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ABONAMENTUL 
Pe un an • 28 Cor. 
Pe un jum. • 14 • 
Pe o luni 2.40 c 

Numlrul de :r:i pentru Ro-. 
lUinla ,i strlfnătate pe 

l' 
~ 40 franci. 

felefon pentru ora, ,1 
comitat 502. 

f' 

1 · · Tinerii .~~~~i~! D~~!~v}e9~~:. 
Partidul naţional şi mai ales comitetuJ 

,1 _: treceau prin o nouă eriză. Bătrânii noştri de l' ethmej, eu firea. lor conservatoare, în fruntg. 
I~ ::._ .1. eu diplomatul Mocionyi şi cu cei dela "Dra-

,jJelul", unnaţi de A ureI Mureşianu dela. 
mak'a "G-aze.ta" şi dE' .,rl'ribuna·' autori-
7Al.tă din Sibii'u, pleda-u cu toţii pe.ntru 
menţinerea dârză a t,aeiticei de pasivitate 
şi pentru statea. în neacţiU1)(' a partidului 
Ei propuneau cu toţii linişte şi aştept.are 

... a unor vremi mai bune, când s'ar putea ivj 
vr'f'-un min1'ltru maghiar mai ge.n{'l'os, care 
să, redea partidului l'Qmân vechile drepturi, 

, suspendate de Hieronymi. 
. l':l'a în aGci ani o a,devărat ă sonll1O-
knţă. şi mahmureală pe toatfl, intindero<) 
politieă,jndlit aprou,pe să nu mai fie ni-

, meni, ea. să îndrtlznoaseă a $e ridica împo-
triy~'l acest-ei sUlri divine. Nota cea mai de
tRfItabilă o fă.cea "Tribuna", inspirată. de Up 

comitet rfugl('ţit. Şi a fo,<;.t un adevărat" no-
roc pent.ru opinia publică momentul. di.nd 
s'a VE\.<.Jt.it, că foaia auforizată din Sibiiv 
Îşi închide taraba, amuţ.ind pentru ve~nj-
eie În hraţ!ele comitetului, - ea un fel dp 
prevestire ,'itranie a SDartei, ce era să in
dure, mai târziu .. Lupt,a," alltorizată dil1 
Budapest.a, care s' a prăpădit în elCO] p,a,.şj 

condiţii şi în aceleaşi braţe duioase. 
Ce el'a deci mai firesc, decât, împotriv~ 

curentului ,acela de tembelisme, să se iveas. 
\ eă voci de opoziţie şi apeluri tot mai su

.. i ~~, nătoare la Q sehimbare a .situaţiei? Pro
;~ fi te4'3telB aoelea din nenorocire nu purcede-au 
,/ / rlin cercurile ofieiale, unde şi pe atunei Sfl 

.. :' -1 pescuia În ape tulburi după "trădători", ci 
~<1' din mşto suflete mal tinore, mai mobile,mai 

. '0· încrezute în forţele lor. Tinerimea noastr~ 
'1,r; tre.cllse tocmai pr~n .ep?c:a ~le entuz~a.;m ~ 

'. l, ;,am!ol' memoranrhştl ŞI H'ŞIHC, oţehta, de 
i: 'l: pe la univeno;if5.ţile din tară şi din ~trăină.-

JI· tate, aduewwl eu ...;ine o pregătire rnai te-
meinică şi mai pricepătoarc a duhului vre
mii. Iar văzfwd vremea grea, ce dăinuia 

1:', rle-uflupra vieţci politice de ara."lă, s'a nă,')-
~\r~j . nut în mulţ.i rîV'l1<l dp a urni din l00 ('<'Irul 

,,1

1 

/'intl'ocnit in drumul de luptă. 
•. ; ;" Doua foi r~)]~Oa8pete, ivit.e ~!~ri~~t,f'ne şi 
, " Hl')răzneţe", 1 fI buna Popornhll rlm Arad. 
.. ~'~ ş( "Rf'viRta Orăştiei", au fost celo dint.âi 
. H ziare nr()ficiale, cari au arbora.t steagul 
U luptei pentru problema nouă, ee 1'\e înfiri-
ţ~ 'Pa în rindurile mai hnere, cu s~opul de D 

.,. eomhHte ineliia politi('.ă şi neputinţa. d(> D 

. ţ părăsi câteva prpocupări înyechite, Jar djn 
l\~ 'ts('hi~t~l]e, iv~te în co.loa.ntoJlc I~r, Io~~l p:'o

. ~;esttLr~l ~ p~'msA Cl.' mer,u s~ ,'se l'a..~~)an-

i ,e' dea8~a ŞI SH~ ('aş,!,).?c ,adrrenytl. ,('.a orI ca 
s: nanza clrCR.pta. ŞI mtr o buna ZI - a fost 

la J Tanuarie 1902 şi ze0e ani se implinesc 
rlo atuncl - iat,ă o gnlpare de timm, orga-
nizată! DOllăze-ci şi patru de voinici dip 
(',ele pwt.rn unghiuri ale românimei din Pa
garin şi A(}""df'[Il. dod.()ri în drept şi nwdi-

iF 

cma şi vre-o doi puhlic.işt,Î, se adună la UD 

loc şi-şi iscăleRc o mărturifiire de credintă 
în programul ziarllhll lor. >"cos !a OŢaştie; 
cu tit,bl1 simbolic .,1 ,ibeil'tatpa," , Din rîn
durile programului noului ziar pllteAi ceh; 
că În "Libert.atea" (>i ş'au creiat o "Tri
hună Iiherif' şi ş'au propus pe fată ca "OS

('ultând dr gla..'1u.l eOl1l'ingerii noa,,,fu iniÎ
/Il('. cum şi d(' glasul tirnpuluÎ, '"om stă,.
rui ppntrn sehimbareil taeticoi de pa.'livi
tate, i:n par1<lmrnt. în C1otivitate ..... 

;\şa dar .. Libert.ate,a" nu erai'lll plIisă 
nici UTI('Î rei'lf.rkţiuni de gÂndire din part.o;:) 
ofiei:aJă a comitotului. Ea era un orga.n in
clepflfldont, Jilwr de a-şi avea o eredinţo 
proprie Îl!''lllpn-l -situaţiei şi a morayurikll' 
Uruparra djn jurul ei era, evidnnt, o gm-
pare de r(>[()nne, eli o te.n<iinţ.ă de ,a sc.birn
ba idei generale din viaţa politică. Şi Însu
fleţirea lor fH'Tltru asta era destul dl? f • .lna· 
tirrL 

A9rl, de piJdfl. gn,sUlI pe d, ]JontE'scl.J 
"idol', un june abia de 24 ani pe ahlllC] 

.. niei blond, nici brun" şi "cu p{lrul ,lnn~; 
cAnd nn ,'le tundoa". cM. de sincer cOll1b~t.e:J 
prim('jdia vorbelor goalf>, ce venia din 
p"rfea unor frunt'<l..ŞÎ: 

"Ilaid! - zice-a otelitld de ac.~Ulll lU 
ani - i3ă ne recunoaştem sincer greşala. 
.,.' r (~ • • :f f ~ d ' nU, onma, pe care arn comIS-O, . a~,a . e nOJ 
inşine şi I~ţ.ă. (le neamul înt.reg, este c.ă ne
am îm.bMat şi noi şi pe neamul nostru C\J 

fra.ze numai, cu prof.€1Ste energi.ce şi cu pa
radări fără rost. Suntem nu numai de com
pătimit dar şi ridiooli de-a hine-le.' Să, mă. 
iertaţi" etc .... 

Lozinca ilSta a tinerilor era ind.l'eptati:i 
şi aeUift1 zoce ani împotriva moravurilor 
politice uzat,e şi el lipsei de idei nouă. Şi nu 
yă speriaţi, c~lnd vă, destăinuiooc. că tot pe 
abmci cbia.r d, Goldiş era un pBrfe·ct oţ.e
lit. şi scria în .,Tribuna·' di:n Arad envjntf' 
de admiraţie la adr(l;l<;8 grupărei din Oră,ş-
t.ie, sallltAndu-o eu urmă.boarole bO'lIlba~
tic:ismr de wlidnrizare. Iară ee le scrie: 

.. La. luptă dnr bIleri români! Voi nu 
ziceţi: cinf' nu 8"tI) CIl noi, e impotrivi{ 
noastră! Şi adey[irat, vorbiţi, Lăsaţi in roia 
Dommdui pe c('i 8labi, orÎ răi, ori proşti_ 
Ceeă pasă de pl'()tirni(~? Luptaţi şi rner
get·; tnainf('! Că bătrînii e07' nwnn1J1'Q şi 

1'01' da tiin rnp"i din u/Hrri leei lipsit; ne 
duhul rirfei rmnân/'şti. cor şopti ,~i Sf' t'O]' 

îl!gnlşa din coloarea. ['uptel I~oa,~t.re, dai' ne
t(',.;(~irea virtf'l lor să nu că htlbm'(' flllllrlul, 
fi şa să, !acdiN)i, tineri 'I·omâni! .. ." 

Şi aşa aII fărut tinprii de il t lin ri. da.r 
<rokliş n'a rămas oţrlit. cI a ajuns bătrîn şi 
ri111. }wni"lio!1nr dhiitor şi int,rigant .şi as
tăr.i nu-şi mai aminteşte dp ,~(,I1t,imf.'l)ltt>1e 
sale Intă dp tinerinw3 dAIa 1902. (':a1'8 ştia 
atunci să rr,~ppd.p .. glasul rom-ingerii irl-
timf''' şi ,.glasul timpnlui", C'P 1("> Cf>I'Nl IlD 

mod indopnndrnt dr- a munci. 
.\c.ţiunea t.in(l1'i101' a trehuit să păhun

dă, Înd('(}sebi ~tmd agit,a,ţia it îneăput pe 
en(>rgie3 mim ă şi pe l'E'spicatul ('n;;ânt al 
ciIni A'lll'f\l Vl:Hl. Tntr'un ilrt,]('ol rll~sprf' .,Di-

, 

lREDACŢIA~ 
,1 ADMINISTRATIA: 

Strada Deăk Ferenc Nr,lIO 
JNSERŢIUNH .. E 

le primesc la administratie. 
Multămite pUBlice ,i Loc: 
deschis costă fiecare ,ir 

20 fileri. 
Manuseripte nu să inapc. 

lazi. 

1'0cţia nouă", el recunoaşte cel djntâi. ea 
într'ade,"ăr aeeaslă dif(wţie s'a pornit: 

., ... AsUtzi neorientarea este ca ne-alt;1-
datei . • ')'olid o'l'itof('a oamen il m l/()Ş t ri poli
Uei dp azi p o frază dCŞU1'W, cu care 1. 
p!aee tl ,'W amăgi, În n'alitate însă ea nu
mai în ucaetivitate se lllanifestează, Când 
c' vorbă .să nu facem HÎmÎt.:, activişti, ~i 
}lHslvişti, Stlllt,erll de pprfnd acord, A st. • 
insil mai departe aş<l, ar fi cea mai man~ 
crimă, ce s'nr putf'ii conliLe fat.ă (le naţiu'l1Q, 
('li lina t rehllie să fim curat, că, decâi,'Hl 'tit' 
i,uprirnăIll ('()lIrir19,~rile ·11()(1S(1'I' şi în ciaor, 
liwi bine 8rf /1(' aC8!aC('1Jl de al'eia, pe/l.tn~ 
('ari irJl'olv! pste de Il IW face nim:ic şi (J. 

('ă1'O;' slIjJtcmă intdepciu.lIe este a sta p~ 
lew. ('u aceste smJrem datori principiilo( 
1I(l081/,(' şi binp{IlÎ poporului însuş·· ... 

Şi eAlld organul comitetului .. Tribuna" 
di!) Sjhiill. a s[lrit. ca ull1şcată de şarpe, şi 
il ('olllhi'ltut 110ua direcţ.ie a. tinerilur: câ,l1d 
"Dl'ap(llul" afirma, că pe ('alea asta de re
fOllllC' .. ;.;e pără,"leşt..e ::;pntinwnt.ul fa,ţ.ă de 
solidnriL .. d.P3 de pariiu": rfmd numai ,,rrri
hm1;) Pnporulni" din ihad aplauda, scriind 
"Hhiatn s'a rupt". - iată-l p€ el. Yla-d i .... -
I'ăş pronTlTltfind o voinţă hotărîtă: 

"D;:wă nu roi'l11. deci Iiă 1'ămâncm soli. 
dari ('11 orci.o, ('Mi nu /luau 8ă se mişte şi 
ciîrora din convingere, sau dil1 lE'ne, le vine 
la socoteală. starea pe loc. nu ne rămâne 
illt~f"'a, decât a 'ne desface de aceşti apo .. 

.Ii loIi ai in atipi şi pttnân d-1H' 1 Q lu.c1'U. să 
Îllrh"găm şino'ill.' {uŢJftd()1'ilo( dornici de 
luplă, ('·U să luăm parle ca partid naţional 
la luptf'le electorale." 

• 
Da.r idejH a.gta lilJcl'ă a dIui Vlad, cu 

cat'C s'a şi făcut biruinţa. din U1111ă, cu tr:i
umful dl'ht Dobra, n'a fost slnhY\ll'ă în toată 
nal1lfJ<l·nia asta a tinerilor. Dsa avut mo
mpnte şi mai liberale in reflexiunilQ sale 
(~)'itice la adrf'Sa vechilliui a-şezământ, eu 
c8ri nu se solirLu;iz<l eu tovarăşii săi ofi
ciali de a.stăzi.Lnând pildă. clda Cehii ti
neri, (',(-1 ri SP (:onvinge,lll prin 1 H03, că pro
gnnnuJ lor de Drept pu blie le agraveay;ă. 
;Rituaţi(l in Heicbsra,t.h. d. Ylad se ia la 
hartf% ClI ,.Trilnma" COHlit.ptlllui şi stabi
leştI' 1111l1Moan'lp H>deri, deosehit.e de ale 
piI,siyjştilol' autorizati, În Cf'ea c;e priveşte 
pm1l'1 ni intAi <lI p1'0gnmHllni no~t,nl df.'la 
lRSI: 

",lndeeând (lin aee~te puncte de vedere 
(elill tll{' (,{'hilor! Hpd,) a~qUp1'a c1U'enttt[ui 
it'il la noi rJl'spl'(, f('rizuil'ea program'!.dtti 
n at1onn} lauzit,i. un enrel1t nwoluţ.ionar! 
Hf'd.), f'RII" rlal'! ('[] pundul prim (lin .. pl'ngl'o
/n'/I i rll>/ () 1 fiS!. ar! P('(,. Oll t nJ} nrn ia T1·tln.~il
Nwiei, nll ponif' O('W'(1 r!) 7/1 programul pr(' .. 
un f. ('; frl'huil' r('zrn~(1f jl1'ogl·anwhti. pcn
Iru l'iifOf. Înlo('IIÎnn a'l1fonomia Tronsilva
nil'i. ('li rnlfnnomin /latiol/al.ă, Ar însemna 
<lf'f'RRta ~,ahdi(,C'I1'0") diu' ~t,~ pur şi simplu 
1111 postulat al pl'uih.mţei politice... ~1l 
p('nt I'n a ini l'a în parlamE'nt, trf'bur lă,'iat 
la o par'tC', saH mai hine zis Tr-servat punC'
tnJ C'1l fllltonornla Trnn~ilY<mjf'i. ('Î pt>ntrll. 
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a ne U::;>lIHl poy.iţia noastră şi a ne scăpa 
de o sarcinfl + •• Ve alt fpl H'prezintanţii no
~tri in padaJ11Pntul ţ.ării, aleşi pe basil pro
~ra.nmlui Jf'la [SFIi. n'au pus în discuţiunea. 
r ~,lrl;l meutul ni şi < 11 \w pretins n~oharea 
;Wl'·st l! i adl'\'[tr" ... 

. \U1 rugăltl pe cetitmii de a.sUtzi să ne 
i!~t·t{'. dac[l le renmintÎlll aceste texte po
Ii t ieu- istorice. Este îllS~i momentul potri
,it. s(, llt' lrdn,I)ăm, e(~ s'a alQs. după zece 
;lIli. de falllira gruparp independontă şi 
liberă dc·la I~U:2:; l'nde :sunt [irite acele 
ÎI'drhsIH'ţ(' şi IWL'l' . ..;peclllua~e fată de poli
I !('iJ ofi{'ial~1 :;;i rtlsn'fltiţii impl}triva frasej 
;...!nale şi 11 sumtlOlplltei ~ Cum mai inţpj!'g 
(' j aste)/' i să-~i d~'it' llite . ,eOl1\'illgerile lor in-
1; IIw" ~i .. gla:ml ti 111 pll1u i" de aeum? Sau 
1'1'(>d ('1. 61 llluţl'Ilia şi lH.'VllLillţa, starl'8-
prlo (' şi 1)la ba urgalli/,are a luptelor de azi 
Il!! produc aCl'ka~i d{''Sw ... tn~ ~i (tt:e}pa,şi do
~mllăgiri tJl opinia publică. pe CUltl se po
I t'4'Ctl<l ta 1 nu:!;; \ u, Sp yude ele departe. că 
a\'(lllill! IOl'(oi'a stins şi le-a 1'[1111<1..'> numai 
Illahmureala, de care se păzeau aşa de 
'Illllt. De cimd ,':l'au solidarizat eu politica 
oficială, ea să guste din via-ţa parlarnml
I Hrii. ,s'au f[a:ut eumillte, ţin 'ta aut,orit<;tto 
I'xaget'atrt şi se Jlre~iută lU calitat.e de 0-

tTotÎtori ai gospudări.ei politice. Val' ori 
l'P mică opozitie împutriva lor, ori ce C(.}U

r rol asupra fa'ptelut· IllOJlOtone, săvâr~ite 
de asirllilaţii til1l'l·j de acum 10 ani. îi tu]· 
1!lI1'ă şi seoa ti' diu cumplit . .\' ici o tim bră 
de independenţă i1l jlldecaUl, nimie uou în 
n'forl11("le de org<ll1izal'c şi până şi "anteo
Jlomia Ilaţion<lIă il TnuL~ilYcU1ici" tlU se 
Ill<li iVf'.~te la ~",upra.faţa discuţiilor. Tinorii 
I)tf'liţi dl'la 1 ~'j ):2. ca prin farmoc. au tre
I'trt n'pe(!e prin o mf>t il mor[{)ză 811 flet ('a."i
efi. acolttodftndll-şi caractel'("e şi mentali
r al,na la \'t'chiJe fOrI1u, şi straI agcIllC in
gth"h'. Iweari tot ('i a('um ZE'('C ani le C0111-

hMeall (:u viol('Ilt[L .5i ajungillld chiar mai 
t:atolici decât. Papa, a.da.pt.~îndu-se t.raidi
ti('Cla!eÎ illfalihilităti. Uţelul lor s'a tocit; 
ay;mhd lor a fost de scurtă durată şi s'a 

..... .---.--.- " -

Rudyard Kipling. 

lIinfuiraa lui Plufri8S. 
Trad. de Vasile Stoica. 

Doamlla Ilauhboe era câte odată plină de 
hunătiVlo faţă de s-cxul său. Dovadă povestea aata: 
I'rea<lil fi~ar(). ('ât vrea dintr'inBa. ' 

l'hlffl(,i-< ere suhofiter Ia "irunontionabili". Dar 
~i de &uhofiţ('l' om vrea pJăpimd. Era aşa de pIii
pilnd, t'll un pui de ('lllnar, gul.aş. Răul cel mai 
tnllre era în.~ii, eu avea de t,rei ori atilţia bani, câti 
j i trpbuillu: ('ă(~i tftul] lui Phdflm cm om bogat 
im' Phlffles sinJ.,'1.11'ul HihI fiu . .Mamă-saa, îl ad{lra' 
('ăei şi f!llilsa eru apl'oapo ţ,ot atât de plăpa.nd~ 

.~i l1PŢlătihi t~a şi Plufflos. şi ('red(la tot ee-l BŢJU-
!loa . 

::';l<lhi~~iullea lui Plufles era, eă nu credoa ce~i 
"pune lnme~. Pr'(,f('J:"\a, dl1pă slJ.msa lui, "să se ha· 
ze~ 'pe jur/ceata .... a Iwoprie". luI' judecată avea 
l,(.emai aşa 1):~'lIm an~a milni sau sCWlm; dar 'Pre-
~(lrenţ,8. aMa 11 aduse necaz pe c·ap de vre-o câteva 
nri. Dar ('U cp,l mai nlare necaz se procopsi PIuff
leA ()(iatii in Kimla -- ,Wllm ell.tl\"aani. rilnrl e1"'8. de 
t~ 011 ii zeci şi patru. 

InccŢmt.ul il fiku aşa, că se bază, ca do obicei 
pe jl1dee.ata ,"'lIi pt'oprie; iar rezu!paiul fu, că: îv' 
scurtă vreme ajnn,<.c legat, ('11 mâni, eu picioare; 
de rot·ile tră~1ll'ei doamnei Reiver. 

~ imic mI era bUl) la doamna Reiver,afars. 
doar de hl~ln('le de pe ea. Era stricată, Începând 
dela păru-i din ("II1P - care crescuse la vre-o iatli 
llin Hn'taglle. - până la t{){'Urile ghetelor, 08il'i 

"TRIB UN AH 

pr!'fă .. cut in mici sofisterii: idealul lor 3-

rămas o mulţumire de ~ine şi un fel do 
idiosÎIH'ra7.Îe faţ.ă de ori ee este s(.'hinlbar~ 
şi îndemn la progres. 

o propunere a dlui deputat Dr. Şt. C. Pop 
adoptată de ministru. Aflăm azi din buldiullJ 
padamontar că in şedinţa de ieri ::1 Camorii, după 
:n ;1l i.~tTul de agrieuMuTă &rrenyi, li luat cUyâ.ntJlhl 
dl dcpu'bat DI'. Şi. O. Pop<. zi'eâ:n.d următoaTele: 

Chest.iunea urba'rialiştil()r nu e 3.'ranjată dofi
ritiy niai până a.....tă.zî. ln Itnci 18+8, după ştergI> 
rea iobăgiei, imazurile şi J1ădUl'ile au fost adrnini
_~tr<ltp. maj <X>'r€Ct, ('lliar decât astăzi. Cu oca.ziuuea 

SE'gregă.ri'lol: şi loc'1J.llizilr .. ilor, s'a făcut însă greşala 
că avorile CVllHllno 8'&1.1 tran~C'ri6 pc nwmole 00Jl11l

ndor, fapt e3.,:re a a\"'ut dTOpt twmare în8trăinarea 
a('(\'ltor averi din pairtea oomunelor politi~, după
ee eomunâle petlitioo l"('Uunţla&lră la dreptul de 
proprictMe. Legi~,;laturaa săviiTş.it poo.'lit.ul de a nu 
se fi îng;rijit de averile u:rbarialiBtR. Orator-nI il 

arătat, în\~ă .. \U ocaz.iunoa d€Sba.terii legii dan HlOa, 
('UTIl tJrobuie I':!ă *' facă intabularea ac08tOl' averi 
p<lntrll ea să S{~ (':1l'rme doordinilo din cwrţiile fun
dUHr(J şi să 00 pro".ie interpr<.<VJ.ţiilo pline de (~n
t'radicţii ce <le d.m din pM1tea judecătoriilor caga
nizării urba:riailişti'l<Yr. S'a Întâ-nrplat, nu odll.tă~ 

că Cu~ de Cl8&ţie (lurrri:a), relu.înd procese de 
mult ib1prăvÎte, le-a n~[l1icit şi comunele au fost 
puse din nou în faţa nepaăcerHol' împireunate cu 
sngreglhl"ea. A0€la!Sta, fix6']w, Ja dorinţa unO'l' .domni 
de pfutmiut, (".ari au ştiut să eXlplootcwlltwroa de 
n"",igmanţă. UTharialiştii \Sunt aTJ'rol:llpC in impo
S'ibilitate d() a'şi câştiga pădure ~i păşune, pen, 

trucă orga.l\;izaţiunile lor nu sunt reeunoocuw de 
perGOane jU'ridi'<.le . .De aiCi o aerie de anomalii. De 
pildă anomalia că, în bB.21a unei practice păcătoaoo, 
in faţa legii sunt {~he:maţri primaTii ooon'lluali, de 
obicei oa.meni 1iJpi'iţi de oole mai ro.emen1"larc CUl1o-

ştinţe jurbdioo. • 

O l'atoT nl a praz in bat ap\li wmătoarooalloţ1uno: 
Camera eli ooară min~siJrului de agricultură ela
bOMrea noomiln-ată a unui "proecl de lege, în care 
foştii ut'b.al"~lişti şi toate oolllposcso.TlaWle sii fie 
doclrurate de 1lensoano juridice şi' cao:e să le dea 
putinţla de a t!e organiza pe hază legală. 

e1'au de doi policaro şitrei-'Optirui de inalte. EriJ I 

r/i'll.tăciooI':\ă, dar nu în mod cinstit, ca doamn~ 
lIaubboo ;e1'a \'Îcleană in rpăcă:toşie. 

Scandal nu Î·s'a intÎl1npJat ni<:ioclata;n 'avoli 
imbolduri d(."Stul de pătimaşe pentru asta. Gi-c3. 
domrmel{l engleze din IndiJ& .':mnt tIotaş.a de dră
guţe, ca şi surorile lor din patrie. Ei bine, doamna 
l{eiveI' era exeepţia, eure întărea regula. Şi în
treagă viat.a şi-a jertfit·o l3.('~tui acop măreţ ei 
nf:'d:ruie. 

Doallma Ha118bbee şi doamna Reiver se UI'au 
grOlJ!I\'. Aşa de mult se urall, inciit nici nu ao cer
ta1l; c1aJ' tTel:mrile. pe eari 1(1 >rpunCllU una dosprQ 
eeealaltă erau l1imitmuc - casă nu .zic {lriginale. 
DO~lmna Hauk8be~ 01'.8. cin.'ltită - cinstită ca din
tii ei ('-oi de dinainte - şi, dacă nu 1-llU fi Iplăcut 
nitel rălltau"a. al' fi fost un ideal de femoo. IlJ. 
jurul doamnei Rcivel' nu prea era cinste; nu era 
ninli(~ d(x~lÎt egoism. Iar {lU începerea sezonului. 
bietlu Pluffles îi căzu pradă. Se hotărÎBe ea aă-l 
<lOll. gat.a; şi cine-mi era Phtffles, să se îrnpotri
v,c.aseă? 8',a hazat numai pe judooata lui; şi ju
rtoeat a folrt. 

Am l'ăzut cum îşi 'Convingea H'ayt"S calul în
patinaţ - am vă;zut cum îşi îmblanzi,a. căluţul in
dărătmc un surugiu ada .. tonge", - am văzut 
cum i-a infrint .cerbicia prcfXlli<,arului r~vră tit 
un Îngrijit.or zdr.a"\>ăn, - <iar toate aces1e erau 
n~mi(' pc lâ:n.g-ă drCl:lu~a lui Phlfflcs dela "iumen
ţ.ion.abili" . Inviiţă să ducă şi să ,a<hl<?ă, ce i-se spu
nea, ISă fie gata la ori ce cuvânt al doamn-el ReiveJ' 
do nici câneJc nu-l întrecea. Invăţ.ă să ae înfăţi
şeze la .,rendcz-vouS"-Url, la cari d{l.a'lllna ReivcJ' 
n'illI\-eli de gand să vie. IIlVăţă să primoo80că cu 
mare nmlţumit.ă d:a.uf'uri, !'l'e cari doamna Reiv~J.' 
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DOPUt1.11tul ungl1T 8zabo Istl'lln, partizarn:cl mi
cil'Olt' propriot:a'l"i, a sprlji'nit moţl11uea dlui Pop 
şi ea a fost R<lopiJată şi d(' minil'rtrl'U ş.i de Camffi'8.--. 

Programul de lUuncă al camerii. Ziarele un
g'U'rfl\'lti d.au dos'Pre activi1laroa ClIlme:rii u:runăJtoruJ 

program: Dioonţ;Îa la budgetul de i,nSltrucţiu.llQ 

şi <?nlte, îlwepută llzi, va dura vre-o trei zîle, pen
trll('a din pa.l'wa ipartidwlui lui J llSth va fi din 
nO'll pm;ă Îll diS(~uţi(l clHl'l-tnl.tnea coug-reg.aţiil,)T 

catoJiv.e. pnl(nlm şi atitudinea baronuLui Barko
('1..1', iar partirl~r1 lni Kos~uth şi (',{'Il puporal au d" 
goli MI "fi SoC O'CU!pe în fi l"l.rl d iscuţiilar pc 1.'l'r g dQ 
eh('..'1tiwlloo lufu!rilul" înyăţ.ă~oreşti, prooum de eha
stiUll<.'i! autonom iei catoli",e. E sigm', de altă parte. 
{'ii Ij'i ci in t~lbăr.:a gUYPrJlalltlcu1k11ă 6e vor ami gla
slt.!'i in find diS(·.uţiei. Fiind('ă Sâmbătă e ziua 
C0fl dien lrrmii a rli~.uţioi I"eformolor milirtare, fi' 
c!(lde că, până .Toi s:l:ptiimi'ma viiet.oa!re să 00 ter
mine dosbater('oli bu<lgctlLră, - oricrut de "WlJStă s'ar 
(loi'(l<li ehi.;!!)' .1i~mţill budget:uilui de i1liS'tir1wţie 

-- şi că pentru hlITa lanUll!rie uu V1ll răanân6 d. 
traw;tut dneât pNifx'ltlll <lipropria1;Î'ltnoi. Se prevede 
d('.Ci (~U siglL'ralltJi. ll{'C('JSitatl)3. u~l1li budget p.rovi

zorill. Ap~ue ll.('()ll>;ila şi diJl împrej'llTa:rea, că Da
nie·l (tabor. vU:e}Jl"'oşediu1:<ele par'lidUJlui guVer::tl<l

ment~tl, s'a adresat ZadLLl"'nic OlJoziţioi cu o rugan 
pentm e-Wrm!\JN.la di~·uţiilO1·. OpoziţÎij1 e hotărîtă 

să vorbo'b.'l<:'ă. S'a rU8plÎmlit 'pe (.'1uoa-role mmerii 
Vt'sl('.jJ di. pell'llnl v liitoal"de şodil1ţc delegaţionalQ 
)le YW' alege d(~l(\gat.i noi, I'l1că nu se cunoaşte pil
rer'coli guvernului îndH:).~t,i1\.'u{,. Pe vremea guvo)"
n 1l:h1 i coal i teiOWl-':lt l!e acl\llpt.w.':lC pmwtul de veci arQ 
eR, pentru ltt."tli:1ţli 1')(\'\iune dclegallionaJă. mandatele 
dekgaţiilo1' aleşi oda:tă sunt yru.abile până la 

:<.Jîrşit. AClUll în8ă părerile se ÎInp8Jl"It şi ·se poa.te. 
ca Îll săptilJnâ.na viitoare să fie pTlli-lă la oooinea 
zilei ~i al('ger('a de n~mi delegaţi, 

Afliîm ~ă La dib'CUţiell budgotului de i'll,stl'UlCţi. 

\'01' lua pllrt,p ~i dcput~11,ii noştri. 

'" 
Şedinta camerei. Oa.tnona: a i'utrataZl 1D dis· 

cutia budget,ului mÎlnisterului de culte, După ra' 
porturul h-ammerer Brno .. Il hll!lJt euvruntJul Saghy 
G yula, eaTe a rostit un diseu'!\S de două OTe. 

1 n şodi nţll de mâlle, Sftmbătă, 00 ,'or diBol1t.!l 
n'foM11e1e milila.l'c, iar de Lll'lIi în.oolo - potri
vit pactului - numai budgetuL 

n'avea de gfmd flă i~le dea lui. I nvăţă 8ă zgriburlil 
câw Ull eiat> şi un s.fert in vânt şi ploaie lângii 
"Elysiulll" în vr'eme 00 doamna lteiver stetea ID 
cumpănă ~ă ia.,'liill1l. călărit <sau ba. lnvăţă să por, 
m.wl;.wă În haine de vară şi prin !ploaie, aă :prindJi 
VI(l-O trăsură pentru doamna Re'iver, şi c8IpOi, dupii 
00 Q găsea, să se doo frumuşel în laturi. Invăt~ 
ce îl1l:lcmnoază a fi agriiit, 00 lUi .,coolie", şi ~ 
fi trimiR în'ftoale piirţi1e, ca un la·cheu. Invăts 
toate aoc>stea, şi Îne!1 multe alt.ele. Şi plăti a pentru 
Înv ă.ţ.ăură. 

Işi iuchipuLa poate, în stal'OOl a,<~ta negurGRsii. 
că-i fl"lilllOS hwnIlaeoflta şi irrnpr~ioU(.'a.ză, că-II'i
rlÎt:~il dint.rc ('l(·iIalţi bur'baţi şi e.ă' aşa trebuie 3j}: 
faeii. 

Kimc ll'UYOa grijii, .să"i l'iPlLllă lui Pluffloo, .că,j 
nt'ghidlie ce fa-ce, l~i }X'treeoa rpreablne hun09 
în S('zonnl ,acest·a, decitt să-şi nuti vată capul cu el ; 
iar oii te amesteca în darayerile altl1ia e totd€taJUns. 
lngmtă t,mfl:bă. ('.olonehti lui Pluffles ar fitrelmit. 
să-I trimită Ia regiment. îjnd.ată ce aluu2zit, ce 00 
petrece! P1 u.ffles . insă se logodi',e cu o fată din 
Angli~, când ·11 f<)st mai pe uNnă acasă; iar da-eD. 
era în :lUI1lNl .a!'itlW (~eYll. (~e .atrăgea fără seamăn 
al"lupm sa lira ('olonelului. ac~t cm'·a era subalter
mll Îmmr.at. Rîdea cI(',('j J)('. sub mustăţ.i, când afli). 
de dreSll1"l!l' lui Plufn('~'l. şi zicea eă-i ,.bună tre
nare pentru băiat", Dar în cele din urmă n'a fo~ 
de Joc bună "trenan>.a". H aduse de risipia bani 
peste puterile sale, ori cih de b1Inicele erau; pe 
lâ'l1gă ca îl zdrobi, fi'i<'Îmdu-l din băi,at de troabă; 
re ('r.a, om rle a zeeon mrmă, de o valoare fo.arl,(l în
do('lnÎ('iL. 1liC1ltn-i !j(j('oteală la firma Hamilton 
te lIimia. 

• 
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Numărul unjurese al d-Iui &oldiş. 
n·"'1;;'.:-"·"-~" Mărturisirea deliquentului. - Ce 

de dovezi" al d-Iui 
zice d. Vaida, "Drapelul" şi"'-;;Oazeta"? -"Mănunchiul 
Vaida. - Triumful moral al "Tribunei". 

-'-- .\lllWiUl1ă exist.il. pontru a fi JiSlI'Usă, I 11lt;'1']{ll-tJUl'P ~e ridică. in capul bietului meu I 
HcJ strigă. spn~ u fi disl:msă ~ - vorba lui .spmPll şi-l fac să, pretindi'i asupra mea. 
C'arlyh" .. Yedi'lljj Îw;;eIătoun>, se ridică dropturi pe Gari· nu le are." 

al el-sah', iHdif(~n'JH da{'[l l'a .is(:alit ori uu ~ 
Nu-l osJudi1l1 ulsfL nici PPl1tfll motivul 
că tltllll!'i ('{ilaI <1 tlpTII'Ut. r-] lI'U f(xst, COIl-

III capul hietului meu SOlllen şi-l fa{; să Intrebart'i.l cea llH1i iHterestant-ă l'ar~ 
prt'tilld{l asupra nwl.t drepturi pe cari nu se illlpune <lnUH cstl': Ce l'a Îndemna.t pe. 
It~ <1 re, Ori ce luptă 08te o ciu-cnirE! de furte, d, Uoldiş :să tae(l opt luni de zile şi Srl rnăr. 
fiecan' cn'zfUtdll-S(~ Cl'a lUai tare, cea l1lcâ j uris('a:scă abia ucuma dup{t al:flta vreme? 
dn'(l pUl: dp pllteri ('ari ajullg ell Li 11 llJUJ C\·Uturii cari lIP unn;\)'(.'iSc doar ştiu, că-l 
~i VPI','IlI(' VoI' a.l·llll!2'e., Îl! ('l.l'f,~~t· r.lr'(lI)t lr'll-' 1 " ~'J . 
'/', .' ,o i,lHll,t,sl"1l1 ~'ll c le,'Hw ,lllUllat'U Ul llngur~sc, 
\'E' ('S, să ÎU'.,;l'llIlW;'-:C drept uri. 111 ciol'//Î te pilită la plidi;'w(j 'li . Kxplicaţia l>;ste ela I'ă 
I!artco luI' perituare, j,<;lJită atut cât 11'('- d(~ tot: PelltTu a llilllici .. rrribuna" s'a re
hui., ('adt' În pnllJt're: w~('sf pruces sfâr.~it ('lIl'.'I hl ('aJuJIlnii, lIna dintn> a.cei:ite ca
/'I't/"lHÎne ('('f'f1('(' (' nl'pl'ritul'. /1(hr(i/'a! Ş1 lOlllllii .. du\"<\d5" (',lFtn a ful'it. llumită, era 

{':rad," ollltlfind llIlUUl'PSC. In Ploii·st.i -- 6wi t..:am-
('()ustrhus du () furFt 1 JliljO l'{l mOl'ală, pania!-w şt le. a avut agU'f1ţii ei şi În 'rară 

ÎI! td'rlr~lt. cllIptt opt luni de 7.ile, d, Uoldiş ,,- jli·jll-"t\..,~· ('tdOlUllia pI'Oporţiil(~ aC'o~tea: 
~1I1) povara lIlilwiunilor ~ale. viile s1"l facă "şti cd "TrillUna" f' fnldtltoa'l'e şi a Înce-

IJiărt\ll'i~in>a, ('ă nrtÎeolul ,,('{)lIfell~ Tisza put sl[ uJlari'i (tcum în ullgu.re§ie," D, CroI. 
hll'dn" puhlicat îll llLJHltll'lIl lH7 din 28 diş, ('an' a fost ul'zit.ol'ul complotului, ;] 
(ktollîHic> al "Tribunei Popomlui" şi în avut lot llltrrPHld sti, tacă chitie, ca mill
[radllcpre Hllgurnu:'\dt. er;te opcra sa, De (iUIUI să.-şi fa\'[t I'C.lva.g;til(,pi posibile COli. 

opt hmi de zile am fost înt.r'una trrfeliţ.i trei lJoast rit. Şi llU nu;nw.j cu <1 tăcuL dar 
j!('ntru i.U'pst nUlllilr llllgm'o,qc, Acuza nu· ajuta din r[t,..,put.f'l'i efpctul <!r.ţiunii murale 
IIl(trului 1l1lguros~' se frwr'i.'iL' Împotriva u .. don'zii" lvprodncfllldu-o ('onsecllent în 
Ilo1lstră as tăprillliLvuri!. pellt.l'll a sluji de zinru! autol'ziat at partidullli nllţionnL în 
.. d()\,ildtl'· ('tdOllllljpi di am fi vânduţi lui ,,!{olllfmul". La lncppu! ul ('iunpalliei, i-60 

'/'it>Z,11. En a nl,cut OGo1ul in LDată pre.~a nUlllilr,lU z,il('le "TrilHlTlpi", Prin Martie 
../. 1 ~, t' t' v, 1') zial'tll Hntoriza-L vestea eă "Tribuna" a ('al"LP af,a Inljl(~ ,J'lya .1l0a:.<;.1:~: 11~ " ,~ap~~. 

Inl , ,,(r;\7.uta 1 ralh"'nlYLllllel ,,}:leara dm perdut j 000 dt' abonati, Prin Iuuie, d, Mi-
Huuun'şLi, cu să llU ma.i amint~m de fi· baIi 1e sptlllf.~a st.udC'ntiJu!' din Braşov, care 
tujc~) ca ,.Oltp<lllld" din FilgăI'Elş, care (1- llH'l'('gau în excursie de studii, eă pe e<1.nd 
:-lemE-nea îşi luau aÎpnll S!:l ne dăsei:ika,scă, se vor l'elltoarce, "Tribuna" probabil nu 
III ,,lloml.Înul" dl' stlb di/'pcţia dn/l'lnului va lllili Pxisttl, J)ad:l .. Tribuna" ITluria. ca
(/oldiş, şi ulai la Unllll., l'a cea lna.i fru- IOIlluia mmdil'ului unguresc rihi'litnea cu o 
illoa.să flori cea, în m[lJlllndlÎul de dovezi": calomnie mai mult asupra ziarului, carp 
Pl"C'.sillLat pllbli~'lllui dC' onorabilul domn cădf'[l lIlgroVat sub (de, D, O'oldiş, f'elmult 
/)r; .'1/1':1'. raidH-I"o/'l'od. hărlarnice erau s(l f('lieihl in urmu 0(' U"Clt'ja d·sale .. elIta 
toalo protpsti'\xilp noastre, 7,ădarnică dC'>S- vieţii" {'lUP t'(I mai ajutat. udată în yiată
IăiJiuirp(l că articolul incrimillat ora snris ('alllpaJlia Însă, l'a toL ee e Înte
dC' Însuşi d, tioldiş, pn'-sa earf.plată, nu luo, uH.'iat IW imoralibte, se apropie de ob
Itiei 'O cunoştinţă, tac.ea şi d, Uoldiş şi re- şt.(~~,ltl sfttrşit al lucrurilor nelegiuite." D. 
producea .sănMo8 in ziarul săli toate COTll- (ioltliş {' chinuit (WU111 de năzuinţa, să sea. 
lJillaţjjle [lrăpA.stioHse ee se formulau îm. IH~' C1\ ee poate; să-şi scape reputaţia şi 
J.lotriva nO[l.'lh'A, in legăt.ură cu a~(lst, nu- C.ill ... 9tPH p01itieă puse la cf'le mai grave În
ltlăr. Ha f:;'U gă.sit un ziar, -- "Drapf'lul" Cl'l't'ln'i in aceasta odi{H1să expediţie. ~ă
din Luguj, '-- ('.arr~ după ce l'au d('sUlinuit dejdea ÎI! sfârşitul tl'ugi{' ",1 al:ţiunei nu 
fiI:' uutoJ' sfid;lnd ori cr I'illi~m, ni-a. !Ilai poate fi indoias5: să ne scăpăm cel 
1'[t-SPUll,'l il! felul ă~9ta; " ... SlrLÎnS(/. ("U 'uşa puţill pif~ll'i.l proprie.~'averu să.i facem 
din t()ale 1)(1I'ţi[(' şi Ril1'f({ a se apăro faţă de domnului Uolcliş greutăţi in aceasta ome
laptele 1)(' ('M'/, )iti /1' mai poatf' nega ori ueasdi "ilinţi'! ('c-şi dă. ;\u vom judC'ca cu 
(18('111111(, ,'i'HV afUC1in: vi()lente contra celor mIL.'iul'a dr judf'cIJtă de azi arti(",{)lul său 
('{.' ('1(!COZ(1 (1 () trage la răspundere, "Trî. (]esp/,p l~ontelf' T4<l,Za Istvill1. eare pus a1ă-

. huna" {( Înt)'ndu,'l tiU nOII li/efod dt' (uptâ' f.llfPli eli' yorhirC'H dela Ceie3 a trădilto
,'il! ln.plidă ,de II'N11ful i)1'O/U'1'U, al'llll('ând ndui Mang'J'<l.. pl'fl~intă Într'adevăr puţină 
fO/l((1 ciI/a U,~lJpr(1 c('lo'l' el' :;t'au deslitcut t!posl,birp, Nll () putenl face aeeasta, recu
de ('(1 şi IIU t/lai /,nie:-:c (1 avea nim.ic co- l1u<1ştr'm, niei pent.ru motiyul. că a.rt.lculul 
/HUli cu ()('ulţii sfifpâni ai .. 7Jl'ibunri". <t apărut în zÎarul nostru, Dar ni.se pare 

('p]('brn earteIJ donmului Vaida. ('ăJ[t- pxtn'll) dp ('iudnLti~ argumentatia sa, eâ,nd 
n'ţitl> Îl! V1'('-o dendl locuri PE' acest cal de zice: ".4rtieohtl GNsffl a aparut Iară, iscă
IIMaie impotriva .,1'l'ibunei", y,om vodoa l'ltură şi ,'lrmn . .4 fost decf' al ziarului nu al 
lIWÎ la vale, CP pnormă crimă ne cOllst.ruil'lo meu, era să l'flspundă ]lPntm el TPda,cţia) 
d. \:ajda elin (l('pst nll'lllăr nngll[,C'SC, Acum IIÎIIII'I/i 01/1d ])(> [lImp." (:U11l. domnul Gol. 

coada de păun f' lipsită d:- r~a maj ,ţanţoşă I diş, a f'yst lin simplu mercen~,l~ l~ 190:1: 
podoabă. lUî.hdnr(' numaI. \' CI vem rând111 ~ ('are sena la porunca .. ocultel Şl nu.şl 
!;li celorlalte minciuni, F.le strigă doar' aţ;tonwa pe hîrtie propriile sale convingeri? 
toate spre aii di.'itnvse, C8r(ea do-rnnulni I l)e c(' trebuia să r5.,spundă numai l'pllacţia 
Y'[lida, \'[J trehlli ~ă r{unâie Într(\ag{l ce e: i pl'l1trn un articDI scris de d .. 'Hl? Fiindcă 
un trist. documcnt al vremii. !,Vedenii' Jlll l'a iReălit? Nu oca un fapt pur personal 

sidt'rM dt' IlH p{u'at. il fn,"it scris, udmitelll, 
din lllt('ntii ['urarE', pl't'(,lllll curaie erau !li 
iIHl'llţiilt· llO(J~tn' f';llld l'am publicat, ori 
cart' .11' fi t1zi jUdl'\'iJÎ a :-whilllhiltA W:lllP]";~ 
p r(>ct fiU ţj il E' j iJl 1 1';1 J lsigp Jl ţp de [tipi şi cu tI-

yitigl'ri, (';ll'('-I j'ilJ'ij('1 (,)'i~l'<l:t:[l, 

:\11 (ltll('jll ;-;I\'! S('O • .\tPll1 i!l'sil de Sllh 
I'[lspllndt'l'l'il j(I('Ullli frivol. CQ il fAcUl' ('II 

un',.'i[ Itlllllili' III prililll! dmel d01ll11ia sa, pi>
l'I'n:tt t()\','1';"l::;ii "'{Ii d. Yaidu- \'onvod, ,,1>1',1-
J.lI,jlll", .,( ; (l;.-:pj a TTall~ih·anjei" ne mai vor
hitld Lip nilhi\dliiuasil .. St·ara" din BllCH
J'~'f;'t i, siligurol urg<lll din Tar[\. IU ('are şi-CI II 
f(wld ('llkll:;; aCI','iU' (';dolllnii, X Il, răei P1'II
('(>SltI Îllt]'(~ 1111i ind'! IHI P If'ITllinat. (\'i 
dr('llt. iWlll11 nu SI' luni <l1ldr (h> .JPS7:PllSZ;].;.\'. 

(It' ~rjs;':<l, rari!~i cult'a ('a li!] f(\l de ec.(~tI 
ri d i('ol !;ii î lld ~lI'n t n il' dE' 1f ang-I'n, :f a pr(l
bll:;;it ,l<'llili :-;li du('{ulfl priphnipi noastre ('II 
Ti,.,;;:;;I, va rtÎlll,îJ1f' îll's[, LIn aici înainte mH

t'PC! [Ilt J"r>h(ln' a dlslHlTlelf'rii i.stori('f' Pt~l1-
t 1'11 tlf'PSt.(' ;I,i)r, !lPU Oi'( 1(' itr, : 

})(I/ t rll ('(' Il fost dW' ('UIII"I'tl!i('O!ul ti/'/II 
r u,~! )> /' /1 f ru /'/' a/o;:;' 8 f'i!J ni aUzIT f il ,1 Tl'i
lJ{tllu"! Pel/tru ('(' a fost (/rln,~ .. RomfÎmt{"· 
ÎII .J (ar!: }'('nll'lI ('1' 'o /u_"f 8!JUI'/ partidul 
/1 (1 ţi un ([ I ! 1'1' n t f"ll ('1' a /(J,~ t 11 n /I('([/l) În t l'I'q 
Î 1/ (' fi ('/'11/ Î /1 fI" (1 I 'lip t (J fi' a t I'i ( : i dă! 

Istoricul calomniei cu numarul unguresc. 

1>, (; oldi1j, dtial' Îll s('[ls;d;iollala fl<l min-
t w'Îsin' rip ily;i, pozpadt twt domnia ~a în 
,·id.lJllă in lp~JitHl'iî ~'U an',st 11lun;u' Ullgu
n~sc, spll1l[md ctl: .. Ve un ,Jll de ziJe ra,bd 
('eh.' Illai gronzllit'p iW'lultp din partea .. Tt'i. 
hUJIE'i" Iwuh"u 1I11m{tnd \lCpsfn", Cetitorii 
11UŞII'i "Ol' ştj ('P .. groiLI,Il i~'(~ iHsulto ,. a ră.h
dat dP/a noi d. (loldiş, ppIltrn llum{lrul il- • 
l'l'sta, E binp, insii să probâm, p(:.ntru cla
rifien rp,.! ,d'H('('rii, 1'(> a r5bdat .. Tribuna" 
[wnin\ llllHl;ll'ul 1111gu ['('"W , 

llltilia Utll'~1 ea.lollmia a apfll'ut in "Dra· 
pelul" din Lugoj, laU't (~)1:rJl o anunţau (".011-

fratii ÎI! 1tlllllttrul lor ch·LI ~ .\farhr: 

"l}e {j(·t.~('hitintf"r{';l"Hnl l'xpunerile l'{'la
litv(' la ('ţ)O{'.H Jphi, 1\-IU5 vfi.nă ].a 1910 c&n{J 
ft-Hmî;nt:tl"ill~ o("u!tei, de a-şi da urllima J~ faţit, 
~dume1"ă ('.uJnH\3. E pag-ubă eă din acel şir de 
'fapte oonstat~'1t(' şi 1'flstabil i h' lipooştc acel 
nu mii,}' ]Jf' eal'(> r~'1. ~~os ,.Tribuna Poporului" 
în limba ma~hiară, !){'ntl'U a face curte cont('
Ini Rtet'an Ti."za, "i'tlld aee",ta în mijkl{\u1 unei 
în\"ăllUă~{'li HJIÎl'(, in fnmt('a d(·,-;tifldor ţării
A('.~st llumihs(ll),'; in limha mallhiară (N r. 
19R editiE' Mc"parată din 10 N O\'. HH):l) ya vil
mnllf'!l. nu numai uuie În 'presa romîmă ci 
totodrdă Cel:'! ma'Î palpabilă dOl'adrJ 17 lÎretins/~i 
.. in fl'ansiqr/1 ţt'" {~U eaT{,1 parant'HZlt din ('âlld în 

('ând "T~ihmui" pentru eei ma.i ~;]abi la cap'" 

A doua ~i "Tribnna." ril,-;punde. ('că 8,\1-

tond a.cellli artinol esic eL Va~'il(' a()ldi,~ . 
dirpetorul ,.RomAIlului·'şi că dacă . .rrrÎ. 
huna" Întl",Hlevăr s"ar fi fnc.uf viuovută. Cll 

acel articol, răsplUHlpl'E'a îl privpşte pe J, 
(Joldi~, in prima liniA. Tot a, dona zi notiţ.a 
dB.sU,S din ,,])l'applul", e l'C'produsă d0-

(" t rT1 'j'" " 'L' "'0 .,r <1/',0 il .1 1'(111,')1 Val1l~1 :;<1., ,")f>ara, ecs • 

. I 
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pre destaluuil'ea .. 'l'riDunei" nu ia notă 
ui~:i .. Gazpta" njci "Sea.ra". - .,D~'apelttl" 
scrie Însă cu iscălitura 1h. 1' .. Branişte 
i/li primartieol. l'eprodU8întreg de "Ro
mânu.I" in :Yr. 4U /ărănici o HoUI din par
tea I'cdactici. tu ace.st număr d. Branişte, 
privjtor la mărturisirea noastră că auton~] 
llllgunC>oSC' este d. Uoldiş. face următoarele 
loiale reflexii: 

"Strânsă 'l~U uş.a. din toate părţile şi silită 
.Il se 81lăra de faptele. pe cari n'U le mai 'J)(yatR 
nt\ga oil'"i a8c'lmde suh at.acuri violente oontra 
{~elol' ce cut.ează a o tl'age La răspundere, a 
Întl'ootM ("T'ribuna") un-nou metoo de luptă: 
,;e la1pădă de tnx:utu! propriu, anmcând toată 
vina asupra {lClor ce l;'au desfăeut de ea şi 
nu mai voiese a aroa ninde ('OmllU .('u o('ultii 
"tă'pânj ai .,Tribunei". 

..... lntre B..<;(';IU,enea împrejurări nu m'a 
surprins de joc că la şirele "Dra.rm1uJui" de 
Râmbătă. Încearcă ~,Tribuna" să deplaseze În. 
treaga chestie "desvăJind" tot pe d. V. Goldiş 
ca autor al celebrului Nr. al "Tribunei" apă. 
rut la t 903 în limba maghiară. 

A('{'asta "desvă1ire" cu COO'Q crede "Tri
"una" că m'a dosarmat, mă îndeamnă să scriu 
a{'~ste şire la a-eost ]oe, ca să dee1a.r că nu a:m 
nici un motiva retrada, ceva din ce am SCriS, 

C1f atât mai mult de a face amendă ono1'ifică.. 

:\eest f' li? se!'i<l onorabilul domn D r. 
r a,lerie lha.ni..,,,t(', după ce declarasem că. 
notiţa sa, a,supra numărului ung urc-se îl 
priveşte mai înt,f\i pe amicul său Goldiş. 
Si areste ,~ire le reproducea domnu.! Ooldiş 
Î/I organul domniei sale, în, "Romdnul". 
Ziarele cartelate. în cor. publicau toate 
.. Îl1fnmia, rrribunei" eu numărul unguresc. 

Câteva luni in urmă apare faimoasa. 
hroşură a dlui Vaicla. Domnul Vaida în. 
.. Mănunchiul său de dovezi" se ocupă în 
rlouă locuri cu llumărul ungm·p,sc. La pag. 
-42 scrie: 

Cu leul d<,la Ga .. zt oum l·a numit \Ian
PJl'8,'~e e<mtele TiB7Al, ,,'Dribuna" sustine de ah" 
~UlIl1 vechj prietenii. Ea deja la 1903 îm 10 
Noemvre Nir. 198 i-u dedicat proteclorului ~i 
Ti..<:1!4 (Cum îşi bătea joc d. Vaida de enormele 
.'faOriTi-eii de sânge şi de bani, aduse in 1'1'0-

-eeeele noaSltlre dfl presă că ni'} fa-oo pe Tisza 
l[)l'Otoot.arl N. R) fin artt:col de fond, care 
pleda pentru pace. 

Ac~l articol de fond era scris în te-a mui 
n(',aoş~ limbă maghiară. (sublinÎer~ aUWrulni) 
oa cont.ele Tisza să sepo8ltă delecta şi c{)nv:inge 
-eu ochii praprii că "Tribuna" este pwpagat.oa
rea roeii de "pace", aşa dll'pă cum o înţeleg 
.,pacea" leul de1a C'mszt şi nlaşul săra oamElloo
nul -d~la Ceica. Dl R. Ciorogariu va rfu<!pumde, 
'poa-iJe, că pe atu noi afa-ră de d-<M. şi de dl 
Oneu. mai er~ şi Mangra ooonanditar la "Tri· 
huma" deci este fiTesc ca organul "indepen· 
dil9t" j-a fămllt un bat.â!' deputatului guverna
mentaJl de ~uma. DI Ciorogar în'Să de ce nu 
& protm.a.t 1 De 00 'l111 a împitdecat pllbli-earea 
aJCIe1ui al'tiool maghiaT, dacă nu a oon5Îmtit 
eu el ~ !alr dacă d-sa aaVllt. putere destulă. fHnd 
intre eoonanditau-ii "Tribunei" Mangra diroo
h:mll, mn{lj de 00 'nU a 'Părăsit torvăl'ăşia "pa
triotică" de 00 a. mm 'băit:ut "i:<Ya:Oa biserÎ(',1)ţei 
'ei1lJSti~" t 

~ Acestea le scria d. Vaida, avtilld eu
'lIoştinţă de aflwălirPG noaM1·ă. că 'autorul 
r.v,măn.dui ungurelH' este d. Vasile Goldiş 
şi el! "ziantl i:ndependent, ])vblirându-l i-a 

"T. R 1 BUN Ati 
~.-.... -'- ---....., 

făcut lin hatîr nu lui Mallgra, deputatul 
gueemame'lltal deacum", ci-lui Vasile Gol
Ji,~, di/,pctorul ziarului a'uiorizat de acum. 
Totuşi la adresa domnului Goldiş nici un 
clIvânt. ci-i face imputări "trădătorului" 
Ciorogar, d'i de ce n'a oprit publicarea ar
ticolului dltli Uoldiş În .,Tribuna·'. Se 
puate 1) reacredinţă mai temerară? TIro
~llra cu act'ste pasagii este reprodusă ca 
m'tit'ol dc fUlld LIl .. Homânul'·, e reprodusă 
şi tiI:' .. tiazC'tn Transilvaniei" şi de "Seara" 
din Bucureşti. Buratele se Întreceau care 
pp-rare În repl'odncprea calomniilor. 

L(l pag. 91 domnul Vaida mai scrie 
lJt'i\-itol' la nmnărnl ungur0sc. rept"tilndu-se 
('<1 să poată apare pentru eetitor dovezile 
C'n fiind l11a5 multe. lJlTnătDarele: 

La 1903, 10 Nov, NI'. 198 "Tribuna" "în
trf',gului neam l'omân€l$C" cum o numeşte d. 
Oncu, a VUb1i'CUt un articol de fond de împă
caTe în limba maghiwră, închi'llat oontelui 
Tiau. A fost şi aoeasta numai o .,:simullrre" 
a lui M,augTNl şi Cim-ogal'ill 8pl"e a zrupăd pe 
Tisza şi 3,-} "pune sub ,picioare", deci un Iu
ffi"U ,,.ci1lJStit", l'iU îm;ffiwna ooeasta a te "abate" 
dda vrogramul part..idului naţional român ~ 

Cine s'a "abătut", domnule Vaida. 
DI Goldiş ori "Tribuna"? Vei avea ele· 
menfarul simt de datorie să retractezi 
aceste acuzaţi uni, ori să le susţii şi în
(ontra domnului VasiIe Goldiş, direc
torul ziarului autorizat al partidului 
naţional român din Transilvania şi Un .. 
gari a, "Românul" din Arad. Vor avea 
elementara cinste ziarele, cari s'au fă· 
(ut ecoul acestei calomnii împotriva 
"Tribunei" să înregistreze că autorul 
articolului unguresc este d. Vasile Gol
diş, şi că "tradarea" dacă a fost, flste 
în ~rima linie a sa? Domnul Branişte 
va face acum amenda onorabilă, ori la 
acestea nu se pricepe, ştie numai să 
calomnieze? 

rl'oate (]C'pstf> aşteaptă. un răsptms, fi
l'eştr. tăcerra va fi şi el unnL dar dintr~ 
{'(>]p mai puţin dBmne. 

• 
Asupra prea intere.santelol' şi preţioa· 

SE-lor mărturisiri. că a umblat, să ajungă 
pl'ofl'sOI' de stat. pe ealea deputaţilor gu. 
,:ernament,ali, de pe vremuri, vom reveni 
în ori ce CClZ. Să vedem cu ce autoritate 
morală d. Goldiş, osândeşte şi stigmati-
zează de pildă pe d. A:-urel Petrovici din 
Kădlac. care încă a vroit să ajungă not,ar 
public odată şi asemenea ca d·lui poate 
il1YOCa scuza. că "nu avea nici un rol in 
politica românească." Şi să facem morala 
cuvenită sincerei sale mărturisiri de azi: 
.. Şi ca să mă de-svălesc şi mai mult În faţa 
domnilor dela "Tribuna" iat,ă mărlurise,gc: 
şi astăzi îmi pare rău, că nu am putut, a
junge pl'ofesor de stat, căci astfel aş fi fosi, 
ferit cip cinstea pl'ietiniei domnilor tribu· 
11işti !" Xu-i târziu Încă, domnule Goldiş. 

16 Decemvre n. t.QtI 

Scrisori din Bucureşti. 
Carnetul unui visător. - Din OHmp pe strada 
Zrinyi. - Unde ne sunt zeU? - 8eduini pe dra· 

muri triste. 

il u e u r e t i, :10 ~ot}mvrie, 

Pove~tea e etUlO8CUtă, Şi, daciI o repet ş.i 00,. 

o cu poa:t,c vor fi şi de a~ill cari n'au aumi-<J îndi 
Un prmt .al Bavariei, .a rtist prin gimţirea lui. 
poet r.u'1n faiptde lll~, nebun prin v:wul ş.i cre
dinţa hli iubea IP€ o princi<pesă dintr'o ţară Îuve
eiootă. O jubea mult, 1) ridk'l&'lc in sufletul lui d» 
arlJist acolo, unde nici tNiditia ei familiară, uiei 
calitătilc ci sllJl{>te~ti n'au putut-o rid ioa , Se 11ÎtB 
la ('f\ C~ la 00\'18, sfânt, ea la ceva 00 n'l3i visat 
Încl! ,'is de J)O('t, e~ n'a intâlnit soarele in dru
mul lui, 

Odată voi să-i facă o surpriză. Aranjă un cor
tegiu !€Rl'ic. <,'o ol'('hcstră ce cânta o simfonie uo
&pu.s de duke şi ,pled! spre l'lastelul ei să·i facă o 
s('rcnadă. Era aşa de feri('it de muJ.ţumirea 00 ere
dea c'o ,,-a face mire.sei lui, Era a-şa de fericit, 
Dar fericirea nu-i dură mult. Căci când ajuns9-
aproape de castel, 8'\lb un stejar b.ătrin vă.zu po 
prillcipc.~ă mâ:n.găind pe un paj, saa-utându-l p~ 
ochi. ţ)Q gmă, pe frunte. A făcut u.n somn. Iadltl 
întreg s'a l'ăs.frî'tlt atunci în o<.~hil lui. Şi s'a în. 
wrs IIoCBSA fără a zice lUl singur C'Uvânt. na.r d~ 
atunci QChii lui nu s',a.u mai de&Ch~ pe;ntru moi () 
femee, mima lui n'a mai atrin.s nici o floare. Ba 
8. dat ordin ca nici de pa:latul lui să nu se apropie 
nici o femee. de>cât până la o anumită distamt;JL, 

PovestQa a~ta îmi vine aC1lm în minte, oând 
d,d oole 00 se petrec la noi, Când văd spoctaooluJ 
nespus de dmc1'08 la oare se de<1au cei ridi(,Alţl d. 
noi până 8('010 până 11Me după vrcdnicVa lor nu 
mcrita:u. Cât îi croocam de demru şi de sus ÎI) 
buna noa$tT:ă l'\l'e>dinţă. Şi cÎlt îi credem d~ jo.fl 
astăzi. când martor ~l vre,druciei I<n ni-l ~d11OO pe .. ' 
Cabor. A~a fac politiei.artii noştri mI credi'nt.el", 
'nna.stre 08 prin('il)e~a C'll vi;;;l1TiJe artistului })rin~ 
baYllr{'z. Şi. dacă mai trăieşte un Ipi!' ne mâlldri9 
în noi, va trehui s-ă nu mai vf>,d-em • .să nu mai as· 
cultăm pc nici un politicia.n. "li nu ne mai infere
sum dl' rumi<,,,!l ce RŢluue şi ,să-i lăsăm să-şi mângăi~ 
pajii lor: Ambiţia TIf>socoti1:ă. Va. trebl1i să ne re· 
trage.m în ]umf>.a gîmdu61M noastre, OpTind f~ 
(l('oi aduşi de patimă ~ă se apropie de noi. C',fi.,(';i .ase
mOU('R Sip('(·t1aco1e te fac sa te scârooşti de ori CQ 

acţiune ome,Dc.asdi. Să nu mai ('1'('zÎ in nimertNJ 
şi 'n llimiea. A.'lCmenea sped.acole .aduc in fl11fli3W 
de.'1curajaroo, deprimaroa. Te f.ac să r~eşti la 
gÎlndllJ eă odată ai avut n.a:ivit.at.('~ să-ţi legi 311' 

f1.etul de vorbele /1('0101'. cari azj imitoază pribe" 
gele c.ara'1ane, ('iftI"Î la răstimpuri îşi fac apariţia 
Pl·jn ~at('le noastre, 

* 
foi.atele noafltl'e. ('u poozia ]01". cu idi1ele 100' e,

t~rnizate de OOŞhllC în veaC1.ll'i nemurit.oare. Sa
tele noosfre. cuiburi de poveţ\ti <'1l feţi :frum~. 
cu 21Î11'6 alhe ('Jl ză.ŢJiaoa. eu suflete oori <troo îl' 
minciuni, Au cohorît şi În ele otra'Wi neîncrE"derii 
Şi a('010 811 trimis iprOml barbarii; şi innbooila imi

pir,aţ;ie, eare ti creat "Că1u.v:ărnJ din Doul schit" 
- pe {'i3a"l' l'au eX'Pooiat in fart1a menit.lI" a1\'O:1Tl" 
P€'lltMl naţ.ie. l-au dat aooa.<rl,ă splll'Cată ereaţie, s'o 
cânte În doinel€' lor. H' o trumăo{",('>Mc.ă; in 100111 el'Îi" 
j('~"Ri zindor oall'e-şi plânge ,pierduta como8ll'ă: 

Eu tOla ne, toate l-e-am pierout 
Şi Dumnezeu mă: piardă 
Din o('hii lui, că te-am -crezut... 

Cam aşa ar putea ro.<;ti şi această naţie. căruia, 
sut,a:;:.ii făra de 811flct i-au străŢl'IUlJI ;ruma C1.l ,bn· 
{'ea min{'Îunei, 

Ayeam o eredjnţă şi n'o mai' avem. Ne mim
dream cu demnitaw,a aleşilor noştlri şi n'o ma'; 
putem fackl lagt,a,. Aveam, dar ce n~are UD popor, 
('ând ştie <'li a](>Ş'Î'Î hti '11U rostesc decât adeviirul ~ 

Mare asortiment de Pritt1a. şi cea. ma.i veche 
CAsA VE CLAVIRE 

eate a. lui 

Fraoz ,tllbari ISDlIar 
Timiloara-Iossfia, str. Buu,adi 12. 

PLINE, PIININE ŞI HIRIONII. 

-, 
~----------

..... 

Calitatea cea mal bună. Preţuri 
ieftine. 
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{'~ ne-a riimas azi din OOat.(' Qstt"a? T":'uiie llt> sunt 
!&cii no~tri ~ ("o fac ci? 

O lume, oare s'a du,\ ,atund când ni-,,'.a, luat tOt 
ce anxun mai sfîmt: {'J"'(·dinta! Şi azi, unde altă 
dată vooeam -curaj şi mîmdrie, V,·d('lU înjo,.c~ro s; 
'iJUaru. Pe unde, în maieHt~)ta,:-,a-i Jiui!;'te ApoJlo îs5 
~'ue('a <"arul d-e aur, - ac:um :se in"Hrtoştc up. 
,1!'lob (le foe, cîiei lllDlDa zeilor n(,ştiÎ a fost d(~s
dumcnczcită. 1.) nde ooată "edeam demnitate s5 
",irtute bilrbăteaS<'ă. n'l«.pHl Ilzi rpatimă, ved·(>.ID 
t.ro'nând ipe indi.~pensa;bilul ... Gabor. 

>1< 

Lată de ce toat.o ma'llÎf~~tările "a'cost-ca ale lmo~ 
oameni ('C n',au ştiut să-şi pil'ltreze locul 00 ,li-l'aID 
dat în sufletul no.~tru trcbuiescac,operite cu văluJ 
oul mai nestră H~Z'iU. lJt'I 00 n'ar tro bUl nici mă{~al"' 
să li-se rllspund:l. Dacă ni-s'a luat din suflete ·cre
din!lt1, nu ne-au uciA cu dORăvurşire mi!la. Şi miII' 
a.ce..asta, pe caro o împărtuşim tutuJ"(lr lucrurilo);" 
·dill fire, o pnt(',m da şi 6rc]ora, cari odută. au f(X:;.t 
gei pen tru noi. 

1 n minte îmi vine o ic.()arnă. dureroasă. N oL 
eei cari aV'cam o nădejde, n{)i cei tînări - ca erouJ 
din -c('lebra trag-edio - stăm în fata color ce 10 
În('.I"('l(] i fi ta..,cm spre păstmre ce avoom mai sf irn t . 
Şi, dacă nu izbu<,rum în blesteme, e că şi bleste: 
m'lll t N,buie 1:i-Tllll{~a t aH u!pra .c u iva. 8 turn aşa S.J 

titc('ITI. Ca boouinul cc-apier~llt eaJea în mjjlocll~ 
pURtiei. Ooa7.a ('u izvorul răeorit<l1' a fostaoope
rit-:l df' nil'in. T7:voT1r] nORtru de ÎnRuf]eţire, cu
.nllţenia, demnitatea celm mai mari ca noi B'~' 
iha. Şi păcatul e al celor cari n€4aU luat tot ce ne 
l(lga de ed III !Iii t'nlJllo.'l "i~. 

De ep-oI' fi fost atât,,'!i de ncînâuraţi L. 

_ Corespondent. 

=====---=========================--~-'===~~ 

Puterea obiceiului .•. • 

Maica. "O ,a z e ta" dola. Braşov de un 
.., de zile trăeşte zile dalbe. O duce mereu 
iIII reproduN'rÎ, CMId din .. Rom{lllul" din Arad, când 
din "Dra,pclul" din Lugoj - de câte ori se nemereşte 
ca. lllCestc ziare să ne Înjure. Si a,~ta. se ÎlJUî.mDIă 

ea-III de~. 

,.Reprodu'Ce.l'ea" arti~.o]clor s'a prefărut, deci, la. 
lI1air.a .. Gazeta" intr'un obicei atât de înrădăcinat, În~ 

., nu se mai poate apăra împotriva. influe:nţei ei şi 

_ită, uneori, că reproduce din "Tribuna." cea hulită şi 
Ce ea. 

Ln numărul său din urmă (264) publ.c! un arti'col 
40 fond in oare fa-ce polemică cu un deputat ungur, Ba.~ 
.oS-:! Jâ.nos, - împrumutând argumentele din o infol'
matie politică li. "Tribunei", fără s'o spună, Însă. 

Publicăm, alături, scrisul nostru şi scrisul "GazetE'j": 

Tribuna, nm! 362. Oazeta, nrul 26~. 
A sol,cilat mai multă e· Mai Întâiu el a eerut, el'! 

eergie g'llvernului in politica guvernul să facă cu mai 
coloniziirilor şi a zlIgrăvil În mare putere colonizarile 

. <ulmi inslăi I ânt~toare .cu· printre Români şi a zugră-
«Tiriie economice" realizate vit in co ori înspăimântă-
âle Romani în paguba scum- toare .eucerir le eeol!omice. 
"ului element alcatuitoT de realizate de Români În pa-
slai. A atacat eu multă vio- guba elementului unguresc. 
lentă În deosebi polit.ca de A atăcat cu mult<i violenţă 
proprietăţi a băncilor roma- În deoseht politica de pro-
.eşti, arătand cu date - fi- prietaţi a bă leilor romanşli, 
I'e~te nrcontrolahile - că arâtâ,1d ca din proprietăţile 
din proprietătile sub 50 de sub flO de jugăre eatastmle 
jugare cadastrale pe mani pe mani ungureşti sunt nu· 
l111gureşti sunt numai 69.000, mai 69.000, in vreme ce pe 
in yreme ce .pe mâni romi- mâni româneşti aproape 
J1eştia proape 40()(l, deşI Ro- 4000, deşi Rominii repre-
mâmi reprezintă numai 16 z!nU numili 16 proc('ntr in 
procen1e în popublţia tării. populaţia ţării. A uitat Însă 
A UItat însa să. spună eă să spună, că proprietatea câ· 
proprietatea câtoTVa o igarhi torva oligarhi (grofi) ungllri 
unguri numai, covârşeşte numai, eovărŞeite Întreagă 
lntl eaga proprietatea româ· proprietate~ românească din 
J1ească din parne, Dupa dsa patrie. După d-sa Ungurii 
.ngurii sunt poprlJl cel mai sunt poporul tel md depo-
d~posedat În ţară şi ei pri- sedat În ţară $i ei privesc 
"esc totuşi cu bratele Încru- totuşi cu braţele incrucişate 
c:Î;ate • noua descălecareduş- .noua descălee8re duşmă-
mănoasă a Românilor În noasi a Românilor in Ar· 
Ardeal... deal. 

Domnii dela. "Gazeta" nici n'a.u cetit măca.r discursul 
IIll'put.atlllui U11gur, că.ci dacă l-ar fi oetit ar fi băgat 
lie sea.mă că In informatia. noastră s'a strecnrllli () grc-

.. TRIBUN A" 

şală de tipar: 69.000 1n loe de 6.900! O greşală de tipar 
care strică Înt('l~~ul COllwutariilor noastre şi întreaga 
argumentaţiI) aJui Ba.ros. Dl'putatul ungur voia să 

spună că mirii proprietari llilguri abia cu 2900 jughl}re 
au mai mult !Jămâllt decât micii proprietari români. 

"Gazeta." IL indrl'.ptat, în~ă, (} altă groşa!ă de tipa.r 
a n();1stră: a scrLS Ct)rnct .. poporul" in loc de "poprw" 
!)IlUl se im prÎlnl.k-;(l }a. noi ... 

ln,colo, aL{lom<L ca În "Tribuna". 
V ooeţi oe fa{'B putf',ff'la obiceiului! 

Clasa de IDjj lOC din Bucov:na. 
- Câteva informatii pentru fratii ardeleni. -

IL 
Trecem aCUllla la. celelalte ora~o ale 

Bucovinei, lu<lndu-Io în ordine aHabetică, 
împreU!llă cu distridole lor. lată deei: ora
.~ul Cfunpuluiligaro ~:J neguţători români, 
~u:z evn.·i şi :27 străini, în total 2iJl de ne
guţ.ători; distrl'Gtul Cârupulungului, carG' 
cuprinde în sine 29 de sate, are 59 neguţă
tori români, f)73 evrei şi 40 străini, în to
tul 67:J de neguţători. Oraşul Gura-li umo
rului are 4 neguţători români, 174 evrei şi' 
::::!i3 străini, în total 201 neguţători; distric
tul II umonJlui, care cuprinde în sine 31 
sute, are 71 neguţători români, 228 e\Toi s~ 
5i") străini 1 în tol:.a,l 354 neguţfitori. 

Locuitorii din ocolul Câmpulunguluj 

,aveau cele mai Ieworabile cOlldiţiisă-si 
sLrîngă avere frumoaflă, pentru că fiind ej 
liberi chiar în aşa măsură Încât formau UD 

foi de republică, erau seutiţi do dajdii cari 
adesea sunt un atentat direct la. avere~. 
ţărflllească. Afară de aceea aveau şi mai 
multe privilegii ca.ri erau îmbinate cu fo~ 
10,1.';0 materiale eminoote. Fireste că ave-

} 

rea aeestDl" Tl'{mblicani a sporit destul do 
frumos, şi-ar fi putut să se ţină şi mai de-
parte la înălţimea. ei, dacă la timpu.l sli!J. 
nu s'ar fi îngăduit săIrlşluirea srr(linilor 
Între cari cu deo*hilI"('_cea a .hrlanilor 
:1\lai Întili Illcercară. Nemţii să întenlCiezo 
('olonii între briştinaşii ocolului C,lmpulun
gului, coloni de felul căror există. şi până 

t v • b '})' E' \r 1 1 '\,T • as aZl, . o .. nS[[.t:a- ~lsenau, 'a.c u -':''Iegn-
lnsoi = Rehwarztal ş. a. Deodată cu aces
tia au năviilitşi Jidanii, cari, bine înţel(\.~. 
nu şi-au hfttut r,apu!să formeze colonii s~ 
ei. ci s'au străduit să cucerea~~că între~ 
ocolul Câmpulungului, (1şezându-se ori un~ 
de simţeau miros a profit. 
Districtele de oare ne ocupăm are trei cen
tre principale: CAmpulungul, Vatra Dor
noi şi Gura-Humorului. Cea dintâi acum:.l. 
nu de mult a ajuns o piaţă potrivitfi pentrv. 
ooncelflt.rarea mărfurilor produse în între
gul munte din sudvestuI Bucovinei. Dorna 
abia lllai târziu a luat avântul cel mare, şi 
anume mai cu seamă din vremea, când a
colo s'au descoperit mu]te izvoare de apf+ 
minorale cu efect sanitar pentru diferit,p 
morburi. Acestea au atras multă lume ID
colo a<~a, că în Doma s'a putut de curînd 
înfiinţa o sf,aţiune balneară. Attlt centrul 
c{J,t şi celelalte sunt tixite de neguţ.ători 
jidani, tot aşa 'Şi multe altele localităţ,i re
prezintă· o majoritate covârşit are de .li. 

(IL' 
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dani În' negoţ. Cauzele (1ecsU'Î nliljorităţ~ 
prinlDjdioase sunt foarte evidente. MUD~ 
tel!" ne produce pâ<ne, are doci nevoie de UI)· 

schimb ('·u ţara. Au trecut yremurilc,llnd~ 
pari ('a ('pa mai ma.re dintre munteni avea\.! 
proprieU'tţi la ţară, aşa că singuri îşi pu
teall ing['iji de pânea necesară. A!stăzi nu
mai sporadic se Întâlu(,;şc proprietari e1)_ 
pănHlll hvi propriî în di'ltrietul Sucevei. 
Sunt şi unii cari iau în arendă pământurl. 
la ţară, dar şi aceştia sunt puţini. Cei lua;, 
mulţi Însă sunt avizaţi la aceea ce li-se a
duce aCllsă. D(~ci muntele a avut şi are ne~ 
voif' cip un mijlocit.or între el şi ţară. Sj 
chnd o vmha de mijlocitor, cine altul a fost 
şi 0. mai dispu~'3 să primească acr(l,st,a ono
rabilit şi b[lI1oas{t fUllcţie decfit Jidanul. 
mai a!ps 8,ind i-:-"e of(>r('a dl~tig Illare şi si~ 
gur !aJă oare-core ('oncl1n;.nţ{~ din part.ea 
locllitorilor băştinaşi - a Humtmilor, că~ 
ro['a, aici, ca .,i ori unde, nu li-se dpsyolt.a.s,," 
simţul pentru acest fel de a fi, pentru acest, 
câmp Je aur în existenţa unui popor. DaJ.' 
pe lângă aceast.a mai e şi altă explieaţ,ie 

la ni1yăIirea Jidanilor la munte: ţara (l.

V("t nevoie d(\ un mijlocitor între CCL si 
munte. ~Illnt('le e îmbr{lcat cu p{Hluri secu
lare, care trebuiau exploatate, cu ajutorul 
Iabricilor, Irrest.reelor etc. Deci cine alţii 
să facă intrep6nderile (il: IH'gOţ în stil mare, 
indushie, decât acel element caro dispun~ 
de un capital suficient. Hom,înii din munţ! 
era.u bogaţi, după cum amintisem mai sus-, 
dar cu toate acestea bogttţia lor nu consta 
în ca.pitale, ci in reale. (''}udiţiile acest.ea 
susţin a<~ada.ră posibilitat(a, ba chiar pro
voacă necesitatea ea mijlocitorul de trafic 
reciproc Între munte şi ţară să fie Jida,nul. 
S'ar părea. că necesitatea aceasta ar scuza 
nih·[direa. Ovreului la munte, cu toate ace~ 
stea ea e o scuză. eu aWt mai gravă, dac 1), 

cerrcUim ce purtare llHirşavă are JidanuJ 
cu aceu poporaţie - românească - pe 
ca.ro o pxploat.euză. DadL această rasă Căr3. 
ruşine ar avea măcar pic de sirnţ de dat.o
rie, ar trebui să fie recunoscMoare mediu
lui, care îi produce o dobândă horendă în 
proporţie cu capitalul plasat, dar de ast~ 
Biei vorbă. Poporaţia pe care o exploatea
ză., pe care o sărăceşte, nu mai are nă
dpjde să se ridice, căci .lidanul nu numai 
eă-i rrtpeşte condiţiile de existenţă, da.r iJ 
împiedecă să-şi ccîştige altele prin faptuţ 
că importă ca lucrători la exploatarea pr).~ 
durilor, a mineJor montane - etc. venetici 
din toată lumea, mai cu seamă din Gali
ţia, r.1.pind brlşt.inaşilor şi cea de pe urmă. 
nădejde să-şi câştige o bucăţică de pâne ÎP. 
ţara lor, ba mai mult, at~ît ei înşişi, Jida
nii, eAt şi -străinii aduşi de dfLnşii, le iav, 
p{1fmiUllrile, şi devin duşmani etnici ai po-
porului nost.ru. . 

Dovadtt pentru importul oeI mare df;l 
galiţieni prin mijlocirea Jidanilor sunt pa-
rohiile gr.-ca-t. prin Câmpulung, Doma etc. 
ai eăror credincioşi sunt de naţionalitatC" 
rntpnă. E doar prea bine cunoscut că îvo 
Bnrovina nici când n'a existat poporati9 
băştinaşă rutenă de confesiune greeo-cato. 
lică. 

Ocazie ~e cumpărat mohi.1~! 
Din cauza producţieI abundente potI afla pentru preţunk cele> mal Razute 

Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângl == plătire În rate lunare fără nici o urcare 
_ de pret. - - ~ 

mobila de S." k el" ,i "e' 1 fabr~nţiA de Marosvâsârhely I 
lipsi la: - Vi fi "'Il" mob!le In PIa .. SzecbeDyi-tir 47 •• 

= Iare asortiment în trusouri pentru mirese. = 
La cerere din provincie trimite Sogafd catalog ilustrat 
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lată deei graY<1 a<~llză contra Jidanilor, 
ia!(t primejdiile acestui clement distr.uctiv 
Iatrt deci <:c no-au adus "Kulturtraegcr"-i j 

Vestului; a(:p~Lia-s doar e!~i pretinşi, citej 
elo,lr alţii "ici la lloi, X(~lllţii nu an. 

Tn ora,~vle şi cJistridele amintite gtl .. .,im. 
(~()-i dr'ppL după cum ,ţIn ari:-ttat, şi c,îţi\'a 
!wguţători rom:mi. Cu toate acestea adt'
"rir,ltelc întreprinderi de negoţ sunt IlllnHL; 

r)rilY~tliilp !"nJllfl11('sti si o liiJr~n'il' rOI1lft-
- " 

1ll':j;·W(t îll (,fllllpulullg. Cel('lalt<::~ intreprin-
d!'l'i.s'unt de mf111a a. doua, cu llHmc~t grea, 
cflŞt ig Il! ie, ori ÎlltrpprÎmlel'i de naturtl anti
ta I IlIIH1ie;1, precum e llPgoţul de mascuri 
1\r trebui !Il' fIll'Il\'iunaL fa.ptul C[l yatrOi 

C;l11îFlIllIIlgului şi C('<! a l1ull1oruluÎ sunt în 
rrwn~ parte în mttrli jîdon~şti SelU străille 
Dintr'" <lttUf'(t ·0I'a-50 alp Srtrnlillll'i Ducu
vine milCdr ac.(',-;t·(,a. ar fi putut S[t-Şl pil,q-
tn'?,p tilllhnil romtnwsl'. l1ar durnre! 1v 
fip(·tll'C 01',\:;; sau 10calit ale cu prE'sti~illI dp 
il d{'\"pni oraş, Homânii bi8ţ.ii sunt împills~ 
tot in laturi, t.ot îndilrăt, ba chiill' scuşi cu 
t.otul nf~l.r[l. Iată deci '0 nouă prob1emu. C6' 

Ili-sp impnne, un nou câmp de luptă Pl'I1-

tril yiilor: f('cttştigarca oraşelor! 

1. E. Toroufiu. 

Alegerea penultimă din Irad. 
Arad, 15 Decemvrie. 

'fre\m io sit rcculloaştom că in chestia 
alegerii pnnultime din Ara li, mărturisirile 
domnului Uoldiş sunt exacte. Aşa s'a în
tâmplat. Aşa li-am rela.tat şi noi. Aradanii. 
În deplinti. solidaritate au votat toţi în 
frunte cu df'putaţii de pe atunci Dr. Xico
lae Uucu, Dr. Stefan (). Pop şi Dr. Ioan 
t\uciu. îndrumati in sensul acesta de clu
bul deputaţilor din Budapc!;ta. D. Cioll\jS 

n'a votat. cJar declară că. s'a solidari;r,at cu 
{'ei ce au votat şi vota şi d-sa dadi era tre
buinţă. Pfm'aci Runtcm înţolcşi: Acum 
insă vine intrebarea, ce rost avea ca <1. 
Goldiş să ne pună într'un număr din zilele 
tre{::ute unnătoarea Întrebare: 

1. Adev{trat e.ste ori ba că d. Dr. Ni
colae Oncu şi cu toţi ort acii .săi deja 
"Tribuna" şi cu toţi funcţionarii săi dela 
'1 V idoria", la alegorea de deputat pen
ultim[t, a votat pentru candidatul gu-
vernamontal? Da ori ba? 

D. Uoldiş ne dă azi următoarea expli
eaţ.ie : 

"Nu am învino'văţit pentru casul a
eesta (al(lgcrea penultirnă) pe nimeni cu 
vre-o tradare ori rncorectitate cu atât 
mai puţin pe d. Dr. Nicolae Oncu ori pe 
Dr. Stefan C. Pop şi DI'. Ioan Suciu. 

Am dorit să se cunstate numai că 
d. /)r. K·ico[ ae Oncu, Încă a ,-otat cu 
candidatul guvernamental, deci nu se 
r.uvenea ca ~ziarlll său pentru aCl'Caş 
faptă să-l pună pe d. Iosif Moldovan ală
t.urea cu d. A ureI Petroviciu, earCj:,a fost 
totdeauna guvernamental.·' 
Şi într'alt loc: 

., ... ~:\tllnci "Tribuna" a ripostat că 

d. l()~il M olducan e tot aşa. de guverna
ment;lI ca şi d. A urei PO]Jol'ici din Nă,
dL.ll'. l\fif1IJaţia acea~'ita a .. Tribunei" 
<'I'a Însă o minciunii, deo<lt'l,'ce d. losif 
~l()ldonlll o :5ingură daUi in viata sa a 
votat pent l'U candiadal u! gllyemamen
ta1." 

Pl' d. (;oldiş i3r fa l)ilrD~it sincerita
t(-~l. Jllţ{'lc!!P1l1 de ce, altfel nu şi-ar putea 
ju,-;t iiicit atitm!ille[l ue mai sus. 

n. Cloli<1ş o.sic de doisprf'zoce ani în 
.\ r·ad. lşi aduce aminte de toatt:~, ni-a vor-
bit adesl'<l de lucruri petrecute de după eu-
1i"0. Ei biue cum să nu-şi aducă arninte de 
lucruri pc cari toată lUIllea 10 ştie, căci au 
Just, jlubljcate şi l,rin ~iare. ~ u-şi aduce 
iJl1lintp de pildit, c{i nici d .. had Pctrovici, 
fiU a fost totdp<illna gUYPl'Il<tmontal, căci 
CII I;rill'jul emHlidilrii nati(lilale a p~iriBte-
1IIi I .. ut'<lciu, d. P<.'troviei a fost preşedin
ti'1!' (')('ctoraL în casa d-sa le a st at pilrin
tr'l(~ Lueaciu G zile, a ,"obt cu df1Hsul şi a 
fust· sufletul campanii. ~ll-şi aduce amin
tp. l'n om ÎnS;l care arc memorie aşa .sIa
btl, dl'ce afirndi că d. A un>! Petrovici, a 
"fost io/dc(!w/a guyernamental?" 

Dar nwnlOria dlui Uoldiş, nu e numai 
slabA, ci şi (Ht greşurÎ r('gn~t{lhile. latfL ce 
spune: "Afirmaţia "Tribunei" (că d. Iosil 
Al oldocan ar fi tot aşa de guyernarnent,aI 
ca şi d. ~\ur(·l pf·trnyici) ('l'a însă o rn:in
CilLll(!, deoarece d. Iosif Moldoran, o sin,
gllra. data. În l'iaţa sa (1' rotat cu candida
fui [Jlll'e1'1w.ml'lI tal." 

~\poi nu era ';;lin('"i'ună d-le GoJdiş, ci 
afirrllat ia J)Talp. spune un neadevăr. O-ta 
tut aşa de bine o şti, ca şi noi. căci tră.ieşti 
CIl Jwi în Arad, ceteşti zi3cre, că. d. Moldo
van, în cele J){)li/ice, Il'a aparţinut aproape 
nî('iodat ă. partidului na.ţional. D. Moldo
"aTI, nu a votat numai odată, cum spm 
1 )'1'a, ci a votat mai de multe ori, pentru 
dUl/il "Dulări Blmi şi probe mat('ri'ale, şi a 
(:ortpşjt tohleaulJa, elim o ştie toată lu
fIlea in .Arad pe lil11gă candidaţii guverna
mentali. 1\umai nTa. nu o şti? Iată ce gă.
sim în "Tribuna PopomJui" Nr. 180 din 
2~) Spph'm\Tie 1 DOI, ziarul la care cola-
borai şi D'l'a. 

Să fim drepţi! Dintre Românii al'ooani e'au 
dus la vot dnii G. Tolescu, protopop gr.-eat., Jlrofe
sorul G. P·ap, preot gr.~at. şi trei învăţători dnii 
Ştef, Oltean şi M oldovan. Deşi în cele po1iti(Xl d. 
TelR-;CU, ni-oiodată n'a mers cu noi, iar d. Pap, 
e,<;te ]J1'ofesur la lireul statului, iar dnii învăţători 
nu sunt fruntaşi de mâna Întâi În ATad, ba înc.>ă 
d. Moldovan, este omul taichii :Moioo "Tribuna" 
din ~ibiiu totu-şi E!Cl'ie etc. (lI r:mează o polemică 
cu "Tribuna"). 

Dacă d. Goldiş ori u . .Moldnvan, ar ne
ga mai d('Jlari.(', fireşte nu ni-ar rămâne 
dedLt ,"'{L scoatem din arhiva ora.şului pro
tocoalele alegerii de atunci. ~perărn însă 
că nu ne '-or lucru de prisos. ne ce dar d. 
GoJdiş, susţine că d. MoJdova.u numai Q

dată a votat ca şi d. Uneu (pe dd. Stefan 
C. J>op îi uitaSE')? N'a ştiut? - Dar de 
unde îşi ia atunci atAta îndrăsneală să ne 

:-: Cine voieşte :-: 
si cu~p.r. 

iru:ăUă minht 
IOA~~ VUIA I 

facă, nJincilloşi, ff'ntru ră d-sa n'ar fi ştiut 
un lucru? lată acuma ştie. Vom vedea ce 
va. eredp d. Goldiş că e dator să facă i. 
Jaţa, ace,stei constntări. 

= 

Chestiunea şc,olara 
tu comit. IInned oareL 

(Urmare). 

1 naÎnt.e (Jc-a înşira detailurile ac.estci acţruni 
('xtiu;,'\(~, t!"(·huie ~ă I'ŢJllll, că în aunl lUOH, anul 
l)!'irn al <L~·tiun{'i mdu in ('()mit~lttd n lln{d(~~J'~ 
mi-am f~c1tt o hartă pe ca.re mi-am l'l1somn.M 
Heo]e localit{lîi, unde s'ar piirea pvtrivi·t din pun. 
d{, H.>{l"rc )lat,ional &au ge{Jogr~l.fi(·, i"torj~, indu
strial şi d{\ cumunicat·ie, 'Să se ridicp ş<.'oulD de !'bt. 
j }upă i!J"obllillţă mi-am în·.stmnwl eeuVn.le cari I1C4 
fi (·.u{,{lrit~) pell't:ru st,tt, de prima, de-a dotUl şi 
j!t' urmă de a t.r{~i,a categO'ril', llwr idi,m(,le I,\i lî~ 
lliilf. parwJdt'. l'e li'wgă ini'\Jţ.il't,u ullci t.'xpunnJ:.i 
dt'tailatc am Îmlin'tat ha1"t,a l.a lJlinistl'r, e:lr,-· mi'a. 
şi J~riIllit propLlIlC'n'la ru}Jroull0 Î'n întrt.·gimea ei 
şi impii'rţindu-o pe mai mulţi wui, a pllli la oale 
ridicarea alor i}O-60 ţ.(~oa1e de stat. A{~t plllm 
Îlli'ă s'a z!l.(lărni<!it. UL1\'orll'ul era strîmtorat d'ÎlIt: 

toat.e pill'ţ,ilo, mii de Iiryswri {'{'reaLi "ă fie IIcO'pe-
1'ite, şi'n urmă, C'Îmd de l'opeţit,o ori RIU urgit,lli 
infiinţarea ~e{)aldvr de SLat promil8e prin cuvin'De 
şi prin ordinaţiulli minist.eriale, cu P]'O\-'cx'acre ld 
cauze îUHolllnaw pD!iti<x'-'(mlturalo a lu.at doia or
dinea de zi Iwţi Ullea cuI tll'raJă (le ~t,at diln 0;00-

Illit,atul lIunoooarci. Comitde suprem .de pe .
tunei, proeU:lll mi-a SfYU8, i·a şi f:k.'Ut rt'pT01;m,;i 
~~roLartdui do swt. Clmlfrr(~l a fO.'>lt înJiinţan}~ 
a}(;1' trei ţle.oale lloui de ~t.at, din cari una şi fune
tiom'<'lză, iu două 00 \-01' dos.chide în viitoru,l aJl 

ş<~()lar. 

ln modul a{'{lsta zădi""trn ieindu~l'le :wţi umoa, aM. 

f<.lflt nevoit, pe limgă umuil.riroa eu atcnţiuntl Il 
plauului meu Je s\,atifieurp, fi 1lweilC înf.iinţwroa 
::;pora<li'C'ă a şeolall'lvr de sta1 în ('onmlldc cari M 

impuJleau dela sine. Azi am aj'ull~, 'Că locurile 
mai Îllsomnate- ilu cca mai mare parte a lor sun. 
(){'upare eu ţIL'Oale de btat, !;ii u.mtă atcn ţiunca mAll. 
8e În</;r'O!lptii ÎntTr'~'(Jlo, (la kt.ell1wle să ]() împli
nesc şÎrelele să le Încopcie.z. Pl'allluJ nll'J JlO't.. 
spune in ronăllU'nte, pentrucă deoparte ar fi pl:i.
t.isitur, (le altă parte având în vedere marea nauzi 
naţi0uală, nu-i pot trada aIlllănu'D"kuo, Ar fi tm •• -
m(/ll-du.ni ne.bun acela, care şi-ar spune pe falii 
plallw·ii('. sale du.şmanulu·;', d(> 3J('.e('A! şi eu mă l'&

ţiu. Fapt ~, 011. în do('.urs de [) ani t.ortu~i mi·a Ti11l

şit a l:IJfiinţa 21 şcoale de stat pe teritoriul cooa .. 
JI unL,t!o:l1'Ci. !Ji ~roapc toate în a..'!tfol depun(lbe. 
lln(le ln1.cr('JIl.uJ n.aţionrul le pretin(loa cu ur,L,"01Iţă. 
Al·(lfuSt.a wte :-;oluţiuJH't[! defini ti.ă a (~h{'8tiuUl'ii 
in"iL~Jimi'1-ntl1.lui popular diu tot atfLtoa comune, 

Acuma trec la acţiunea, de o.'U'e rum pomenl$ 
mai inainte, ~i anume la Jr..J.fiinţ..'l'roa şooalolor 00-

ll11rna)('. ~1I1ţi pJ~ivosc a("ţiunea ~'lta cu oohi 
răi pentrucă în exa]taţi'llnea lor naţiooală o ('Jl"1lII 
dp za,darni-cii. Ah.<>trăgiind că ş.coaJele a{·.f'.'!ooa Pl"O

văd lip6uri cultlIT.alo eleslunt toate şcoli Ctl limlJ. 
de pruJlunf'.re maghiară) cari ca S'priji,n:it.oa.re a 
sentimontuJui patrioti-c stau sub imediata 8upl"&· 
v.pghiC'rc a l<1'.a1rului. StatuJ î.ntrt>geşte ~aLarnl in
\'ii!~lturilor duIa câteva ş<:oale cvmunalo dela 100 
cor în RlLS şi aşa pe comune cade ll'Ulmai ~trei:na 
de a ridica locailuri de ~lă, a lultl în buget banii 
de l()(>lLinţă a învăţătarilor S8JU a da locuinţă ÎIl 
natură şi a ingriji de ,~le f,rebuin.cioaoo pe .. -
tru 8lL8ţinorea ~oi. R..Qcunosc, că şi in fOTllMl 

aeeasta li-se pune sarcină maro, poate insU'port:.
bilă comunelor, daT la tot ('..azu} e ca'raeteriflt.., 
că multe corruU'De său'aoo romWnOţiti nu ~ substr~ 
ni('j d(·la cele mai mari jertfe materiale nurui 
Ră caIlMe ş(';oală şi Încă şcoală ungurească. 

Inainte de a fi Încoput aceasta acţi'ume ex
tinsă îmi trebuia să cunosc până în amănunte !ia-

I 
care ţine în magazinul său de ~hete bogat I 
aRonal numai ghete şi dobote rre~ati e În ţari. 
din piele Ifnll veritabilA cu preturI Ioa ne IDO
der te. fabricate imitate nu Rre şi marfele sale •• 
privinţa execuI\ anei drllgălaşe sunt neiotrecllle. 

I fabricate iti tară intT'adevllr 
!int, comollde, elegante şi du· 
rabile acda să cumpere cu 

irll::,.edere la 

Sătmar-Szatmâr, I 
- - D~ak·t',. - - I 

In casa lui Keresztes A"drâs, 
II' La dorinţă si pregătesc tot felul de 

-_a......., ghete şi ciobote după măsură. == 
.. 
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. !'t\,a ellltm'uh. din (',o:llitat prOC'Ulrl şi n~yoile aea
NIl! ia, M ai mult de-o j nmiHmto do an mi-a. trelm it 
:,u să'mi a,(ltln cu StLTP;Llill,\ă nUl.:tC'TiHlnf,<~o.'nLr. He
zHlt:atll! a fost, că în ş{\rlillţ.a comis,iei administra-
1ivo din IaJluk'Uie HHO, am prupus înfiinţarea 
a lor 1HO ele ţ.('oale (~)m1m.al,' nOUl. Am Înti'tlIlit re
zistclJ(e ViOJt.lltc, b cari nu m'am a:;.Wpt.at, aşa <.:ă 
numai (lup:l mai multD prNesturi dill partpf! mea 
{',(nni:<ia whnil:ist.rntivii eu 6 în ('ontrn alor 5 \'0-

tllri a lUiiriiril. ('a în 1DO comUTlP "iI ,:{' ridil'(, ş('oale 
{'DtnllT1;J\r. ] J;"-pozi\ia i\.e('''Mt,:l u a\'Ht (le urnHLl'e, 
!'ă pill o il ill zilla do azi s'au u('"ehi" ~~l :;:coal" ('o~ 
IlN1IJa!(" {'ari ;7i illdt'l'îiIH""ţ,~ "n ,~\lC{,f\~ m;,,,illJl";1 
pHil'ioti,·il *i e'ultur,tLl, Afară de- a('p4e ~H de 
ş(';)~d(' :;,;nT. ga1':1 ţii in oriee m"!npTlt ,s'ar put(~a 

d{':-'l,hi~lc', mc:Il:11 b-ud/!'('11l1 "kltJ11ui .~ă lle yi~) într'a
. fntor. A;:Hhl'ă ll~Ulilril(' ~wiiu:n{li de ahia un an 
a fl'~t. ('ii. ,,'a hnt'lrit fh:finitiv lllfiintuTnt alor 47 
:;('0 a !{' comuna!o 11011i. 

il] iiiIl1l1 c0Jorl:tlte 9'''Xllo confo;.;i{ln~lle nu S'.I 

illtflill'dat. nici o f\ehimb:l:'(\ mai ÎIJ;';"Ill'l!:ltă. AnUl
rjUiţ.ile bi~erj{'ii gr.-('at. au aranjat {'ho-;;tiunp<l u
pronpc- a t1l111ror J;'e'}.,'llelor t'Ofl\"lillJlziitoJ' <,oJ'lnţe-
h:r h'gii. A{'(,<itor Şt~)1i nici din PlLlWt do v('dere 
[mtrjqj ic 1111 li~;.;e pUlt(l faeo nÎ"i o obiel'ţ,inne. Cand 
~e îlllîlluplil lIIl{"{,'ri Hit obSDr'\'ii.m oare(,~Lre dir0C
~i!lnn t{1nd('!lji'(,a~:l. În c(mţ.e!pg'Nc ('u a.utorita.toa 
bi~('r iep;'·8.'ii i llliiturăm npyoilu. A~ fi n('{!:rept dueă 
n' a~ 1ll','ell t \la ~i lmni] I'oi II ta autol' it (q i i bi"eri{~{\i 
J~·r.-{)r. în pri\'int;l lWl'a-;ta, pcntnH'ă ~{':''Jl('r!e gr.-
fJr. îl! ('('a rllai mare partl~ tC,(~!I1wi Rllb iilgerint:l. au
toritiiţii bi,:-l{'ri{>{"Şti f',.(' niwH<e a îlld{~pIinl afa·.~e

'l'ilo C!(' in\':ltilmîl!1t !;Ii d{, f,d\l~aţ.i{\ conform cerinţii 
.. §-lui XX.\"lll dia 19117. 1)i dat'iI totl1~i &e iVO:;Ite 
iei-r'Dlo eH.tp (,PWl de obit)('ţionat, cu dispun fără 
Înt:'lrzÎprp înr!l'opt;arca I'f'klol' şi pot Ră dot'lar, că 
in g'l1Ooral ('u ,~11'lICOS îmbstuliitor. 

0tal'f\.1. ş('(,ae!or din CffillitaJ, in J'aport eu ~tă
ri 1(\ de a~lUn [) ani. c (10 prC'Zf<n t 1l1'mi'itoUrt'a: 

Ş·('ol i (\]0rn{'n1~lrc de stlat 77 011 178 pntnri di
.rlaet.iN'. :;w{}li t'lOlTHYll1<lTe COTIlun'31e 42 cu 47 PU
tMi el i~ll.lr·t j('(', şcoli ek:mmltaro rom ,-cat. 7 cu 1 ~ 
puto!'i diduetiC'{', ~li okmcnturo gr.--cat. 29 ,'U 

:31 putc'l'i di·d:wti{'O, şcoli olonwntHil'C gr.-O'l'. ';'5 
~1l RU put.m·i di(beti{'c. şcoli eleIlumtM(' ro!. 4 (~U 
7 pnH'ri did:actief" t;woli (Jcmont.are lut. '5 cu 11 
Imt.(>ri di(h!eti.cp, ştdi elmllontare ale f'ocif'!tăţilor 
f) ('U 11 put,cl'i didact ice. Total 2-14 ş('DE 386 put,eri 

'·di dadî(~(~. f 

A~<1dllrii numănd şeoalt'I01' de HUlit R'au sporit 
'1'U 21, a şcvaJ(llol' C'omun:ale C'U 23, a lutera.nilor 
l:tl 1. muml tit] ţ<~{}nh·l()r rom.-<·at . .ti !'căzut <'u 1, a 
gr.·cat.. ('li 1, fi !'I..<1'. ('11 2, a şeoa.lelor de ale ao('ie
t:lţilul" eu 2, a !;o('lJah']m' gr.-or. cu J3·~. Cauzele 
"'l'ă,dl'~ j i ~UJ'pr im;t1!.oarc Il !:Goaldor gr .-01'. lc-:UD 
"I'u,.; mui :-;u,;. 

Cu t(1'Mc ('ii în gnnol'u~ numărul ş{X)aln1or au 
A{'ă:mt în efl·mi lat totuşi dlL\';ltiun('-u Ş001ară e mai 
.regulată ţlfmtl'ud ~'iOal{'lle exllitcnte 8U'IlT. situate 
.rtretnl d.f' bini~JT şi [Xl cut J;ltiu eu în oomitat nu 
'fnn('ti,onO!~lzi'i ni.ci lin inniţă!u!' fi\:ri'i diplomă. 

(Va urma.'! 

Dr. R6TH KĂLMAN, 1 
!\-1 I ~ 1:> I (":~. 

TEM E S V Â R· ERZSEBETV AROS. 
Strada Batthyany 2. (Colţul str. Hun)'ady) 

Cosul taţiu:'l j : a. m. 8 -10, d. a. 2 --4 ore. 

• Consultaţiunj separat pentru tuberculoşi. 

__ .l\.lt:oire cu 'T'uberculin. ... 

- -.:s:SC4XS 

"TRIBUNA" 

Cronică ş8'O~âri • 
CONVOCARE. 

1'. T. membrii (lrtlin'~lfi, on(Jl'ari, fundatori sl 
rdl1t:-ltnri ai dCl,p::rţî!mi'!l1LuJlli lJlyi}tăt.Ofl'<'C din 
trllctul protollr{'.~llit('ral ort()dox l"omiill al Lu~o
jc3ui i'll1lf prin "~{'C';J-;a .Î/li':tati a participa La pri
mit adunare de (k'tip<lr\iim;;11t din finul socictaJ' 
]!nl-1!l1~, ee se YH ţ . .Î.nea :Sâmhătă în 10 (23) 
1 )'Tf'trln"ip e. la Oft·k' S a. rn. îns<:l'la rpllniunei ro
rll:,I1e GP e[illt:!ri din llt>lJl cdifieiu ~~olar din L11-
g('J pn l[tllg,t IJrHlhtonr{'{l 

onlHXE nE ZI: 

J. j ),,(·llid'~f('a mhmurii prin pr('zidiu. 
2. l'<m~t:!tar('a mcmbril{Jf prt'zenţi . 
;~, Cdin'a cireu!arnlui {~Omit('tll]lli central. 
4. Con~t j tu irea d()srH1rţăm:l'ntului, 

il. "P-~da ele Îm'ătămitnt şi ohi~h·le diu ea". 
prc'l('gNP pI'1lt'tie1l din învRtilmllIltul int11.itiv do 
::-;imf'(ll ~(r1i11. in\'. în CLlv{Jj.Jia. 

G ... X111năr111'i in ('ele patru oporaţii", pl"(>le
gere pral'tjeă (]in eomput de Andrei I\iacltito\"a:n. 
Îfl\·. în Tin{'uva. 

';. ,,!\eg-.ntn] Italiei", prdcgcre practic-îi: diD 
gCPp''l'!d'j{, dt, Alexandru 1\"{)\';)(', inv. în Heren
{kşti. 

8. ,,('(011 ft'I'!1l1,d(' înyăptoI"l'şti introduso de c· 
pi .. 4t'(!!.ul I. 1';;jOl\!'11" (lSG{)·-18'i~~) cO'lltril.H~.ii 13 
j.<;tnria ~'~"·nl('l()r nOflst!'(', de Gh ..... orghc Joundrda. 
Înv . ..dia('(lll în .Ll1g'nj. 

fi, r~r'()rt1J 1 (,:ll':lruhti. 
1 n. R~:ip(Jrt (]('.spr{' bibl iotceă. 
11. l'roJl1mcri ~i {'l1l'p.nţii. 
12. 1 ndwicl'eu aduniirii. 

I li g o .i, in 2B ~ o~m\']'io Y. 1911. 

Dr. Gheorghe Popoviciu, 
protopre.sbitcr. 

INFORMA ŢII. 
A R A O, 15 Decemvre n. !,91l. 

Starea sănătăţii 1. P. Sale Dr. Vasile 
Hossu. Cctim în ,.r. Lloyd" că l. Sa Dr. Vasile 
H()"~SLl, noul rpi~~cop gr.-caf.. al Gherlei. zace bol
nav într'un sUIla.toriu din Budapesta. 1. Sa sufe
rise şi înainte, dm' boala i-s'a agravat în urma 
une·i 'I'(~('('li contrariate când s'a întors din Vie,na. 
unde a fost con-saf·rat ep';' .. ';cop. Eri a avut loc !m 
consaiu de medici, cari au constatat că 1. Sa ~ 
pe efi 1 ('a.îIl8ănăt()f;li.r~t. 

1 i dorim gl'C1lm.ică insănăloşare deplină! 

--Şcolile rcmâneşti din Buco,,·ina. Din Ckrnăţui 
n i ~c ~('r i o: E;; te tun 1 U<'T'U S t:abilit de mu It, că Ro-
:mîinii b1l<'o\'iTIHni, r{lC'nn~ţi ca C('a mai paşnică 
p(Ylnl1aţiu:nt:> din momnh.ia hab..'lburgică, au do dus 
în t<fTckamw. () A'l'{"3 lUl~tn 'P('.Jl'tru ocrotirea. drop
tl11'ik"!' lr.r tmţinnale. . 

A~i, în Bucovina, par 'că s'a Înrii.di1cil1at tradi
tia ci'î tQ{~maj H{'Imf~TI ii ({Unt 9l'O.Îa cruri pot fi t.ra
ta1,i ('·3 a. cin'l'.rm roa1:ă 1>3 căruţă, Pe câmd crunblte 
llalil~Ili î~i vad r(,~'lllz.ate cu VâTf şi îndesat aspira
tillnil{' lor naţirm..'lle, Românii nu pot dobâ,lldi 
iq'>1'U:IVfl n im:ic fil,ră a În.t1"<'!prinde câte o a.cţ.iuilc 
C'T.1C'l·{:;i.dL Vorba bună n'are nici roată eroot. 

Nu -do mult, consiliul1 oomunal a decis împwr
ti r{~l ~,~')fdolO1" din OTtIŞ în şcoli naţionale, în ra
port cu m .. miirl.lU locuitorilor dilIl fieG-are parte 
(1 {Yl'a"'7uJui, ata.'7ill1(hl~ ~lilor şi (j()'J"ipul dida\-:"tilC 
n0('.(~"ar (",:l.!"e Ilrebu.ie să fie roorutat din llil.ţi'unea 
l'f'Sp ('('ti y ii. 

Ei bÎ11C, tocma.i ~llburbiile l'Olmân-eşti (,locu
(~t<.~ ... 'l. !'i Ho:-;...'l sunt 'tTIl1.at-fl in modul col mai vit,reg. 

COrLsilierii co:munaJi l'QQuâni Dr. CO'tlarr'Ciuc 

I şi Sculat, au adus în df'!;;batere.a oonsi1iu1ui dr:s
cODlSidera;rEJa dwp1.uriJo.r IkxmâniloT de a se nUI~li 
în acoste suburbii învăţM,ori români. S'a vorbit '" 
de ÎllIllulţirea cl~hwlor la şcolile romfmpşti. S'a 
încins o desbatere aprin·să, după care consiliul 
a aprobat carere-a legitimă a cOllt-lilierilor rmnâni, 
votilJnd p!'{}punerea pre.z('ntată do aeR>Şt ia, ca con&i
liul şcolar orăţ'eJ1f.\s{~ să ia hrwdiat miisuri de 111-
dreptaro. 

, - Prel!ică uogure<lscă Într'o comună româ
nească. Din K;I.~lIUd primim nrmătoa;rc1e rânduri 
dcla un German. 

"La ];3 IJ('{'olllvre n. u fost î'TIInOnmântată !lO

t,ia dlui Dr. V u{er'iu 'l'aTlwJ fiul fostului dirCJe
tor gimnazial şi act.ual dir-oewr al băncii "AIl
Nwa", cii I'at~el '1'al!co. Fiind ră.posata de reli
gi UllC rom.--cat., la lnIllormân tare a oficiat preotul 
rOIll.-cat. Francisc Fal ;1.:0. 

] n ci mitir, ciI Paliko - d.eşi bine ştia că soţul 
răpGsatei oste Iwt1mln şi a,qj'stenţii toţiRomâ.n'; 

sau Germani - Il r0::ltit prodiea in limba un~lI
rească .. Mă îndoi~ dacă aHist.enţa a înţeles acea
stă pnvJid., dar I;Iliu că toţ.i au riLWllS dl\[ll'im:,ti 
de ~l'l'oastă nos{){'otire a a"sistenţ,ei llllmeroasc eul'. 
a vCllit să dea cinstea de pe urmă regretateÎ râ
pot;ate. 

Am Înţ,eleg(l prooica ungurească, uacă dI l'a
liko n'ar Ht[~pa;lli şi cel(·lalt.e două limbi. Var aş,. ~ 
Bau crode ciI .Paliko dt nu d~sa e pe seama comulloi 
ci comUIla pe sc:.una d~sale (' 

- Domnul Marşeu şi domnul Gahor. D. Marş"ll. 

este IDl'mbru în comitetul ll:1ţio!1al. d. Gabor este ch'"J
ner la Vas. Se ştie c:um aceşti domni au ajuns im
preună în istoria luptelor noastre. D. Marşeu i-a plătit 
dlui (hl.bor 20 de cor. pentru d. Vernescu. Fapta a.cea
!lta d . .Marşcu şi-a publie.at-o la ziar. D. VerneMu i-a 
trimis azi banii dlui Gabor, iar d. Gabor i-a restituit 
banii dlu! .Ma.rşeu. Acum d . .l\larşeu şi..a perdut... ::10-
vada. Rămâne să mai pllblic:,e câti bani i-a ual dlui 
Vernescu până la prima, ca omul să'şi achite şi aceasta 
datorie. Iar to.ată areastli operatit~ finan{'iară trebllill 
publicată in organul autorizat. pe-ntru - posteritate. 

- Carmen Sylva despre lux. O interesanti 
miţ;euro s'a pornit de curind la Miinich şi în Îm
projurimi, pelJtlru (,OIllb:~tC,l"(;a luxului. 

ln fru'ntea ac.estei mişcii.ri se află doamne dia 
înalta societate, cari s'au simţit datoare a porni 
lupta În contrlll ltLxu.lui, dată fiind ruina Dlor~li 
şi mawrială po eare o cauZA.\8ză protutindoni acea
stii boală modornă a~ocietăţii. 

Doamnele cari an pornit aee.&ltă mişcare, 8U, 

trimis ape-lur.i tuturQr froneilor de soam11 din ţari 
~i străinătate, Între altele şi reginei Elisaveta a 
Homâniei. 

Apolul t:rimis reginei a fost însoţit de o scri
soare a ,dnei Lui""a Dehrooor Buttgereit, Cal .. 
invită pe s.uverana Romil.'ni('li i:lă se Q80Cieze aeestet 
mişcări. 

l{egina arilispuI1S pri'lltr'o lungă SCl'ÎBoare, i. 
care se o.."\:prima în mod ~"U 1.o1.u1 l5impati(~ asupra 
mi~llirii. 

Carmen Sylva spune intre altele: 
Nitmeni nu mi-a gândit încă dorinţele, ca aooIe 

doamlle, ea:ri -au luat iniţiativa acust.ei mişcări, 
S()eote.~ ca un scop iiIlcon1ieirtahil că ruina ori că
fiii popor jcnrope cu l11..'H11. Cu toate 3ICostea o re
gulă geno.rală nu se poate apli(',a ori eărui popor. 
Aşa de cx(..>mplu clima are o mare influenţă asupra 
poporul ui în ce priveşte 1 u:\:ul. 

l{C'I,gina îndeamnă apoi pe doa.runole cari 0011-
duc această mişcare, să fie prevăzătoore ~i C1t 

bUlll simţ. 
Ce e6W de fapt luxul - 'scrie rogina - ntt 

se poate defini atut de UŞQ:& 
N ut;iunoa l'llXului e relatlÎvă: Cooace la llllul 

ogt.e lux, poate fi cont'idef!.~tca modestie la U1I. 

altul, dată f.iind f'ituat.ia Ba. 
Sunt Îll1să şi alte lumuri ('.ari trobu«lC luate 

in oouside'Nlţie in lupta contD.'a h1Xlllui. 
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FABRICA DE SPALAT CU ABURI II Văpsirc de haine. Curăţa:e Chemică·II' I 
.~z:os6~a~_~ol~:SV;l!".:,!:l!~.t. ~~ml1a da peste 10 Cor. p~hatui se ~trim::.:an~at, .. .LuJ 



Aşa do oxemplu omul bine situat, întrebuin
ltind di,crse arti~'ole do lux p'f'O('tLră pamoa llOOOBară 
unui anumit nlllmă!r de oameni. 

C83"e esto însii grRniţ.a dela caxe Începe l'l1x'ul ? 
l-a o anumită grmlită noţiunea lmrului se con
fuooă cu aceea a curăţeniei. 

Iată un exomplu: 
Faptul că eu schimb zilnic lingeria nu con

.titue decât un act de curăţenie, când o va face 
lrlBă un om ou situaţie mode.\jtă, devine lux. 

In scrisoarea ei rt:'gintl e:\.'"pune o serie întreagă 
~ a..'*illlonea imtrebă:ri, cari dovooru<! că s'a ocupat 
(,Il! deoocbită atenţiune do rumănuntolo aoostci pro
bleme. 

La sfllrşitul eor1soarei rof,rina &Sigură Încă, 
odată că priveşte această mi:;rc!\.TO ou daJoSebită 
.,impatie. 

- Destrăbălarea ..Poporului român", Din isvor com
p'etE'nt aflăm că a.utorul rÎ1ldurilor desereerate ce le 
publică .. Poporul rom!î.n" în numărul său din urmă €-Ste 
dl Dr. Ioan Suclu. IL<hocat ~i "organizator" al partidu
lui nation.a.i-român ... 

- Nicolae Cristi ci. A murit Ni~olae Cristid 
oare a juca;t rol atât do ID<liro Î'Il Serbia. Era do 10'C 
dela Mitroviţa, din graniva Croatii. A slujit l'a 
g'rănicer, ajungând 8uoofiţer, apoi a fost în slujbă 
la vamă. 1'e u'l'Juă a trecut în Serbia puţin Înainte 
de 1840. A intrat in poliţie. In 1844 al fost judo.. 
IiIător de instrucţie şi a înăbuşit fără Ol"uţare ră.s
t'.Oala militară, Era minieStru ÎUl 1868, când prin
ţul 11 ihail muri uois. Â fo::;t mâna dreaptă a lui 
Mikm Obrellovici. 

- Adminstraiia noastră! Din Târg'1l1-Mure
fUlui se t,elegrafiază: &"Cţia disciplinară a oon
ailinlui a.dminist.rativ a amov.at din oficiu, pentru 
lotdeau1l8, pO &SC'6Ornl dela sedria orfanală Dr. 
8.easz K aroly şi pe notarnl comunal Zongor Gyula. 

Motivele: neregularităţi săvârşite în oficiu. 

- Un nou roman în casa Habsburgilor. Abia 
au tr(l(.'Ut câ:tmca sH.IJtămâni de când arhiduoole 
}i'erdinand a l'OImnţ,at la rangul său pentru a FO 

eăsători cu o burgheză, şi acum avem de înregi
t'ltrat un nnu roman: du{'~le Prancisc li enric e 
hotărît să renunţe şi el la rangul său ca să se 
poată căsători cu fata unui cetăţean din Munchen. 

Francisc llenric e fratt'le duce-lui Leopold (azi 
Wi)lfling) care s'a ciisătmit 00 Adamovics Vilma 
,i frate cu f08ta moştenitoare de tron a Saxoniei, 
principesa Luiza, care a fug~t cu Giron. 

- Contrabandă de vite. Din DeVia se t(>l~gra
fiază âarelor maghiare di'll Budapesta, că ja'll
darmeria a descoperit urmole unei mari asociaţii 
Gtl contrabandă de Tita şi rîmători din România, 
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aĂSIOIU $1 , ACE 
ROMAN. 

Tnrd. de A. C. Co rbuL 

(Urmare). I 
Ca totii ieşiră să-I întâmpina. Pierre, ea.re sedea 

mai la o parte. nu putu să auză toate cuvintele tmpăta- . 
tului. dar el înţelese că Alexandru vorbea de primejdia 
ee ameninta Rusia si de speranţa. pe care o punea în 
.obleţa din Moscova.. 

C~d allă ţarul hotăriroo. nohletei. el spuse cu 
clasul tremurător: 

- Domnilor, nu m'am îndoit niciodată de zelul no
bletei ruse. dar azi. ea. a intrecut aşteptările mele, 
Domnilor. să ne puni'm pe l\l'Cru, căci timpul e scump. 

Din toate părţile izbucniră strigăte de entuziasm. 
- Da. cuviritele ţarului sunt ce avem noi mai scump, 

l'epetă plângând cu hohote. contele lIia. 
El nu auzise nimic, dar îşi explica lucrurile in 

felul său. 

Alexandru trecu a.poi în sala burghezimei unde ră
mase vre-o zece minute. Abia Începu sii. vorbeascii. şi 

• chii i-se umplură de lacrimi; el 4Ii sfârşi discursul cu 
Tocea tremurătoare. 

El ieşi insotit de doi negustori; unul era. un bogat 
eomerciant de rachiuri, celă.lalt era primarul Mos.covei, 
elab La. trup şi galben la faţă. Amândoi plângeau; hi
gotul negustor sugbit;.a ca un copil, repetând mereu: 

- Ia-mi viata. şi averea, Majestatea Voastră. 
In clipa. lI!Ceea. Pierre nu avea. de~t un singur senti-

"T R 1 BUN A" 

aoociatie a cărei ramifieaţie se intinde pl'i'll toat.e 
comumele din cel"l'Il.rrile IIaţt'g şi l'uiu. 

In toate e.omun('le dUsţYre graniţa Romârniei 
vitel(l Be ÎI1111U]ţ{'JSoC ~i t.vrrwrţul de vite a luat pro· 
porţii foarte mari. 

Drumul pe care se pr~lct,ică contrabanda pe o 
S{'a'I"ă Î'tltin<"ă, oste o coa:.~tă foa'rto j)el"i('ulOO8ă Il. 

muntelui H.ett"z,at:u. 

- Mandatul dela Ighiu. ,.r jsiig" din Cluj 
primt'<Şt.e o telegramă din Alba-T 111i.a, în OOl'e !iC 

anunţă, că du'păce alf'gătarii lui Vaida, eari au 
cont.08t.at alegerea lui Szâ,~z Pâl la Ighiu, n'au 1e
pus la tribunalul din Alba-Iulia suma de 3000 
COr. 00 se mai oorea pC'nUrll î.ntregirea anchoWi, 
rezultJatul 00 poate şti cu siguranţă: petiţia va fi 
respinlSă J7i Ctti('o au i~ălit-iO podepsiţi cu RU

pO'rtarea cht+tuielilor. "Dj.~{lg" spune că advocatul 
alegătorilor lui Vai<ia de a{X)Ca n'a voit să mai 
depună suma cerută de tribu:n1aJ, fiindcă s'a con
statat deja până acuma, că p.'ll"tizanii lui Vaida 
au ameninţat ou moarte pe alegătorii, cari vor 
vota cu Sză,şz. 

Noi nu credem în concluziile a~esteale coros
pondemtului lui "Uj'Sug" paTtizanii lui Vaida vor 
fi coti t ~i ei yorbele lui J usth, că Î'Il chretii elf'lC
tO'rale n'ayom ce du ta l~'l Curie! Cazul lui ~faniu 
e o aO\'aaă ('biSi~ă! - "Unire4". 

- "Urania". Eri F>cara .,'.a reprezint,at pentru 
prima dată în teatrul-cincrnatograf .,0 vilegia
tură f~ltaHi". Actori:i dramei sunt mombri unal 
celebre trupe d'ramatice din Norvegia. 

Tablourile sunt oonsaţionale şi foarte bune 
repr~u8('. 

- ,,0 vânătoare bine reuşiă". Din FăgăI"aş 
:ni.-se ş('rie: In 7 Decemvre a. c. făcând dl adv. Dr. 
Octavian Vasu o vânătoarc, cu mai mulţi priewni, 
în pădurile comunelor Ohaba şi Şoreaiţ.a, din 
munţii Făgăra.';mlui, în goana cea dintiti ră3togo
lind cânii un vier Încrezut în mărimea şi puterile 
sale, rC'sistând ataeurilO'r câmilor, s'a născut o lup

tă pe viată şi mowrte. 
Doi câni ai adv. Dr. Oct. Vasu au f08t ră

niţi, iar viorul, după gloanţnl cel din urmă, 

primit în cap, dela tânărul imist Goorge Bărbat, 
a căzut mort. 

In 8 llroemne a. c. fiind urmărită o ursoaică 
ou 2 pui, în urma unei goane bine conduse de go
na~ii din Şercăiţa, între aari Ca.ndid Râţia ca 

ment: de a arăta că şi el era gata să sacrifice totul. 
El se mustra pentru discursul lui cu tendinţe con-stitu
ţiona.le şi căuta a şi-l răscumpăra. El declară imediat 
contelui Rostopşin că e ho-tărit să dea o miie de oa
meni cu intretinerea lor. 

Contele Ilia. povesti nevestei lui cu lacrimi in ochi, 
incidentele din timpul zilei şi con.simţi fără multă vorbă 
oa. Petia să se faJl"ă solda.t. 

A doua. zi. tarul plecii.. Nobilii &e tmprăştiarii. <lin 
nou prin cluburi şi dădură cu inima lndoită ordinele 
privitoare la. militie, miraţi şi ei de propria lor gene
rozitate. 

XVI. 

A doua zi după plecarea. printului Andrei, printul 
Bolkonsky işi chemă fiica lângă dân.sul. 

- Eşti mul ţumitll. acum? Ai reuşit sii. mă strici cu 
fiul m~u .... Eşti fericită ... Asta e tot ce -cereai. şi acum 
iţi pare bine .... Dar eu sufăr. eu sufăr! Sunt bătrîn ei 
s1ăbesc pe zi ce trece. Ei bine. bucură-te! bucură-te! 

După convorbirea asta. printesa. Maria rămas~ orA 
zile fiî;ră să-I vadă lIe tatăl ei. El era bolnav. În 
pa.t. 

Spre marE'a ei mirare. printesa băgă de soa.mă că 
pe tot timpul boalei sale, printul nu o primi nici pe 
dşoara Bourienne. Numai Tikhon a.vea voe sii. intre la 
dânsul . 

După opt zile prinţul se fă.cu bine şi-şi reluă viaţa. 
obişnuită ocupându-se .cu () aetivitate exceptională de 
grădinile şi de clădirile lui. Pii.rea. & spune printesei 
Maria.: "Vezi, tu ai scornit istoria relatiunilor mele cu 
frantuzoaica; da.r rai mintit pe printul Andrei. Ei bine. 
n'am trebuinţă nici de tine. nici de fra.ntuzoaică", 

PrintE'Sa Ma.ria Îşi petrecea jumUate din zi cu mi
cul Nicolae, uisltnd la 10Cţiunile lui fi dându-i ea 

16 Deeemvre n', 19>11 1 

I I primul ('!()ndll('~:tol"; u'Mroaica şi un pui au fost cul~, 

t 
eHt{l la· l'iiJmlllt Jtl gloantde rut". Hl'. Octavi"l!lr 
Vasu şi II illl'i~t1l1ui G. Hărll.:!L Fn pui rămas fără 
Illamă :l'a dll.'! rÎil1it.. C('Î PllŞ0~!.t.i au fost duşi la 
Filgfrrm~ şi au fost mult lUllIl~ra.ţi. 

x fa ateJlUa instiroţiîlor de binefa-eere Fabrica de 
eheote ..)Iouo"it." societate pe actii recomandă spre· 
dis'rib.ire - ~he.e de ,.,vii. băie$i &i fete - fabrica-o 
tie J)roprie. Ghetele sunt fieute din materialul eel ma';' 
tare ,i eural. preţurile fabalos de ieftine, ComaadolO' 
se pot faee &elim adresA.duse la filiala din strada 
Szabadsăg-t6r li. 

x Daci 'Voieşti să bel ceaJ ieftin, poti să tncerci. caei 
litru de rum englezesc ei o eutie de ceai costă. numai 3' 
lOr. Un litru de esentă Ill'ntrn diferite licheururi 50 fiJ_ 
an litru esenţi de rl10chiu 20 fiI. şi un litn esentA pentrll 
J!Um 40 fiI. 

Preservative pentru bărbati şi dame bucata. 40 fIL 
Legături pentru vătimătură. pentru burtă precum şi, 

alte a.rticole ce se tin de branşe se află la drogueria 
.. J uger" IIJlui Fekete }{ih~lly. Yaros·ntsarhely. P,bţa, 

Szeehenyi. CoonaJldele peste 10 lor se trimit rral1c'J. 

ECOIIOMIE 
Păşuni de vite. Svonindu-se vestea în valea: 

noastră a Bărgăului rom. Bosztereze-N,a.s7M, că 
în u:ndc comitate din TI ngaria estle criză mare 

de nUllreţi pen~rn vite, proprietarii de ,"iOO cari 

ar fi aplicaţi a da vitele lor !'pre ierruat in parte· 
sunt rugaţi a se adresa l'llli .Alexandru Lunea, bir
taş, Al.s6-Bm·go, U'p. Borg6-Prund. 

POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 

Emanuil Comşia, Brai{. Am primit COl'. 14-
abonament până la 1 Aprilie 1911. 

. Reda(!tor N.,_ ... 'i1: 1 uliu Giurlill. 
"Trib una" in. ti tu ţ ti ,_&,rafic, N ichin şi cons. 

-;;-1 Dentist: in Cluj. -1 -------- ------~ . 
NAGV J I~N<> 

:s Ipeei.list pentro dinti artificfalf firi pod in h 
CI~UJ KOLOZsvAN. 

(la capătul străziI J6lrai, In asa propne.) 
Pune dinţi şi CU plălire in rate pelângă llaranţă de 10 aDt 

~I Dentlst: in Cluj. , __ 

lnsăşi lecţii de muzidi ei de limh..'l. rusă; restul ca il 
pettocea citind. ori stând de vwbă cu doioa ei. 

Răsboiul o preocupa. ca pe ori ce femee. Ea se 
tEl mea ei tremura pentru fratele ei. ea se înfricoşa de 
eruzimea cu oare se ucideau oamenii intre dânşii: dar 
sensul ac ('IStei oampaIlii ea nu-l înţelegea şi răsboiul 

acesta i-se părea la. fel cu toate celelalte. Ea nu-i m-· 
ţdegea rostul, cu toate că perceptorul elveţirun al mi
cului ~icolae se silea să-i expună motivele acestei 
campanii, şi că Iulia, acum printesă Horis Drubetzkoi. 
cu ~e îsi reincepu-se coresJ)onden~a, ii scria scrisori 
pwtriotice! 

"Iti scriu ruseşte. scumpa mea, Dentru că urăsc tO( 
ee este fra.n;coz. chiar limba pe care JIU pot s'o mai 
ascult. 

.. Aici la Moscova suntem ou toatele entuziasmate 
de impăratul nostru a.dora,t. 

.,SărmlUlul meu sot. suportă privatiunele prin ha.:. 
nuri ruseşti, dar veştile ce mi-se aduc nu fac de~ât 

să-mi măroosră entuziasmul. Ai a.uzit de sigur, pome
nindu~e de eroÎ:cul ad aI lui Baikosky care, incon:' 
jurînd cu braţele gâtuI celOO" doi fii ai· lui, li ros'tit: 
"Vom muri împreună. dar nu .,om da inapoi". Si cu· 
toate că inamicul este de două ori mai numeros decâ.t 
noi, noi tot nu am şovăit. 

"Vremea ni-o petrecem cum putem. dar la răsboi 
ca La răshoi. Printesele Ma.ria şi Sofia işi petroc zile 
întregi cou noi. iar noi, biete văduve timpurii, stăm de 
vorbă, tot depănând La. vată, Numai dta, ami.ca, mea. 
ne lipseşti", 

Printes·a Maria. nu pricepea rostul acestui răsboi. 
mai aJes fiindcă bătrlnul print nu voia să-I admitii. şi-şi 
bătea joc de el în vremea mesei. Tonul său ena. aşa 
de ealm şi d~ sigur. fnrtl t prin tes-a. Maria tI credea. 

(Va uma). 
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BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrassy-ut 41-43. Răk6czÎ-ut 14. 
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"ŢIMBALE-
cu orranism pa
tentat .te oţel, dând 
sunete resonante şi 
foarte pIăcute,

"~-~~iilii_ se pot căpăta şi pe 
rate. - Oramo
foane cu plăci .. -
tistice, - vloar., 
fJaute, harmo-

nici ş. a .. - Numeroase distincţii ii medalii pri
mite ca răsplatA. Inventatorul ped.lului modern ,i al organIsmului de oţel, Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. szab. hangszercar. 

Budapest, VII", Rak6czi-ut 71. ~ 

,. T R 1 B U l'f A" 

Luca K. Alexievits 
pregatitor de baiu preoţeşti 

NEOPI ... A.NTA. -- lJJ"IDEK. 
RecomandA atelie
rul săn lisort!!t ca 
totfelni de recvizite 
şi haine prf'oţe~ti de 
1mbricat tn uemea 
Iluj bei In bisnit •. 
PregAte!?te tot-felul 
de icoane sfinte le· 
gate rru mos cu aor 
şi mătasă, steaguri, 
prapore şi altele. 
Icoana Mormântnl 
loi Christos tI face 

foarte frumos. La cerere trimite 
catu o g şi preţ-curant gratui t. 

~~_In atentia oomicultorilor! 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
.Balkanska earica.: (Regina bal
canului) şi »Kraljica Bosne.: (Re-
gina Bosniei). - Altoiui de 2 - 3 
ani cu coroană admirabili e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

,runi. 'Poama e foarte mare, esceptional de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui Au&,ust, 
Blli se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa
bri.rea ţuicei ~i a sligoviţului. - Prunii mei nu 
suf.- de căE!erea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
ff"un.u, pricinuind stricarea poamei. Acest ioi a fost 
premiat tn diferite rinduri, cu premiul intâi din par
.. guvernului. A fost premiat la expozitia milenară din 
Budapesta 1896 ~i la expoziţia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
cu mtdalie de ar2'int şi În fine la expoziţia regnicolară 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iat.ă,! cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garantcs. 

&lava T. KoJdi6, 
mare proprietar in Breika, BOlinia. 

l§~i&5l!iHo(5~emmi'fi 1·====== 

~ PilYELlŞTEA ARADULUI. ~ Traian Turturean ~ 
ii Astăzi! AstAzi! o 
i t5 m SE DESCHIDE ~ 

lăcătuş artistic şi de edificii 
Bistrita - Besztercze. 

i5 &"randioa-... cafenea i 10 °/0 economie la comande 

O~ VAR O SI KÂ VE H Al ai~ Lucrătoared:r~~;:::ic:rt::;:i moderne. 
IteOţl·Une ]a cuptova~e~e econ?mi~e 
li de bucatarie vestite In i renovaftătîntăîntregtimte şi ai Transilvania. - Catalog şi desemnări 

~ ... con or a cu oa e ~ , să 'trimit la cerere. 
~ comodităţile. ..., 

Pag. 9. 

Se caută 

un substituit de notar 
pentru o comună. Refledanţii cu cvalificare 
legală să se adreseze imediat lui Nicolae 
Todor, v.-notar in Oricit (Szebenmegya). 

---------------------------------
Imprumut ieftin, 

fără cheltuieH anticipative, cu procente de 
4% şi amortizaţie, pe pământuri, dela 10-65 

ani, rămânând procentele acelea~i. 

Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, precum: maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre· 
turile cele mai convenabile cu plătire în rate. 

Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. V~.nd ma~inii 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 

La dorinţă trimit specialisl 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 

Agentura generală comerdall. 

Palmer Mat,ăs 
Timişoara, Strada Jen6-Herceg Nr. 13. 

--~ 

n,~c::»r ........ · 
peşte săra f', in xcIii. 

S <:> 1'-1 N 
mare în felii, precum şi SOMN mic. 
ŞTIUCĂ, DEVERICA mare, DE· 

VERICA mic, CIORT AN. 
Au sosit la 8 Dec. un vagon din soiurile 
de mai sus, peş1e sărat pe care am In· 

ceput să·1 desfac. 
TAI1.ANKA 

sArat, foarte frumoi, per bute ori 100 kg. 

l
a ..,.0 cor. - Trimitem şi la parti-

pi~i~vIiso;i fpAHTi~s 
V.r •• cz, (Fo-tbr.) 

li~~~-~· ~~~& 
.=================a 

Cel mai mare megazin de blănărle 1 

ILIE STEfLEA , 
SI hilu-NzgYSZilheD. GiOliser R'Dg Nr. 18. 

Premiat la expo~dtla de modA cu Madalte de stat. O Deschiderea. de azi, (5 ii 11 
i5 ai 1iM':wl~~~!JI:I~tft~.ii:l.~~':in~':::.n"1o":iil~@ [şi recomandă in atenţia ono public din 
!l! Sâmbătă, (16 Dec.) se la ~ ieoalt"aSl~~ ~~S~5/!ii1~~~~,~ . localitate şi provincie bogatul asorti. 

~ f 10 t1 1 't t ~ ~ faglu [4s116 · :~~:n:I:~~~~rle cu preturile cele mai 
ace cu a so emnt a ea. !i straugar artisUc şi turnător dt mtlal ~i cole de fabricaţie 

ai '. . . ~ mluuluri. proprie; mantale 
ii" Săh separate pentru blllard, i5 Szeged, Szent Mihâly-u 4.~' de blana. blana 
~ 1 j.' 1 d' ~ de C~latorie. -..., , ectură, ocnn ŞI a te lS· 'il Pr~găteşt~ articale .. de. araml, pr~um pa- \ ~ manşoane.bo~!e 

.. " ~ tun, sfeşmce, soneru, pipe pentru Iim şi bele, ~ 1;1 iti traCţll m catul 1. unde con· \il pompe primeşte apoi pregătirea ori cărei ~ ca el u li pentru 

O ' !O dnce »lift«·tul. G! Ci r:J~s~eaJ;:,ai~~~ ~ ~~:~ ş::::amnş~ 
iti i5 nlrle după mo lucrate cu gust. 

i :Ziare şi reviste din localitate ai d~1 dela simplu ,Preţuri ieftine, -: 
, pană la lucrările 

!&! :.provincie Budapesta şi din ~. ~ele ~ai com· Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
..., , . '"' 'il ~ ,phcate' . prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 

LAi~;~~~Hi~ I:'W~~;~ m=~=::=t=:;=~=IOa=rrl=;=~=:=~=~=~=te=r:===~=tŞ=i!=~=~=ni=~~=jin=~=:=;.::._. 
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~filn Fekoshazy U 
In;tllllt de ,ăpsltorie de haine ~ curăIătorie chimică. 

Bistrită, F6ter 17. lângă Prim&rle. 

Prime,te: curlţirl lucioase şi fine, cură· 
tire de trusouri, albituri de desupt, de masă 
şi albiturf de pat; perdele ~i orice lucrări 
de branşa actasta cu preţuri foarte ieftine. 

Curăţire şi vopsitorie chimică 

I 
de totfelul de haine pentru bărbl/ti şi femei, 
pardesii şi jachete fAră ale desface; apoi 
materii de mobile. perdele dantele şi altele 
I.xecutie promptă. Plf'ţuri foarte moderate, 

1- Premiat la expoziţie cu medalie de aur. 

H. PÂLlAN succesor 
St':ţfâszni J6zsef 

prl!D1 fabrică Irdel8ln~ da b Illa r ~ 8 " ttmplărle la 
Kolozsvar, David ferene- u. 3. 

Primeşte aranjarea complectă(-a cafeneJe1or. 
la cer~e trimite instalatorul de biJiarde ,i tn 
provincie. - Ţine mare asortiment de biliarde 
"oui şi vechi, bile, cheuri, etc, - firma fondatA 

Ila 1875. - u dorinţă face şi tirg de schimb. : 

,Wr. 265 - 1911 

ll.J.l.uJ.l.U~,Lu..'-ULLI.lll 
DMOrat cu .ed.Ue de aur la expo.ţia 

.,ricoll din: LUfoj. 

Dicsics B. Ignacz, 
lucccelorui lui Balint DicsicI. 
Atelier de tri •• rl, ,ele ,1 lustrulre. 

LUOOj, _trada Nitl Popa 
1._.4 bi •• rlo_~ .. r •• ori.n1JaIa ro"' .... 

Preg!teşte totfelul de trăsuri şi clruţe," 
precum şi~rucrări de-d'ogirie'şTfăură'rle: 

• RepareaziCtrăsuri -- vechi cu preturi ieftine. 

.~. _______ ==~__ O ~~.".tJ ••• a.c: ••••••• 
: Ciobotari, 1 TENŢIUNE 1 Pantofari : Johann Spleler fabricant de -;.. 

. cuptoare de lut. ~lAUREL BRINZAY:: · 
: fabricant de unelte, :: Anuntun •. Sibiiu-N2gy~zeb9n, N8u~lîftDa8~8 2. '* • ibj:O:Qg~it. .Atrage alenţlUnea ono publIc, el prJme,te 
G BUDAPEST, YIII, Losoncy.utca 18 il prime,te admi· J081 4 pregătirea a ori~ce fel de 

• ~.~., ~,' nlstraţia ~ Trib, u· ~ f~~~m'~' t 
: if nel

e
, pe lângă l~:.,t].:; .. ~,:~' C Il P O are 

• ,~.: : I preţurile cele· I ~~~""'>~ 
,~. , .,' ~. mal moderate. r;;J L\t~:~ descărcare şi zidirea vellelor de fiert cu 
~ ~':1 1~ rEJf:iJl~21 ţ' ah'l' 1:.\_ x •• • " . . ~ &. t;'-"~r",'~--~" pre un eonven 1 e ŞI pe a.u~c'\ selVlClU 
~ Preg~!eşte to~elul. de unelte :pentru ~ ) l~~~~ , prompt.i conşHinţios. 
• ClObotărre ŞI" pantofăne. ~ ~~~~"";;~ _ "6:,"ii,,--) ~,(--,-, Comaode!e se exe~".f"~· imediat. e Catalog tr1mit gratis şi franca. ~ ~.- m ,~_ ••••••••••• ~...... ~ --~ __ ========~n 

,~ ~:i:4*.~~*liil~il~ 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, ~ 

HoteluluI-Central" articole de argint, nickel şi aramă, lam pe, rame şi picioare ' 

In grădina de iarnă a 

" la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
eondusl În spirit modern; - Onoratului şi argint, articole de oţel »Sollingen«. - Mobile de fier, 
Public i-se servesc mând.ri şi beuturi, de căml·ne perpetice, sobe, articole de toaletă ~i turişti, cu 
cele mai bune, cari multămesc ori-ce pre- Y 

ten~i. - După teatru se capă fă cină caldă. preţurile cele mai ieftine - se pot cumpăra la firma: 
Pentru cununii şi bancheturi 
stau la dispoziţie săli separate. 

Zilnic taraf de tigani, de p r i m u Ira n g. 

In cafenea se poate lua asemenea 
dapă reprezentaţiile teatrale - dnă. 

Cu distinsă stirnit: Augustin Csermak, 
Il hotelier. m ~fffffV'-~f"f,'fif'f~~f~fff~ 

~~~~~~~I ~ 
• au adevend ca cel ma. SIgur 'emedlu fli'll II T ~ .. E ,(b âr G.(" H 11: U" 1 H n d' ut .. M' ' ... t 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite I ~ emeSy ru - rZSti atJ OS. Y 4J. : unyaw·n. 14. z et: sarka~aI<~aUSzttr.i~i!1 h~:n_ 
,-·cronice. O cutie cu instructia aplicăr FI Recomandl obiectele sale foarte frumoase şi solide de tinichilierie şi anume: vane 
{conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re-; l' de scăldat, d~ şezut ~i pentr~ copii, scal:lne pentru sc~!flat, in<ză1zi.toAre şi vane de sdUdat 
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei ~ dupl cel mal bu? sistem (sistem pr~pflu.) . Uzlpemru le~ne ŞI p~nţru dl.rţmnl şi .alte 
funcţionale sunt renumitele capsulele in- i~ edlbcteoe e mtal. precum ciubere, uchoare. '1 ~nJ.. - Apoi htere ~e tInIchea ŞI de co,,!tor, 

. . . ., , Jnscnpţb de mel:\l, tiblltl cu numlrul caSei şi 
tlritoare . ale Df1;1I~1 Tlmk6, sticla costă .' I cu numele strlzil, mArci şi firme de ţine. con-II 
10 cor. '1 se tnmlte contra ramburs dela dud pentru apă, aranilri pentru bile ,1 closete 

farmacia Magyar Kinily" 1 en~lize cu nelntrecutul aparat » Temei c:. 

B d t V" M kk6" t 2 ., Acoperiri de case şi turnur), ifoburl şi crud 
u apes a, ., aro 1· U ca, ~ Ca I d . d' . Piaţa Erzsebet. il fa og e preţuri la ormll gratuit. 

Corespondenta sl se fad rn limba română. ~ Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 

< -:. • -. , .... =-. ' .' • ~ , . laiiîtÎ~~-i' ii g,SL 
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.. 
colorafor de mitA.url, curlţi. 
tor cbemJc de haine ,i Ipliltor • 

Timişoara - Temesvir. 
Centrala: J6uefvaro8, fr6bel-u. 37. 
Filiala: Oy'rviros, f6-utca 27. az. 

Curăţă şi coloreazi, chcmic., ori-ce 
haine de dame. domni ~i copii, per
dele, pinzături ,i îmbriclminte de 
mobile. - Apoi spală ,i calci ori-ce 
f~l de albituri, gulere ,i mange!e. 
Comande din provincie se fac prOlnpt. 
Costume blrb. curăţ chrmic cu 3 cor. 
n.rbu~t. totfelul d. tort 1. diferite eolori. 

, 
• 

Mare depozIt de plano 
U:~'.Dte, co".are, pe"" 
de1ct tesAturi foarte fino 
- " matiai de cala" -

-r "_ ... __ ...... 

S . En~elthaller Bela, ~ 
~ Segedtn-Szeged, Lechner .. ter 10. sz. ~, 

~ In atelierul său se află totdeauna cămine t1i pentru camera de baie, conform Încălzirii 
~~ cu lemne, ori cu gaz, precum şi accesorii 
~ În orice cantitate şi cu preţ convenabil. r;p m;'~ , 
~ , Catalog ilustrat la cerere trimit gratis şi franco. ~~ ~~, ~ 
W - ~ 
~~~:~~r..~::~~~1::-~~·'}.fJ:::~~.::\~l).!.t::;'~:~1~""~.1lXl:~~~~~:~,t~~t~ 
. -) ~~~':.)~:~~,,-~~.)~" t::t;Jt§:,L"_~~~ .. e:~~~)~~ 

Damele cari voiesc să fie svelte, 

în cerce corsefel e meI e 

,Neuester Schnitt' 
necesare la costumele > Princesc 

şi :b Directoire«. 

COR-SETE 
după măsură, precum şi reparaturi 

se fac în acurateţă. 

Gustav Zimmermann 
Slbiiu-Nagyszeben, 

Orosser-Ring, 1. în etaj. 

'====================R 
L'eitner Săndor 
n'lcchanic ';;li clectrotchnic 

Cluj-. Kolozsvar, 
Strada Deâk ferencz Nrul 30. 

Vinde şi repară pe lângă preţuri mo· 
derate: casse de bani, biciclete, 

maşini de [cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. - Primeşte 

ori-ce muncă de branşă, precum: în· .~~ ~~~ 
troducerea soneriilor" a lumini. de w:_ ~\i!!'~~ 

.. __ ~,"',~~ __ .. MMIl_ ....... _ .•. r_. ____ •• _r.II.R1BI ... ,'m __ _ m~ectrice şi a diferitelor motoare. " -B 

mnIUil~I1r&j1I1I1InI1I1JŞjl~r~~, _~ ; f':'iIlIUil~T~ a 

I GHIţTE "TURUL~' 
ELEGANTE, TRAI.~CE ,i IEFTINE • 

"Turul" fabrică de ghete, soci~tate pe. actli, Timişoara. 
~ Depozit general: Arad, Piaţa bdrassy Nr. 13. (Palatul Minoriţilor). 
m9 Şef-conducător: Weinb6rger IEde. . . 

. fila In fabrică sunt aplicaţi 1200 lucrători. Catalog gratuit şi franco. 130 filiale în patrie şi striinltate. 

rml~ ~~ ..... ,;~ 
.• 

• 
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Schmidt Janos succesor Schmidt Ferencz 
institut pentru ridicarea altarelor .n 

~--, Budapesta, Kobanyai-ut 53. ~~ 

Pregăteşte: altare, amvoan~, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament biserices~ în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile, 
Se recomandl ca specialist, de Munchen la renovarea alta
relor vechi, Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 

primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 

~==p=re=t=on=·=m=Od=e=ra=te=.==========c=on=d=i~=i=m=vo=ra=b=ile==de="=PJ=atl=,= 

.. 
• 

~~'~~~!:ii~;~~ ., 1', 

. 
Garnituri de Îmblătlt cu benzj nă ~ş~. 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz .. 

Constructie de mori: 
mori de rîjnit şi măcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa
duct, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabiie, garanţii desăvâr,ite, Lămuriri specialiste, pro· 
ie~tuieli şi preţ,curent se trimit gratis şi fran,co. 

Societate pe acţii· pentru industria tehnică de maşini. 
l'\<fu~zaki. ee Gepipari Reszvenyt.â.rsa.sB.g-, 

Budapest, V., Alkotmâny-utca 25. 
Reprezentantul pentru Arad ~i provincie I 

atel~~~~~~~2;~ ~~\'ini 
Arad, (Hal-t~r) Szentpal-u. 1. 

. ':..',.; ~~ .'~" 

AFLI LA NOI 
cel mai bogat asortiment de diferite articole 
cu preţuri ieftine. Vizitează negre~it prăvălia 
noastră unde vei afla frumoase lucruri pentru 

DARURI DE CRAcIUN 
ARTICOLE DE GALANTERIE: 

Mese pentru flori 
Mese pentru fumat 
Rame pentru fotografii 
Ettagere de tot felul 
Garnituri p, masa de scris 
Garnituri pentru fumat 
Machete de teracotă 

Vase pentru flori 
Bibelouri 
Cassette în colori 
Articole iaponez.e 
Bricege 
Aparate de ras 
Artificii 
Lampe electrice de bu-

zunar. 
Cofere 
Corfe 

Săculeţe pentru dame 
Portmonaide 
Necesaires 
Articole de toiIettă 
O~linzi de tot fel.1 
Articole pentru turişti 
Bastoane 
Articole de lux. 

BIJUTERII 
de loată categoria, 

lanţe, cercei, ace,. 
COLlERE 

cu ametist in argint 
»ANTIK«: 

bijuterii moderne. 

Trăsurele pentru copii. 
- JUCĂRII.-

ARTICOLE DE MODA:' ", 

BLUZE 
ROCHII 
JUPOANE 
COSTUME 
PARDESII 
ŞORŢE diferit~ calităţi 

RUFE DE DAME 
JACHEJE 
PALTOANE 
CHERETE 
BONETE 
JABOTS-URI 
CORDOANE 

EVENT A[~U:: 
PLEDURI 
RUfĂRIE DE TRICOT 
CIORAPI. 

PRODUSE PROPRII. 

ARTICOLE DE 
MODĂ" PENTRU 
BĂRBAţI, - CĂ
MĂŞl/GULER~, 
CIORAPI. ;eRA· 
VA TE, BATlSTE. 

MARE ASORTIMENT DE GHETE . 

Marca: «8ALAMANDER«: cea 
mai bună fabrică de ghete 
din întreagă lumea, pen- • 
tru domni şi dame: Cor. 
16'50. - Preţ de unitate I 

Cor. 20-50, 
Marca: »MARA{(, ghete 
pentru domni şi dame, 
sistem nou Cor, 13'50, 

Ghete pentru vânat şi . 
turişti. 

Ghete pentru patinat şi 
săniuş, 

Ghete pentru dans. 
Ghete călduroase de casă. 
Camaşine. .< 

Galoşi şi şoşoni. 

KAUFHAUS M. BRECKNER 
Hermannstadt· SIBIIU. " Nagysze6'en. 

.. 'o. -o' r ,,- "- , .. .-- - --', .-"" ' ~. ~- , ' 

"TRIBUNA" INSTITUT TlPOU.H.AFIO NlillIIN tU DONB. -- ARAD lUl. __ ~. __ 
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