i. 

'" 
A'1H SptL'I într'adins m()t'ilvurilc politicI' 

ale Buei ţări, l'[tci estI' ştiu! t:i.î hro :;iUn1 dJui 
~ocor a urmărit un scop po/it il:. dp:-;;i ~upt 
:'l.pa,rcnta intf'rf'sului şt iintific. E V"urha.. IIU 
df> pprsoa na di ni Cuza. ţ;j tit' CII [,{~IltU/ po
Jitiece reprezintă. eu pregătirI> hmwillică. 
1'\1 o convingere fanat.ică şi nl"~'.ItrămHtat{t. 
~ Il omul Cl~Za. t:l't~lmia lovit. nu adt1 \'rl'TI11 

tu~ soo:C'iL pl'pfă~ută. ~tj()(~orit.oa'r(' chiar, şi e4iu
tmn prin m.tşcăl'i 'll(>'t'!l'oasE> ~ă-i dan ~ii îut~lea2:~ 
t'ât de mult m',a jicmit. pllnt'<4l't'lI ei. 

Cu toa.tă de."reraroa mea însă. :IDaţa 11I~d il!
'UI'!l"'1 lIu'"i l'Iohilllbll J-IOziţill. Dimpotri'vii îmi p~Î' 
rea, că >,f' gJ~Jllueşte tot Ingi mult in colţnl .·upc-u· 
lui rll ,'rct,uiml 1n felul a("~ta cxj~tmlt.;l lllClI 

oc..,1Q. 

1 ti spun dr.cpt, lUă /iim \t:Iil.1JI foarte nevilWV!bt. 
lnl'r'ltn 1·J.ll'd ne llIai 'Put.ând ~lLJlorta p<'Vllra ~tt~· 
;;t-t·j torturi. mii! hotărîsem ~ă trf'C în alt de~păt1.ă
mâJlJt. Mi-:t flO.<;t inf!ă cu nO'putillţă, eSlei dnd m~illll 
'ridiA.la:t de pe {~na·pea. mi-s'an muiat genunchii. 
iuims. mi-se ,f;hit~ ('ain zvârcolirile nnci ~p-aiJO{, 
~l'Oza\'H, bU.l'.ele îmi tremurau, fiinta întrO;~il 
.mi-.se sJillbU;e., ~ in.cât f~i~ă !pOt da un p.at-l ~'m 
<..:ăzut Ca triumit ţii; llOlml, de unde mă ridiooSE'.JIt, 
Nu SWlt 08uperstiţ.i08, ~u b)lIte acest,e.a În!'!Ei. ma 
.~rede'am juciirta >,r\mtti blă~tăm amal'. im.posibil 
"ă mi'l expli.c. 

Pnllt.area m\'li<l\t! trel'.u... În l'lUfJf>tul fetii ni.~i 
o <M:lnzaţie nouif. Ea privea rece l.a .!iJrftll ascuţit 
al ghatei, ţ>f'l ClIJ'C il scosese di~ret, de suh haina·j 
o-Ieg~1!tii de plUl'he :D.<>gru, 

(Ta ..... ) f",~ .c .. 

........ '0.-- .... -.-" 

.. TRIBUNA" 
.. , ,..-. 

şi inţ,prf>slll ştii'ntf'Î trf'hlli<l UpăJ'11f, (~i tre· 
bui;'l Jm-it. prin U11l1) din şpfij PÎ polit.ici. 
irlpia şi ('/lI'f'1Iflll lIHţionalist şi anti:.:omit 
din Hn,mfl11i;~. Pf\Tltt'lI (l(',f'f';1 hroşllra fll pu· 
hlic-;H;\ fund trl'l'lIt tocmai În pl'Pa.jma ,df'
w'rilor P''lrltll!1f>ntan'. În I'ari Î:;;i pnsese şi 
d. ('UZfl cimdidatllril la I'oleginl II ciI" T n~i. 
TI'f'lllli(-l Împîl'rlPI'i~tii intrtlrp(l in p<lrJanH'nt 
<l (lI'.·sl Iii IliplMol' llpjndllplf>~~at al int.prp
spinr rOlll8fl Pşti împDtriva jidoyimii Cl1tro· 
pito(-ln" Prlltrll (-1('(>(';) d. ('UZ;'I slIRţinp .'11 

h)rip 61 hrnr;;lIr:l nu P (l rllui SOC-Of. cj (1 ji
OOVilllii, " .. ('Rhalullli" carp S'8 SPI'\'it df' 
rl;înslll l1111llai l'a df' 1111 paravan. 

f'f'r'df'f' 11'rh1\if' sA regrf'tăJni.lls~ (> ('ă. 

Îu aSl'nlPnC';] împn1jurrtri. Curtea I'll juri 
diu laşi IIU ~i-a înt!'!p,,, imdtil l1H'llire ce 
<lYP,l df' n apiir;I ('im;tNl şi j'pplltaţia unui 
S(l\·;mt. a şt iintt>j l'OlllilJl(>şti. ap;)rfllld in (1-

C'f'la:'j timp int PrpsP!p lIaţiOfla!p superioan'. 
E "oroa eIp !Il! iH,pJllnl, dp o ÎllI'f'ITare mi· 
zf'rahilii cip il SlIgl'lllllii fn'zirprI ('".ollşt.iinţei 
naţjonalp i1l ora din llrn);I, impotriva pri
nlf'jdipj jid()yn~t i ÎTI .\loJdflYil. ,\('oasta OII 

,III illţ!'/ps'(l jllratii PPlltl'll 'Ulotivp f<l!&o de 
ordin IlIl1<llJitar -"Clil po;ltp dp altll/ cip na
tur;1 ill,!\'u<lhi/'-I. 

SlOi Îns;!. şi ÎmprPllOki ('·11 . 1I0i. toatfl 
prr'~<l ('iTl...;tită, trf>huie să liP silim a rppara 
'Wf';H.;t;1 grpşaW il rp8tabi/i adpvărll1 şi d(· 
il ela salisfa.('ţip df'pJi.rdl Ulllli om (:illstit., 
UliU i s<I"mtl Si'J'lOS. :;'Î rOIlWII \'al(lro~ l'a d. 
~\. ('. ('uza. 

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

Procesul de calomnie Împotriva ziarului "Ro
mânui'·. ('Ul'teu ('11 jlll; Il fixat tel'ln{'nul ,1(' deR

blltPI't' În }l1'O('P;'1ll (jp ('~t1onmie int.entat de d. ~(>< 

,'('1' B o (' lI.iwf'!DtJ·inl 1.1'II'IJIni .J{{)m:mlll" 11(' 

ziua d(· :!H FphrIlHl·jl'. 

Aqiu1JP:1 pPlllrn ;tI d"il1-a I~'''('!'~ "1' "a ilJ.,·, 
tll '~t l.ilelf' al'{~t(':I. 

* 
BuJrarii şi raporturile lor cu ~omânia, :1 )in 

HU~~lIre~ti ni-se :;nil': j)lI~.ii ('lit ,'-1\' Ipar{', agrtatin
ni If' po.rnit(' lj(' o l~lTtf' .a. pl'e:'!ei hltLgal'f' în (~ntrll 
Homimi,'i nn ~tu ~'alijt apr"harP llil:j ('hi'llT la a>er
~ullltljtiiţilc de "eam:'i ale ,~t,atuhti n~I'in. Adrvă
Ulii patri"ţi bulgari j)&r i'JJ fi int.('lpsră ină~rir('.a 
raporturilor ~1l 1{omânia nu poat~ d('f~Îlt să le 
stl'i.~, 1'n f'w.ntllRJ rasboi ]p-ar fi fost <'1.\ SiA'll

ranţ:l rl0;a~tn\O~, :l\':Înd în veO('J'<' faptul l'a mll!t.(' 
din f~,J{' ('R &{'rill în sfrÂmlitJmtR flespN' Bulgari 
!mnt simplf' T.J{}yr-şti. Cii .. i, .atât în efO I})l'iveştf' or
ganÎr.a.I'pa. ('iit şi in!'ltl'1lcţi:l iall'll1uf-<,i şi di~iŢllin('i 
al'e-Mei.a, o n,{'lnli~(, (>n totii hi llll i"{' tl'flt ntn\"lIfll 

1'\1 HomflTliu. 
f'ol·('A<pnt!-df'llt.ul u11ui l.illl' rJill BU('l1lre.şti a 

~\'lIt o ('onvorhi,'(' pu, d. V, H.n.cto;; la\''O ff, şeful 
bătrânikirlihl'rali buJ~al·i. asupra l'aportl1ruor 
N' f'xi",tă )Ii al' tI'f'hllj sii ('xi<:.t~ Într{' <H~tf' n<11l8 
~tatf' \'(~('i~(>, J afă Pf' a ;;pn ... n . .Ha.do~layoff: 
~ "RomIÎ'li~1 şi BulgJi]'J'ill tr"huif' să aih:"1 În

t'1'\'(J.eI'(' un.a in alt .. l. Pin ;rartf'.a nDa.,<;tl'll cxi~tij 

(~llg'ct (":'urat ~i ni ... i odată nu TW-Ilm j;tîm.dit la (',(>"a 
rau în (~(rntra HDmimiei. Blllglatria nu ('.Cre Româ
niei nimÎ{'R. ~11 trf'bllie !'IH ('xi~t{' de(·j motive de 
hl'llllliaIă. To{'mai pentrn a('e31;;t.a 7,\"()TI1d u1J1f'i a· 
lantei tUI'(','>-românf' a Pl'ndu~ la noi o imŢlr~ie 
o,uf'croasii. Pf'11tnl eă, in {'.alo: ('fin,1 k'lr~astiiaJianţă 
ar e,o"t3 I'1V S),(lcvilrat, lklmimLa <11' grpşi ('alt~a na
tnral:l fato oe noi Bulg;iirii.·' 

In <U'f'la!l> int€l'wiev, Rad-oshn'off rledară ea 
infl:mti,~nile Blllgar~i ~l111t Of' li trăi in oole OIai 
, .. t.rÎl.nsf' ].(.,g-ăt1uri df' prif'tlnÎ{' ('U statde<'rcţltine, 
pl-' (·ari ar 'ţ)llrf(ţ'1, conta in L'axul unui conflict {'u 
Tllrcia. <"-Onf1.ict., ee ar putea isbmmi in .cazul când 
gUW'l'nl1 l .aa' .apPi(·,a di."lJ1Oziţiile COT\..'ltituţif>i fată de 
p0[J'oan'lp ('r~tin(> din impNin, 

* 
Foaia Poporului Român ~ foaie de T.i. n. Di

mitrÎ{' Birăuţ. ţli,a [)refse-ut ziaruJ său săptăJnâ
n~J în organ de zi Primim azi numărul întâi, în 
cart? aflăm ,i progrntnuL Va fi "sustinătQTlll 
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aprig al pojîti(,.f'Î şi (',ultu1"ei peutMl pqpor" va 
oglindi ,,:<!pirit:nT vremii, demooratia" fătră lai-şi 
lua ÎmHl a"re ne .,pr.r\"iîtllitori, c.ari datt l(){'ţii InUl
taşilol' ·natilmii". Nl1 V~ urma pilda gaze-te~)1' 
"inrlolwndpnt('" (l(\b~ noi. "i ~tnnd pe baza pro· 
gl'armdui national, ,·ectlTIGaşte partidul naţiO'IlH1 
romR n. ('.a singuri l'OPN"Zt':1ltant. a) aBpiraţiilorşi 
l'pvf'.n<JidhiJoT lH'./unl1 Itli nostnl". Nu va "stla. in 
serviciul i11t(\J~lor p<>rsonale, dar \"a sta în ser· 
\"i('illl mllil'ilor int~rPf'e alf' poporuhli român." 

Af'l1l11 11rrnea.lii ,,,il n~df'm. dapă ya re<'1UlOaşte 
('omitf'hd naţinn<ll, zÎJ;"m.l.I dlui Birăuţ, d(' organ 
<lI pUI'tirhd111 llational. ori nu prezintiî domnul 
Bi rău (. dC!'\tuI.p goa rantii, ori eomit€tuJ ya trebui 
83 fad nn ~'ontl'a organ I]1f'Jltl'1J vre-un alt Ooldi~ 
flllmlÎnrl df' hani şi setoo rh:' glorii. 

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

Prigonirea limbii romaneşti 
la seminarul din Orade. 

Teologii excluşi sunt SătmărenÎ 
şi Bihoreni. 

Excluderea . numaI pretext? 
I~~ ill(,Olltest.a bi1 că acolo llnde au pil

tnms mai intensÎv razele culturii naţio
nalf'. :lCnlo trpbuie căutată cea mai curată 
manifpstarn a /'onştiinţpi naţionale. Este 
~l('p·!îta llll arle\'ilt· elf'mentar eare ne-a că
IăllJ~it tA.>1.leaun<l .in judecăţile lloa.stre şi 
np-il· detr-rlllinat SrL st.aruim u-eosehit dH 
mall asupr;1 cultllrii ca elnmcnt hotărfl.,Lor 
în pulitiea J1oatsJ'ă. Şi iată, cu cei Iti teo
logi dld'l ()radf'a-maro, vm oarecum să 
dpsl1IinUI aCN~~t fl t!'Ol'ip ti noastr[t. Petn~" 

ceUI .. cu privil:ca, D.I.1'1n~le ~~.dt:!-~...J,vfi .bio- ! 
gr;dlcf' ~l p;It" f'i'''llllt.llll (.;, ,1' ('latlll;! ('1'p::.-..... 

(~irt\;J Iln;I"'! rft Îll 'j('('~t a:Je\"fH'in~iscl1tahil. t 
::;;~lS!',;!)I'f'Z(,(,(, t('~)h)g~. dlll~re (';.H'~ j 1 s ll~lt 1 

dl!1 Sahn;)J' . ..J dlll BJhor ŞI numai UDul dl1l II 
('()lllit,Jtul .'Ibej cir jos. au avut, o a.t.it,udine ( 
l1(1ţiUIWlil atftt cip lH'l!flrMu, at.{\! dp frumoa- ! 
~;'1. ;In) [)lltf'" z,i('r pr.nic:H, îndlt UIl-) găsim 

al'llIll illlf'di,d .. IllICI asrlll{!TI el tO<)J'P. Şi:l."H'
SPl'I'ZI'('{' t pologi <1 i lIlllli institut străin de 
tOClII' ,Ispiratiilc' llP<lmllllli 1l0stnl, erescuţi 
În .,pa mai IllHl'P partn în Şf'.o!i f'.sdllsiv un- , 
gllrpşli Într'lIIl illlllmit 1I1(}!l1fLnt, chinuiţi 

d~:> n ()pl'{'li~tp rwhllniî, <tdfnw .jigniţi de bat
jO('11I'il'{~i.I jirnl!ni J'OI', <111 Ufllllcat rpvereIl-
zi It' î 11 fil t" el l "511ltlll j lor. ferlll c:nnvinşi dt t.· 

iJl [pIli! ('11111 1(> pOClrU\ <lsHIZi. ei pădlt.uÎpsc , 
În potri\'il intpl'psP/oJ' IIpanmJlIl lor. 

~II 1)1<11 ÎJH'Hpr' Iildoiam că . uehwărlll 
lIostru r'(nn,Îllp. ~i nll ,n'(>'m ferieirf'a să-i 
('IIll-oa~tP.Jll P(' (l(,(':-;;ti bl'a\'j 1oologi ai no& 
ştri. FApt" 101' lIP c1()\'Nlr~şt.e înRă, (~,ă, orice 
('J'e.<jtr>)'P n;ltirmalil ,111 m'lIt ei, ori cât al' 
arH sa a ~1l pl'H 101' ll1 tll nf~)'fWllJ mediului lor 
s{ltm<"iI'Pflll si hihorp[Ul. oi ali trebuit, să fie 
eltinşi dp f'~ldlll'a hinefă.eM.oarfl a cnlhlrii 
nOi./stn', ('il srl poată manif!\"It.a nil ('llhha 
pnt f'J'f' sl'11t·imnntf'lf' lor. 

In orit·p ('dZ aceşti şa.;;;espn)zeee teologi 
romftni ali dovedit guve1uf'lol' ungureşti 
llwg'hiaJ'izat,oR.rf' şi lumii întregi de eâtă, 
n~a('ţillJ1f' ,<iJlll1tl'lll ('apahiIî noi, chiar şi in 
erlp S/<l hr pĂrţi (I.Jf> ('.orpuln1 nostrn natin-
rwl. ' 

(1c8t.n] nobiL plin de un Inimos avânt I 
al t.im~l'ilor din Oradea merită recunoştinţa I 
neamului nost.nl înf.reg. Prin el s'a simbo- r 
lizat df'snăde,i din şi~ tăria luptelol' noastre . 
I1<J.ţiorwlB. Prin (>1 s'a dov('dit tuturor cari . 
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\Tt'JU Sll ÎllţOh'<lgă. di Jlui .. lIlurim Hl<J1 

hine Îll lupUi" deecH sit sacrificăm ctwa 
dill postlllntelt' 1l0~lstn' Il<Iţiollalf" 

• 
i;til'ill' lIlai HUilă {'('I "ill Jiu Ura Jt'l.I

Itwn' eOllfi"l1Irl illtru t~)att' faptul di {'Xelll

dl' n~il 1 iil eri 10 r k"0logi româ1l i s'a melll. 
IWlItl'll di ac'eo)iti bravi tiBeri ~ttl avut bur
b{d:ia S3 CipPl't· drl'f)tllrilt' lillihii ~i ]t'gii ro· 
!Il [1tJ e~,? ti. 

Zian']p 1II1g11rt:~ti j>1I1)licrl. ÎIIS11. a,i~lt{.'a 
d('clHl'aţii şi ('olliradel'laraţii. YP1Jilf> cţllld 
dintr'o P<lI·tp, dmd din aha, Î1Wât Pt'lItrll 

dpplilliJ lilllllll'i"I' ,1 clH'slillllii IIIl l't'di.letu]' 

ni TlO~tl'll a pl('~'ilt indi it?i dillliIH'aţ[i 1<1 
(h'adp. PPHtl't1 ;\ f"we o <llll'hptfi obic'di\"u. 

III li IIm ărul !lostru dp \'ilwri Yt}J Il III 1-
hl i('a 1'l'ZllItaH']p tlll(·IH't,pi. 

Cine sunt tinerii excluşi? 

('Olllplf>t[UiI a",i cliltE·lt, privitoare la ('I~j 

II) tnologi \'()H![mi t>xduşi. ob::;(>)'\·i\.lld dl 
dintrp ni -, , _"l1nt cip origilH' dill Să/mIII'. -1 
din lJihol' şi I cip lJl' 'râ1'lul/'(' ... şi toţi au 
4'J"i>s('u1 îu şcoli 1II1ţjIl rcşti. 

(ic'orye HUl/ea. of'iRillar dill (·()ItWlla 

Frll'\'aşa (judetul Sutnl<lrultli): ('opil dp ţrl
rau sărac. <1, ah::;olvat Ile('lI] lllag:hial' dill 
Ilt'a dpi:l-1l1CJ J'P. 

.1Jihaiu (;I'I'It/(II/, dill ('Olllllll{i :-; u])l<I 1.' 

I jnd. Bihariei) copil d(~ }))·(·ot. ,1 ab~()l\"<It 
li('~>nl maghiar din ()l'adpil-llHll't', 

I fi I/ll tii' f{ i l' r (l i. () r i g j n a r ti i Il l' o 11\ 1111 il 

Sanislall I.jud, ~(ltllldl'llllli), ('opil ciI' ţăI'i:.Ill 

silnH', il "hs()lyat lit'l!ul Ilwghi'll' din ()ra
,Jpn-JlILlI't', I dOllil ('11J'suri teolog-in· iti l\:a
IOI·sa.) 

f ulill .\1 rln'It,'" original' dill COI1lUlla !\lă
dat'as (jud. Hat,marului) tatăl stin t"8t·(· [11\'5-
ţătoJ' în lll'l1SiUlH'. CI ,1 hsol"Ht lieHld 111<1-

~'hi<Jr dill S<Jt.'llwr. . 
, (; (,1Il'!lf' Pop. originar' din cOIlUlliH Sa
ni,,,lau (jud. Satnwl'lIlui) c:opi] cip ţ5nm !-lil
t'a~' il ab~l"- (It li ('('" I Illil gh ia l' ti i 1\ Hil in-
mare. 

l' asilc' POţJan, ong1ll<.l1' din CUlIlIllll:t 

Borleşti (.iud. Salmar) tatăJ său N,tp hn:ă
ţrttoJ'. CI ahsnlnlt li('PIiI maghiar din Rata-
1nan'. 

f oal/ Pa~('a. ,()t'igiu<1l' din Blltrea:'iU dud. 
Satmarulllj') tatăl săn f',stt> not.ar 1',OHllll1al: 

(l a bsolyat liceullllaghiar din G lwrla. 
fu liu S a ba, original' di,! c,Olll UIl:1 Y <1-

~ad (jud. Bihariei), copil cip. îIl\"~iţtitor. ,1 
ab~olvat lii'BUI maghiar din (h'<J.(_h,t!-llWfl'. 

r alerit> BU/'Cll.~. originar din ('U1l1una 
ladani Ijud. Satrnarului), taHtl Sill,' estf' l~l
yăţăi.or În pen.siUllf'. ~I ahsol-n.\l lIceul dm 
Beiuş (dasele .supf'l'ioal'p ClI limbă ele Pj'()
pUllcrp Tnaghial'rt. iII t:la~~'ele inferioan:' gra
matica maghiară, geografia. istDl'ia şi nw
tt<maticH SP pl'puauîn limba maghiară.\ 

",abin Goro". originar dill COl11UlHl Că
r'{tşău (jud. Ratmarului\ tatăl ,I:iă~1 e::~e ill

v
-

dtţător, cit' cllrând CI fost dostltmt. tllndea 
.. 11'a răspândit în dNtjuns spiritul nIn
nhiar". A absoh-ai liceul din Bistriţn. ,., 
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$tf'la/l JJ(ifl'UŞ. ongl11<JJ' din ~lădăras 
:, ·llId. Satnl:lntluiL \.'opil d(' lllăpstru. si-a . -' , 
fi'lr-ut ,~t udiih' SV('lllldan' 1<1 lil't'(·j{, nwghia-
rt' din Sulm;lr ţii I )radl·1Hllun' • 

,/il/'el ('uzu. urigÎuur Jiu ('UlIIUIlU Vri
Ilil{·~j :jlld, SatIlI'u') ('opil dl~ prpot. a ffv'ut 
:-lltdiil .. 'St'l'lltJdan' 1<1 li('{~('I\.l lllaghial'f' din 
B,lill-lllitJ'l' :;ii ()l'i.rd~·iHwlJ'('. 

Sul/'afu/' /)(//1. urigil111f' dill ('·ullJlllHl 

BudllJ'!".l~d jud. Hi1wl'it~j). tatril .::;5u t'stp 

,:!.vl'lli(· dt· Jli'idlln'. ..1 lIhs.o!nlt lic1'ul din 
H .. illS. 

};'1I11 Sf!'('/'. originar elin ('Ollill/l;l. ,/a
(biti ,jud. Salma"., t'opil de măt'stJ'1I fău

rit)'. ,1 ahsol\;!t lif'vlll IlJaghiar diIl ()l'adp:1-

Il Iii}'!'. 

Tudlll' Hoil'II, uri,!.!;ilwt' din 1 'ifaHIlI !jud. 
.\ [hl,j tii' ju,,, __ '. I'upil dl' ţrlr;lll, ," ah,-.oh'ilt li. 
('PIII diu fh>ill~, 

,h/ful/irt })(lţJ. ul'igillLlI' diu ('tJrrllllla 

SpiJlllţi ijud. BilwJ'iei-) copil d!' prnol (r(>
pausat ul SI'I"iitol' ;\ Ilt.oniu PlOp), li uh'iolvat 
lin'lrI III(1uhiilJ' dill Ol'ildl"I-lIl.;,n'. 

~ 

Adresa Vienezilor. 

Houli.ltlii dia \"j('IJ;1 ~ltl adresat t('0I()
,'i1ol' ['()JIl(Îl1i dill Un,dt'a-lIwl't' IInniitoClI'f']e ,... 
r[luduri III' itl<'I1I'<1ji:ln': 

"ouă, martiri ai dragostei de !Ham ,i limbă 
\'Tednici apărători ai sufletului românesc, Vă 
trimitem salutul nostru frăţes.c. 

Inainte! 
/)r.Jl il/(l; j'ojw/,i{'i. ,1. ('viril',', lVllel Ilor\l;-I .. 

('oI/si. f)OJ1UNf. J>. Ma/'Rlcliuc laII "il/fiiii, J)_ ,lI "
d.IN/. U, Tă'IIH1,';i, 1. U,iimadii. /J. C'osma, r. LâilJ, 
Uioni,,--ir S. UI'I/('(J, f, .lI07'ăr('.(J./Iu. A. Voi,llkhi_ (;, 
!vtU/t'ri, Jri.e RI'I/ja. lrJII/'! IIOtll,HII. T. Oal.'(/."(' R,)
mul Mă/'ea>,;, Uri. S, f)odor. ('. A edelcu. OOI";o!,'-1/ 
-1. Babe.,iu. U. J>ri~li('. N, !Jodo!". G. 8IăII/~sC/l-, 110-
ria Filipe-seu, U, Şerbal/, Traian M. Oombvş . . i
"da SC.(Il.rr,I, jhalluuul i Siel-i!l, I/)/ld Rooule-'H"J, 
Bm'il dr Cofbazi, J),. •• ~ter(w ('iol"oi.a.llU. Mtllf/i) 
Hul(',/), ?',itohu COIll{li{1. I'i,'qi! JI(11'1~{I'II. A. ('mfl."!ia, 
.v alld!' Î,,;,. Topa. 1"'/(-11, ' 

Cum s'a petrecut incidentul? 

l'CIlU'U a d.J\'cdi l'ât dt> llOOreaptă este CXI,J Il· 
dcl'e.a eelor !li tineri teologi 'romîmi din Ol'adea
lPan', J'Pţinem din :;<l\'În'i "Sog.'lvârad" urmiit;..)
nd raport <lt>$PT(, ('hip1l1 ('ilHI ":',, 1wtl'p<,ut ilU'i
Qpntnl: 

.. 1 loi Uy,l/,ugi l'OllHini \'ol'biau r()m,l-
1It',~t,l> ill infirmerie. IhH't~lrul iSllpn"'t'gtu'
tont!· s''-I apropiat d .. {li: 

--- :\11 şt iţi t'Îl a ici I'sty Îngădllit~ nil-
11t,1 i YOl'ba nngtll'easl'[t? 

-- ('illl' [l upl'it vorba rOlll1:ÎIWit,sCU:; it 

itIt rt'hat .. 'iUrprills, t !',ol{)gul U eorg l! HO}/{'(l. 
. -- Hedol'lll ~ 
,.- Să 11(' <.fl'1,ti u)'lJinlll dp opreli::;t.p. (1-

lLllWi I p ('n·tlPIII ~ ,1 zis ,din nou tl'ologlll ro· 
ltMIl . 

I )llt'Lond a dt,iwlIţat ;Wt· .... t ('<IZ prdÎ"'-
tuJui nI n·. J'l rfUldul situ. l'a illfol11J<lt pe 
rp(:tur:' 

IJ i II ac!: a,., t li CUJH.lJi la rt' .II. fo'i i II ng u !'Oşti :le in' 
\,()Jerează eă toate ,,lămuririle" cou.ducătorilo.r i${'. 

Illtl1wrului rom, i.~at~lic <:;Ullt simple pen'ertiri ~le 
adm-ănuu1 di tinerii români erau opriţi sa Y!)l'

ooaseă l'Omîtllcţ.tc· ('hi~\1' jj in (·onH·I'_"llţiil .. 101' pot';'· 

til:ulart_ 

Pq. S 

Ce spune canonicul Dr. FI. Stan? ' 

(',lIlvlIi('_uJ gr.-c.at. J),.. Fluri'ln Si.m. carp H 
inteneuu in n1lPţite rînduri ,la r{\(!t()rnl selllin~· 
j"llJul l)(~ltl-ll ap}alli:Hl-:a !'Onfliet,1l1ui, a fikwt unui 
I't"iaetor din Ol'adea-UHl.n· 1l1'tnătoarclc dt·f'laraţ.ii: 

.. ('()tI\'illgne~. ee mi-am forru<tt-o t!e>:lpl'(> ace;:! 
iw'iJPTlt l'egl"(>I~lhil f"'t'l' eă s'a adus o scuti:l!;'! 
/}/-iJfită .~i lIepr,.,ufy('hdii, prÎ.ll ('.arI' - Într'un mo'! 
df. 101 Ill'{~rf'ştinp.,:(' - ~'all lIimi;cit eUl'l(>l'(J!p :Ilo!' 
1 t9 ti lI(Yri ?-l ::;\lU dat pr('l'fll,ti i de :ofr;07Idt:d m')fI
dif/I HlllliÎ1)('i(lent care ii'al' fi putut aplana -P'l'i~l
tl"UlJ ,,,imphl :rdvpMi."lIlemt, Să pre.~llplltl(,1/I CO !pr;. 

logii NJmulli .• .. au folosit dr li:mba /0'1' in rp.petil(~ 
rînduri şi În riW1n nl7reli.şfii. AC('.fl.~fa al' cv))sfihi 
II/ullai 1111 tleli./{ ,') NJf'P. do.ră îţi. cer sC1/;;"I". fl'f'

bllle h>.rfnf, In 1n'II/IT urmelor lie-care ol'e dl'e:Jful 
să L·orb"-{l.~că Î 11 ri'TI1 ba ,..;a nud Pr"'Hl. şi tII i,a r da «1 111' 

I/hll'fI(.'i ,],, f/U,,~t dl'ppt În mod 7!r("uvii'llci.og(_'J 1 
,~'i (II' jip/lLr '!) p~- ee'i de (LItă 1~lhii, - "'e71ti.n/tl 
IIPlnilo.fI.,'(j tol "1/1 (; moiil,'ată .. ." 

IncidentUl numai pretext? 

In, ;tf;lr~ ti ..... ('o.<;If' d&>darHţii (~am nn~ 
);lflInrjj('. d. (';lJJonic il m,ll fileu .. 1) rlee1a
I'ifţit, nmlt 1l1ai hutărfri ~ şi nmlUritt~, (',Hf' 
rH· pn~ziHtcl dtt'sl iunea aeca~..,t.a Î-lItT'o In
Illină nouă şi tri.'ltă, pt'utru sf>ntimonh .. lt· ... 
(·n·~t illPţ;ti de enri Silllt. diIăllziti {)(J1Hin{'i!
r orii ,.;;PIHIl;l nJ!ui. 

.. ln ('p pri\'cştp fondl1i chl.>.,~tiln.-ji - <t 

IlId i dC1c1<1ral d. !-'t an - ŞI im că tu;est in
/'id/'nta fOI'I lI1J:mfli Pl'ef,';rf la Î) friisătură 
Ilţ' ~ae l,lrllluitii .~i jil'emeditofă. prin (-,H'P 

~lll y()it s11 ~~'apf' rit.' trologii rOTl1<llli gr. I~al. 

C'o-nh:lr· Sd'('h~n ..... i, (~pisoopul l't11:n. cat .. 
\ n'a s~ ÎI!tPOdlt(-iî Îll Sf'1Il1i!<l1' lUl I1Dll si~
I t'lll (k iz(d" ["1' il (,JH"ilur. -can' rf'cla Inel 7:i· 
diri lltHlţl ~i t'():';! iKit~)nrt' =7Î St:lllllP(lŞtP 'iu 
; 1 \'{, 1" ~ ti III Il il! t J't~ţi CH' roa t.e-o!nţ.,rlJor. 'f n'-_ 
Imi,l, del·i. (,(fllfot Ţ)rl'fe:rf lwnfru (·;I.'dl/d,'-
1't'1I fl'u/of1ilol' rumâni . . Au (Jh~s r~u Pt·('t~'x
trIl :;;i ~'ll <lgnl\'at. fIlră motiy, o chf'st,iullt' 
carI' ,..;'(\1' fi putut llpl;l1lfl pe {~alE' pa,':;ni-ră .. .'· 

Vorbe fte5OCOtite." 

J)intr{~ nmhefo rk><~lal'atij (·.('~·Il11 f8(~UI ll) jli-
1'111 âl'('-qt-ei eh('PtimlÎ atWt <le lămurite: priqonirt'l{ 
li-mbe.i r()m(j.,.(' .. ~f.i. trebuie ;-;ă miii reţi~l('lll o d,,,
daraţi(; fămlt~'i de .. o pf'f'.'<&I:1/.ă (;a;/'c sfii IlfJt'()IIJir 

d.e 0,/110 fjr_-r:,,,f.~ U111li redactor al zial'ldui "X,,~:'-
\'lira-di ~~tplo" (THl.mănd lida 13 Ft~brua.l'ie): 

.. H"gl'pt1lm ('H - i'lwidentul s'a, ttwmin.at 
il! ,H'~"'''it chip, 1)(·ntI1.1 dj ur fi tmbuit a-pla
lIa! Illili ('11 tijd. ,1 :,;tft'l ro;(' ('reR(' G[litntorii! 
('{' se \'iI <Jlego iH:lIm din '010\'1 ~ FoI' POZI" 

eri 1I/Uf'fÎri ~i CUI' dll(,(' !H',';fe hofllTf! fa;m# 

b(l/'hari~,i Il/lfI/lI'('şti. ~Hllt, doară ind~ nu
nwi <~A}pii, pe eari nu-i lngăduit să-i t.rimiti 
Îll (1.'::(1 ~'hjp ÎlI IUlllt,. Hpifwopnll.1ânyi a /ă
evI I/H .-:en·ic:io râu $it/lţ'iintăriillllei epi.<:;
copii g/'. ('tit, lillfjureşti. carp f' H:se infiinţa . 
el' ltgifatit' !Lf'bll.1l'.(J ro,. porlli acum ziarP/I' 
t'undlll" 'ultt'oi .. ,dl'! \"01' V'fl.lli art,ic,ole d'E' 
fond. iJltf'J'pt'lilri şi. ţi"'0 ~pun flU, ya veni 
opozilia impot.riva f:pisoopif'i gl'. cat. llll

gu f'(Işt i ~ . 1 I (jid p(tra t!" 

S 11 putem nede d a(;'os!,e doolwraţii nosoootite 
"ii le fi făeut un Roman. T>'u'ă eu rtoote -.aee.'iW 1(' 
inl'egi8h'&TIl, -\) f<t('!'m ('.ti ~â oăm prilej de-a fi de •. 
mi:IlţÎ"tf', 

<» 8:1 L lE Lucrul solid şi preturile ieftine e cauza că numirul cumpărătorilor nostri zilnc s1 inmuliesc. 
,... 'rrusouri cOl.'U.plete pen'tru xnirese .... 
Aranjamente a51mirabile pentru prânzitoare, dormitoare, saloane şi odăi etc. 
Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 

TARJ, LUCRATE CU GUST ŞI IEfTINE 
să poPcăpăta 'numai la fabrica de mobile alui 

Szekelyes lMti~ rZ~~~n~i~ire~ Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă plătire în rate. 
În provincie ]a dorinţă mergem in persoană şi arătlm bogatul nostru catalog ilustrat 

'rELEPON NI:', ~14-. 
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Scrisori din Bucureşti. 
o chestie, care se lămureşte. - O telegramă care 
dă de bănuit. - "Carpatii" ,i lupta de agasă. -

'Rostul personalităţilor. - Oameni şi idei. 

B u (' U l' {' ~ t i, 2li lallllarit', 

.. l:nÎn'I·"ul"' de 'l7.i aduce u ştire. ei!.re, in fi!l~ 
lallluresie ellriou.-;a atituJirw li ucestui ziar faţă , 
(l<- (~plp el' ,;e ~trt'(' in Ardeal. Xc du il1dicaţiuni 
pretjoHse a<ii~pm illimusului, ean .. Il ~trl'curat -
d{., dupil pal'unllluJ alwuimatu!ui ~ potopul dt, 
"tiri tendentiuu',;e. Intr'o lungii JXdll'a de Îngăi
muri t't' 11e t'a<"{' si! {'I'elcm in rl'C \UlV&l' 11 ta pridcnie 
"u B,wu..; a dlui {'are Il C()lllPll .. ~-<J vedem, între a1-
t(·lt" o ft'kgramu ee s'ar i'i dat <le membrii sueip
tii tii "l'al'J1I1tii" ~wt'Jri7Aliilor her\;~trati eÎll'muiti 
dt· faillw.~lll (~oldfisch. In lH'.(·u.'nii t{>lpgramil ,~e 
yorbel-lt{, de "atitndint'a tnIdiitoltm a .. Tribunt.i", 
dp "d:ttoria l'C o arc fie('~trp Humua d(· a fat'C ,li. 

.,imtii (li:of[ll'Cllll" _. şi alte hazacDllii. 
Fn<lrÎ(' firese. "\1 ajoritat>C';l pelor cari i,;;eăh>,'ic 

at'{'Hstă telegrmllii Simt ·ct:Illleni {'ari nu cite.s.c ni
mif'll. Cill&titi burgh{'zi, eal'i "'l' simt feri{'iţi cimd 
"lItarp "fruntaş dintÎli" rohmjit de eaşca\'alnl na
,i[)nal le intindp mima. Oameni. oari nu {'ite~"c nici 
.. Trilmna". nici "RomÎlnu!", ci Se lllulţnme,w {'U 
p«lvl'~tile ridieohlhri (loftor Ion. eHntiir{'ţ.ul fru
lIWUH·i l;on'ley. 

Intu'P ('ele opt~pr('ze('e iM·iilituri. Întâlnim Însă 
.,i pl' aceea ~ profc>'Oribor G. Popa-Li"&lIlu, A. Har
"an .şi Baboi:!llll-Droe. toţi omn("ni ]'('(':lJno.'!cuti 
prin atitudinea lor rezervată, prin scrupulozitatea 
judeelitii lor, {'are {~Ne ca ~)ri ce afirlllaţ.iulle să fie 
rloculllcnt.ată. 1\ II cf(_'d căat'eşti IprOff.'soTi au 13-
('ulit il1t'mllli t{·I{·p:ramă. prin care remltI'cii o in
"'ldtii tuturor colablJl'<~t(Jrilur UN'>."tui ziar. Si dacă 
totu~, s'ar fi Întîlllrplat ·această mimlJw, n~ îlltrc
b!!In: De ce a tiiellt d. Baboi~mu-1Jroc 1)fmu a<'unla, 
ei'md, în ealitat-ea L~31le de eondu{'ător al "F;yaioi 
"\'clo;lstrp", putea să Re prollU!llţe? Ci'tt poentl"ll cei
lalti (lonmi, ar fi putut .sii. se g-und{'asc!i la un 
uare-eart' ~at' fără fund, ('are înghite. Îngbite. dJa.r 
în pi('ioare 10t nu se poateţille, Şi sunt dim~ii 
p.oate in miisură a apreeia daeă 1111 Ol'i ee Homân 
:l\,pa dreptul să ('(tură activÎtat.e şi (,lwrgif>, );11? 

* 
\fai alp,,! domnii rida .. Carpaţii'· <ill <"1111':"'iiCUt 

fourt{' bine speeimenul .. frnnta.~ului dintiii" care 
le-a dat ("am mu It de 1 \I{':ru 1),ină să se l"urpte de el. 
(>hiar într"trna din salele li('cmlu~ dhli Popa a a
\'11t loc o,rii,'lcnţi{' vehementii, dela c.are, după cât 
îmi l]minte"e. n'a lÎlpsit l1il'i epitetul de pun g a ş. 
() ştie 'I(~ea,;ta d. rupa, d, Telu şi toti. cari au 
;1.~ist.at :la şcdinţ.a de eom,tituire a "Cercului Ro
llJ~llilor de pe..'lte mllllţ1". P(,lltru ce atunci 3eeastii 
iqire·~ Cihei împrejurări se datoreşte? 

Dar mai e 'l~va. TBlegrJllm e.-rte i·scălitH şi de 
d_ ~i('olau, {'-ee·a ce iar DU nt> vine a ('rede că ar 
fi " i~ălitură alltentieă. In ori 00 caz, fiind vorba 
,..Jf\ peN\Oan{'. laJe ·răror părpri nu pot. fi indifercnt{), 
il {~xplicare. 00 impune {'u atÎit mai mult, cu cut. 
fiind yorba d(' oameni, eari C'lIDOi;(' foarte bine 
'iMihologia politi(,lanu'lui, noi trebuie să ştim pre-
6" ce <'red de.spr(' O'0ga şi idBile lui. 

r' n C"llrC'nt pornit Cu atâta entuz~alSm nu S(> va . 
opri în fala pif'<leeiIor puse în (!ale de dragul am
hitiilor per-"'OllaIe ale nimănui, or dtt de olimpice 
ar fi sfpre1('. în cari X. s.au· y, pluteştt'. In calela 
lUlui I~uther s'au (PUS piederj mult mai mari, dar 
a put.ut cinm-a să oprească în ('ale CUT{'1ltul d(> re
u.aţ;ttm:> pornit dl' el? Ciu(> 'lll N::tit eumintill' dCA
hat.f'ri aleadunHrilor din 1848. 3 văzut ('am ce 
piirere aveau nestorii no-ş.tri df'.sprc A \"l'am 13ucu. 
~i apoi 6tte piedcci nu 8(' plin a~tăzi d1îlpartea 
r>ol'odiţe.lor feudalp in eontra ideilor (Iemocratice? 
~1I cumva ffllN'ntul Be T·a opri în {'ale de groaza 
1Inui veto r{;gtit d~! eutare baron <1(' nu şti'u ('p 

Berg? 

Tot ia.~tfd C'Ur('ut1Jl cl~ regellGral'€ Jlon1it de 
noga mI 5f> Ya opri. ori rât gră.;;lmii autorizaţi vor 
tipa <,li. ,se "fărîmă solidaritatea. ori cât Moş-Tecii 

Ludovic Faimann 
croitor englezesc. 

llll.ţiunci I'<.l'mâne '-UI' urla lJl llullwJe "deciUI)Jli
ol'i". 

* 
Per~ll!i]ităţile~ A .. , Aici e ('eva UlRltLlll de tot. 

~ i('iod~ltii nu mi-s'a piirut Uli om mlliÎ ridicul de
~';it atunei ctlnG. flub illfluenţ.a cută.rui autor, a 
înl'oput să discuto{) divÎ1litatea lui l'rist .• su ('au te 
<i d0l'ument.ez(' 11atUI'a omenpa:;că a cutărui act 
din "iata ~lilntllit.lJrului. Cliei nu fiinţ.a OlCleTWa"CU 
~au divină a lui {'ri"t !lP interl'sează. ('i ne inte
f(.'seuză i/l l'ă (âhaa. CIlCâliful prvpuYl'iluit de eL 
Este În adevil:r Învii(ătura lui SLÎ.lltă ~ Cuprinde In 
l'a dPlllt'lHele, ('ari PDt ferici un !mflet omClle~c, 
eari pot la,,,i~llw desvultarea în libertate a nCli

lllU'rilo]' ~ A~'jg1l!'ă ('Il libertatea de ('ugetare? Aec
Mea tn·buipse discutate, llU faptul că pl'0l>0nmui
torul lor joi":l năSC'ut ill i e,-; le. N II fapt.ul ră cei ce 
l'au n,iutat întru ră"pândir('a îllvil\.iHurei au fust 
Ilişte rwyoia.:;;i 111l1lH'i.t • .>ri. cari probabil .01' fi tro
·rnUNtT în faţa proeOll!:'ului şi a lJl'eUţilol' ramalli. 
E .. "au nu e u!;'a? 

Ve aeeea nimiC' mai r{.'pr<,babil de,'ut trf'(,(,l'ea 
111 'pers0111t1ităti. 1'11&'olirpl1 actelor pur omcneş{1: 
ale cllt:trni lllVtătOT pelltru o idee. Ale-i nu fllmt în 
discutie al'te materiali:>, ei idoi. Chestin se pUHO 

a$a: Duc In mântuire ideile propaglUe de Goga, 
sau nu? E ]1('\'oie de llIai muhă c1wrg'ie 'ÎlI lupta 
noastră. ~au nn ~ E drept ('ă puflL~onIl rpe boti~)l' 
Il făeut multe şi nevrnte în viaţa lloa:;trănat.io
l1ală ~ 

~u inter(~sează Pi' !lHl'ttltătO'r C'oll1p<)ziţia \'ioa
rei. ei armonia. pe oare lle-D uă. E aşa de clară 11-

coasG judecată. Doyiaroll iu personalităţi e~te Ca. 
racteristică numai ('dor de roa cl't.nintă. Şi reaua 
{"redillţă ena firpsc "il <lea roadde, pe cari le-a d'lt. 

. T. rr. Soricu, ., 

Răsboiu sau paca .. t? 
Situaţia. politicd. _._-

.ll'ad. 14 Februarie. 

%iu<l dt! <L%i 1:.' ('P'.I din urmă zj a cOlllbi
na.ţiilor politicI'. Şedinţa de mâne a Call1f>
rei dp!)Utaţilnr va aduCl' dt't;]pgareLl at;Î.t de 
UluIt a~tt'ptaUl: I'd;-;!Joiu sau pa(.;c. :\[tme 
ya lua ClIvHIltul l1lillistrul-preşpdintl) con
t c](' [\'7/11(' il-li (;d ara ry pe-ll t 1'11 a-şi rl('~fă
şura programul de împăcarf'. -- dHl'ă OPD
ziţia îi va îngădui .să vorbească. 

Toatp tratativele do împăcarl' par il fi 
rănlas fără r('zultat. D{wadă zV10uuriie ee 
pomt'sc elin partidul just.hist, şi vorbesc dC'S
pre reluan'a ob8tn(cţiri teh11ire incă în Ş('
dinţa dp m,lIl(,. 

ln vreme ce opoziţia 'ia' t.oat.(' măsurile 
pf'ntru fpinceperpa luptei!. guvrmul fa.ce 
pregătiri pentru alE-geri nouă.. Ieri seara 
s'au prezintat Îll clubul partidtIlui gnvrr
namental numeroşi pref(\{'.ţi cari au avut 
ronsfătuiTj int'ime cu seeretlaruI '1(' At.a..+ 
J e~zel1szk,1!: orga.niza1.ornl a.lege;rilor elin 
vura anului 1 ~lO. 

Tot 8('11111(' r.iH'i pn'vf'SU'SC ri:ishoilll. 

Tratative Cu opoziţia. 

Din Bnd~lT~ta ni-5{> ammţă: Milli9trul-]Yre-;.e
dinu.' a reluat azi comfătuiril{\ cu -şefii opoziţiei. 
h1aintp d(> oamiazi A a\'ut o întrevedere cu contGle 
AndrlÎ,~gy. iaT după'amiruzi cn .Justh Gyulll l;Ii 
Kossnfh. 

In ccr<mrlle guvernalllent.ale S{~ .speră ('ă Plr
tidul kOl1suthist llU va l('ontinua oootrucţia, aAtfr>} 
că justhiştii \~or rămânea cu de!l1ivârşh'e irolqţ.i_ 
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Conferenţa opoziţiei. 

Pa rtidok opozi ţioni.,te TI' au luat până ac\uu 
botăIrire dd'initidi în ce privCJŞte atitudinea 101" 
\·iitoare. Hotărîri se .or luD. numai după drel.'l
raţiile ce le '18 faoe miine contele, 1{kuen-lIe~~/'
t'elI'Y. { .. 'omitetul exocll\iv al partHlelor Opo.z:tţlO
niste eoaliate de-D.semct'oa a amânat oouooroo ho
t ii rÎ'ril or . 

Contele A'h lHn-lIix!ervaI'Y VI:I lua mân.e cuvâu
tul îlluinte de ordinea de zi. După d.eclaroţiillil 
lui. ('outele Ap]Jonyi y,a propune clllllerei să' şi Il 

mîine şodintolepână bUli. ca -partidele să aibil 
\Tenl~ a discuta dedwaţiiloP mini8trulu.i-PT~
dinte, 

Scrisori din laşi. 
Ja~ul şi aplunarea conflictuLui 1-r ai.da-(j(Jgu. 
Z·io1'ele 1I11gurcşti şi 'L'erdictuJ proce.sul-tn· Ouzu

Sacor, 

1 tl di:<cursul pe care l'a ţinut la R.g1apa dată in 
'JllOarea dlui Vaida. distinsul luptător p<Jp<lranist. 
d. Ca11st. Sfere. a ~PllS o v(Jl"bă 'într:adevâr rna:'e~ 
.. Mimmilf' .~(' far de o forţă divină: credinţa '. 
Făra să vrea n măreţia acostoi fraze zvârlirtă eroi;: 
prin ooa mai hotiirîtoare .atitudille~ mi-a adu~ a· 
minte d{· vorbele pe ('ari, voşnit·, cu acooaş profun
zime le rOHte~te apriguJ luptător naţionalist d. N i
colap Iorga. 

Nu-i aşa, <puntl'U mulţi, apl'{)piel'ca aooasUL al' 
părea eel pUţin extraordiuară! Un gest, o fr!lZii~ 
:) atitudine ~('hi~ată de d. C, Stere,să-ţi P081tă e
voca pl'rt>()1lulitatea dlui Iorga. ;:;i eu toate acost(~!t 
luerul e exad. 

:Mă gândcsc la truda anevoioasă pe ca.rc a tre
buit s'o in\" ingă d. ~tere, pâllă a văzut lmpăcatt! 
cele dvuti tabere OPU8C - ale "Românului" şi ale 
nTribunei" ~ deo1x>1:rivi! d.e Înd.ărătnice în lupta 
Î1lcepută. 

Şi mii gimd<lS(! de a:--ement> a eă, numai bucuria . r 

unei izb!Î.nzi definitive, <atât dellecesară liuhjtei _ I 
~i fNidrci fratilor lloŞtri de 1)este mUlIl.iţi,'.~ t 
tuit di,<Jl\llle iiufll'tlll ('lLOlIllltatnlni hLpttttUl' 1.)01; -r 
tic pÎWll Într'atiit, Î]J{',I!, {'U Uit \P..-;tltOf ullJton~at, 
('a. un ,;:l.mălllltUl' de ('ăi izbiivitoare, a putut z\'urh I 
curugiuii in mu1ţime acele fraze îu,mfleţ.ite, 

Ei, d. '" Î('(JLae lorga, mai pasionat în luptil. 
poate· ma.i riislJiitător şi mai crudincioB in viet.oria 
dreptuţ.t>i ~i Il Îuuroptărci mântui;toare, stăpâne
şte ai.:c<U'til di:;poziţjp ,,>ufletea8Că superioară, vc.ş
nie, Îu mod nvt'mul. Dsa ori cIÎn,el.cu oehii aţint.iti 
În fundul depărtat dar sigur al zărilor d{' Ilădojd~ 
inyietoare \'{'de şi luptă pC11tru lH'omov!Ll"()a acale
ia.~i izhil.nzi li mimlllilol' izvorÎ:te ·di11t.r'o adânct\ 
crod il1 ţiL 

~Ullt perfect. ~igul' cu ·d_ 8tcl'e nu va uita ni,::i
odată în';llflt'ţ.irea ,~i entuziflsmul mulţu!ffiitor de 
eaTC se Rimţea sllprins in ruipa in <,-are încorona o 
atât. de frumoasa victorie, 

Hilsbătătorilol' de drumuri noni li-e dat tot
deauna să fie f'lltuzia;şti. elocvenţi, profetici în 
vorbă şi gest. Prin aeeasta s)ar da"J...."Cbi doar de 
rostul oratorilor~ îllcorfK'bati în J'etorica frazalol' 
cOTIyenţionale. 

f:li atunci ia.tă de ee. fără să vreau. fapta 'dlui 
C. St{'re, Împăcarea pe Ctl.rf'i a stabili t-o Îll Ardeal. 
discursul rostit La agapa dIM U0t.avian Goga ~; 
Vaida-Voowxl, mi-a evocat felul ·de luptă şi su
periori tatc>a atitudiu('lor dlui Nicolae Iorga. 

Neu·găduit. d. C, Stere R îndeplinit :în Ardeal 
un superior aot politic. Impresia pe oar(~ a pro
d IlS~) in Iaşi aplanarea conflictului Goga-V aida e 
din celo mai bune. Se discută })retu.Lindeni înţelep
riunea <:'OC!1l('ătorilor politici din amândouă babere, 
cari au inţ{>lps că mai presus de trreătoarele noîn
t(>h~eri per~lllale. trobllie s.ă doml1ească pentru 
izLânda politieei noastre româlwşti, cea mai ne
clintită fliscip]ină şi voie bună, 

* 
Cum era de a.ştoptat. ziarele ltllgmOşti, pri

miJld rorespondenta rp~.osului ului rprofeaor A. 

Recomandă atelierul său renumit în 
croiala hainelor. pardesiilor şi paJtoa. 
nelor. - Bogat asortiment în stofe Croitorie englezească 

streine şi indigene. 
Serviciu prompt. - Preţuri ieftine f Lugoj, edificiul·Bazar, 
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C, Cuza dela laşi, au denaturat 'in (~hip tendenţ;"ş 
,,-,'xadital.ea faptt'IDT. Pentru presa :;elll iţi 101' U',
"uri,' ~tudpnţjn1<'," ulliv-erl'-itară ('aw Il manife~t:,t 
711 mod ati'tt de demn pentru profesorul Inr de 
eeo!lomiepolitÎeă) nu ""illlt d{X'ât ni-şte simpli SC:J.lI

slalgii,. care dUlpă ce "au prut.runs în lO{'UJ11t.ll f",.
tului minil-:ltru ,de justitif' Alexandra Biiidiiriiu. an 
.!ovallta;t odăile (!) şi au bătut ('I'Ullt pe .iurattll 
Teodol'(-'"eu (! ?) 

Exact cum oar rclat.a unguret<cul zia,' cine ',Itie 
("e şcdint·ă a Cllmerei di'll Pcsta, Nu, iubiţilor mei 
paprişcanieni, st.llden~ii din laşi nu s'au ex"pus în 
"pl~·ta('~)1·de8onorant ci p~tf;'ni(', e(mdtl'şi rnoraliee.,le 
1ic PrDf<-~8ond universitar Mat('i (hllt~wuzin{), an 
dat oraşului şi domnitătei ştirbitc a l'enllllnell1i luP 
<onorat cea -mai strălucită revanşil prin rnăreattc, 
.(~Ilmintea J}i illlpunătoarc:L manife:;taţiedill sala 
Pustia. . 

Pro\'ocăt.ori autost d&.1tui - se vOl'beşte de IHI 

oare-care ag'f'nt ,ta('h i-st Proca - dar ·mai puti:1 
lIoro(.'oşi ea în mijlocul !,cetăţenilnr indignaţi" 
lI'au putut î.nşela prudenţa studentilor paşniri. 

Prin tlnnare, niei o dozofldine n'a avut loc. Ar-
1rlwta şi politia .n'aareRtat un siTIg-nr student, ne
(~um 112 (!) după CIIID lllii)'lmă eli atÎLta obrăznicie 
.iieillitul ziar maghiar ._- eăei sem~t. trebu·je să fit' 
-- după wmjta informatie a {'iuc ştie cărui semit 
eore~ponclen t-foil-('ton ist. 

(~ol·nelill ('arp. 

Din Hunedoapa. 
" Hunedoara, Fobruaric 1912_ 

In ştiâle (le vi-le-am dat mrui siiptămîlllile trp
.('lIte despre aetivitaroa de..'!părtămâ'ntului .,Astr!'i" 
v'am prmnils eii voill da un raport-şi despre ser'drJ 
(iluară plănuită pc ziua de 4- FoLr. n. În (~(,mnIJa 
BUlitur_ 

AccaRtă i'eratli li clp:<părtămillltHlni s'a :;.Î ţi'llIî 
('Il un re.-.Zllltat HtrăllIeit. 

Sătellii din acpastii (',Ullllllla, nI Illie eu mare, 
au grăhit ~ii a~(,lllte 1'faturilc· ,;,i Illllrnrn;lrile ill
tPledualilol' izvorîto di'n inimi ('llrat~' ';\i limpezi. 
i!Jimi cari hat Il li Hl;t; IH'lItr1l irwinl.Jrea ne~ullnl\li 
11"1'11'11 sprc {:ult.lIni şi hllniiAarc. 

Sunt.em veseli 6i Mltde noa~tl'e dill jurul Hu
Hcdoarei, arlată. c(-'a mai I1JaI'D ÎIl,snf]eţiro pentl'll 
:otec c rornâu{'s('. Alt('UIlI ac(-'~t fapt l'am I-'on'!ta
lat ~ atunci ('ân'fl am candidat Î'll ccr<:ul JlOf1trll pe 
1 >ro Viet.or&mtesl·u. N'a fost putere pe lurll!~a 
asta ca să-i poută abate pe ai noşt.ri dela llrlla na-

. ţiO"nală. Au fost salt-e eari şi-an adu,; jidovii Jq'r 
forţat·i de ('ăpctenii, ea .~poi să vo(.pzc eu cimrli,datul 
nnstru. 

BueUl'ia lloastrii. ere,:,tC' pe zi ('(~ IlH-'I'g(' \'ăZÎlll,1 
('lrm poporul din jurul IIuneduareia p:Hl'un,; ~~ 
marea Însemnătate a Bibliotecii Asociat·iunei, ~-l~a 
încât nu găseşti sat ca să nu-şi powtă du seamă ci,.' 
Î!lpcmnătateta ae{·~tci folo:-:itoa-re biblioteci. 

Un' frumos început a ,făcut şi hanca "Agri
rda" ab011îmd ,'30 exemplflre din hi-bliote<,~l pentru 
tot atâtia ţ;lranidin jurul Hunedoarci. 

Tot aeea;;tă bancii ~l împărţit în ('Omllliele din 
J 111 IW!ltc 300 0(1.1 r.nda re N nţionalr h~aincftt toatii 
Jrn,da se dă în direcţia des-voltă:I"ji (ml.turalc a 
voporului nO!ltru din ,a{'('stc părţi. 

Inteligenţa caută pri-lej ca să se afirme te)t moi 
mult şi să-şi afle ro~tnl În viata J1Ol-Hltră 'uaţi,,
flală. 

HÎvna, f.lel·v(',llSl'.t-i "pl'e landă ~ 

• 
Aellm să 'revin l'a serata din Buitnr, ('~I .. il 

spun e.e lucruri frumoase s'au 'săvârşit acolo! 
Porniţi cu cele mai bunc in:teuţii În acest 5'at. 

!le-a întimpinat primirea frăţească, primire C'irp 

.no-a dat deplina năoejde în succesul ehcmăI'(-q 
noastre. 

D,Nicoli1.e Macrea a deoohis Hcrata A~trci ('U 

'p{)trivite cuvinte, fă{'ând în liniamente generale 
'Î"tori('ul de 50 de ani al Asociat.iunci şi chenHind 
la mUHCU pe toţ.i a-ceia, oari i!imţesc -româneşte, 

n. V irgî./ (1om,~(/ Il ţinut o prelegere pradi')fI 
Htăr~ nd, Între .dtPl<" şi asupra însemnătătei ca
_"e1or -de ajultor:1rl~. pr(>IElgerp care va aduee mult 
folos pT11Ct i<', 

D. JJr. Oeorgf Dllblt'Ş1U a explieat poporului 
literatura "i în legătură a tret:ut În revi~tă ilu-ştrll 
<'-ondeinluil'ol!l:'lIlcsc: Ooşbuc. Vqahllta, Goga, el,.. 

Din Goga Il eetit ,.,Rllgărmint-ea" şi "Plugarij~'. 
Poporul a-dmlat. a ascllllt,at ('11 In uită at(·nţi HIH' 

~l duioşi<" mai alog "Plugarii" cu: 

"TRIB UN AtI 

.,FI'aţi huni ai frunzclor din oodrn 
Copii ai mâ.ndrei bolţi alhaEitre. 
Hfi'nţiţi eu laCI-imi şi HudOlu'e 
TărÎna plail1rilQr noastl'e!" 

H. Romul Alha. {~apelan protopopeM', li eetit 
o hl1eată rplig-i';';l~:l din Petro!', ('are a 1{wut bună 
illtpr'e8i('. 

11. Romlll F"ris(I/I. pentr\l variaţie, Ile-a dC\le·{'
tat (~\l 11l1l,('1{ot(' ak,.;(' {lin Hperuntil ,;tiirllind mult 
haz. 

I'releg-cn'a pr,<ll'tidi ,,~l'()ala 1,(~.Jllâ·Ilă" a rlllli 
llir Stricaf II, in \'uţilt()f, :\' a amanat, ca potrivi[ă 
p(Vntru altii l'Ull1ll11ă I1n~le ne nJlIn gă~i zilele \'ii· 
toare. 

Aşa pe !'ÎlItl \"(ml pwlnH11de toate pilclurile H 11-

:ned()rcIlC (':1 ~ă pieu'nlm eât de ('ât. pe rllnele na· 
Nei bllisalllul <'nlt.urei româll('şti. 

l>at{)rinţa fiecllrlli intelectual dill lhme·do ..... 
e ,1n fie la poxf."llui rlcÎlIfl/'/lIil.ălor'. 

Hă vedem! A, 

Din cesp. Ceica al ,.Asociatiunii" I 
Comitetnl de,;pîil'ţ.ămâlltului ('cica al Asoei:l

tiunei Il ţinut ş<!dillţă î.n ('eiea la 2-! Iammrie :1, 

c. At'eastă ~edi!ltil (> i'llIp.)l'tantii din ,trpi PUIH'tc 

df' \'odere. 
R'a cOllstatat ei'i memhrii dei'lpărtă.mulltlllui ;\~ 

sporel'~ în mnd Îmbucurător, intelig-enţa romiină 
din părţile a{'ogte gc interesează tot mai mult dr 
.'lf)al't(~a oultm'ală a ţiirănirn<,i nO:lfitre. Piină acum 
dE'fip .. Cciea are 1 membru fondator, :~ m. pe vi:l.lă 
ţii vr'o 20 momhri ordinari iji nădăjduim, cll ş~ 
('ei'llllţi intpleetuali de pe aiei se \'.(11' .înl'ola i'n 
serviciul cultural al Asociaţinnei; eliei roneen
trÎndu-se int<,lig-<'llt,ii sprc aee;t RCOP, iji ţărănimea 
noast.ră va fi mai ac(~sioilă ~prf' tot ~ e hun şi 
frumos. 

1 n a('(>~bstii ş{,diută s'a dC'ci8, l'a (,oJllitetul să 
al"l111jeze în 10 eOlJllllle din despiirţii.miint prf'lc· 
gl'ri p0l'0ralp in cle('IHsn! anului e. În ordinea nf
!li :i,1 oa 1'(> : 

1. Vin!Îr;: 2:1 FelH·\lal'il~. I).plf'gat .lJr. Ioan 
1 :\('ob: eOIl f(,l"('l1 ţiari J)r. IOlln 1:wob " [)('~pre {'OI'

lmm ~i leg-(>a t·uraIă", Se\'C'1' HăIăgian "Eeollomia 
raţiOlHllă", Juliu Pol' "J)es]lw bihlioteC1a popora!ă 
a A:>{wiat-iunei". 

2. [,azllri: ~4: llartie. U€'legat Iuliu Patak\': 
('ouferclI tia!" Traian Hom:m "D('~pr(-' .,;o(,ietiit ile de 
consum", Iuliu l\.ltaky !,De~pTe seris ţi (~tit". 

:~. j)u:;;('.~fi: 2R AprliC'. J)elt'gat. Vasiliu Papp; 
confcrpllţiari GeOl'gill Vereş "J)o$pre stupiiril" . 
\' a~iliu Pa1'1' "Despre a!eoolism", 

4. DQbr(\ţli: 2li 111 ai u, Delegat V a~il i li Cal'\ i'1; 
eonf. Vasiliu l.ăpuştean "Despre ~deoo!il';I1l ", AI. 
Golea "Despre stupărit", 

5. lJuwroaia: 23 Iun;Îe. Delegat Traian Ro
man; ronf. Jh. Ioan laeob ,)De:-lpre -economie În 
gen<:~e", Traian Homlal1 !) 1 )e"pre soeietăt.ilc de 0011-

SlLlll· . 

6. Siimbii.cÎuf/: 21 Iulie. Uelega,t Vagilill Cal'. 
ţi.~; ('ouf, Ioan PalPp "Despre bibliDt-eca po])ol'illil 
a AS0'(',iat,iunei~'. 1)1'. Ioan Tacob " J)('spl"e ~'OIl
sllm". 

7. Tă.';fld: 20 Aug'ust. Delegat VI'. Ioan Iacob; 
conf. Va.,,-ilill Carti.:;; "Deilpre societăţile de crc-

· dit", D1'. Ioan 1aeob .,Despre consum". 
· . H. Drăgeşti: 22 Sept.emvrie_ Delegat Sever 
, 8ăIăgian; eOllf. Sever Să1ă,gi:m "D('$p're societă-
ţile de ('redil", nI'. Ioan n',lIl~a "Părţ.i din igiena 

· poporală", Juli u Pat.aky "Despre biblioteca popo·· 
rală a Asociatillnei". 

H. OeişoaT'a: 20 Oetumvric, Delegat Vagilit. 
Papp: ('onf. Pantilie Bugariu "Di'>1jyre pOl1lărit", 
Vasilin Pa,.pp "Despre aleoolism". 

10. ('cica: 24 Noemvrie. l)i'legat Vasilin f:ar
ţiş; COllf. Dr. IoanCiordaş ,,1>espre da\tinile 1'0-

lIIâncşt,i P , Vasiliu Carţiş "Despre tovăTăşii", 
Adunarea generală :t dElspărtămlîntului nos!t'lI 

din altul tr('elllt. ţinută în Tă~'<Id a hotărît, ca să 
~e infiintC'zc 1m "fond cllltllral nI ,de~"p, Ce-ira" eu 
men i rea, ca de apCRt fond să IlO putem SC'iVi harem 
în dcpărtatul vii1or. Comitet-ul în şedinţa ac-c~~+::l 
a şi lm~ bază acestu,i fond, oontribuind cei PN'
zenti prCl'UlIl ul'TIIcază: Vasiliu Papp, Seve.t" Să
Iăgian, Dr. luan Iar·ob, Vasil ill Carţiş ('âte 5 cor.; 
Iu~tin Popovioi, Iuliu Pataky, Traian Roman, 
Vasiliu Lăpuşteau, Alcxamdru Golea Geor~iu Co
('iş <'Îi te 2 t'Or. De t,ot. s~a colectat 32 cor. Deie bunul 
VUITllleZPU, ea ll('('.. .. t. modC'gt incopnt ':0 fie prevp~
titoru 1 nlor fr11mofl~(, rrzll!tllt('! 1', 
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Serisoara din Viena. 
Balul "Riviera ti "Unirea Principatelor române." 

lllehipuiţ.i-.-ă iubiţi cetitori, <:ii primiţi o scri
><H·<lI"P dela l\ll fl'utc al v ();,ta-u, ('are având ferici
rea a Incui in eUlpit:da A u;.;triei - îşi tine de da
torl(' "ă \"ă inLrmezc sincer dc;.;pre eele pctrec-ute 
Între Ro IIIilllii trimişi de soartc în arest <'cnfrll, 
spre a ap~n·a intcr<-,-slc noa!':tre naiiona!f', 

Veţi fi cetit poate mulţi dc!'.pr(l frumoasa n1<i,~ 
nifestat·ie studclIţea>!l'il, pU!iă la eale <,ontra fal
~nJlui !'l'\)pag-ator al \piieii intr·IIIl oraş aşa. apro
piat. de ~ranit('lc ungare, ~a Vi{'na. N'a ~xi:;tat 
() sin~nU'ă inimii rUlJlîllleas-cii, ClLl'€ !-lă nu fi tresă
rit de hll('lIl"ie I~JI u('('ustii veste, Ulellită a întuneea. 
pe H~{'j llllllldt· politiei<lIlului 1i\l'ponyi, n'a fo>;t 
- ~r{:d - ull,.;ingur !luflet neaoş romÎmosc, carH 
să 1111 fi lHatact ('U mulţumire ~llfktC'a~('ă d<-~I'\
pro<lel,>:--t fiust'o, ÎIH(*'istl'at 011 mUiltii' fidelitato 
şi de zial$elt~ (~ua·UJl('Il{, "TifHl'~" sau ,,?\1atin". 1'11-
"M, di nu ",,'au 'putut hlH'u·ra :de a<,(>st ('v('niment 
~i n{·nit.aţii w;';itri apiir~tori <Il, mai anii trcI'lLt i : 
coJ,phritătilenniwl·,;al<' Bjornson ~i To18toi. 

fnl'fr i,'e vnnC':!. agitaţie -",pi.l'itell'lr În fa\'OI'lIl 
mal1ifc:sta\Îei ae(~:;teiu ,.;ii prl'gătea tinerirnw uni
\"cr"itară şi oşoarcle noa~tre pentru impozantu.l 
bal nemţesC! "Hiyjcra- I{edoute"; ~nb e·()noueerea. 
aoiJuhli nostn!J artist P III n ta zişi a îmmfleţit{'j 
noa.~tr-e proteetol\n' (Ina U 1" a In a t () v i (' iSl' 
stndiază eu illtcr(~;; j·ocurile lll:tlţional-e: Humana, 
Hor'll, ('{d11 "C'ru.1 şi B:1tut.a. cu (1~ri aveau să: stoar
că adlllirati'l~ .t'tr:tinilor în ,sellra de 2 Fehruarie. 
Aflu de bine :1 vă serie mai pe larg- despre această 
manife."tl;t'ţie (~11ltll"rală, în ea<trtl,l dil'eill Românii 
au 1l\'11t a.~a zidnd: Ipartea leului. 

Nu pot 8ă desc ri u ~plend()area eu earH era im
pooobită ~a'la, în (\ar,' s'a ţ.inll't. a('e~t b~~l pompo,,: 
.Fel de fcl de flori iji frullze de palnllcr vedeai 
în toate păq.i le ~ ave.ai impr('sia că c:jti .intr'o gră: 
dinti giHită eu un deosohit gU:it e~tetle. O:lspe\t 
din eCI1Cnrilo cele Illai aristocratice so~all l1el\imte
llit; dame, g-ătitC' ea nimfele din poyc:;;ti, îţ.i atră
gean atent.iunea .pas de pa,.. Em atîlta poezic ~i 
at~lta feri('i're în Iwhiipărerhilor tinere, ('.a şi .t 

biitrÎllilor; tot.i a\'(~au ('eva de "pus, nime!1oa îns:t 
1lU ,ar fi <"ontuJ'hat jwntru toată lumea -armoni;l 
ee "t:'îpunoa Iwţărmurit inimile. Toţ.i aşteaptă I-'ll 
răsuflarea oprită so"i'l'ea diferit(~lor grupe', i!ll
brăeat(' în costume nationale. J.a 10 <Re j·nt.ră Jll'in
('esa (·gi]lt.c~mă şi suit,a ·sa, ea prima grupă; e mult,l 
artă în a~ez:l!llântnl luxos Ili prineel>'ei. Pe rînd 
intn·-ii ap'G.i grupel-e: bO:4niacă, 'turt'cască) italieneH
seă) a mimosdor, Pierrot printul Carnm'llll şisuit.ll, 
Houge et Noir, Rudderillen,romfmeaseă, domino, 
ullgt~l'eaileiişi mtcană. Fipeare grupă inlănţue.şte 
'PClltil"t1 Ull mO!llC'nt priviTilc, nu toate Îns'ă au da
ruI a 'pl'c..auee. şi plăl'('re snfleteascii în i'u imilp l'f~· 
lor ce le urmăr(-':'1(> cu atîtt:l curiozilt.ate. 

·Runt intcrosante în felul lor pitol·e~tih' ('{);;tlb 

mo al-e Italienilor, a printului C a'I"T1CY al , Pierrt)t, 
Rl1wnilor şi Românilor; nu intr'ati\;ta in8ă deş
tewptă s-entimente de ITdmira.tie eoleloalte o().,(~tnroC', 
lip-"itc di' farmecul originalităt·ii. O ne~}lu~ă mitn
dric naţ.ională silllţcsc in :(!('Osobi H()lIlÎmii de 
faţă, văz:'md ·dt e desărbiirtol'it portul nostlnl de 
iltrăinii cu gusturi rafinate, (Iariau rprilej să Vll
dă azi arlevărată artă ,românească. Mai ales pat.ro
nesele., în frunte eu rllIa Hedmig Freifr.all \'on 
Haas-FeielH'l1. pref'i.denta de onoare li ba:lului pri
vcsC' ('u o deosehită lltCllţiune costum€!Je noastru 
.al-.ti"tic lu('rate şi pline de farmecul ori'gin-aJi
·blţii. Rt'g'ret în!'ă, că n'am avut ferieirea să văd 
şi eâteva exemplare milcar din $lph'ndidele porturi 
(le prin Ardea:l; s'a ohscJ"lvat mutJt liipsa pădurel1-
'Celor. sttlişten<'elor, ('('lor din jl1rul Orăştiei şi' 
Dejului. Ar fi fost de tot nimerită ideea de a Ilt' 

prezinlta unIIi public .atât de ales cu toate porturile
naţionale. 

După jJ](~unjurarea ~alci de mai multe uri. gru
pn românea~ă urcă podiul Între rupkmzele eelOl" 
{'P urmăresc eu drag mişc'ări'le elegante- ale aoo.~tm'. 
"mlii'ditc de vită dat'o-romană", C'lJm se cX!priman 
llJlllţi în diferit.e C'OJl\'orbiri pat,tit-clarc. Resfiratf~ 
in toate părţil<, !'-patioasei ,.;ale st·nu cplelalt(' grupe, 
rari îOICă - uimite de varietattea şi frUOlseţea nw
ti\"(~lor românp:;ti - i-şi irwuar'dă toatii atenţ.ia !ipW 

debllt.U'lltii I'OJlli11li. 
X n t!"('oCe mult. şi ge i\'{~tc şi arhidueele FrrlJl

('i1'c SalV<lltor nu suilta, Întl'(' ac!'entele melodîoasH 
şi înălt.ătoan'ale Imnul-ui rog.ll. Abiu .î~i ocapă 
loja ({('.lângă po·din arest oaslp('Î1Ja'\t $i ]uIlIPa dim· 
[H"ellllii ('\1 dtup:1I1 adlllir:! mlli dt'l~tlrt{. l'rest;lţiu-

; 
} 
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ni1e ginga.şt>lor părechi româneşti. Cu o preciziune 
rară 00 'pârîndează 8uilami"ntite)c jocuri, naţit)uale, 
dedl'izÎt.lld suflete, transplantânddragostc, fat-ă 
de mlli(~_mieii ,,logodiţi de veacuri eu dl~f"eroa", ~~ri 
~lzi - pri'n reprezcntanţii lor - arată lumei: de 
{·t>eace c~t.e ca.pabH geniul românesc. 

hl dcos-ehi Căluşcrii, încinşi cu brîu nationai 
.. pl1rt~înd opÎu('i. itar ~i eU';Illla pc ureche" sub ('on· 
fllH~e!"ea văt,aJullli HCJ1lU8 I)uctor răileole!j(' ini,mile 
~,riyit()rilor, cari nu'şi pot Ida În deajuns ",camă 
fie art,a, eu ('Iare exeeutii .aoo.~ti 'flăci'Li ehivoşi şi cr:le 
mai g-rele fi~uri. Aplauzele, cari ~ill urmat din 
~bbll·Il~lallţ.â a~~(''''t:e-i fnulloa.se ruan ifest.at ii '1''Omri' 

1w:;;ti, au dO\'odit mai pl'CSUS de toate, că oatiJ.tia 
!oltrăini, îmbiibat.i de cultură Jlelllţ('a.~că, ştiu Jnelui 
~\e(>asta ('mnoară naţ.ionulă şi pe lungă toate pnl' 
Iflu('wlc 101' Up m'tii cla.'iică se însuflcţeS(' cu multa 
dildură şi de 1ll00dest.cIe 110lli4rc Vf"c&taţiuni. 

Era penibil lIlai ak"S pell!tru grupa nngurea.,C'ii 
~tt1tu SU{Wo.:~ rOlluln('Se; o depri-mare suflew:~,,(~ii 
lnviilită în haiml u'llI'ti dj~preţ .fort·at, ~ pntea 
eeti dt> ]lC f('t<>le nepoatelQr lui Al"pau. ~i ('UIIl al' 
fi 1>ulut vodea ('-li oehi buni progr('s rO!llâuese, când 
"ciardw~ll'l" ţ'i Jportul lor de pc şc,ml l; nga,riei lliei 

~Jri'll minte 1lu-i t'r6'.o(\a clli\'.s "ă le admire, ceolll"C 
tiC d()vcdo*tc uşor prin fap.tul, că ubi.u 2 u.plau;~e 
ol<f" Hud dUlpă manife~tutia .Jor, 
- In paranteză fie zi,,,, grupa Ullgul'Cască -"an 
ll'a uvut cutczRnţa "ă urce podiul "lUI nici TIU i',;'11 

'Pormi,; a~a cm'a, 'rmq)C('tin~ n'.a fO!olt învÎlt:ută "ieşi 
'.lI'ăt.e naţ.iO'ualul "Ciltrdlll.~", eooac.c mIIi mult Îmi 

""ine a ,erododulpă cele auzite, 
După i"'priviroa joeurilor n~q,iollale nmâneşti 

(alte grll1fmA ni~i lll~ şi-~~~ În~cN',at puteril~ pe po
~iiu, cooat\{) Jllea e _;.:.()nllllfH~atJV pentru rou'ţ\lta noa· 
t:!tdi). se str(l('~)ară printre eei m nI ţ i şi ai llO~tr;, 
(lilnd ·a:<tfel ~alei un a'1p(·(·t feeric, imprumultîmd 
~ llOtă rOIll:.tntÎ('ij bllhdni, Iliipădit de ,toah-tele 
luxoase, elega'ntcţ\i "('lIllrpp. Te simţi foarte bine 
'privind şi udmil'întl .aCPHt llIaliu Îml)estriţ.lllt. (~11 
~ltîltea flori1:'ele rOlllîln~ti. cari lllai mult intcl'c
~'Bazn. ha pot zi{'.c: formează obie<~.tuladmi·raţiei 
din scaw'a aceasta. 

Aeesta e oVOllimontnl mai În."pllmat dÎ11 luna 
Februarie, despre ClLre v'am """ri" -t'Îrteva i'mprcsii 
in fuga oondeiuluÎ. 

•• TRIBUNA" 

mâne ml au nevoie de În<'ÎÎlzire la eilominul culturei 
naţionale? Se poate, ca o cunună de atâltea gin
g-a~ dOmIli~JRl'e, cari ne~au Î-nălţ,at prestigiul În~
intea străinilor În seara de 2 Fehrulll'Îe, să li'psCll
scă cu tot.u-I dela mode .. ta î7l:>ă rOmâne(MCa llQRi-ltră 
sCl'barc? Sel.lMţi ~ulllpelor domnill/oare, da.r de 
a:<tll...nată nil \-'am înţeles, Pl'CC1.JI1l nu înţeleg nici 
Ipl' .alt,i l1lulţişi multe, eari de astădaJă ne-au ln· 
eunj u,rat. Regret, eă 'n'a ,fost şi dna M-argarota 
;\1 eljH'·r de fată; probahil nu s'ar fi în(~umt'>nt:lt 
a mai ~rie o icrcl1I i atI ii Întrcagă, mferitoare i-a 
nevinovata fruzii "Copiii ni'/lliÎ·nui". Doamne fe
re:;;te !Iii zi(~~ că ,sunt "ai nimănui", dar ,din oole 
\-ăzu-te atUlIci pot susti.noa, (~i.î ni-ei "ai multora" 
IHI u-u fOHt! :\elllărgiuitu lllultămire ,'mf!(lt.casră 
simtea ti ner i.rn l'll , llyând la se.l·bureîn rtOOAobi pe 
l'onduellto)'j'i ,,,ăi llc()bosiţi: dlui Dr_ f:J. Oiurcu, 
Dr. M. Sturza şi J)r. L. Popovicia şi alte 4-5 fa· 
miJii, (Xwi au uitat pontruziuu de 24 lanuarie 
(ti Februarie) alte di"trueţii oforite ori €ând în 
acost para!dÎl...; al dÎstrucţ.iilor. 

Aşteptfmdu""8e oa~peţ.ii proa mult, abia la 10 
ore dOl>ehid{l şocli,nţ.a vÎo('-vrez.M<'. Ione.! Ilolmn. 
Dupiioo ·Într'o scurtă vorhitJ"C {}e des0hjdcre arata. 
în~mnătat.ea zi'lei de 24 Ianuarie (IBMl) po:ntru 
toti HomÎlnii. 8'alută o:t;~petii pr('zenţ.i ,şi dă apoi 
cudnt.ll'1 o011fcronţ.iarullli D.Murmcliuc. Notez, 
că YÎec-prBZ., - d~i cu o \'O('~ ,t·romurătmljro _ 
\"oroc.;;te destul de uvânt.at şi corect l' ornîmeşt.c. 

Conferentiarul î~i dă: toatil ~ilint-a a fi cÎ~t Blai 
fid('.J în <I.;,"viilirca illlprcjlliJ'iirilor, Între cari S'JIi 

infăptwit tTnirt>a Pl'iue1l'atplor. Bine inf(;.rmat, 
ne face "ă tnlim şi noi 1I(~t'le zil{\ mari curi RU 

înscris pc fmnt-<'R Illptăt<ll'ilor dl'atull~i 'JlC(~et.('a 
~lernur!I1'('i. Ar fi f-o,,'it mai 811-C,(,(~:!l~ă oonferent,a, 
Jllcer(~:mdll-se B\'(!ntu.a} ~j o !paralelă între ,lJllti
rea" l mi ?It i haiu şi (!Nl dda 1859. din {!af('~ 'Por
nind, ne·ar fi {!('sehis o persepcetid în viitor, 
llH'nită ·a insllfkti şi mai mult inimile uo/l(mJtito
ri lor, Ve I~'ltfel aVllIltlll poetie. {"u ('arc a f()lSt 
spusă confcl'enţa, ÎIl!lă Întu neeii~ mIII t mit!] Il{' ub
&orvatii, <ld-1I8(~ dC\IInul sau altul. 
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~ă audă nunl1mai <"Uvimtări şi talpeluri la -noţ,io
naEsm, ('j ~i man.ifestllrea oo1l'crctă a geniuhli 
naţional: {Ioina 'Nnnan(>Î3\So(~ă ş. R. - DUlpă in-ehi· 
{}{'r{'a -şcdillţ,(Li ofi-cîale, nO .. 8!rn mai pe-trecut :până 
('ntru 2 ore .sub prC'<Şidcnţia ce.lui mai îru.'lufloţit. 
şi mlll il! bit IlHtrnn al tinerimei din Viena: d. 1>1'. 
~1.a,rills ~t.lll'ri.za. ,A fost multă: animaţie şi veselin 
Î'll d('('ll;l~1l1 .a{'I('stpi ,,('onuners" 1 t'um îI 'Poro<'.te~w 
tillprii, ;";'a1\ tinut lllult.c t.oa;sturi CU ~i făl'ă spi
rit, prodIl6mdu.,,<;e mult h,8Z pc socoteal·a aeestorll_ 

Jatii {!('('i - iubit,i {,~etitori -povestirea eelnr' 
dOlU'i munifcstări eulturul{l UlaI r('o('Cnte late Hu'· 
miinilor din Viena. Cor~spondeDt. 

Cronici IIternl 
Proclamarea repubJicei chirreze. Ist,oriu înrt:

gim:rează fiE't.iizi un fapt de o ÎU3cmnăt3lte extra
ol"dinarii pentru desvoltarea culturalâ a omenLmoi: 
Chilla, aet'st eolos lIZiatic, care numără astăzi P~il! 
400 milioane de suflote şi-a schiimhwL ,in ropu
bliei regimul Sllu monarhie, care dateuză de mii 
de ani_ Dinastia Mant1lChu,domnitoarc pe tronul 
imperial chiuezos(~ dela 1644 a trebu·uit să a;bzi{'.ă, 
~i \Să laRC loe prc:.*dtillţ,ilor aleşi din: sânul POP"_ 
rului. 

,&'himhareu ,a(~e[L'Ita a fOf;~ ŢI'I'1)\'o{'atii do 

mişcarea r(woluţiouarii ale cărei p·ri.me adieri se 

!iÎmţ.iau prin !-leptomvric II'lIul trff'ut. SlIfletul a· 
t'('stffi mişcări a fOl'lt doctorul Sunjb:f,';en, cam îtl 
C'ăIăt.ori ile sale prin Fra.n la şi Stat.ele.. Uni te ii 'il 

fiieut aderont al i-deilor ]'opubliea,ne, Jnconjur~lt 

de .oameni aleşi, Sunjatsen ,u ştiut să câştigc ~u· 
f1{'i~,1l1 mulţimei !;i'i în eurinfl Întreagă .'\sia de slHl 
fu ('uprinsă de flaeările revolutiei. 

Iu:<ăşi tl'upde glln~rllamell tale ~' H 11 asoeiat i I~ 
m,are parte rebdilflr, aşa ,ÎllC'iit rlinastia amonill
t,ată 8'a viizut fiilită să parlarnelltcze cu revoluţi'J-
narii. Pe la ilfâr.şi1tul lui DcucUivrie a şi tr'imÎ'4 t 
pe omul său deîncrodC're .Ju.arusiklro.-j d :.t1Wit&c I "-

-Să ,t!'OCCIll weUlln la a doua 111<1'11 ifest.aţie eul tu· 
raIii <li Homiluilor diu Viena; c tot .atât de impor
tantă. 

P.:ltru zile dlllpă halul "aivinr'a" aranjeaz.?i 
ooOC'ă ooeictate.a "RomÎLlli<l ,J.ună" o şooinţ.ă lite· 
ra'r-art~tică in amintirea zilei c~ale de 24 la· 
nuarie sL v. '(Ii F~Lrllaric n.) de l'lUrc se l~agă 3\"1" 

JlimeIlitul istJOl,i{' "Unirr.a prinâpfdclor". Preeul!l 
in diferite ţtinuturi rorntltl~t.i au răsunat imnm'i 
'(le laudă la :adl"{~'4a celor cari au înţ-e1es spiritul 
vremii pe IJieel'C timpuri glorioase, <>1'03. natwral, ea 
şi tincri,j, noştri 'viellm:i să';-i aducă aminte (~u PIC
tate de HlCca zi ist{)l'ică, care Însclwrnă pentru nr,i 
roţi răsăritul soarelui fericirei IlO pl!l~Urilc Ir01n;'· 
:neşti. E incontestabil door falltu1 că în .ecronl so» 
,hărilor ll!lti<1Ualc .se p1ămăd~k> {Iufletul gencrllţ,iei 
de mâlle mai mult decât 'i.n focul disenţ.iilor sterpe 
sau în grandiloquenţa prove:rbială a toa~turilor de 
ocazie. De aceea să nu'] supere pe nimeni Ob"(H" 
\"al'ea rmmostă, eu 'prea puţini s'au aflat Înt,re ~o· 
miinii ,di'Il Viena, cari să'şi ţ.ină de datorinţă S(\U!U
'Pă naţională a fi de fat·ă la acest modest prazn ic, 
închiwat "Uniriiprilleipa,t.clor ", 

Hupă a{'ea-!o\tă reÎn\'Îcrc Il tre('ut.ului, am a\lut 
prikj aadmirll un (1'uja'rtCi de t(rată fruiIlllWţ.ea, 
(mai ;ale,;.; ·în (~i'tt-o\'a <,iilltece naţionale b_ (). ,)n 
zadar alerg pllm:mtul" (Dima), .. (':Înt('C de seară" 
(Popoyiei), "De ('C ('şti (jepăI't.ată" (Dima) ş. '~L) 
('OlllPIIS din dnii 1. Crişr-:ll1, ~f('dTPlI, 1. Hădlll~~eu 
şi Contşi. D{'şi ti'Twri"t tii Hădll Icsmll cra ('IR:rtl 

ind is pll s, 1'0t aJi n:n a eu tou tii lin i Ş t-oa, că foarte 
11.l'/' lire omul (j,eazica llu.zi \'·oei -aşa bine cultivate, 
mai ales prin Vărţi le nOtl"tre; :un eol' oompUi! din 
IIi !jXlr!'oanc nu r'){ ,ate p'l't'sta .arid, -cilt făeeau .a
ceşti ~ojişti, aleŞIi pesprineeanil. Bnnt sigur, că 
mwltor 'llepreZ(~nti le·ar fi 'Prodll~ mai multii 1'la
tisfa·eţ.i-o ;şi animutiea{,'{}st ~or pef"f('(~t> ea alte 
multe ('ânteee străine, ·auzite în t<'at.re SRI1 o:ufe
no)ele Vienei. fn oeo.'*'bi : vocea ,dul(·c, clară şi 
rrtltemică.a oo--noristulni R. te fa·rllle'eli fără să'-ţ.i 
dai -seuma. Cu drag ne-iJ'tl eÎlntat -apoj COJlflerva
toriştii eri ţi Il n şi 11 e d r ea cu ;aeompamamcnt 
l.a pi-an al dllli 1, H" z an. Khm decât cuvinte 
de lalldă la lIx:!resa H('.e~tor cii·ntăreţi <---u viitor 
~p.l{'ndid, C r- işa II ,să desmaltă tot mai lepede, 
(~p.ca{~e eli:!' de }lreYllzut încă la îJl(~JYlltlll ~-:lTierei 
sale. A Jo.stgrandios maiaJes în "Printl1~ ,Eu
gou '. şi "Pe sub fereastrR eUl) .. "C un .râu!' 

eu rebelii a:;upr-:I mod-alit11tilo)' dp P:WP, -'1" 
Aet'~tia Însii {'oreau cu ori ce pret ştergcn Oi 

Ri~t.cmului monarhie şialullgarca dillastiei. 
După multăda:r za,darllieă rezi st.cn ţ.i.i., dj.na~t:a 

Malld8{~hu s'a văzut Rilită sa se retragă, is<>.ălimI , 

Se VOT aJdune O1\1'lte SCU7Al convenţionale din 
1')!l:rtea (',elor rămaşi deprurto de acea şedinţ.ă; ad
.mit, eii \'01' fi multe şi adevărate. 8ii nu ipierdum 
din vedere, ,ÎIl:<ă nici cârlld fa.pt.ul, I('ă 'pen'tru 3-4 
oorh!iJri naţiona1e trebuie să avem Ump ori eÎlnd 
-:i ori unde s'ar ţ.inea a,eele. Sau nu a('este j>riJejllri 
de înalţ.are suflet.ellseă sunt şcoflla cea mai (>fi~(H!e 
:în ereu,re'a d(' oaTRet.ere ad{lviirlLt romimeşti? Sau 
nu la umhra ·eroilor leg'cndari ai neamului se n·ase 
sau ar fl'(>.bui să se naseă g-eneralii de an.llle ai 
:Iuptni Icult.ural-llllitiOllale·? !:î.~u viitowrelc mame ro-

Tot un viitor frumos îi .surîde basi9tulni liric 
~-I e d re·1l ('.are -ne-a delectat {m voeea-Î "Vohlmi
nola''Iă -şi adi'tu('ă (pîmiU la contra C,) in ·m.ai multe 
budţ,i ,alese-. Deşi şi-a alefl ,rn·luri fvartc ·gl'(~le, 
le-a exe<mtat ~~n ml1ltă ,a.rtă: Îndreptăţi-ndu·ne 
u!oltfel a spera dit mai nllllt dela "ha, ea OOJI8CT
vatm'i!\t tiiniir, A ('Îmtat din Mozr..art, Beethoven 
şi ('âteva eÎmte<'c nationale. 

Inspirat (le sentimente de drag<lste faţă de 
Rc'Cşti .pioneri di-stinşiai ·artei naţionale ţii da· 
5;ice .. in~in<,rlll D, ])ayid ţ,ine un, ,toast îooufletit 
În sănătatea Jor, f~ricit fiind, 'Că azi i-a fost ,dat 

chiar actul său 'de abzicere. ta prfX'lamarea rOJlIl
hlieei ~'.au Lansat trei cdi(~tc ~pre lHl'blieare il~ 
toa te părţi,le t.ii'r ii. 

In Jlrimul odiot d.j'nllstia roeunoIL-:;t.e- republie;!: 
in al doilea îşi dă Î:nvoirf'a aSl1pra (~ondiţillnilor st:,. 
bilite între repubhe.ani şi plollvpotenţiarul .Tuan
sikkaj. AI treilea edict dă. ,de şti're tuturor viooJ'f.:
gijQr Il;\i guvcrnatorilor diin provinci.i, că d,inasti,l 
se retrage ,de ,pe tron pontru a îndoplilli dori-;;(.t 

POparuIlli. Dă oroin atpoi -admini~trat,iilor pr.l' 
vin{·iule să împiedeee orice mişeări sau rovolte. 

'" 
Primul al't al guvernului repuMip,all va fj ,;:l 

rosp('('te cont.l'll.Ctele IÎ'neheiate eu statele străine ,,; 
să î:ngrijească ·de a\"lltul şi sigu'ranţa europeni],,;" 

Cel dintiii preşedinte va fi docto~I-.sltnjBJtse:I_ 
Abdi{'aro.a dinastiei e cu noscută deocamdată. 

numai ]a orru;te. Vastole provincii -chineze Îw'ă 
n'.all nici o şt.ire de.'tpre schi'mbare:a regimului, 
t:lrrc (le sigur "<li Înt.impinll Îu('ă multe greutăţi r1" 
aei in:ti:nte. 

FABRICA DE SPALAT CU ABURI 

"KRISTALY" 
Văpsire de haine. Curăţare chemică. . 

Spălare cu aburi. 
06zmos6gyar, Kolozsvar, Palyaudyar. la suma da pesta 10 Cor., pachetul S8 retrimite Irancat 
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INFORMAŢII. 
A RAD, 14 februarie D. 1912 

!J1.n ca.uza sfintei .să.rbăt07'i de mâm.{'., J(J·i, nu· 
mărul următor di.-n "Tri.buna." va· apăre-n nu.mlu 
Vineri noa.pte.a. 

- Două procese •.• Din Bucl1l1'eŞti ni",~ scrie: 
• Joi s'a jll"dl~~at la 'curtea eu juraţi de .aici procesul 
'(le ealomnic intentlat de d, A. C. Cuza repr07-en· 
tanţilor revist-ei "Flacăra" - ea,re mai ·anuli ţ,re. 
~mt p'ublic.fu'le (y 'PN'tinHă dedaraţie a <llui {jUZ8. 

eleelaraţic. ('fJ}re, dadiar fi fost adcvă"fată, ar fi 
'fOl'lt d{'\ natură de a turbura l('gătu1'ile de prie
tinie {Iintrecei doi lUJptiitori ai naţ.i{malismului. 
tOcshatcrile au d'urat pfmă noapk>a târziu. DUlpă 
<C'1lm era cip <aşteptat --dat fiind di inculpatii pen-
:t.nt D.{'lict.c prin presu totdeauma sunt achitaţi -
~lnilor T. Ilragu 'şi OOlx'oa li-8'a dat 'Un verdict 
-m~>gativ. 

1)olliilproe.csc de presă .sfurşitc 'înacelaş dlip 
"Iltât la la~i, (~iit ~i în Blleurcşti ne arată pe de-o 
1pal'te piina unde merge libertatea I)r{'~i în Ro
rrnânia, ~ar pc denltă parte cUlm se inţ,el('ge aeea
'.Rtă libcrtat<,. In {',a,zulace~ta speoial mai denotă 
~i fdul {~l1In juraţ.ii - 1)oameni <oreseuţi în alte 
vooeri, în alte vremuri, înalte {}(H1(~epţii - Ipri
~08C propaganda nuuă.a nllţionaliştilur. Aceşti 
loameni, cari de regulă ,nu cite,'l(~ nimica spre a se 
l.~,{jnyinge {lo adevă.r, !i'U o cOIlcepţj<l eurioa~ă des
'lIJCC naţionali'sm.Cn>dcă a fi naţionalist e.~te tot 
una eu ,fi fi inc-cndhr, tllrburăt,or .al or<Iinei 'Pu-
oblice. 

Aşa pri vese laeeşti oameni national i·smul, <,um 
4trivosc uutori1.aţii noştri prupaganoa îneepută d{' 
• Trib-una", Numai cât ,'!Fiei vorba t,rădător fiind 
:;idicoIă, in locul ('i au a,doptllt clli"Îmtul de insti
~ator. lnchilyuiţi-vă o curte cu jurati eompnsi]: 
.din autorizaţi ot'-ai noştl'i judtoeiind prqpagandla 
-~Ie rcnllli'terc u "Trilnmei". l\('Igrcşit (~a s'ar pro
~nulDtIJ; aşoa ,r~l la Va,,<; şi la Hudar)('sta. Tot af\tfel 
-<stau hwrurilc şi În H,q'llIânia. Era ,leei firesc ea 
oameni ÎIII,l.iHriini\i in anumite v('deri ~ă se pro
munte eUITII s'aH IIl'Ol11mtat, .atiit la la~i, d11 şi )a 
'1 tW'll r('.;,ti. 

" Fire~tc. nu este dătătmtrc d{l ton 8cntinţ.a jura-
ţilol'. Afară· de ci mai {'li!W Il (~pinie 'publică, {~l 
"Iă fincărmia ce cHte al său. Şi d. Cuzasc ·v·a fi 
.b11C'11I'st de flig'tlJ'. "ă7.ândsimpatia, cu care a fost 
lntâmpinat de 1::~I{'r('ntii sin('CJ"i ai ideilorpropa. 
:g-..ltc de (lâmul. Adcdiratll.l \"erdict il dillao('.asta 
opilli(' Pll,bl iC'i'i, {~(':'l'll mU'll ifC>.'itat atîtt la Bucu· 
.~ti, <·Îlt. ~; în {~aJlitall:l: Mold<l\'ci (~otro~)ik dc 
.. trăini. 

- Un pas Înainte. N i-::>e ,g,('rie: rGonmna Hărata 
~~liIte situată cam la mal"ginea ('.amit.atului Făgăraş 
intr'o vale în apropierea Nogoiului. I.,'l)cuitorii toţi 
RO!Iuii·ui n{"Uoşi, se ocmpă cu Iucraroa pământ~llni 
~i economia de vite, oameni eum se zice legaţi de 
~)ic ~i nmunblaţi în hune, cam ră.maş.iîIl întu
llCrecul timpurilor "ochi ",i de un timp încoace i;U' 

:puşi viţiul'ilor şi robi ai aleoolului. 
In timpul aeei'lt.a de ~rea încercare oomuna n 

rf(J~t .dăruită cu doi oameni hlminati ca:ri cu mare 
.stăruinţă şi zel incep .a secera n~hina şi i'!pita 
di'lllvoleas{'ă, ce inel'p\l~ a se ,incu·iba în popor. A
('cştiasun.t învăţ.ăt.ol'ii Nicolae Paeurariu şi nu
.mitru Cân,dea, alllândoi i~iţ.i din sîmul poporului. 

Aceşti bravi pioneri sunt IlHJdel atât iin şcoală 
(':ît şi în aL"t.ivit.at.ea lor ext.ra.~Ia:ră, combatîtnd pL 
toate căile vitinri'le prin :<bturi, p<1Iveţe bune şi În
truniri sociale cu poporul. () llstfelde intruntin' 
~'a ţinut a treia zi de Cră{~iun, c!ln.d În faţa unui 
'public numeros sus numiţ.ii Învăţ.ătorÎ au da( () 
jJlJ'(~:hwţ,ilmc de cântări şi teatru, în edificiul şc-oa
lei, cu ş(X)I.arii, pe deplin reuşi1ta. 

Era ecva înălţiHor a vedoa eum eopiii ~e Întl'C
-('eau cu ,feţele vesele a"Şi arăt.a roadele {~e în vi itor 
{prmnit a le da spre bi'nele oomunei, storcând la
~~rirni de bucurie di'n oehii părint.il'Or lor. c'lri 
!!:l'au cOllvins ee 'poate face ş(~la şi un Învăţător 
"'ollştiu de dlOllIarea sa. 

L· 

"TRIB UN A" 

- Agapă in onoarea unui judecător •• I udCl.~ă-
torul dela 1lrilbunalu'l. din l()Calitate d. Kovacs a 
f<06L avarusat de jll'dccătur la Curtea de AVel din 
Timişoara. Din acest prilej m~istJr'aţi i şi mem
,brii baroului din Arad au organizat aseară o a" 
gapă în 0110Qrea dlui Kovacs. Diutre ro.mâni au 
luat pau"te la aeca.stii agapă drci. Dr. Sever bIH!l.V
nic, Dr. Cornel laneu şi Dr. George l'op.a. Fru.n
tarşu'l 1 ameu Q ţinut şi un di'Scurs, scoţâ'nd În r·elief 
calităţ.il(~ de judecat-ur eminente, ale dlni KovÎlcs . 

- Cununie. Flori{'a Haţill din Pilul-mare .şi 
TunTI .Imea din Micrliiu 'Îşi anUilltă 'Cununi-a ce 
\'li a \'('a ];)(' 111: 5 (18) FebMta ri(' în biseri{'ra gr. 
O!·t. romfltlă (linPil'll)·ma~. 

Feli{'itările no a.'lt re. 
-- M~reşul se revarsă. Cu cplC' dintâi zile cal-

-de nihneţji de zrupadii de pe ('.oast.el!' munţiior din 
'partea lwr'd-<-'\"Itică a Ardealului s'au topit şi păN
ele intăl'itate au umflat apa Murăşului, încât pe 
unele locuri e gruta.să PC reverse. In -părţile Reghi
Illl'llli 'st>,oarya de ghiaţă nu s'a topit şi ~}a apucând 
pc doa.~upra a dat peste maluri. Poubf1u a pre\'cni 
vre-<> primejl(he prefectul oomitrul:ului a ~el'\lt In 
ajuto-r o companie d{' pioneri dela g:tJ'illizoo,na din 
Alba-l uha. 

- Alegerea din Privighe. Ziarelf.' ·de seara 
aduc ştirea eu la alogarea de doputat 00 urma fiii 
.aibă loc azi Îll Privighc Il fost a'les -cu unanimitate 
ţă.ră:ni,stul Colo-man BrpstY(}llSzky. 

- O nuntă cu escortă poHţială. F. vo.rba df.'.8-
prun rl!\'o.ltă - pc drept ·sau nedrept - a mue
refwl!lui norod din Kcc;;kcmet ,contra UlUlli biet 
bărll)lt eănlia toumna tl'0Cută ii murise nevasta 
strallg"ulată. Lumea bîrrfca că moarta numai de 
Tănl bărbatului şi-a pus oopăt v,ieţ.ii, iar când. S'0 

îngroape kolJ!tă mahalaua 08 'irU repezit la (~imi tir 
şi au tăbărît UiHupra mormânt.ului, unde au rupt 
bll'{~ăti mHlUIl8 ce hărbatul ci 'Pusc~e deasupra 
ur1l('ii lIcvcl-\tei sale moarte. Mîmaţi de 'O furie 
lH'{',"pli{~]ibilă au Încpput să miingăie pe bietul om, 
eiirillldll-i la pumni şi J.:t ciomegc şi ,puţin a lip"it 
sil·1 fadi pă"tramă. <lai' olllului i-se fiic'usc leha
mite şi ar1l1pt'{) la fugii, fW:lpând intr'o făllriştf' 
din aprnpil'r('u eimitirulni. Au trecut la mijll)c 
ctttc\'h' luni ,~i bietuli {)In eu ei'tşlegile de ooată ,şi-a 
pus (wJ1ii pe o copilă pe ('arc 'Vrea s'oa-rlucă .stă
pÎmă în eUf\ă, ea să-i vadă do g'()gpodărie. 

LlInia t:n'<'lltă. s'au cununat, d~r Hmlll de tea
mă Olă uuse m13j repete s<,c·na din toumnă a ocrnt 
njutorllu !politici <'ilre nu a lăslit lumea adunată 
- mai ale!! f('mei - să ·se apropie de biserică, iar 
d ş;,osind pc <:ăi lătu~:l~niee a Tă~uflat dc.l'll inimă 
cÎmd 8'a văzut t{':lfăr În faţ.aaltarlllui. Şi în vm
nw C~ popa ciinta "b,-aia diimţ:u,ieşte" .fem{lile de 
af1Jlră amenintau Clb pumnii şi vrursau înjurături 
eu gii.ll'a't.a asuprapoliţi!;'tilor. 

Pâmă aei ar fi toate bune, dar :;;'.a giisi-t o bahă 
(",,'re li SPUIS {'ă femeile nu vroiau să răsbune lpe 

ne\'asta Jn<H\rtă, {~i să-i fac ii hillrbatuilui D.C petre' 
('aniecu nn le-a ales pe ele. Şi e mar'o tl'umă ('a 
de ce a scărht omul, nu va scăpa baha. 

- Boala ministrului Âehrenthal se agravează. 
Presa lhrl'gureasdise oeupii foarte intoll:-<iv de :;;oal" 
tea mini'i'l\,rului de externe oontele Aohr'l.mthal şi 
aproape toate ziarele serv('.'l(~ PlIblielllui ştir-i a:l.li·
mante referitor la hoala a<:estuia. lng'r:ijorarea 
presei şovine e cX'pli<'ul>iIă, eăei .se ştie în deobştR 
eii 'prin că<Jere9. lui Aehrenthal ·dela putore, di'i
pare rol llIai strălucitor rustru al imper,ia1isn1Ului 
Illl./:;llrCS{' şi nOitoril'ul exponent al intereselor Inr 
pallnNl~hiare j.I1 Anstlf1ia. 

Fapt e că ministrul e diill ce în ce niai Tău şi 
alaltăieri a fORt ehemat la p!l'tul holnavll'lui pro
fosor·ul M illler dela un iyer\.'~it.atea din M iinchen. 
Ce Ile priveşte pe n<ni, aeeastă ~dlitmhare dcfa:vo_'a
bilă Î1l1 mersul ~ii.nătăţ.ii OOlltdui, ca singur motiv 
ee VIl 81'celor:a cuderea "fostului mit1i~t.l'u" Aehl'Nl
thal. 

- O dajdie nouă. Zilnieii {,lienţi ai eafenelc
lor ('ari nu f.ae }loliti-că militantă ~i ni.ei nu pun 
hlBlPa la ('ale, f{'zrl'\':LlHlll'~i :!('('~t rol de almaIl:13 
al fwptPlor ~'.c-llU rli!'părllt pentru mai târziu. gii
scau un mijl(l{' potrivit pentl'lla'şi ahm-g-a pl:,.-
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tiseala Wl1'turătoare:in jocUlI agitat din jurul m91lu~ 
lor de bilillll'd. Cu oleganţa .şi prooizLa 00 recl3!lUa. 
fiecare bilă, jocul acesta s'a lăţit repede, ;formÎu,.l 
azi una dintre princ~palcle di'!ltraeţii ale tineref!l' 
lui, <pC când bătmîllii ear;i se crlllmponează cu o i:l
~istonţă de admi\rat în rolul care nll-iIlliai prinde 
l.llventează zilnic Iloui forme şi a:pucătur:i, Î:n-cA 
amun după un Itreout deaJbea câteva decenii hi-
. d ' bar 111 se joacă cu difer,ite varial1ţc, di,utre OH:'; 

,*a ;numi,tul "Tiv'Oli" e una dintre e{lle mai III· 

z.ardate. 
Cu Ull euvânt aeest joc nc\'iuO\'at, .a 'inOO'at 

de a mai fi inofpniSiv pentru Plmgile Pllblieul::i. 
1 ('af(mel(~le de prvvincie se juca foarte ieftin, 1 .. 
oraş mai seump şi tr("'(l~at diJorinţa ta.xci Ul'(\a dU;I;! 

trca:pt.a ce oeupa loca'lul între tovarăşele lui sÎIIlI~ 
Iare. A~tăzi pentru lumea dela oraş joeul de i.j· 
liard e un lux şi .în ('Om<ccinţ!i va fi pus şi ace ·ra 
~mb controlul Iogii. . 

,A'du.narea l~novil1CiaIă din Praga fie, şi OCli,'llii 

.cu un proeet pentru 'supunerea putl'lOnilor cari '1 il 

mese de bliard, unei dă.Ti speciale -. dovodin·du "(~ 
ace~tea urept Ull gres iS\'or de cîi.ştig - iar aos.'>t..a. 
dacă va ajunge să fie î'l1ool'porat în legi, va fi ll!~ 
stul de mare.şi va 'eon-tribui fără îndoială la redu· 
cerea numărului extraordi'llll!C" de mare al jucător:
lor de până aei, căci ~u socoteala lor se treoe ~i 
acest 'JlOU bir. Pilda ~ta nu v,a' întârzÎ'a să <.
urmată ~i do celelalte provincii ale Au~brtiei şi ; Il 
curÎnu ohiar de Ungaria. 

- UD preot renegat. ~ i--seserie din Petr,.: 
In 9 FauI ('. curtea cu juri din TiTUi~flar . .I a d,-i" 
bătut. procesul de presă intcnt!bt. de renegatul pn'l)L 
din Teregm'u, Pavel Şau.iru, cuno~wutlll "Popa 
G~Îlr(iăs" - pentru vătămare de onoare, aCUY.:1l 

fiind fORtul redactor al foii l' \r'\{~ea Granitei", ţi 
(X'oBQll1ul din Teregova, Iacob Stoi(~he;;cn. 

Verdietul juraţ.ilor a fost unanim, că sunt, ;
Ilovaţ.i. Tribunalul a adus l'"p01 următoarea sed· 

tinţ.ă: GCfJrge, Ti71ţari·u, eondalUnat la 1 lună ii!' 
ehisoare ar:dinară, ca pedeapsă pri('ipala. un C:'}l. 

pcdcap~ă sce,lmdal'ă, proeum ~i la suporta rea sp:" 
selor în sumă de 200 Cor. Iacob Stoichl'~'1cu., jud 
eat la o amendă în bani de 200 cor, Ipedeap:,a 
principală şi 40 cor. poooapsI "eclllldal'ă, pl'eeUl/l 

şi la suportarea speselor în !lllmă de 400 OOl. 

Pentru a vă lămu-ri 'Întru câtva iproDedenţel~ 
ace~tui proces, îmi iau voe a vă ('olllllnÎca urmi,. 
tU3fole: 

Sunt 2 ani de zile, de eân.d ercdincio:;lii din 
Tel'cgova s'au plâns COIl!!istorului din Caran8eb('~ 
împotriva preotului Şandrll. DinMe numeroase:l: 
puncte înşirate în plâl1soarea terogovenilor, amill
t.osc uIlul singur. Acum doi ani, în Sâmbăta fI.,· 
riilor, pe când prootul Ioan Bogooviciu din Ter," 
~ova, ~lergea cu salca la biseric~,preot.ul Şandrll, 
i~ socletat~a mai mul1tor jidani, î~i petrecea h 
bll',tul mare, cu muzica cântând "Riikoezi j,ndulo". 
AIOO'S~ fapt a fost dovedit Înaintea judecătoriei. tii 
ÎntărIt cu jurământ, din plutea Ulai mullt~)r mal', 

tor~, Lntre ca~i şi vrednicul preot Bogoeviciu, ;1 

faii101lat sub Jurământ, că atiH c!lZul de,<lcris mni 
~lIS, pâtşÎ .alt.cle 'SUnt. adevărate. Yăzâl1'd preoh!~ 
~~J±~~S_ă fll.ptolo atribuite lui se dvvedesc, şi t("· 
I1IHlJdll-"C de o onmtuală achitare, - după fagil!' 

nea pnriutdlli Bogoeviciu, - se sooalăşi face ur
mătoarea rkelarat,ic: 

"Onor.a tu Curte cu juraţi! Impotriva mea 8"11 

porn~<t, ?~ ani .!Îndelungati o adevnrat.ă campaniI' 
de lllmlCl,re, dm partea naţ.ionaliştilor, din caW::t 
e~ eu sunt 'P~~cdi.ntele casinei maghiare, şi prCfl!
d,l.ntelQ ~)artldlllU1 guvernam(>nt.al "Munka'Piirf'. 
(and nll-a.m petrocut Cu 'muzica. atunci am sel' 
h~ ziua de 15 .Martie, la caro am pa:rticiprut şi eli. 
ŞI v.oi participa şi în viitor. Aceste sunt motivel" 
cC~ sl~nt. şi am fost mai de multe ori pârît şi 1a 

onslstor, - însă ·până aouma, n'am fostnieiodatii 
ped~psit, niC'j măcar pus sub eercetare discip!i. 
nara. 

A(~oastă docl!nati<l atât de seârboasă din pal" 
tea nn.ui preot ronuln, adccis asupra sorţii pr')
oo8\1hu . 

.1 llraţ.ii, - t(lţi 'patrioţi huni, - .au văzut j 11 
preotul Ş~lld~u, nu ,pe proot.ul nedemn de a1tal';:! 
Domnuhu,. CI pe. bravul patriot persecut.at di rl 
partea 1Hlţlonahştrlor.· A<'uza:torul, adedi ndvooatid 

DSILE 
pentru dormitor 

sufragerie 
locuinţe, gH.rton 
in garnitură de 
I)tel~ şi de arllma 
precum şi covoare 

c.1lN. 
f'a.brlca.nt de .nobile 

ti cea mai modernl execuţie sa pot procura la: Sibiu-RaIJsz8bID, Str. $ajuDa Br. L 
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b .1 ~ l' ~ lrreotului Sandnl, în vor iroa sa u~ 8r-uza, . a m: 
.fiiţişat jllraţilol' l){> nevrodnieullJtroot ca pe.o JeJ'.tfll 

:1 Ii'Cti\'it.iiţii dt' şobol, a t"lmnentelM naţIOnaliste 
d;n Te-r'egova. 

Obt<:crv înt!!i !Ii lI{'et'a că t6bun.allll n'a a-dmis 
:l!tcultarea mai 1~IllIt()r ma:rtori cari în deeu~ul 
inve. .. ti~ăr{>i au dovedit În modul cel mai e<,latant 
(·uJpabilitatea preotului Şandru. 

N'ar iltriea daeă g'ar f:we o întrebare Van. ('ou
... i8oor din Ca~!l'nsobeş, când a:re ,de gâud Aii re
zolve oare pâra tercgKJvenilor. 

Tl'ibulllllul din Timiţ;Oara i-a a{'hitat, dar tri
hunaluI opiniei publice române~ti îi abs.olvă pe 
'tld. George 'fnţâTill 'Şi Iacob StOlchescu Şl-! pune 
1'8 banca - nl~ill('i pe llovrMuic111 preot, urmaş a! 

. .lui Iuda IsearÎ'oteanul, eare-şi VInde neamul Şl 
~ II·fI €!tuJ. 

- Cununie. Frosina Vlai('ll ~i 
1 ~r,aşov îşi anunţă eununia. 

}'eJicităriIe noastrel. 

D ioi :\1 uş.lea di n 
li':, .:!~~ 

;lJ,!~ 

--~ Convocare la adUl111rea g(~ncmIă a "Reu· 
li iunci d(~ lectură română" din Timişoara, ('are se 
\., ţÎn('!a Duminecă, în 5 (l~) F~bru~.~ie H)~2,.~. 
:1. la orele :3 in localul reunIUnel: .,Kozponh h.a· 
\'1 haz" din TilllL.'7oara-Fubric. 

O h i c (' t c'] {\: 1. Cetirea ra.portului anual ~i 
Ih'sbaterea lui. 2. Rwportul casarului. 3 . .('ellsu
f"lrpa socoţi lor. 4. Haport.ul bibliotecarului. G. Rt.a
hilirea buget.ului şi ·a taxei membrilor ordinar~. 
li. Darea abwlutorului. 7. EventualepropunezJ. 
)<. Alegerea de vjee-prCl;!cdint,e Pi~ restul pcriod u
llli de un an. 

Timi~()(lra, în 2H Ianuarie 1912 v. Constfll/tin 
'/"iiran, preşedi'utc'. P. Jf inişan, l!e('l'(>ta:r. 

- Femeile în scaunul juraţilor. Digtinsul aca
~bmician frllueez M Ilreel Prevust într'un afltic,J! 
rtl0Cnt pledează pentru intrarea femeilor în Il1p'

gistraiTură şi 'mai ales În .scaunul juraţilor, unde 
f"!llI'Oa e chornată sii jnd('('(' <'11 dcosebircpăeat.ele 
,.,'mcndor 8ale. 

Niciodată - zice autorul în sprijinul ildeilof 
~ale - un bărhat uu va pntea jUidcca cu destulă 
,·"mpetcntă I':lzul uuei fete tinere, {'are a"i\cultîm1 
.!,~ gla:-ml jn~cliH()r al am:.mtlllui păcătllelşte ~i pe 
Il rmă îşi aruncă oopilul 1:n gârlă. Singură femeia 
(' chemată să-şi dea vordietul În cazul ac<,"st.a, eăei 
~dlet.ul l'i 8(' apropie de aoela al femeii înşe-
I 100. ~ 

Prevost IŞI I-lprijinşt,c ideea sa şi pe prel'ed(VIl~ 
j il1 crC-'at În AlJIg-lia, ll:nde în cazuri ('ând dolicvenh 
~. femee jnriul într<lg I'ste compui'! din femei. 

ti TRIBUNA" 

{~ăloşi.abărhatul\li. Dubuisson .sp:u~e că f~('~ia IIU 

El sin{-eră. Ea ·1IU tine seama meI atllllci ellDd e 
vorba de <,ele mai simple cuvinte de da Bau bu. 
Când zice nu. de. ... igur că nu se gilndeşw la nimic. 
Ori la juraţi 11/t al'O aCef\llş înscmnătlllte (~a ~i dA~. 
Duhuisson cit.ează scriitori ca Mltntegazza ŞI erI
minalistul I.omhrvzzo, care au cunoscut ~u t.otnl 
alt.e femei deeiit Balz.ac. şi Flaub('!rt. Femeia fru-

i ItlQ8.'!ă idealul ~('riitorilor vechi este astăzi proto
tipul delicventelor moderne. Ea fură, pentru a se 
face şi mai frumoasă. Dovadă cazul formocătoarei 
doamne BCl:nst.ein, unn din ('ctl.e mai dist~nse 
membre ale inal.tei societăţ.iparizicne, şi dovadil 
iarăşi l1C11umiirat.ele cazuri de c1cptomanio, u1Ide 
femei din inalta aristocratie se lasă 8oc!u8e de {) 
mică fllndulită, pe C'1<ll'O o lasă discret, i,n umbr~
luţă. Iată deci distl'u!'-\ă o nouă în(~crcare de a rid i{~,l 
pe femoo dela bm'ătăI'ip şi de lângă eOllii. 

- Inundaţii În Portugalia. Din PO'rtugalia 
vin ştiri rele dN;pre inund.aţiile de ae.QIloşi strieă
{'iunile <~al1zate de ele. O telegramă amlIlţă că flu
viul Tag-o s'a 'revăI·swt. -N ll'meroaso şlepuri s'au 
înec3Jt. Vllluri'le au distl'us pontoa:nele de imbar
c.are. Fluviul cară HllImeroşi copaci luaţi de valuri, 
stâlpi de telcgraf, vite. H.ecoltde sunt pierdute. 
Apole târu..·ojcnumeroaile eadavl'C. mubile -şi epa,v!.' 
de tot felul. 

- Concertul din Panciova, Ni-se -scrie: Joi În 
8 Fehrullrie n. Il avut loC' În sala ooriiriei Weifert 
un lxmoort dat de "lwuniunea română de cântări" 
din 10('. un (x>nc-el'lt cum rar ni·gc dă nouă Homâ· 
nilor să Iluzim prin .părţile acestea şi despre care 
('oncmt putem zice că a sati'sfăcnt şi ('~lor mai 
pretentjoase persoano. 

Sncceslll splendid ~c atribue În prima linie !.'.Oll

servatoristclor de Viena dşoa1'clor Corll'elia ~i Va
Ieria P-ope!lCu, fiicele ,~redniclllui preot din Of(~ea 
(Baral1Yos). - Apl<mze frenetice au int,irrI'pinat 
păşima lor .pe scenă e..-,,::ccll'tându-llo admirabil l'e 
vioară eUIlOl;('u,ta romanţă "N u mă ahand.ona" de 
A. Bena. A eânt.at. apoi 8010 U'90arâ Valeria "Viatl i 
{:oucerto" eu t.ehllieăaclmiÎraL-iIă, gU\.'lIt şi pri
c('pere. I>şoara Corneliu ne-a vrăjit cu arcuţlll-i 
fermecat, cântân-d cu uşurinţ.ă ~i .'liguranlă fru
moasa baladă de C. Porumbescu. Ace8te dşoare 
ginga~e ~i !\'VeI ta, eu ochi mar·i şi negri, cu pri
viri de vult.\lI', cu rpăr-u1 dat pe frunte, eu degerf' 
·!ungi şi subtiri, anume par'că pent'ru vioară, ('II 

mişcări şi maniere din lumea mare, ne-au vriijir 
o sca:ră de emoţii ,1wcunf)SCute. 

De altcum aceste dmlÎi cD1}'sor\'atoriste.au fo,;t 
subiectul tllJturor discutiilor -de aici. 

Programul s'a deschis cu "Serenadă" (JOI' băI" 
Lătesc, care ind a fost bine predlltă. 

D!~o:lra Elena ~troea /le-a .deelamat admirabil 
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poezia "DuşmallcC'lc" de G. Coşbuc; A apărut apl}~ I 

d"oara V ionea '1 n rg"u, car(> ne-a eanJt,at cu v(){)oa-l 
piueută ~i dulce două t'Îmtecc, fi ind ('iiL~uroR_alp~au~ 
dată. A urmat do îneheiere l"orul mlXit callta11!~ 
T mnul uniroi {le A. Hîlr.8Cll1lU, Venitul curat .c8h ... 
de!'!tinat pentru Ilporirea fondului reuniunei. 

După program s'a jueat. Bătll'ta ş.i Căluşerut 
in costum naţ.iollal de 11 fc<~iO"ridin Batalionul 
de vânătoTi N r. 23 d·în 'I<>c, 

A lIrnJwt apoi da'Ils carp Il ti1IUt ,până în zori 
de ZI. 

Crişul ameninţă cu revărsarea. Din cauza 
timpului moale eli]} zilele din urmă apele Cn
ţlului aliment.ate de seurgerea prea hruscă a ză
pezi i ame-Tlin ţii să se reverse. 1 Il '1l11ltC locuri unde 
digurile de apăr.are sunt Ulai mici apa. a ieşit din 
al-bie şi şi-a lt1.alt drumul peste Sărnd!lat.uri. Aşlt 
de pildă în părţ.ile l<Y8ăş('Iului câmpiile lIlai jeaSt
!-IUDJt. inundate de apă. De aserllouea la Brad )ji I.~ 
lhia de Criş. 

Se pnne multă silintă, ['a S1 .,'~ intărca,;eă di
gurile dt~ apărare, aeo)o, llJltlo apa .,r! :u'arl mai· 
înver~ul1atii. 

- Când va fi distrus imperiul german? Zia
re-It' franccze povestesc următoarea ci lldată leg .. ,n
dă, oore nu a fost lipsită pâl1ă acuma, de două ori, 
de a deveni ,,'iri,dică. 

Se splIlle a'llJl,lIlC, că în J849, fOlldatorul impe
riulni german, prinţ-ul rega] care comanda armatll. 
În lhden ca să re}Hi-me o revoluţie, înt.umplătol' 
s'a a.dre:mt. unei ghieitoar{>. Şi ee nu Ştill ghjei
toarele! 

Prima Întrebau' pe ('a1'(> i-a pus-o prinţul ~ 
f08t: 

In ee an \'a fi (';OJlstituit imperiul german ~ 
Ghicitoarea saise numărul alJluJui curont 184!J~. 

pe U1'mă sub 9, celelalte ciin·, ('.a.'re nu erau decât 
aeeleaşi eifrf' scrioo vert.ical. aşa îne:h formau llr~ 
mător1l1 tablou: 

1849 
1 
X 
4-
t '.,...~.~;~ 

-~ Aduuaţi ·cifrele ~est.ea Ijli veţi ~vea d;~' ÎJI-
{'onmăN'Î voastre îi spune gh ici t()area, : .. ",,", 

Hezultatnl u.dunărei fu 1871. 
-- La f'C \':îr~Ui wlÎ muri 'ţ f\l Il (ioua 111'trehan" 

a prÎnţl1lui. 
(H, if'Î tmll'ea seriHt,: 

1871 
I 
R 

'7 , 
1 

Jurisronsulţii francezi Însă nu Rllnit de păre
!"ea -distinRului scriitor. Bazat·i pe eXfK'rionţe îi 
'"pun, că răutatea femeei e.o:;.te mai mare decât ti· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.~~ .... ~ .... ---~~--~---~-
'-eOb Tollto1. 216 - .., 

IlASBOIU $1 r ACE. 
J:OMAN. 

Tl:Ild. de A. C. Corb III. 

(Unnue). 

Ximic nu mai f!na În creeru.l să.u d~n toate gandurjlp 
din ajun. El nu se gântlf'.a .a nimic. ci a~111ta cu urechl.'a 
olwsită .aA.~eleasi lloUuete, ,leo.->eoea. şueratuJ ghi·ulel('Jor 
':l~pO(metelp de /lUŞ{"II, jnivea Ja. Ifhi)H1rile [JTea cun~~
• L,te ale oa,menilor săi şi 'astepta. 

Un suerat şj un bubuit!. .. şi la rin; p,aşi de printul 
. \ lIdrei lJlunâ,utul pârjolit se deschise ~i obuzul dispăru . 
il. grou,pă. CII fiol" inv(l!ill!t.;U· îi ing-hetii. spinarea. }<;I 
"!'ivi -din uou rÎndurjle: o multime ma.re se îngrămă
dl.:t. lângă .a.1 d(.i!"a lJ'atalioll, ulld>(' ~rou de sigur mai . 
Plulţi .ucişi .. 

- Domnule ag.hiota.nt. strigă printul Andrei; .ipunl' 
1) lweniJor să nu se Îllgrămădească prea multi la un loc. 

Aghi{Jtantul execută porullcaşisc intoarse la. prin
t d Andrf'Î. De .ceeaJa.Ită I)<Lrte~ eomandantul ootaliu
j Illlui înailltă ,şi el. 

. ro- Păzeşte! .strigă Ull :;oldat tU glasu~ Înspăimântat. 

In adevăr, o grenadă vâ.jăin(j prin aer, căzu la doi 
i':t1ti de Jlrillţu.l Andrei. oalăturT de fAlluJ ,comandantului. 
'"' ~pasiiJ'f>"1ef> "!te '11i~a din sbor. 

Calul nu s.e Întrebă dacă era bine sau .rău că arăta 
f~ica; pl ne>theză. se scutură, seină.lţă pe picioarele 
,!; :lapoi şi 'sari întolo. Spaima dobitocului sf' comunieă 
.~ i oaml'nilor. 

- La IlIlmiillt ~'u toţii! la. pământ! strigă a.ghiota.ntul 
!:IIIl-dudasf' la j.i!mâJlt. 

-

Printul And·rei rămase În picioar/'. nf'hotărît. Gre
nada. fumegândă Sf' riisuce..'l l'a o sfârlează intre 'aghio
tantul şi I'J. pe lirnit:J dintrp râmpif1 şi livadă. 1411.'tă 

stufişul de absint. 
- Cum de nu-ti f'stf' ruşiue. dOIllBule <lfitpr. ~j! a

dresă el aghiotantulu.i. 
Dar nu sfârşi v{lrOO ... Se 'auzi În ace:l~ timp o e-x

plozie şi un sunet de geamuri spart-o, ae-rulse umplu 
de un miros Înecări().~ de praf de pu~că, jar printul 
Andrei făcu o siirituni Înlă.turi. da.chisl' bratel!' şi 
căzu tlmpt pe piept. 

Mai multi ofiteri il Înconju,rară. O jllltit mare de 
sânge s€ răspândi P{' i·arhI1. it'şiwl din 1:0a8t'8 dreaptă 
li IJrintului. 

- Ei bine. inaintati. ~trigarH oritNii rătrf' mi,liţie

/Iii cari veneau CII brancarua. 
Mojicii Î'I prinseră- II(' printul Andrei de subtioarll si 

de picioare, .Jar el scoase lin ge-amăt plângă tor şi oa
OlP.lIbÎ se priviră intre (hînşii şi-I ,lu>sară în pael"_ 

- Luaţi-I! ~'ll mai simte nimic!. 
Oamenii il prinseră din nOII de lira tI' şi-I Înt;IISf'rli 

pe brancardă. 

Ei îl transfJOrtară în pădure, IIl1df' serv.it-iul ambu
lantei era instaktt sub trei ,corturi. Sub cupaei, erau fur
g~alleJe şi caii. Dobitoacf'le rontăiau la ovii.s, ia.r vrăbiile 
~hllrîlld ÎllpreaJma Jor, inhătau boabel" ce se împrăş
tiau pe jos. Corbii mirosind .sângel!' sburau din copal' 
în ·ropar {"II un t~roeănit dl' nerllb(hl.fP. In juny corturi
lor, pc o Întindere de două desiatine, se aflau oameni 
insâng-erati, <,ukati şi şezând. In jurul răniţilor veneau 
cu ('hipul triRt şi atent, soldatii purtători dt' brancaroe 
pe cari ofitel'ii îi trimite,au Înwd<ar Înro·lo. Fără a se 
suplllle, ei rămlÎ.neau pe ,loc, sprij.inindu-s(l pe bran
carde, ('a şi ('um ar fi voi,t să priceapă însemnătatE'a 

sne!"ta~'olu Ini JW l'a ff'-! a H'IHl În f.1I ta (whilor. Din ('or-

~ ~;:"~~*"'*'''Jt. ..... :r.J,;;;t+'''''''''VI~''''''~''''''--#->'-~ .,.'" w 

turi ieşpau urlete de sllferintă un j,"f.!mete plângătoar(' .. 
Din ('ând in <"iim! ajutoarele d~ (~hiTllrgj joşclJiu din. 
('ort pf'n!.ru a lua apă şi arătau pe 'aJ('C'Î<acari trebuiau 
duşi În ambulantă. 

Arei cari-si a.şte.ptau rîndul hOTcăiau, plâllgeau. stri
gau. injurau. gpm~au, ('('Tpau r.a-ehiu. Căti-va aiura.u. 

Prin tu! Andrei. in r.alitat.ea sa ue coma.ndant de .re
giment fu .transportat de oamenii lui pe ,deasupra tru
purile de răni ti ea,ri -aşfeJltau să fie PIlllsati. şj cul,cat 
ma·i apruape de <cort. 

F..I d!'sehisp. (~rldi ~i multă vmme nu înţelese ce ;;r'_ 
Jlf'trece.a în jurul său. Deodată îşi aduse aminte de Ii
".adă, de florile de ab!!int. '<II' sf{tr.leaza. ll(>agră care SI:' 

.răsucea. 

La. doi ,pa.~i tiI' tfâ.lIslIl III! ,,"bofiter Înalt şi f,rumo .. , . 
('U rapul legat, vor,bea im gla~ t.are. 

1t __ Da.eă aţi li văzut elim i-am privit! Până si pe regp 

ram fărut prizonier. Dacă ÎIl Dli,pa at'eea ne-ar fi venit 
În 'aiutor rezervele, i-am fi pră[Jădit !Cu desăvârşi re. 

Prin tu,! II nd:-f'i îl privi ('a si ceilalti. ou ochii 8'trii
luritori, şi Înt'ereii un simţământ pJăcut. 

Unul din lllf'dici ('u un şorţ alb şi tJătat de sallg.,_ 
eu mânilf'llJiei şi inroşÎt.p şi ţin{wd o ţiga.ră între dege
!ul cru gros şi arătătoru!. ieşi din ('ort. Se ve.dea că a.r 
fi dorit S,t se odihne.aseă o le!tcă. După ee-si jntoallSl" 
câh'a ,carml la droopt.a si la stânga. el !lco..'tse un suspin 
si pl!'Că oehii. 

Luati-Il zise el ajutorului Rău arătiin,j Jl(' Bn!
konsky, ('aff' fu transportat in cort. 

E Il murmur de- nf'muJtumirl.' 'S!, auzi dill IIlU!tillll'lL 

răniţilor. 

- Nici pe 11IInl'& c~e.aJQltă nu c 10.(' Jlf'ntru Ulii. c.Î 
nlJlllai pentru stăpâui. Jnormăi u-nul din ('1. 

(Ta ol'ma). 
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~ Adunaţi cifrele astea, fu al doilea l'&spuns 
e care îl auzi prinţul şi veţi avea data mortoi. 

RerultBltul fu 1888. 
Când va fj distrus imperiul german? fu a 

roia Î'D.trebare a prin ţul ui. 
După cum făcuse de două ori deja, ghicitoarea 

uă ultimul număr obilfUuit 1888 pe care îl seriile 
il acclaş mod. 

1888 
1 
8 
8 
8 

"" 

- Adăugaţi cifrole a<!U;a Şl ..... eţi avea data 
'ădarii imperiului german. 

Prinţul wumă. Rezultatul fu 1913. 
Profeţia s'a realizat de două ori pÎil1ă acuma. 

:'u groază unn din membri familiei imperiale 
did sosirea oolui de al treilea 1te1"mOll, şi se pare 
~ă ameninţările r1î.sboinice de Q parte, triumful 
lOCi.alisIllului ,de alta, ar fi semne apl'opiate fa
rale. 

x Seminarul 1I1ridlc Dr. Ger6b. Cluj. Str. Farka.s 
(lâ.ngă edificiul cel vochiu al teatrului), Pregăteşte pe 
Lângă onorar mic. pentru examenele de drept. de stat. 
rilruroaae, de drept de stat, examene de advocat şi de 
ma.giatrat. In 3 luni se clÎştiga. licenta de doctorat. Fiind 
in pragul proiectelor dereforml a lnvătăJnA.ntului ju
ridic. e dorit ca toţi cei interesati să se adreseze spre 
binele lor la a.cest seminar, 'care înlesneşte mult eari1'lra. 
advoea.ţială. 

x Bxfras din nenumăratele scrisol'·i de rc.cu.-
1/ooştinţă, venirt.e în llTlIla folosiri maşinei de dotlpit 
"Ideal" 

P. T. 
Am văzut la. tata mea c01rtesa Almâssv o ma

.şină de .d..:J6pit cu care era pe deplin mulţămită. 

, ' 

Trimite te rog şi mie la gara Zolan. 
OOres, 22 NDV. 1909. 

Cu stimă: 
s(.'D. DarOn(lasa 1'h;cula i W f'.~.selenyi 

P. T. 
,MaşilLa de dOdpit trimi.'lu de dunnwat.1l e o lUk· 

\lJ.ratil binocu"ântaro, căci fiind învăţrutor sărac 
"U familie mare şi nevastă suforindă, nu puteam 
cumpăra ;piine dela brutar fiind scumpă ci tr~buin 
ilU coruoom aoasă, etc. 

F...g-er, 6 Ootomvl'{J 1910. 
Cu stitmă: 

SzerÎmyi Bnla, Înv.ref. 
M,a·şi.nll .,ldeal" Re rp0ate cum;păTa in rate favora

bile şi dt'La Kalell'da.I anos, prăvă:1ie de arme. Ora
dea-mare lrnde HoC mai vfmd 171 maşini de cusut, 
hicidet<' en plătire în 'r,'ttf>. 

X Gustav Tâtray - Oradea-mare, str. Râ
koozy, prăvălia pentru elită, unde se pot mml

pă1I& lucruri de mână, pentru dame precum şi ne
cesarii., eu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 

MI,car. calfanlA ,. 10ellll. 
....... Petreoed, eonoerte. ...... 

\ 
16 Februarie n. 

Petrecere' cu dans În Braşov. Studentii dda 
gimnaz.iu1 şi ş.coala comercială! română din Bra
ftC'V îm.vită la petrecerea eu dans <Xl va'avea 10c 
La a (16) Februarie în Heduta orăşene.ască. Ince
p'utuJ la orele 8 seau·a. 

• 
18 Februarie n. 

Concert În Vaşcău. Tincrimea ro-mână din 
V IlIŞCă'U~Ba~ti invită la conocrtul urmat de dans 
ce. va .avea loc l.a .5 (18) Febnlarie în hotelul 
"liuma întel(l,g"pT(''' din V a.~căt1. Inceputul la QTC'le 
R seara, 

ECOBOMIE~ 
O invenţie românească. Din Bucureşti !primim 

ştirea <'il d. A. H Ul'IDuzaehi, inginer mec.anic, a 
{lx-pua la !'Iocietatea ccntJrală agricolă un aparat 
pentru făcut şire de [paie, foart.e simplu şi uşor. A 
ee-st oa,parat constă dintr'un lrungrenaj de 4 roate şi () 
roată apecialu cu 6 dape pentru lanţ, având pro
prietatea că în mod uultomart, să strîmgă şi să slă
OOască lanţ,~ pe roată ca să nu patineze. PoI"llirea 
şi oprirea. .aparatul'Ui 00 face fo~te uşor prin o 
singur manivelă. Aeest aparat funcţionează făm 

eurelp fiind monta pe fusul locuIJ1obilei ŞI un 
sfert eal putere 'bazat 'pe t'!1ateţÎ<tmeu macaralelor. 

Pentru fa.c.e.rc.a unei şiri de paie de 150 metri 
lungime şi i5 înălţime nu trcbu{."Sc mai mult de 
4 oallleni - scutind {'''U d('sÎi vârşiTc yit.ele şi UIl 
număr mare de braţ.e. Pu.rrooiu~ de paie 8e trans
portă pe şiril eu ajutorul unei tărgi formatii din 
el lanţ:uri şi cu ajutorul a două lanţuri patffilt de 
rîite1:20 metri fiecare, e8lre merg amândouu pe 
deasupra şirei. 

Aeest aparat a fost bine IlHi mit în eercurile 
<lg1'ieuItoriIDr care au început ti face c,oJnenzi vă-
7.und foloasele a~tl1'i aparat. 
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:\ aprlrut rcyj,;lJa. litt~ral'il ilu.-.;trati't. saptiimît

Halit "Cosinzeana" SI". 0-1\H2 cu următorul cu· 
pnu,';: 

AL Ciura: 1011 tuea Caragiale. P. Dulfu: 
Illl'nă, poezie. M. Ga,şpa;r: :::3ub Stefan Vodă, nUL 

ist, S. Bornemisa: Vântului. poezi,a. 1. L. Cara~ 
~iale: Intre d011ă po\'eţe. flehită. T. Murăşan: 
Cântec poezie. A. Fogazzaro--D. Tomescu: ~1is
terul poetului. Floride-Q zi. Hînduri mărunte. 
Ilustraţii. 
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~o h·it 2.40 ('OI'. llâni'i la fin('a 'lmul ni 1911. 

Redactor responsabil: Iuliu Giur!lÎa. 
"Tribuna" institut tipografic, Nichin li eOD" 

REISI MIKSA 
FABRICA DE 

MOBILE 
in. 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
lndrăssy-ut 41-43. Răkoczi-ut 14. 

(LingI. ,Apolloc). 

,. - ..... 

Pftg. , 

Insoţirea de consum $i valorizare in Nasaud 
-------------------~....-- ----.. 

CONCURS 
la postul de cond ucAtor al pr! 
văliei "Insoţirei de consum şi valoril!.arr în 
Năstlud«. 

Petenţii au să dovedească: 
1. Purtare morală neexcepţionabilă. 

. 2. Capabilitate ŞI praxă comercială, atât 
în contabilitate, cât şi În conducerea·· nego 
ţutui. 

3. Cunoştinţa în vorbire si scriere a limbel 
române ŞI maghiare. - Vor fi preferi ţi cel 
cart poşed şi limba germână. 

Conducătorului I-se asigură deocamdată 
satar lunar de 160 cor. - I-se pune în 
prospect îmbunătăţirea salarului, eventual ŞI 
anumite procente din venitul brut ori curat; 
aceasta Însă numai în proporţie cu prospe
rarea prăvăliei ŞI cu serviciul prestat. 

Dela conducător se cere să depună ca
uţie de 2000-3000 cor. în bani gata Ori 

În hârtii de valoare. 
T erminul de concurs se stabileşte pe 25 

Februarie 1912. ' 
Refledanţii sunt recercaţi a se adresa la 

subscrisul. 
N ă său d. (Nasz6d), la 6 Febr. 1912. 

Teodor Simon, 
profesor, notarul direcţiunei • tnsoţirei de 

consum şi valorizare în Nă&ăud·, 

Se caută 

lin invăţ'ător suplent 
pe 3 luni, - a se adresa d-nului Laur. 

Moldo van, inv. in Bazna. 

VINUI~I 
vechi şi noui de vAnctu't. 

Adresaţivă cu toatl fncrederea la proprietarul 
de vii din Şiria (Vihigos) Petru Benea, clei VI 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lângA 
preţurile cele mai moderate. 

Vinuri vechi: Vin alb K -'68 litru. 
Rizling -'70. Roşu -'94. 

Vinuri din anul 1910: Carbenet alb 
K -'90 litru. Şiller K -'56, Rizling K -'58. 
Rizling şi Ruje amestecat K -'54 litru. 

Vin din anul 1911 K -'48 ŞI 50 litru, 
Vinul să expedează cu rambursa dela 50 litri 

in sus sub ingrijirea mea proprie. 
Vase dau imprumut pe timp de doauă luni. 

Pentru calitatea vinului-garantez. 

Petru Henea. 
propr. şi neg. de vinuri 

Vila.R:0s (Arad u'J.) 

12 BUCĂŢI IlUSTR,o\TE 
fOTOGRAfII PROPRII 

~ COI~. 

~ SE POT COMANDA NUMAI LA 

URAI JÂNOS, 
FOTOGRAFUL CURTII ARCHIDUCELUI IOSIF 

ARAD, FORRAY-UTCA 1. 

j 

) 

.' , , 
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nr;;;:;:: i n 1~~·;tt~~~~~;tUl.~ 
I Stefan Fekeshăzy L I !ii Am onoare a aduce la cunoştinla I 

lostl1ut da ripsltnrle de haIne ~ cară~toria chimIcă. ~ ono public, că mi-am aranjat în ~ 
Bistriţa, FdtCr 17. LInga Primirii. I Timişoara, lI!i~~!~orge Nr. 4· I 

Prime,te: curitiri lucioase şi fine, curi· I atell'er dentt'stt'C I 
:real~~t~;iu~~u~:!bi~~~~I~ d:fu~:ic~eIU~~A~ ti , ~ 
de branşa aceasta cu pretu:-i foarte ieftine. (1 Practica mea veche mă dispenzează I 
Cutăţire şi vopsitorie chimică de o mai amănuntă recomandare, 
de totfelul de haine pentru birbati şi femei, augurându-mi În schimb încrede- iii 
pard~sii şi jacbete fArl ale desface; apoi rea În satisfacerea ori-cărei pre- ~ 
materii de mobile, perdele dantele şi altele. ten ţii a pacienţilor. - Cu stimă: 
lxecutie prompti. PTftUri foarte moderate. 

~ ~ 
~' . Gătzl Mor, • I I dentist. 

- - ~~~"~~~~I!~r 
.J/JtIIIJ~rtiIIf In atentia oomicultorilor! 

Ofer altoi de prunl bosnieci ca 
-8alkanska Car'c8c (Regina bal
canului) şi -Kraljlc8 8osne~ (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2-3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, esceptional de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa
bricarea ţuicei şi a sligovitulul. - Prunii mei nu 
Bufer de căderea frunzel or, (Polystigma rubrum) ca 
de reguli alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat tn diferite rânduri, cu premiu.l. intâ~ din ~
tea guvernului. A fost premiat la expoZIţIa mIlenară dm 
Budapesta 1896 ,i la expozitia din Viena 1897 ~u me
dalie de aur, la expozitia internaţională din Parts 1900 
eu medalie de argint şi În fine la expozitia r~icolari 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo larăşi cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garantez. 

Slava T. Kqjdlc, 

mare proprietar in Brel!k.. BoanlL 

BAUMANN ARNOlD succesorul 
LA.HNI KÂROLY, 

Cabric.a.nt de tt1obile. 

Alba·Iulia. Piaţa Szent Istvan Nr. IL 
Recomandl mobile pregătiite rn atelierul 
sAu din cel mai bun material, pentru 
dormitoare, sufragerii, locuinţe garson şi 
- birouri pe lingi preţuri ieftine. 

Szighety Sândor 
atelier de cuţite ,1 tocilArie artlsticl 
Budapesta, VII., Strada Akâczfa No 64. 

Colţul Străzii Kiraly. 
Se recomandă pentru ascuţi rea şi repa

rarea de foarfeci, cuţite, brice şi tesacuri de 
bucătărie in conditii ireproşabile şi pr. conv. 

Mare depozit de u
nelte şi utensilii pentru 
barbieri, ca f o a r f e c it 
brice şi curele de as
cuţit etc. etc. precum şi 
cutite de buzunar Ş a. • 

Pentru barbieri se as
cut două briciuri gratuit 
daci trimit 12 deodată. 

Comandele se executi 
pompt şi conştiinţios. 

Decorat cu medalie de aur la expozitia 
agricoli din Lugoj. 

Dicsics B. Ignacz, 
succcesorui lui Balint Dicsics. 
Atelier de trAsuri, şeJe IlIi lustrui re. 
. LUOOj, strada Nitl Popa 
lAngA bt •• rle.·#P' •• orlenta.lA rOD'lAnA. 

Pregăteşte totfeluJ de trăsuri şi cirute. 
precum şi lucrări de dogărle şi fAurArie. 
Repareau trăsuri vechi cu preturi ieftine. 

Nr. 26 - 1912 

C~l mai mare depozit de 
încălţăminte din Lugoş. 

Ghete de bOI veritabil, schewreaux orllae 
elegante şi solid lucrate, pentru domni O 
cor" pentru dame 8 cor. Pot fi cu şirete, 
cu nasturi ori fără. Ghete de box pentru 
dame numai 7 cor. Ghete de box pentru 
copii dela 1-5 ani cor. 2'60, dela 5-10 
ani cor. 3'60, dela 10-15 ani cor. 5'60, 
Celui-ce nil va fi mulţămit cu ghetele tri
mise, i-se vor retrimite banii. - Creml 
şi tucuri de gumă la fiecare păreche gratis. 

EBERSTEIN HENRIK, 
pantotar in Loga.,. 

Cinl voieşti 

rachie curafă 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
din LuJo" 

care dispune de căzănării mari pro~ 
prii În Bănat şi Ardeal. 

.. -':' -"',jI,1-

fabrica budapestană de casse de bani 

Gelleri 'Ii Schuller 
BUDAPEST 

fabrica: IX., RAkos-utca 4. Depo.dtul 
orăşenesc şi biroul: V. Szecl:lenyi-u. 7. 

liferanpi ministerului de a,rlculturi, de 
hOllvezi, căilor ferate ungare şi al poştelor. 

Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri· 
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do-

cumentelor. 
Catalog gratuit ,. 

franco. 

u~·~~~-~_·--~-~~~-~·~-~--~~~~~~~. 

LEVAV OVORGY 
STRUNOAR 

SZEOED, Piispăk-ter 4. 
, Primeşte spre efeptuire şi reparare ~ifell!l .de lucrur~ 
! ce aparţin acestei branşe, ,precum: p?PICe- ŞI bile, dopuTl 

şi slăvini (pipe) pentru buţi g~erg~efu~1 p. luc~u d~ mană! 
articole p. fumători, camişurl, şp,ţUTl etc.; bile ŞI dacuTl 
pentru biHard; domino, şah 

, şi totfelul de d ee o r a ţ ii, la 
, mobile, etc., cuiere Ş. a. __ _ ___ .,-4J. 
i Comandele se efeptuesc 
! prompt şi conştiinţios. ---t' -------...,.".... 

• __ ~ __ :s_~ --__ E ~ 13 

• 
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Az arad-csanadi gazdasagi takarekpenztar reszvenytârsasâg . 
• 

u ne ,n",. ,. n d .... rO' 

MERLEG-szAMLA 1911. EVR6L. 

Pendâr-alladek ____ ._ __ _ __ o ._~ __ _ 

Mas penzinter:eteknel elhelyezett t6kek 
Vălt6-târca aUadek_~ ____ __~ _ _ __. _ ~ . __ 
Foly6szamlai ad6sok: 

erlekpapirokkal es jebâlogbiztosi-
tekkal fedezve ____ ____ ___ __ _ 8597235'29 

reszvenytârsasâgoknal es szovetke-
, zeteknel fedezett mel1ett ____ 208995 ,--
tarvenyhat6saii ravid lejaratu kol-

csonok -___ __. ____ __ ____ 1067273'82 
]elzalog-kolcsan6k '-__ ____o ____ _ __ o ____ _ __ 

Elolegek ertekpapirokra ____ .___ ____ __.. -'__ _. __ 
Sajât ertekpapirok _.__ ___ ___ ____ ___ .__ __. 
Tisztviselak es szolgâk nyugdijalapjânak erlekpapirjai 
Nehai Nachtnebel Od6n alapitvanyanak ertekpapirjai 
Ingatlan vagyon ____ ___ . _ .___ ____ __ .. 
felsz&relesek _______ ____ __ _ ___ 22100-14 

10 % Jeiras _._ _ __ o 0__ 2217'14 
_~~~_'" r ____ _ 

Hâtralekos kamatok __ .___ _______ _,__ __~ 

Il! 
387383156:" AlaptOke: 
312294142i , 10000 drb. -400 koronal relzvenyben 

17071924:88i Ta r t a ~ e k a 1 a p o k: 
I ~ltalanos tartalekalap -~~_ _ __ o 260091 «t-
I ArfolyamkUlonbOzeti tartalekalap 200000'-
I Ingatlan ertekkiil6nb6zeti tart. alap 1 00000'-

! 1 Tisztvisel6k es szolgăk nyugdijalapja - _~ ___ _ 
I 1 Neh,ai Nachtnt!bel Od6n alapitvanya --.- ---

123044661' 11 i B~tetek" .--- ___ o ---- ---- ---. ---- .---- --

634T863 89! ~;!:~~:~:âmit~lt ;âlt6k- ~~:~. :~:~ :~~. ~.~_ ~~~~ 
180493)351 Magyar takarekpenztarak kozponti jelzalogbank-

1394364[ - jara ătruhazott jelz. k61csonok _ _ _ ___,_ 
3546001- Be nem fizetett betet-kamat ad6 ____ ____ _ __ 

100001-1 Elore befolyt kamatok ___ ______ ____ _ __ _ 
8204511511 El6re felvetf hâzberek ____ ~_ __ __o __ _ 

I Ki nem fizetett osztalekok ___ ~ ---- "0-- ~ -- -.-
19883 - Nyţreseg egyenleg: 
9101171 Athozat elozo evrol ____ --- 57950'64 

511150'06 I 1911. evi tiszta nyereleg ___ _ 
----1-----11 

•• 

Teher 

2900916 -
548620156 
10000-

22338160 64 
5322126149 
2655617 74 

589094i04 
43193126 

232755153 
2199199 
10351-

56910070 

39212825195 39212825
1
95! I ------+-----1 1'------ --------1~----1--

Kelt Aradon, t 911. evi december h6 J I·~n. 

Hein:rich SalIdol', s. !r. 
vezerigazgat6. 

AZI o A Z o A T () S Ă G : 
_~. __ ~O" Upban Ivan, s~ k: 

elnilk. 

G,61 Bl~eda Viktop, s. k. Hegediis Laszl6, s./t.. 
DJ'. Ffibr;y Sandop, s. k. Salacz G;yula, s. k. 
Fpiebeisz Miklas, s. k. Szala;y Antal, s. k. 

. ~ Vasaphelyi Lasz16, s. k. 
igazgat6k. 

I 

Foldes S0111a, s. k. 
cegvezeto, fokonyvvezet6. 

A FELUOYEL6-BIZOTTSĂO: 

DJO. Da.]noki Nagy Lajos, s. !r. 
eln6k. 

Daniel Endpe, s. k. 
feliigyelll·bil. tag. 

Szathmary Janos, s. k . 
feliigyelo.biz. tai. 

Az arad-csanadi gazdasagi takarekpenztar reszvenytarsasag feliigyel6-bizottsaganak jelen-
tese a buszonkettedik rendes kăzgyiileshez. 

Tisztelt KozKyiiles! 

Van szerencsenk az arad·csanadi gazdasagi takarekpenzhir 
reszvenytarsasagnak 1911. evi merIegere vonatkoz61ag a keresk. 
torveny 195. §-a es a tarsulati alapszabâlyok 83. §·a erlelmeb~n 
jelenteslinket a ko..,etkezokben terjeszteni ela: 

A tarsulat vagyonkezeleset. valamint a konyveleseket ,ugy 
az anyaintezetnel, valamint a fi6kintezetekneI az elmult evben 
t6bbszor tlizetesen megvizsgaltuk s ennek alapjân jelenthetjlik, 
hogy ugy az ligykezelest, valamint a konyvelest mindenkor 
rendbenlev6nek es ugy a keresk. torveny, mint az alapszabalyok 
intezkedeseinek teljesen megfelelOnek talâ1tuk. 

Jelentjiik tovâbbâ, hogy az igazgat6sâg reszer61 elenkbe 
terjesztett merleget, tovabbâ a veszteseil- es nyereseg-szâmlat 
behat6an megvizsgâltuk, az egyes konyvekkel osszehasonlitottuk 
s ugy talâltuk, hogy a kiţiintetett eredmeny, ugy az ăltalunk 
1 9 11. evi december ha 31-iki allapotokra vonatkozolag megeitett 

felvetelekkel, mint az egyes napl6kkal es k6nyvekkel teljesen 
megegyezik s a keresk. torveny . ide ·vonatkozo. intezkedeseinek 
t6keletesen megfelel. 

Ezek utan a veilasztmany es igazgaMsâgnak a ki\untetett 
569.100 korona 70 filler tiszta nyereseg felosztâsât targyaz6 
es az evi jelentesben foglalt azon javaslatăhoz, hogy ebbol 
450.000 korona a befizetett 4,OOO.000k orona alaptoke oS2:tak~ka 
fejeben a 22~ik szâmu szelvenyek bevonâsa melleU kifizettessek, 
31.115 korona az igazgat6sâg jutalekăra, 4500 korona a f~liigyelo
bizottsl.g tiszteletdijara, 23.485 korona 70 filler az »Altalânos 
tartalekalapc gyarapitasâra fordittassek es 60.000 korona az 
1912. evi veszteseg- es nyereseg-szamlara atvitessek - hozza
jarulunk es a t kozgyi.ilesnek elfogadasra ajânljuk. 

Vegre kerjuk a t. kozgyiilest, hogy az 1911. evet illetăleg 
ugy az igazgat6sâg, valamint a felilgyel6- bizottsagnak a felment
venyt megadni sziveskedjek. 

Kelt Aradon, 1912 evi februar h6 8-an. 

Iz arad-csanâdi gazdasâgi takarekpenltar reszvenytarsasag f~lllgyelo·bizotsâga: 

Daniel Endre, s. k. 
feluiYelli-biz. tai • 

. ' 

Dp. Dalnoki Nagy Lajos, s. k. 
felugyelii.biz. elni)k. 

Szathmar-y Jânos, s .. le. 
feJugyeld·biz. tag. 

#d 
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, Peşla sărat~ 
1 ~~~ ~ 4: ~~~~~it-~~,~.~ 4e 4-
~ Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
~ articole de argint, nickel şi aramă, lam pe, rame şi picioare 
~ la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
~ şi argint, articole de oţel »Sollingen«. - Mobile de fier, 
~ . cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 

Taranka, alb 100 klgr. 70'- Cor, 
Deverika mare» » 90'- » 
Deverika: mai mare :t 100'- :t 

Şalău . . , 100 " 90'- » 

Ştiucă. " ~) » 88'- » 

Crap, mare, » »110'- » 

Somn, de mijloc per klgr. 1'20 ." 
Somn, mare »» 1'40 » 

Som n Pana, în fălii » 1'80 » 

Ceapă. 100 klgr. 16'-» 
Liferează cu ram bursă 

'ETROVITS 4s PARTITS 
VERSI:~CZ. III ===-==..;--::.=,,&=-;-::.::.-==~. 

~ preţurile cele mai ieftine - se pot cumpăra la firma: 

JOSEf JIKELI 
Strada Cisnădiei 47. 

~~~~~~~~~~~~~ ce, mE==========E5E5===-~====5E==Eeaq 
~ ~~ 

~ Ţesetorie artistică ~ ! o ;e: i~b~D'. 
~ "-1 - cele mai solide ~ cele mII dupl modA -

~ S h ed J' , T~ ~ - Juv.arioa.e 
{t C mI t anos es arsa Y~1· atât pe bani gata, cât şi In rate pe lingi cho-
~ P~CS. (l·râly.utea 2'1. dşie de 10 ani şi preţuri ieftine, lifereazi cea 
w ti , mai buni prăvălie in aceasta privinţA In 
~ Dislin. Ia expoziţia din Budapesta. Seghe· '$J intreagA Ung. r i • 
ţ.. din şi Cincibiserici (PiCI). ~ B US "IE T T r J' i OS 
~ Pregătim totfe1ul de pânză, Ada~as~J ~ R A "j I ,;;, R 1I1V 
~ rufe pentru pat, ştergare, panzaturr, 'iJ orologier fn SZEGED.' 
~ servete, perini, albituri pentru domni &\ III CATALOG cu 2000 chipuri H trimite ORATUIT. 

~ ~ provocare la ziarul TribllnL (ad. scriu ci a cetit anuntul ID TrfO.) 
~ şi dame. - Trusou complet pentru ~ Notez ei numai acela vor priml catalogul gratuft carf fi ar III! ~ 

;1!!~~~~=;a;~~~~~i .~; rs:" c---:Dd,njel ... fa. ::.-. ~~~;:;;;:=lS ; ; 
1'111111 ••• A 1111111,.111"'.1 •• 111111. II 

Premiat la ~xpoz!tia industrială din "~ 
Slbml In 1903. ~. l:r 

Roate de tors .~3;~' ·ţ:'"'-m. 
din material WSQat şi mers liniştiţ pe lângă garanţie, să 

află de vânzare la 

Emil (rauss, 
strungărie ,1 atelier cu pu· 

tere motorică. 
SibUa-Ma.l,_zabaD, 

Margaretbengll88c Nr. S, 
Orl-oe roatA ce nu merge bine d prlmetle 

_ Inapeol, 

• I Î -rl I I I ITI I ÎTI i 11111. ~ 1 •• : 1111.11 ., li 

Pianuri sau Harmoniuri 
se cummpără mai bine şi ieftin în cunoscutul şi solidul 

magazin de pianuri şi harmoniuri 

v. Heldenberg, Sibiiu Strada 
Clsnădiel 9. 

(vis·â-vis de Hotelul Impăratul Roman). <I'1.~~'';;'Wlr.'fT~f!millln!._ 

I Intemeiat la anul 1867 al )·a privAUe de piaaurf ., 
in Tran.Uvanja. ' , . 

Mare depozit de -instrumente nouA şi . . '~·>"''':'~;i\i.C-
intrebuinţate: pianuri, pianine, harmo· 
niuri cu preţurile originale de fabrică. 
Sortiment bogat de planuri de in.. . 
chiriat - Plătire în rate după dorinţă. :/ -'.- -".,.,~: 
Pianuri vechi să primesc ca schimb. ....... 

m R~ 

Schwalb Adolf fia Vilmos 
., tinichigiu şi arlmier. 

Budapest, VII. Verseny-u_ 
(Colţ'ltl IItrAzii Muranylt -- -Pregăteşte totfelul de lucrAri 
de tinichigiu, articole pentru 
bucătărie şi gospodărie, u
nelte pentru stupărie, vase 
pentru miere. fabricate de 
specialitate: măsuri de litru 
din tinichea aibă ori nickel, 
cane pentru olei, lack ori pe
troleu, facle, lămpi de carbid 

lşi alte_a.rticole technice. 
"-~1111 - Cassete -pentru banI. 

s. 

leatalog trimit gratuit ti francn. 

.,====~~=========U 
Fabrica.nt de cuptoare de lut. 

SCHON JDZSEF, lugos 
Szt. Istvân·u. 36. Kossnth·u. 21. 

Atrage atentiunea ono public ci pri
meşte pregătirea a ori·ce fel de 

Cf'lJtoa,-e 
descărcare şi zidirea vetrelor de fert eu 
preţuri convenabile şi pe lângă servi· 

du prompt şi conştiinţiol. 
• 

COn:1andele se execută. Il:D.ediat . 

( 
7 

....................... L._ .... --------~.-
'*l~i~,*~~~~''''~~''""~~-~~ 

. , 


	Tribuna_bw_342
	Tribuna_bw_343
	Tribuna_bw_344
	Tribuna_bw_345
	Tribuna_bw_346
	Tribuna_bw_347
	Tribuna_bw_348
	Tribuna_bw_349
	Tribuna_bw_350
	Tribuna_bw_351
	Tribuna_bw_352
	Tribuna_bw_353

