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mănunchi d~

d('la universitatea din Budapnsta.,
nemuJFmliţi ClI modestelo presLaţiuni litemre ale "Familiei'" bunului (osif Yulcan
{lOI1WS(" inzC',stra ti Cli U'Jl ma ro C'[l pihd rlo
f'ntllzinsm jUH'llil pc lH) llOU drum; fondl'<:1.ză

din THltpl'ile kn' () nwistă literar;:i. c.onduşi mai întrli ('11 giind1l1 dp a gnll)a În jurul
lor forţele intf>!ed uah- tinf're dp p0 băn
cile univel'siU\ţilor. ,,I.JuNrr!il1'lIr tiucrilor
şi entuziaştilor studf'nţ.i, din scrisul C[ll'O]'â
li~ca Însă apronpc eu totu! fraza lntă, şj
l'oHlanti~mul, se pn'hintă din capul locului
în condiţ ii aş a el e lmuc îut' fI t Jlllnea cetitoarc :--salurată i?i Pll dc proza bătrîne;
prinwşte

cu
simpaLio. El îlH'.f'pC il interesa Îllcchti cn în(:et u 1 şi r()l'curile Jit erilre din H Olllftni,J, dv
rcviste d('la Uradl.'a-m<ln' -

il

unde În(:ep a n'll~ l'olaborrtri pH,tioase.
cari se d('osf'I)('(lll de cele uda. ,.Familia'·
prin acep(l cii nu ,,('ninll din Rluruinţe]f'
redactorilor, ci din drngosLea sr.riitorilor.
Hevi,~t,a prillJlJ răd~kini tot mai puternic()
~i încf'pc să scoată la iypaIă adevărate t.ale-nte literare. Octavian (Toga, Al. CiurlJ,
şi Ioan Lupaş ş. a. In curînd ,-ineşi Agâr-

n()a~tl'e

pntf'rniea.

il

apărut

jumătalP

1« o

YÎ:-;tă l'Omâllea'scă

n'a lucrat atâta )H'I1tru
politice, cât. "Srună
nM 01'111". C-etitorii de] a noi ai acestei roviste simţiau, prin lectura ei, "ca "casă" Îv
dărlllHtH'il graniţelor

l11nnpsc OtHC'-carf', ci lin centru ele l~nde
trd)\Ip S[l \"1r şi Îndrul1wrea pn:0011părilor
int0Irctualf'. JntrB astfel do împrejttrfll'i o nouă rCYlstă in .Ardoal nu put€a
a'-ril lIll drept de exist.cnţă decât punfllltIU-HC îu .';I'n-jeiul CO'I1YIIlgerilor ace':ltora
n(Jui ~i îndrăs1l0ţp, ('uri cucen'HU :â de zj
Întreg tprpntd yjpţii nationale române.~ti.
:\ici e nWH,jp JlH'rit .tI scriitorilor grupati
îll jurul .. Luc(,<.i!{ll'lllul". Ei au înţelos acest.
ghlj:'; al \'I'Plllij 7i ali pns in sCl'yieiul ei ceI
lllai j1l1UTnie mijloc pe care puteau să']
gil.sr<l,'Scă:

rm'isla care tinpa

~ă.

fie

rl'yist~

1itr.rară l'omtmească.

Scriit.orii acc>şt.ia tineri aduceau, cu
~ine o n-otă earc-i deo:sebia de scriitorii ardeleni do până. aci. Ce CI drept "Luoeafă-

Prin .. Luceafărul" s'a răspâlldit în lumra românească nu lltlUHli poezia lui GOgD

biceanu, lUai Întâi cu câtova poezii, apoi,
cu proza-i put-ernică prin care îşi cucoreşt o
repede un loc de frunte în înt,rflaga mişCCtfO

•

viaţa rom[Ulea~<;că de prr-tutindeni, şi în Duf'1l1'C'şti ei nu luai YNleau numa.i un oras 1'0-

cu "ICCPllU,Je ej lloui şi zguduitoare, proza
lui Agârbiccilllll, ('iura. Pllşcariu, Lupa~
ş. a. - lucruri cari Illt mai apel au la bună
,·oinţi.l şi indulgenta cetltoriIor, cum făcea,
.,FalJ~ilia" . - (.i şi (3rigol'C'scu, 1\:. Loghi,
Lu~.hHl.n. \ e)"Oili.l ş. a. }wntru ca pe scriitorn tim ţară 1lici să nu-i mai amintim,
Toţi ;;criitorii t'n llume din România, ClI
foar(e j1l1ţinp eXl'pptiuni, au venit cu drav
la .. LllCI,.drll'lil". p(~ntl'll a r{lspândi prin:
tre miile de c0titori. pentru Întâia oară lP
ArdpaJ. lIIl gllst lit<,rar mai pronuntat, UD

de au JI1 pă.
.,Sămdnăfo/'u'''. (~(1re cl1cerit'lc atât de mult
lllm('a cetit{)(,ll'(' dela noi şi rarc par'că prin
însaşi aparitia lni pusf'se dwstia unităţij
culturnlC', de cart:> a vorbit mai Utfziu atât
dB BllJlt, ele f1'1111108 şi de cu ef(\d. Xi('Î o J'Orui"

toate· raporturile, .şi 111'dcle/1('a.'w.n. numai Îlf t'·plE' bune. Dacă s~
potriYesc la n'E'-O re\-htă cllyintele dini ('Banu, rlired.orul "Flacăl'ei" că ,.la rlOi apar i re /1 n ei re l" is te li te1'are şi ar tisti ce (' 8 f (!
IJIl act politic Î71 cţ'! mrri11lalt î.nţcle!l al cu,râ,ntulni", apoi eic se potriYosc ele sigur
la I'LuGeaIăru1" care nu numai că a apărut
dar a şi luminat timp de un deceniu, ca
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niei o altă n:yistă ardelc<mă de până aei.

mfmfullli. pe oon~ iară.ş numai o sitlg1l1'ă lJU{('l'e e
constantă: gral'1.fa(ill1lPa. Afir:maţia aceasta e Întărită şi de îm:prejma1'ea, C'il plantele ('rese totdeawn<l de-a 11lngn~ liniilor de fortă 31(' gravita-

GeotropÎsmul.
Esperientele lui Knight Ş;
Sachs. - Orto şi plagigeotropism. - Teoria'
statoli tilor.

tiunei.
11lsn;-irna a<:eaJoiota

De Valer Bologa.
E.soo 11'n fenomen binecn;noseut tntunRl·. di
multo p,13lIltc tind să ia o poziţie v01,t.i{Jală faţA de
planul pămÎmtulnî pe care cresc. Cei mai mulţ,i
dintre -<'ctitori vor fi oOOeryat fii-c de iarbă, ('.Q('.eni
şi pomişori, cari au forma unei lulelo sau unui Z
întors. Şi d'ooareoe vor fi văzut adesoa luorul R(''ellt.a, nici nu se vor fi cuget.at asupra lui. Că(',i
aţ\a~i fire.a omului: mai puţin CLl~lo.aşte lU0rul cal'e-l zace mai 111]Jroa.llB. Toomai acest fonomen a
silit p.e mulţi Î'nYăţaţ.i să~i bată capul, studiind
eauzole sale. In p!~rlt.c le-au şi aflat.
Să cereeW!lJl mai întâi toate acele observaţii,
('aii ]e poţi f.ae.e la prima privire, C(\le mai multe
plante tind Ră ocupe pozitie ,,~rti:eală faţă de pă
mânt. Ex(~ţii SI111t, putine, de ex. lianele. Pla.n·
tele cu tendin.ţa amintită, S\LUt ia:răş de două fe·
Iuri: e!\'1'1 cresc vert.ical cu toate organele lor, ră
dă<'.înă, COOOl' ş.i frunze, şi cele cari cresc vertical
numai cu organde primcipwle; rădă<,ină şi cotor.
La toate rădri;CiuJll şi coroiul se d€Svoltă de-a lungulliniilO'r de forţă ale pământului, radial faţă de
('(ITIJt rul său.
Din premisele a<X'-8toa numai o deduct·ie se
poMe :faoe: tendinţa are:1S'\J.'l a p1anteî e cauzată de
gravitatea pă.mântului. Cw:i plantele manifestează
a~!j!l;ă î1Uru.Şirli pe înt-I'eaga ~tlJ1rafată 4 pă-

\'idut~'l geot,rol)Î&lI1ului pla-atde'
pot rezif'ta la puteT.j fowr1e mari, cari \"J't'uu să ]('
sehimoo poziţia. Astfel ~'a întâmplat Îl1 urmă ('u
vre-o eflţÎya ani, că ('r('~ând I:'ub u pătl.ll'R d(' asfnlt, g'1'OM<i.i de V1'C-O eâţ,jYR (·ontimet.ri ni;;te bnJ·C'ti
(~hnmpignon), au rlf't.aşat o putere atât de formidabilă, înc·.Îj,t asfaltnJ ~'a spart. Dadi iarha, pomişorul sau {'Q('f\c'tnul tânî'iT ajll'ng în poziţie OJ'izon·
hdă faţă de !HLpraJaţ.a pămilntulni, ei tind mai intî1! ~ii se ridice iară.ş n'rti<,al. Fiind în:.'iH pntcl'{'a
oo'J,(!-i a:pasă prea mare, part.ea ('.&I'e stă l'inh actiunoa (>i rrumâ:no orÎzontală, ('.el~'a1t.e părţi Îln",ă cre~
mai departe wlrtieal. Astfel se n.a~ almormitătile
cara(..ţ:eri~tiC'e în formă de 11l1(:l3 sau Z r'ukat.

It

plantci, ele-a ocupa sub

Î11fhHmta gravitaţ.innei o poziţ,ie fixH se nUim(l~t{'

geotropism,
Toemai în

'"

a C!ău1-at. ~ă studieze geot'l'Opi8uml
111 arnănumtele sale, a fost. K nigh(. care în 1806
a fă<'lwt o serie de espcrienţe inileresan1B: E cunoscut, că p111~rea oont.rîfug.ală poate slăbi sau
chiar nimici şi'întrOl'~ gt'u,·îtaţjunea. De a('eea şi
e!!'te gravitaţiulllOli la ecvator mult mai mică dceât
la polii pluuântuluJ. Knight a căutat să nimiooască. prin puet;roo
eentrifugl8lă gr.avi1aţiunea
care mf1nent('!ază plantele. })e un disc r'tl a:"ă
or't·zontal.ă. puse nişte sumint.e. Pe urmă îi dădu
discului o iuţeală rotati".a at.ât de mare, încât ~n
terea eentil.. ifl1ială întrecea cu mult actiunea graPrimul

('.31'('
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sirnţ !Ilai fiu pcntnl. limba românească şi,
o eOl1ştiinţR rO!1lilllpaRcă mai lnrgă şi mai.
Ill""J}()(:a lui X.lorga", nllu îi zice d.
:--pxtil PlIşca1'iu, În Ard('al a propagat noul
cre-/'. ndtllnd şi llaţi01wl aeca.sHi revistă.
('.(1 l'(' il ,n'tlt pJ:jll t 1'0' oola boratorii săi şi }J~
,l('('il p"U'mică !H'l'suualitate a timpulut
nostru. ('''I1"P (' d. X. Iurga îu,'~pjritul cărui;).
n'"ist,l ti lucrat, iIlCOllşbent, chiar şi atunci

(';llId l-a ("olllbiltllt cu o vehemenţă exager,l! ;1.
1n j\ll'l1] .,LuceaHindui·' ,'i'au .strîns în('otni cu Î11cetul toti scriitorii mai de seamă:

dr]a noi şi din Homânia. Colaborarea 1.._
.. Lw'C'afărul'· a ajllns cu timpul egală 01)
1111

[('1 de COl1saeral'c. iar revista un amVON

p0-ntTll toti cari [lyoau ceva de spns şi şti~v
să o ,,.,puie aceasta frumos.
{'Il conflict intern, care părea inevitabil. şi (~Hre it adus cu sill~ rptragereu, diI~
fI'tudea reYL.stei a <11ui Goga. care era 811flf'tul PÎ. a avut dill capul locului caracterul 111lri faze Up transiţie. Hoiragerea dlui
UogH, dp care puhlicnI (\ luat act cu regret,
vit.atiullei. Phl.ll~de se tl~\'oJt,ar!î cu t.impurl r<adiaJ
fată de disc: cotoarele şi frunzele spre centru,
rudRei~1ile spre afaU"tl, în pl'NulIlgiTea razeJor discului, Asdel orÎ'enLarea plaute10r era ooooiţianată
în eazul aiX\.'It.a de puterea (,ffilt.rifu.gwă. Iutr'o altii
eXŢ)orienţă 1ă~ft Kruight. să 3.(>tione~e asupra plan-

tei grm"it.ate.a şi puterea eentrifug.ală în sens opus.
1 h5{'uJ 1'0100 ve () Q.'l:ă. 1!erti('ală, Fiin.d sămânţa astfel »itunti.i, încât gra\'itoarhmca şi puterea oontrrifug'ilJă ~ă aibii a('{'laş f"fec<t mohalli(', planrba se des\"oIta Mtfel: l'iidiiciua l'Ipre afară inolinată cu 45°
în jos, eotOil"UlI<I'l'e CE'lltiJ.'U, îm.di1:>at tot atat în sus.
Cu cât, (!l"(,'.'t.ca l'otatiU'uea~ şi cu ea pu.terea contrifugală. eli atât mai mult se apropia poziţia plantelor de orizo'llt.ală.
•
f) ul,ă Kl1ight nime:ni n,u s'a mai ocupat cu
problemc<le g('OtJ'olli~mltlui. Abia pe la 1873-4
S(l('h.~ reolllil fir11l ex'pe'l'ionte1or. FoJooj un aparat,
numit chinootat. pe ral1'e îl pU8e ~ă l'otcze !Xl o
ax.ă .oriwlltală ('a la a lui K'llight.) cu o iuwa1fi
Ullluma,lă (o rotire în 20 min. '). Astfel puterea
<'i"n{l'ifnp;aJă nil sliibi graYÎtaţiulloa, evita. însă
o a('ţi nne nnilateralii. Pană eiinfl de obicei toate
S('!lni'nţde, fie e](' sub inilUffiltkl gnwi tati unoi , fie
suh ee~'l a puterii contrifug'wle:. în ('reştere lU311
toate o pozitie u'llifomnă, de ex. vert.irculară oriz<mt.aIă, radialil. în('lin'ată sah 45°, etc., în 'oazuI]
:le ~ atil plarIl tele (,l'(\ştonu de tot noregwa1, î'n sus,
1.11 .108, 1a drea:pt.a, stimgn, ÎJldinate, după OUJll
fn~ese 8!Şf'..zatil sămâIlţ,a, a~1l'pra căreia nu acţionus-e
o pu1m'o u.'nifor,mu.
~ l?1nl: toaoo a('ostea l'ei~e eă phlill t.a nu-i Î'n starf'
sa dIst.mgă o putere de aJ.t.a, fie E.'!\ gravit,aţiu1H.~a
sau puterea ce-ntrifugală.

*'

''Upq

1'4'.,

..

~.

"

.

Pag.2
J

"TRIBUNA-

21

D~mvre

n 191 J

pra socotita do toţi sprijinitorii revistei C;il,
l'eva tE.'mporal. ~imeni nu s'a d·epărtat do
t'e"vistă; toţi au rămas la locnllor în aştep
tarea mlOr vl'mnuri mai favorabile.
Ri
, vrenmrilc a.celea au venit! Frămant.ările mai proa.spde alc vieţii noastre puhlice le-au accelerat. D. Goga, care a fost
lut('1l1cidorul şi sufletul "Iju'<.~eafănlh:V"~
s'a îlltors la n~ehca-i drago.st.e şi începând
('Il 1 Ianuarie lBl~, nsa se află din nou îp
fruntea, revistei, de astădată ca director
al ei, având pc l~îngă. sine ua comit&t constrd Mor din l-t tovar[Îşi de principii.
Lu,'C'aHirlll il. ţinut. dela apariţia lui 11"'cuntenit :;ă, serveasca cpa, mai lnare idtW
JJ1ltinnalZt il vremii. Acum mai mult dedH
oriefmd, l'l işi dft soama di are să. fi-o nu
at<1t un ,.magazin de lncru/'i distractice··.
ci un filuriLot' de conştiinţe. potrivit, împrejuriirilor şi marilof nevoi a0tuale. De
aceea dela ltllLlI nou Îuainte "LueeaJă,rul"
se prl'i'acl' in /'(,1~Î8W săptăn/ânală care YB.
imhritţişa toate prohlenwle vieţii lloast,rg
naţionale, atât sub raport Qultural cât, si
,-;l1b raport politic. Prill această notă dip,
ILJ1nrt caracterul gonuin al rovistei se .schim.
hit numai la aparenţă, căci sub politi<;ă ea
11U inţelege, luVta. Jţ vorbe cu uuşma.nii.
I:i tot ce poate interesa viaţa NPamll[uÎ 1/0sini Sllb toate I'oportutile.
AdoptarC'a aceasta la trebuinţele vremii a fost o nccisiUtte naţională do prima.
online. Il! aclo\'ăr. dacă. cercet,ăm viatOl.
noastră românească din această ţară, gă.
sim că, Jn afartt de ziare, n'avem nici UD
orgun eure sţi. trateze problemele mari, ale
vipţii noa,:.;tre. Ce fae ziarele noastre s'aJ'
putea zice di e numai p-cniru o zi, căci a(~('stf\a nu pot trata problemele mai ştiin
ţific şi m,l! -sistemat.ic.
Prntrll a~~easta.
H(' trebuie () re\·istă.
Dadi. privim CUlll lucrează alţii, vedem
că <lpr()apl~ toate partidele politice din difnrit('h~ ţ,Vi i.]i au pe lâng{t ziarele lor cotidiane şi câto o revistă în care t.ratează.
Tllai tNneinic ehestiullile. ~'avcm decât să

ne uităm în ţara nOaţ3cră la partidul lui cclQr căzuţi în neyoie, şi a.şa mai departe.
Tisza, care n'are numai o serie de ziarE:< Din oont.ră, face politicianism omul d.
în frunte cu "Az Ujsâg", ci are şi o marQ stat pent.ru care întărin:a situaţiei, polirovist,ă "A Fjgye16" pe care o conduce întice sau altfel, a lui sau a partjzanilDr lui
suşi Tisza, - sau la francmasoni, cari al)
trece inaintea datoriilor lui căhă ţară, si
pe "A Vilăg" şi lângă el revista "A XX- care credo că e permis ca interesele d9
dik Szazad". La noi, Wlde lupta politic~ partid să treacă înaintea celor naţionale;
e într'un stadiu destul de primitiv şi undi# aceIa. ca,T(', lipsit do bllnăcrelli1.lţă şi d"
~e mai crede şi astăzi, că cea mai înalt~.
ruşine, nu se sfieşt.e a-şi schimba convinpolitică naţională e .să repeţi la zece adugerile ori de câtE"> ori prin aceste are cev~.
nări poporale aceleaşi discursuri cu argu- de cflştiga.t."
mentaţie răsuflată, o astfel de armă nu
O .,politică bună" ca cea de mai sus
există. Se pare că conducătorii nu-i SiIl~t.
\"]'811 sti facă şi să propago "Luceafărul"
lipsa .în m.ăsura aceea mare în care i-o
Pl'in noua sa organizare, şi la aceasta lsi_
simt atâtia dintre glotaşi, cari cer cu in- vor da concun;ul toţi ;scriitorii de aici Si
zi~tenţă o revistă şi cu caracter "politic."
din ţară, cari înţdeg rost,ul "polit.ic" al.
Această.
rev-1;sUi VTea. să fie
îD lit0raturei şi rostul cllltural al, "polit.icei"pa,rte "Luceafărul". El nu-i va face con- In forma lui cea nouă ,.Lueoafă.rul" va fj
curenţă. sub raport politic, nici "Rct'istei
o revistă tot, atât d8 indispensabilă preopolitice .1t litc1'llJ'C" din Blaj şi nici ,;Na- ţilor şi jnvăFdoriJor, C'[l şi iubitorilor dQ
ţiunei" dUl Budapesta, a căror politidl
literatură, căci revista va illlbrăţişa toate
naţională siderală o ştie aprecia din belpl'oblLmcle 'Utile :~i frumoase ale vieţii 1'0şug. şi aceasta din simplul motiv C;J:
m{weşti întn~gi.
;Îllţ01f'glB sub ,.p~litjcă" cu totul altceva
deeât ae-est.e două reviste fără cetitori sj, ====-=,~-=~======~---===========---fără răsunet in viaţ.a noastră publică, după,
Nesocotirea sărbătorilor româneşti. Ptt ziua
cum şi ,sub "literatură" înţelege cu totul de ieri, z·iua sf. Nicolae, a fost convocată "ta Dt'Jt,(J,
alt-ceya, decilt atâţia providonţiali de aj. congre-gatia comitalului Hu.nedo-rii.
noştri, cari cund z.ic ,poet"
cred că zic:
Indată după de-sch iderea adunării, d. Dr. 1 tJ-S,1'
"de5<ereeraC, ia~r când z,Îc "polit.it~ian" tin Pop. advocat în Deva, a adnsat pret~ct'Ulu4
'
cred că zic "izbă,vitor de dureri na.ţio o energică interpelare, protesi.ând împotnva n,t- , ,
8ocotire/: sărbătorilor româneşti. intr'un comitat.
nale:'
in care locuiton'i români alcătuiesc 90%. aZe poD. SpifU C. Huret, fostul ministru al pulaţiei.
instrucţiunei publice, zic-e Îaltr'un recent'j,
Prr{edul s'a scuzat că convocarea p6 :a-i de s01'articol a.l d-sale: "Face politică bună şi Mioare n'a fost inte-nţinată.
1
klositoare ministrul care munceşt.e cint
Majorita.fea ungurea.scă ~'a n.ulţumit Ctt răs
stit. ca ·să rezolve greutăţile administ.ra- pu.nsul p r e f 9 C t u l u i . . .,'
ţiei ce-l este încredinţată şi pentl'1.l a mări,
*
în ori ce fel, buna stare a cetăţenilor, fă.ră
nBud. Hfrlsp" - tr!utnf'eazA.
ca să se preocupe de propria lui situaţie; In sf{lrşit pajura Maghiarioi-Mari a găsi~
omul politic, omul de ştiinţă, filosoful şi dovada sdrobitoare in sprijinul liberalissimplul cetă.ţean cari aduc concursul lu- mului ungu'resc. In Rwsia - spune "B.
minei lor şi muncii lor pentru acel aş scop:. H." - Românii au o soartă neasămâna~,
fllantropul care caut1\ să aducă pacea şi mai amară decât în Ungaria: n'au nilCi UP
buna înţelegere în patria sa; preohll ca.ro. aşezământ cultural propriu şi n'au decât
aduce mângă,iero, încurajare şi sfat bup. un singur ziar, şi acela redactat de c-en__
_____ ____ !L±__
_.~-~ -~--- ~
sura nl'sea,'lcă, Adeyărurile aceste "B. H."
Teoria a:r fi bU'Ilă, 'daeă n'ar fi - rea! Cum le găseşte într'un articol elin ziarul bucuCum am amintit mai SlJ..t3, Însu.şirea pJa:ntei
,de-a lua o poziţie oaroş-<care ffilb influenţa unei s',rur putea e..'\.1pli:e.a pe calea a.ooa.sta fenomo1lul, că l'cşt-ean ,;Cniversul", deşi putea să le cuJmteri (in llJltrrră exclu8iv gravitaţiunea) se nu- organele n~8Itiv geatropioo ee desvoltă tocmai
meşte geolropisln, l-'lantdo în majoritate cresc
invers acţionălrii puterii Dumroohet, ]'raMk şi noa.scă de mult. Ba suntom .siguri 'că lQ .
\'erticaJ, SUTIt ol'lotropice. După cum direcţiUlnea SaollS au stabilit prmcilp-iul COJ.·ect, că gootropis- cunoaşte de mult, Întoomai cum cunoaşte
e opusa sau în aoola.~ BelLS eu gravitaţiunea, avem mul e rozulta.nJtla unei puteri inhereute plantei, şi numărul disparent al Românilor în comde-a fauo cu orglllle negaku sau posiliv geotro- care hwrează sub i!Ilflu.enţa gravitaţiunei. Gravi- paraţie cu cel al Ruşilor. Ştie că lf1 RUSLa
plee. Segatiyo nu sunt numai ootoa/te1e, florile ~i taţiu:nea au-e dooitm rol, deşi foarte împorlta!lt,
unele frunz{) (la porumb, liJii etc.) ci şi unele totu-ş numai secwndar, e un faclor menit să irite Româ.nii nu reprezintă doar decât un sinrărăcini aoriene, ca de ex. ale av iooniilor; pozinumai f~ti'lţile p1mtei, să le îndemne la lucru. gur procent în populaţia totală, până când
ti ve sunt cele mai multe rădăcini. Contrar ortoIn t,impul mai nou s'au făcut sturli:i pentru în Vngaria ei dau a cincoa parte din potropil'flmIlui e plagigeolrop-i.bvmul. Pla.gig~twpice afla:rea 001l2lei prim.are. Th.a natu.raJ. ca botaniş-tii pulaţia ţttrii. Adevărat că Ungurii dau.
.'Omlt toate acele organe, eari stau vmtieal dooau- să caute o anaJ.ogie la simţul statie al a.n.imalelor două cincimi (socDtiţi aici şi pe cei datoPl'a sau sub coaja pământ.ului, cum sunt cele mai (vezi "De-ale 'IlAturei" IV). NOIl1 a susţinut, că în
vorbamulte f.r:tulW, 0rengi mai mioÎ, cari atunci sunt p:rotoplasma plam..telor trebuie să fie o materio riţi "industriei maghiarizării" împrejurarea aceasta al'
În repa~, când axa 1<Yl' formează un unghiu cu de o grewtate specifică mai mm-o, care prin greu- lui Bjoln,g-on),
verticala. Organele unor plante (rizome şi stolo- tatea Ba dă di!I'ectiva la doovoltarea plantei. Ne- putea însă să. le sugereze în~rt:barea:. car~
n'O) au o îneli-naţie de 90° faţă de verticală, au dar mee şi Haoorlaruit, stud~ind OOQIrÎ.a luâ Noll, au ar putea, să fie iSoart.a Romamlor chtar
aşa. poziţie oriz.oott.a1i1, sunt tru1ll'Norsal geotroarnplifioot-o, statOlt'Înd teoria st.artoliţilor, crure e
pice.
cea mai verooimilă. Ei SUBţin, că grăunţele de a- în acea "nl',agră Rus ve" când număntl lor
midon (seroboală), cari se află în toate organele m' fi pe jumă.tate cât al Ruşilor?
*
Kuight $li llofmeiater au căutat Bă eN-plioo vegetale, sunt acele <Xmpuscule specific mai grele.
Are curajul "D. R." să-şi puie ÎntregL"OtrO!pi"nlrul :pe cale meThauiea: planta săvârşeşte Deşi nu e încă dovooită, ipote-2Ja t.otuş e destul de
barea
ac.easha?
,l
mişcarea sa în urma atra.,eţiunei uuei puteri, caTa
Vffi'os.irmilă. Viitorul va arăta, d<IWă se poate accepta
-
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rolul p"'incipal.

00 axiomă.
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b
er t DOb0, ~
giuyargiu, Kolozsvar,
Maty6s kiraly-t6r 11.

{Telefon 842}.

fost prăvălia Husznik. (Telefon 842).

•

Preficând şi asortând de nou magazinul de clasornlce ,1 gluvarlcale
1~-.'.c_!W~ al lui ~ Husznik J6nos ~

ti continui eu·C==
Mare deposit de ciasornice şi giuvaere şi articole de argint veritabil şi de China. Mare atelier de reparaturi. Ochelari se pregătesc
după comandă medicală.
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Relatiile dintre România ti Bulgaria. Duministru al Roonâniei la Sofia d. Ghica, rostind uu
aC.(1astă ocaziune următoarea lll{}(,·uţ.i·une distre reminecă şi 4 11. remis scrisorile de acreditare noul
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gele Fer-dinmd:
Nu voi SplliIle cii voi pune toate silinţele mele
'pentru a rugigura cea mai bunli. flltvârşire a mi'Siunii mele. A<JOOs1ă formuJă, ori cât de uzuală, ar
lipsi aci de a fi adevârartă, de oarece nu pa;e B
fi de trebuinţă nici o chel<tuială de energie şi nici
ue-o sillinţă. CaJ~ de urmat este paru1:ru mine, ca
şi pentru preuC('l('tlorii mei, tot artât de uşoară cât.
!\i de dre.aptil pentru inreţineroa relaţiunilor celtlr mai cordiale, precum le impune tradiţiuneB
şi intere;;cle bine înţelese. A{'.eaBta nu eflte o lJaX(,jnă nici nouă nici grea; este .orba de a urme
'pe o cale din fericire trasll pentru li. a'Rigura urllli9J'ea }Y1Ulelor cfc~te ale !lituaţiunii de azi. Zelul de care mii 8imt )mmtleţit, se găseşte Întărit
pl'in aclmiraţiUJloa adâncă pe care o iTh"J[lil'ă persoana 11. Voastre şi prin dilduroasa sim!paltie po
care o merită naţiunea bulg-ară, care este IW
drum dea rc1aliza l'lub impulsul energi-c şi prud<mt.
al regelui 'Său 'llU şir de prog-resc tot atât de re·
pezi pe cât de serioaR{', }l{Jntru a tputC'a ajut.a sar.
"ima gu,'ernelor sale. Căutbd să men~u şi să
MrÎLng cu t rnJai mult {'u putinţ~q, legrllhlrile de inCI'edere ~i do bună yecinătate cltri une.9C ambele
ţ.uri, îndrihmesc a spor a că M. y, îmi ya da spri-

jinul Său.
.Regele a răspun~: Aţi caracteri2'Jlut în t.el'meui
deosebit de fericiti misiunea rm care v'a îifiv~tit
inalta încrooere a suv-eran'Ullli D .. , Imi p:1.ace II
crede în ooe'\'llr că cordialele relaţiuni deja stabilite 'JA1-in tradiţitme ţii prin interesul bine înţ.e
les între cele două ţări, vor oferi o C'i'.lJe din fericire deja trasA. silinţ.olol' şi interesuhti Dv. Iv
miirtllrisLrea simpatiei pe care o arătaţi ealitil.tilorşi prop;rct1ului poporului meu, imi este pJă
ellft ·a căuta (~('Olll EHmtimento]or guvernului romÎl·
llt~g{'. "

•

Chestiunea naţionalităţilor. Dim Praga se anuntă că t'Qnu,lc J, ii t z o W li. anl1upa.t comitetuhIi naţional ceh din Praga că in hma lui Fehruarie 19]2 va merge În Ameri('a uude v·a ţinoa, ls
10 universităţi, conf<~N'nţ€ dE'Rpre situaţia de azj
poporului <,eh şi ~lo"a.e, V a vorbi şi de-spre a;,ul)rirea Slova('ilor din U ngm;a,dowilind 'cum
'toate afirmnţiile cont<'lui Apponyi -despre "traiul feri('it" al po.p(~relor n('JllaghlHre din F ngal'ia
II

eunt

neadevăruri.

00011('le I, i.i 1 Z
din1elui T a f t.

1.1 W

va fare ovj.zită ~i Ţl1'('.ŞC
•

. .... ·"".-·"'..... '1· r,~(;~

Petiţie respinsă. CUl't(\a de l'lli'Hlţie din Budapesta şi·a puLljeat. eri, Marţi, 8{'ntin~a. în ch(>stiunea OOI1t6.Qtihii a:logerii de deputat dela Mohal'.~,
unde a fost .ales gU\'f'rnamcntalul A 11 elr i t s Ti-

'·ama?
}'ţlt.iţ.ia fi

aTut

SOIll'LII toyure.şelur

!'IAle de până

loIeUrrn: a fO!;t ref1pin:-lÎÎ, iar petiţioni';ltii NlTIdam15,250 ('oroa:Jw che-Jtuieli

TIaţi JJa;

*

Demisia Banului nu va fi primită. Din V imla
:.;e anunţă: In {'uriml a(wf.\tei
săptilmîmi Banul
Croaţ1ei va raporta Maj. &tIe despro rezultatul
alegerilor din Croaţia. N ereuşiru::l sa obţ.ie majol'itJ8.tea, - îşi VH prezinta d"mÎ-si!a" care Însă nv

,a fi

primită,

*

Şedinţa

Camerei. In ~edinia de Marţi !l'a continuat di:·!('uţ.irJ; bugetului ministerului de eult.e;
fără să se t('rminc, A luat cu,,'ânt;ul 'Şi ministrul
de culte cnnt.eue Zi e h y earo din nou ·a promis
('ă \'.8 regula {'hc..,~tiun()a congrueÎ preoţimii, 'Nal' lJlmnaj în anul 1913, când va depune ,un !proiect de lege. Pentl'U Lanul yjitol" 1912 congntR se
,-a da, ca şi până acum, ea ajutor,

In .Ş€rlinta de azi, Miercuri, după alege l'e il
lJ1e,mbrilor de.]e.gaţiilor comune, 3'1/1 mtl'.at in dis(,llţia projectului de inderrulitate.
Di<;eutia, potri.it pactului încheiat între gu\"et'n şi partidele 9poziţ.ion.ale ungureşti, a f08t
scurti!. Fie.car(' .partid lai luat parte la discuţ.i~
prin eî"tte un 8ingur orator, curi toti s'au măr
ginit la dedaraţia cii n'wu incredere în gm'ern
Proiectul de indemnitat.e la fost yotat cu mar~
In.'ljoritate.
Apoi s'a C'A)u1,inuat discutia bugetului ministel'llhlÎ de c·ultc.

Scrisori din

Bucureşti.

Viaţa romană

În provincie. - Conferenţa dlu;
Ruinile cetăţii Drubetae. - Ce-i cu
"Lerui-Ler" ?

Pârvan. -

Bucu1'eşti,

Pag. 8
Spirit.ul roman a ellCerit aşa de mull. pe locuitorii Jiferit.elor pl'OVilll'ii, încât ~i erau mândri CI
pot fa<.\{\ (~ova, în orire direcţie, pentru lwma.
Aşa st' ex.plil'·ă faptul efi ideea ],f'lÎllfiinţării imJwriului roman, după clidel'e, ,a. StkjlltI1it l){~atâti
foşti barbari. ispitiţi de strălucirea ,'cchei cetăţi
Papii, difNiţ.ii clonmi germani, N apoleon ~i t,)\i
cei ('.ari au :!.inns '.Klntfi eulmide mRTire, au U1'mărit în viuta lor gÎlTI.1ul deăl reîn.fiinţ,a imJWriul roman, .
... Şi ~mlJt e-i a:<tilzl mult·i rari aşteapt;-i "ft le
"ie împăratuL
.
După a('eastă (:onfel'enţă, d, Pârnm a vOi'hil
d('gpri' săpăturile dela Pompeii, ariHilnl ~i prin
proit'{'ţitmi hlmillo.:.tBC prinelpali'lc munument.
interesante pe-n trn ştiin tfi.

ln Homilllia

4 Deoemvrie.

AJminif,tratilt Oa. ~ei 9Coaleolol' a luat frumoasa
de a imita ,p() mai mulţi bărba.ţi de litere, profesori şi publieişti ·să ţnă o serie de conf«renţe, în sala cea mare a a~tei iIl:8tituţii,
Aseară a vorbit d. V. Pân'an, profesor universit.ar despre viata i'n diferitele provincii ale imperiului roman. Conferenţi.al·ul arată· sunea imperiului in timpul împărţirilor şi rolul, pe care'l
&\'oa în 3('(\st timp Homa. Vechia eetate, care
prin eplendoarea ei atrăgea priviriJe tuturor barba,rilol',. era ohosită, atunci când August docreta
iniţiwtivă

Ea nu mai putea 'produce vlii;;tarele de altrtdat1i şi vrînd, nevrînd trebui să iprUneatlcă la
viată elementele tinere pline de viaţă, cari veneau
din provincii. EtNM cetate se poate asemăna
cu un' .oo·hore, care se u.sudi, lă-sând ca din puterea. lui de altă.datu 1'ii se ridice în juru-i o pădure
p3'C".e8.

întJ'eag'ă, tânără şi frumoasă. Graţie

putemi('ului
Rpirit roman, diferitele provincii erau cucerite
pC\ntru cultura romann mult mai înainte de vremile În cari ne arată ist«.ll'ic-ii efectuarea a-Oe... tor eu('('riri. A'ltfel Spaniu, Galia, Pannonia şi
lt.alia. Negustorii romani du~ră de mu.l:t. acolo

*"

~llllt o I1mlţillli'

rle U!'nlt' 6ima..qn
dt'la strămf'şii il< ':;,t ri Homani. Ruine de oraşe şi
ca.stl'e. ('urî zaC' de nanrri sub stl'!lt111 di' pamÎlllt.
pe ea)'!' vl'{'umrile l-an aşPT-llt ppstp ('le. In timpul
din urmă, graţie stiîl'uin\{,lol' eÎltnn-a hărhaţi fi;)
ştiinţii, l'f'rl'uTile C'ompetcntt' au îiWClput îl se lllt.{>reJ'la de Î1l't'ste l'i1mflşite 8{'Ul1ljW alt' l111(>i culturi;
illf' unui pupor, ('are fi ('lll'erit odMii lllmoo. întJ'('ugă.

A~tt'el de 'cul'ind s'a luat hotiîl'il'pa de il Se'
des.gropa ruillele l~etăţii Tlrubeme. care K(l afla 1'('
lÎlngă Turnul Severin de azi. După C'llm se Anunţă,
con~ilin] ('ull1unaJ !Il !l('e~tui Ol'a,ş a luat, În Înţ,('
leg-ere ('li comil;ia m0111l111(>l1tdor i"tori('(', hobIrîrc-.a de îl in<,A;'!W lm'ri'\rile 0(> {lpOlgl'opare în timpul
cel mai (;("Ul't. Cetatea "e y,~ df':<g:ropa în întrf'gime, cu turnurile-i de oh.selTaţie milit,ll'ă, ('11
bfl~iliea ei. al(' cărei unne 't{' '\'ih! şi azi, ('li stl'anf'l6tei, 81'1'e ll.Cffit sc.o.p va fi 118"\'oie a S(~ face mai mu lt.0
expl'O'prieri. Huini!{> odată desgrovat(' vor fi împrejrrnlite ('u grilaj, iar in jl1l"nl lor f.;f' YU face un
Luleval'{l, ear~ va fi o 'p(){loahă ll1 ()]'a.-Şlllui, unde
f':{' \'ă.d f;\i :lZl ur!lw1e podul1li ll1i Traian, 1mdc Ae
văd şi azi urmele u('1]ni{'lci marilor noştri înaintaşi, (;ari rm ~tiut ~ă R:ivÎHŞ0.3,,<.'ă f;a:pte, ('ari prin
dt'mnital<:a IlOr au ştiut ,~ă B(' impllllu Înaintea
sl'iiinilol',

&!\:mtmţ!l cultllrei romane, cure a\'ea să incohească
HIlii

După cueerll'oo prin arme a pl'ovi11.cihlol', bal'Lal'ii, ui!lIiţi c!t' noblet.a reprcZE'ntanţ.ilor Romei,
nutl'E'au un singur dor: 3eelll de li se put-ea şi ci
1l1Îmdl'i l'U et>tiiţ.enia romană. lneetul eu încetul
ÎI1('(']\ :J primi formele ('ulturei romane mai întâi
{ru.ntaşii, d-jj:)j şi P~)porul. Sillgura cLasă CfIl'e se
i !Il,}ot I'l ;('fI f'opiritulul l'oman E'l'ilU pl'('()ţii, eari ÎJ;li
,-edeau illUC'Jlinyată situ.aţia lor. In dorul lor de a
,.;(' manifcst.a ea Romani, aceşti straini câştiga.ţi
lWDtru idC(',l romană, Rlivf~l'Ş('au acte de un ero·
i-'il1 ,,·'('dnie de vl'emurile glorioase alc Romei.
C(~€a,c~e ad<.!yliraţii Homanj 11U mai erau in At.are
i'ii ~1'lvill'şel;S<'ă, săyâl'şeau ei.

canil în Roma spiritul deeade, a{'~ti pl'(wiJ.l(,juli romall iza ti ţin [lprinEă flacăra dr.a.gostei fatll:
df' gloTia tr{'('utului romam_ Singura lQr dorinţă
era de a lî~~:le r(l('uno.a.şt~ acolo, de unde yenml
luminn, meri.tf']e. De aceea, cand Roma nu &' maj
poate apăra, când nll'şi mai 'poate apăra p1'o\"inci ilo, aef'ţ'ti provlnciali luptă ei în eontrla barharj]n!' şi luptă ca reprezentanţi ai intregului imperiu, fAră Il le tr('{'.(l vre-odată prin !liind idee1\.
de a S€ sopara de Roma,
(~ând ].a

Roma

mişool'ea culturală

decade -

in lnt{'le;ml di Roma nu mai 'j'\utea produce per~alităţ.i culturale mareante pI"oyincialii ro·
manizaţi în('q) ei să luc!·ezc in spiritul cult.urei
romane, să dt'!l opere de ,·~aJo.are. Şi după Cllm
pc tronul împihatilo}" s'au urcat împi1raţi cari nu
erau Roma.ni, t'um a fost Traian, carii era spaniol,
cum a fost Adrian, Diocleţ.ian şi altii, tot. Mtfel
şi în PilItură şi literatură vedem ridicându-so :])1'0vinci-ali, (".ari veneau Ia altarul stri1vechi mI toată
{':urăţ.enia

*

Şi uite (~llln

tîlrziu, dilnd madc bogate.

\'J'8IlW,1 \·iI10 "ii lilmurOUAPă multI'
dlestlllnj înyoJnite Jlitnil aCllJlla in ('(>1 mai doplin
ÎntllTl('l'ee. t:'e eunoa·ştf> di:-wlltia c(> a avut loc în
trCl~ut Între invăţa ţii no~tri cu privire la cunoscutul ,,1A'l' Imparat" din l'-olindeJe n(}nstre. 'reoriil(~
in priviJl ta orip;ine.i <H'('Stui ('llvilnt all fost rlin
(,c]E.' mlli dcoscbit(" ('eUH'(' fi:~C'ea ('Il filologii fin.
l'('('urgă la ajut{)),lll f~mt'R'zici, era şi fa:rtul că Îrl.
dO(,lllJwntele Boa"tl'!' nu se întîtlnea ni('[liri acest
nUllle de "l,pl'''. 1:nii ajulJ~{'ră In ('r('dinţ.ac'ar
fi lin mlIlw ÎlIlj)]'Ull1llt.at d(>!ll dif<'Titl'l(' po·poaro
('1\ ra ri ,am venit În:ltiugt-rt>,
Xn de mll'lt Însă el. g'<',lH'ral ~iistllr(\J a !lo.<;<>(j!Jt'rir, intre duc.urnentele unei moşii din Oltenia,
un dO('11ment dt' pe la l'jGO. ÎIl care, fiind yorha.
de ho(a]"('l(> lmf'i mo!;'ii, 3.c('ştea Ş(' fixeaEă rlda un
hotar Oal'E'e.!iu'e .,până la brazda lui IA'r 1mpărat.".
An)!I1 a:;t{t'l ah'flLllt în do{'uH1ente aC{'Rt nunl("
care, JU1)U pă.rerea etl11O&<'iîtorilor nu po.ate fi det'ât al împăratllllli Galeriu.<;, caT(> Il mnrit în Daeia, la cet.ate.ll ak ci"îr(,j Ul'll1(' ~e \'ihl şi azi, ae,o]o
und(, este 5atul R(~(,lI. în Olteni.a. Dat fiind faptul di d.f;{'UIl1f'ntlll vorheşte dp o m~ie aflătoal'f~
În apropif'l'pa ·;l!'(',~tei local it ii. ti, dată fiind apoi
îmvrejural'{~ cii Galcl'iuR !l fn-st împl1r,a:tul 'Care
a murit. 3.0010, am a V(\a o indicaţ iea::>lI!jll'a or.iginei nwneluî mult distinsului 1...<'1'.
Fire:;.te, C'hestia rămnnc încă dl'.sehi1\ÎÎ şi poatl'!
dis('uţJ;a în .1urul fOi ya Jua i3.ră~i pl'oŢH)Ttii, dupipllb}j{'arf'll dot'lln1('ntului de ('are am vQrbit.

Corespondent.

sufletului lor,

-------------------------,,--------------------------------------~------------------------------
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cu cei viiu,

d. Vasile U\)ldiş şi-a. l'ocunos-

patC111itatea artlC'olului unguresc c&

1'a. Închinat contelui r:!'isza, dar zice. nu
•lcC';sta este păcatuL ci că noi ne-am fi folosit de acel articol spre Închcgan'a legiiturilor ce le-am fi avtmd cu contele Tisza.
Dânsul a fost 'victilllil noastră. care
inconştient a. SC'Tis t,oate. nUc le-(I scris,
şi articolul lui rIljsza şi ,.Hostul intrigilor"
,\1' fi fost interesant si"i mai spun{t c{l. ciw~
l-a inv{tţat să eiulC'<lscă 1I1l an de zill' efd
şi-a dcbitat el. Yaitla &, 1l0zdril.y{miile sal6!
t~U

articolul

llngUl'l'SC, ~i

chiar !S~t le

l'Ppro-

ducă în

organul său .. Homânul". drept dovadă, că stau cu contele rrisza Îu legături
de tradare de neam . ..:\ rămas dator să-si
ilustrt'ze şi aceasta inoonştienţă. Să spe·
răm însă că va urrua şi ace:lsta. căci scopul sfinţeşt-e mijloacell'.
Ori I);-<;le adeyărat, aceea. că d. Goldi.~
a fost un inconştient. pe care 'l'~m purtat
noi de nas să scrie articDJi perfizi şi 1'an)
sedus să justifice chiar şi alegerea de episcop a. unchiului său Iosif Goldiş, Îl)
casa eăruia a crescut d. Vasile Goldiş, si
atunci naţia rornfmească a ajuns sub (',011ducerea unui om eare nn ştie ce fRet>
şi acum s'a deghizat în vrăjitor, care ghi~eşte gânduriIe trădătorilor; ori este lU1
~onşti€nt maculator care işi bate joc dv
hunăcredinţa oamenilor, uti figura docet.
D. V 11Sile Ooldiş îşi faco în Nr. 2(-)7 D.
.. Homfmullli"

mărturisirea aşa:

"Al·tieolul "C'-<mtel(' Tisru; Istvîin" .incH ram
serios în ('ca mal JX'l'fectă bună credinţă,"
"Ca să spun însa într('g' adevărul. trebllie sv
~daug, cii şi a('('st urti('ol l'am "l'ris în îll(elesuJ
unei c01lSfătluil'i, ec am antet 111 a(~ea>ită avacero
{'U părintele R, C'iOl'Op;Rriu, stăpfmnl de atunei
a] "Tribunei Poporului" şi 8tăpânuJ de a('lWl al
"Tribunei" şi eu răposatul Ţoan Russ'll Şirianu,
atunci şef-rod!a.Mol' la "Tribuna Poporului","
"A treia zi du,pă publicarea articolului am
primit dela părintele ~rangra din Orade o scrisoare, în care mă felicită pe ruine pentru articol.
('l) toate că eu nu-l a\·iza~m dei>'pre al1tOl'ul ar ti('ol1l1ui. Scrisoare!!. pa,rint-elui Mangra, în caz da
lip'Să, o pot 'publica. Traducerea ungurească ş
articolului s'a făcut ta sfatul părintelui R. Cio·
rotariu".

Ultima raţie a cl'unmalilol' este să Sfl
apere cu morţii, fa,ţ·ă de mărturiile cel01'
\'ii. D. Goldiş a ajuns la. aceasta ultimă
raţie, când a· fost silit să-şi rec.unoască pat,erniiatea arlicolnluj împricinat. J[orţi;
nu pot protest·a, le poţi pune în socoteală

ce vrei.
Dacă. 11' ar fi dat,e premi8ele machiavejiee ale dlui GoJdiş atunci aş zice, că îl înşală memori~, ori va fi o greşală în persoană, dat,e fiind însă aeele premise zic:
că d. V. Goldiş cDnştient a inventa.t şi povest,ea acealsta, că şi-a scris arJicolul ,.îl)
inţelesul unei cODsfăt.uiri" ee ar fi avufo
eu mine şi cu }'egretatul Rusu Şirianul.
căci eu habaJ.' n'am avut despre apariţia
aoolui articol până când nu l'am cetit tipărit
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gata în
Goldiş

llngUl'eştf~.

a cerut ceva la anul 190J
dela fie ertatul 1. Husu Şirianul în o afa.cere referitoare la d. S. Bocu şi acesta i-~
refuza,t, zicând eă nu e~te stă-pânul absolut nici peste redacţiB nici pe.ste administraţie, ci toate le rerolvă<m- zice afirma.-

ti\' H llSU - in Înţelegere ou Romul şi Mangra. De aici concluzia, că pre.cum la anul
1BOI erom eu stăptmul ,,'rribunei PoponilUl" IrLră de care nu se putea faee la ac<'l zinr IlÎmll; aşa e şi asULzi, zice eL Golcli~ .
Fit· if'rtatul HUSll !S'a scuzat in o afaCt'l'l' ('t] mine ~i Mangra. Atâta e tot. Dar
d(' 6ltp ori s'a făcut şi .seri,s în ,Tl~ibuna"
f{tril sti['('<1 :'ii Înyoirf>(1 mea. chiar contra.
mea,'o :;;tie 'd. Cioldiş care pe vremuri îs~
plasa lillPr şi independent articoEi in ,.rrribuna". nrldea chiar direcţia foii. Adeyărn!

(' că fiU ;'l1n a.vut part-e de sarcini, iar
dt' stă}l<bil'f', intre cari şi d. Yasilo
(roldilj, s('[lldat în gloria ce îşi frtCot) ÎI1
.. Trihuna.·' prin scumv condeiul său.
A incerca-fo să. nc toropească cu puterea oficialităţii şi acum a ajun,:;;; să se acopere cu mărturia morţilor şi la vrăji
toria de ·a afla prin cetirea gândnrilor p~
tră.dătorii de neam, pe cari nu i-a. putut
afla în fiinţa lor de faţă. A:plaudaţi amicilor aCE>st nou act mistic al farsei dllli Vasile noldiş.
alţii

R..

Corespondenţă
Impresii dela periferie. -

din

Ciorogariu.

•

•

prOVInCIe.

Invătătură.

H itl /il u,q ÎI/,

-

Ziariştii.

Dec€\IUVrÎO,

SIUH .:iig1H, l'A dacă cele două partide beligenmte, al' fi iplasut(· la distanţe mai îndepărtate;
riL~fil\'lte pl'in adîllH'imile eutărui eătun dc munte;
ori micile orăşele din eâmpi(." o împiici<lTe
multUl' fi fost inehci.atii.
-- Tatii n01 d('l~ V<'l'ifer'ie, -n:îndu-ui-sc 1)l1tinta d(' a priyi luel'urile rlela d(\p:lrtliri. suntem
mai domoli şi la jlldecatiL Viata de oraş nu n(>
.~lll'(',,('ită 11<.'1'\"1i, dcdrt În C'Îltey·a zile pe <3Jl. Ayem
un idol, al nostru p() Goga, dar ne înehillăll1 cu
l'c8ped şi părintelui LU'<'acill, Sllfh·t-cle ll'Oastl'fl
mai 1)\ltin pretenţlD3.l"(" IUU s'au de.sC'ătuşat cu totu 1 din naja l'omautieismullli de odinioară. Impl'I'siile pute-t'nice, ee ni-le~iI trezit pe vremuri
.. Cânt'o mierlă prin pădmi, of, of. of*) - tot
mai 'fliiinuef-«:' înPii şi pe la oe-azii le mai şi cântăm. Heprezenoo:ntul întâa·ziat al unei epoci, atât
de fermecU'te, chiar şi în ultima 111i lii('ăril'e, est.o
Yr-ed.nic -ne atenţia tuturor, De nu a1temm chi:aT
şi acolo în at.mO$ftll'R de tcrl lngubră a unui muzeu de moai;'te ~finrt('>.
X e-am săturat {'U toţii, ehiaJ' şi cei mai -dorniei
de aen5lJ,ţii de atât amar de gălăgIe, car~ unoori
nlll'Nl ('ii apune mai 1injşti~(hHle, ca apoi sa isbuenească eu îndoită JfUtere. E şi o c·hestie d9
bună cl1Ylinţă pentru alfa beti (ferice de analfabeţi] n()ştri re astă '\"l'eme). Se 1s..1)1'Ople anul nou ~
mult am dori, ca cu venirea lui să 'Peară neînte·
lElA'E'rile şi să ·ne trezim iD'semnaţi ca după 'UD
vis urît. O impăcare ('er~m, o imp~.ca~ dn!\tita,
('ar€' sa nu ji~easeă nici o parte.
Hăl'tue1ile, {'(> ~ ţin lant, pe lâ~ă multe alte
J'E-Ie, n~ Sf>n·(>,<l.e ~i o îm-ătătmă de rn.al'e preţ, Oj("li
etel"l1E'le 1f'1l1 ale unlvcrsllhli nu se pot căka în
picioare. AOf'vnrul nu ile poate :t~cunde 'prin farÎRPi:>.m şi Îpo(,l'izif>,ei mai ('-urind, ori mai turziu
se oe"di1eşte în {'.ea mai limpede a sa curătenie,
Zi. (1(' zi, ni-f' dat, )';ă w'dem oameni şi f1a.ptc
rNlu?'p la adodil'ata lDr vaIDare, Ca.d -strai01e dp
11t!l'adă ('u toatelO1'Wallele şi ilartă gigantii
mai
i{'ri: reduşi La ~tare-a fartică d~ pigmei. In foc
se lămureşte-aurul! Fericit aee1. ~al'e poate su'porta până în sfâr'f}it <probele acelu~a. Vor trec&
insă numai cei de- calitătil-e aurului preţios. Ser\'f'.ll,,<'iî acea~ta
itnvăţntmă, inooosf'hi, celor rîvllitfll·i la marire. ale căror suflete f-\ă fie de un
ţ)el'feet purita.ni~m. Nu cuteze nevroonicii 'Să s&
co('oţ.('ze la în!lţimi n€lll1eritat.e, căci cu eât arbo1'('11<, e~te mai irutlt, cu atât e mai expus vijeliilm'

u{'

ne

ne

*) C" joc a.l tnt6.mplll.rli. V tlfSul a.eesta l-a. scris un

inv.
~are

tată

al adualului şefrooactor al "Tribunei" pentru
nUlD&i moafW:a, timpurie l-a Ielpaţ de ma.rtlraj.

şi

numai o bază solidă îl

j.."lOaW

li.

1911

mâ1lt.ui de pră

hllşire.

l~ n

mare

rău

.....l

al luptelor, ee Se dau, e de sigur

.şi afa.{'crcla: ein~tei ziariştilor. Acestor visători
idealişti, d(' multe ori, surghillniţ.î cu nemiJă din
htmea materiaU\, dati·le bună pace - aă'şi distrameîn linişte fortele pemtru lusufloţirea m~
lor în H'şnieB. calc .a 111'ogl'e~ului, Inainte de a l~

S<'rUll1<i trc.eutul şi "iata, dati-va seama bine da
rolul lor: pe e1tt de· iwwmnat, pe atât do ingrat.

".

Invătătorul.
===~_.
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Cronică

din Paris.

Furtul Giocondei în faţa Parlamentului. - Ţă
rile centenarilor. - Moartea unui ziarist parizian. - AtrocitMile arabilor În TripoJitania. Jean Richepin, candidat la deputătie. - Ua caz
curios de infemperenţă. - Apropierea
Crăciunului.

,j

Paris, 15 Deccmvl'ie,
S'iL pomenit in d~mii rînduri în "Tribuna",
curndi politia frnnc('ziÎ al' fi pe urmele Gi-oeondei. Ştirile acestea. ÎnregiMrate de presa tuturor oontinontelol'. sunt incxacte, Nimic, vai, nu face să l'I(i
prevadil regîisil'ea faimo;Quhli portret. C1ne şti~
În ee c(}l('('ţic de miliardar american se va aflIJ
ea în aceste mom(\nte: eiici cl'edintstutul'or est",
('Il hoţul GilWondci s'a întclcs intru vânzarea ei;
mai înainte de fi pătrunde 1X> furiş in rău păzitnl
muzeu al I,uYrnJui. Şi io('('ll. lH'('llsta se ruprol)ie;
dnpa pnl'cl'ea mea, rol mai mult de adevăr, Intru
ad{'vă r. ('\llll ar fi ri;.cat altfel, rlipitorul 'h{onei
Tjsa tIc a ,"e d0..;fnce de Ull tablou aJ ellrui furt
a fo,."t în Jow1.7A'ei şi pn trn de ore semnalat ip
toată ltnJl(~a ~ Ori cu In al' fi, G iocondll dispiil'ut.îi
l'ilmîlllc f;\i trlln('('zii, dllPiî. ol,icriullol" şi-an schim~

V

l

hat 1)('(',1/:111 În glume. Tll ziua de fi D('cemvre, a.
ana 10(' la (',Ull~'l'll d('ljllltatllol' de Iliel inteTŢlela
I'e~l aliupra milUlllatulni tltblnn al 1ui da Vinei. f3 ..
,mol'ahilii 'PHrIamt"ntal'i au l'ÎH ea la repJ'('z('ntarcll
lIlH,i ('()I1l(-(1ii de blbiehe. Vm'oolc de "fpirit, glufllf'lt' MI l'lll'~ şiroaie. D('llutatii noştri au ,lwut aerul 1I1101' ş('ulal'i ('inul nu eRte profewrul aca..,ă
n. ·IJojal'flin-B('ll.lHlH't:t., flllb·""e(·reta'rul de stat
la e]('spăl'tfi mtLll t.1I1 lw~l('-A J'te1nr, a -fost 1nat în l"Î~
de Int<'J'pcLatol'i. Bie-tul om s'a aŢlărat cum Îl ])Utllt: a al'lllwat şi el vina pc "'llIbordonaţi, iar aceştia nu lI\.'llzat Ia rîndnl lor pp alti suhordona.ti
La ae('asta, d. ,1 aurc-s a ,;:pus: ~ "A-şa dar, să n~
înţelegem: toata lumea se s('utUl'ă de
păcate.
Toată lumea a rnmlls Ia loc'uI ('i; numai Giocon-da

(Rî-sete),
[n alt deputat a strigat deJa ballea lui: ~
,,~jă aşteptam e1\ la o farsă a )follei I..i'sa! Ştiţi.
ayt:'l!. un zâmbct, aşa. tpeSllb mustaţă, care uv
anunt,a. nimic bun" (Rî1'letele se înt.etesc), Un al
treilea deputat: - "Am fost S3 vizitez; salonul
pătrat, d'u'Pă furtul Giocondei - ce crede.ţi că oS.1l'
Y3.zut? Ln pictor, cu pletele mari, se răsboia încruntat eu pcnsula. tocmai în faţa zidului und.,
fusese Bronat portretul. Şi ştiţi ce picta el? Porţiunea de zid goală şi c.ele paU'u cue cari au mai
rămas în urma tabloului. Şi mi-a spus un gardiap
că pictorul făcea ('âte zeee se-hite pe zi, dU'j)ă cuel~
,acolea, schite 'l~ cari le vindeaameTicanilol' ş.i
englezilor", (Dnii deputati se tăvălesc), In sfârşit, a fost o halima, lşi uita. omul de necazllri.
cum poat.e! Adaug' că în locul l111de figurI\. ooat9
Gioeonda. "trăluce..şte acum pD1'tret.uJ hli BaltaZlIJ' CasUglionC', zllgră\'it .dti Hafae], un portret
minunat, al cil.l'ui edorit de li transparenţă adondlilă. lat'e \leJieiul iubitOl'ilol' de picturi!,
a 1)leeut."

,.. o statistieă VE' ('a1'(' au puhlieat-o ziarele
fran('('ze, cu priyire La cf>nt-cnarii din toat€ ţările
Aeeşti centenarl sunt astăzi în număT de 7000,
dintre ('ari 5000 trăf"s(, în Bul~aria, Romn.nia ai
Serbia. lată l'{'ij)arţillnea: Bulgaria, 3883; Ro.mâ·
ULII 1014; Serbia 573; Spania 410; }~ra.nţa 21:~;
Italia 197; Au~tro-Gngaria 113; .Marea Britanie
92; Rusia 89; Germania 76: N or\"(~gia 23; Suedia 10: Belgia 5 şi Danemarca 2,
... Săptămâuft accasta a murit la Paris, cunoscutul om politic şi publicist francez, d. GerawtRichard. El se lbucura degimpatii \LIlanimo ,pentru bunăvoinţa, int.eligenţa, 'Şi talentul său. Defunctul a fost directorul cotidianului Paria-Jour-

~'
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în 'Presa parÎl'iană () not.ă eu totul
vpeciaHi. AeCflt organ, după d",rinţ,a fOl'ltului t+ău
.Jircetor. di"i o atenţiune dC'Oscbită mişeărf'i ("1!ltuI'ale şi llrtistie(> din Franţ<a. cuci u. Ghauld·Ricbard a fOl-lt Întotdi'auua de părne cii din toah'
nuanţdc publi{·isti('.(', nuanţ.a 'lI('f':L~ttl inO'biJeu-z~
.mai mult un ziar şi pe cetitorii săi. In Paris, und4;>
.,prosa lu'ordă în generaJ o atât de mare Însemuă
tate literckJr şi artelor, I)aris-Journ-al este în deobşte ('OnHidcrllt <>.a un model al genului, ţii de
8{)C€.H este foarte ră8Ipândit. Şi după moartea directoruJui ei, el îşi va J)~tra nota &a specială,
"$Oprebucllria miilor săi de eetitori.

stiitoare. Nofer-Î{'ita hăuoo tot "inul, Ij)(\ ncru,.,ufhtte_ Şi cum, un aHfd de abuz mOJlstruos nu
avea loc fără urmări organic-e dezllJ.'ltruoa.se, ~r
.itoarea a fo.,t tratHlpfJrtată la spital într'un hal
fără de h-al. A zăeut aeolo douu zile. şi a murit
ori, pe la aprilli'>ul lumâuărilor, victima unei Iă
comii fii!':! de piirl'ehf', eu!'o te înfio~lJ'ă de Ulilă
Şl de de..~gu;;t!
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-ar. {'arc al'C

... Ou puţin înainte de a'mi începe cronica mea
1'10 azi, am cetit într'un ziar de după amiază .o telegramă din Tripolitâlnia prin care se V'Cf;t~te eli
au fost des<'h'porit<l acolo, noui BJtrocităţi comiS{)
de Arabi asupra prizonierilor italieni. Amănun
'tple R1JUt gl'oaznice: un d{·taşam{'.nt de bc~aglieri
intrînd din întâmplare într'o ("asă din marginea
ora.'1uJui, a fost scuturat de oroare văzând 'Pereţii
tuhaor odăilor împo<lobiţi cu orbi omeneşti. He.&tialitatr.a Reeasta a Arabilor, ori cât de obi . ;muiţi
IIUll fi cu faptde lOT barbar<:', trc'ce, în adevăr,
·de orice m!1surii, Opinia publică franceză e revoltată din cale afară.
Un mare <"Qtidian a pub1i(>at ehiar un articol
libcrîndu-se pentru nwmcnt de greoa!ieSe iooru umanitare. care disting timpul de faţă,
a C('fut {'a Halienii să rClprimeze fără milii 'pe
t.'I'uzii serniţ.i a căror mentalitate şi simtire sunt
6U o mie de ani înapoi. 1're-sa francl\ză face chiar
aluzii d~,,'!tnl de strÎivezii la Turcia, dând să se
Înţf'l1e<lgă că aeeaf<tă natilme oe'!,'i zice azi european~l, n'ar fi Rtrăină de atrocităţile comiR() de Anbi. ~e fapt, Turcii nu văd C1J ochi răi be:->ti:llitat('':L aliatilor lor. Ori cum ar fi, ră:-;boiul în gellelC c groza\'; dar eJ devine imund eând el ("l'1te
oompli('at eu Jllutilări pe cât do oribile pe atât
ftO inntilf" ca u<"E'lf'!l. de cari RO fac azi vin<waţi
Arahii în luptele lor cu Italienii.

·~rj.n Cllrp,

'-y-.-

, .. SeJloOil'te ca '!)OOtu1 Joan Richopin,
dela Academia franC'{'ză, Sl'i'S1 pună în curînd candi(!atura la scaunul de deputat. VeRtitul scriitor
a d(X'larat unui zial'ist că, în ou.z de V'a fi ales, po1iti{'a îl va )ăRa totuşi străin . .Te-an Hichepin nu
are altă ambiţ.iune decât aoeoa de a fi, Î-n Pa:r1ament, un şampion al literelor franceze atât de
malmenate azi din mai multe pricini :ale învăţă
mântului su~rior, V'am vorbit la timp de aşa
zi~a criză a limbei frUnel\W de carc s'au !alarmat
acrijt~)rii dorni<ei de o formă frumoaflă. C1rvftntul
JIlI (' van; ţ!"ă!'f'Şti azi în ·Frant.a o mnlţime de
IJ)ubJi('işti ('crtaţi cu sintax;a. acpst.ei limhi în fond
aşa de limpede, de precisă şi de bine fixată.
V inovaţi sunt mai ales reportNii şi în genera]
jurnaliştii câtorva mari cotidiane, cari scriu o
fra.nţnzca8că oribilă. Şi - h1cr11 ciudat - în vreme c'e în Iiomânia şi mai ale,g în Ardea.l ziarele
('.-otidiane se ili1e~c pe zi ce tl'eee a ~('ric într'o
limbii cât mai literară (mă gîtnd('.!'{, la "TriblUla"),
3ie1 în :f'rant.a. 'Se constată o in(lulgenţă conrlamlIabilă fată de sintaxa Iim bei în (~are 'l'lcrie azi
Anatole Franf'e. Din fericire potrivnicii ac('Stei
jitări de luaruri sunt numeroşi şi foarte hotărîţi
• remedia acest rău.

..

.vă comunic tristul eaz de intem:rx:'rantă de
mai jos, fiindcă'} găsesc pe cât de regretabil, pe
atilt de orij.!inal: O doamnă pariziană a tocmit
11lai zilele trecute o scrvitoo.re, de origine bretonl!, In ziua în care a intrat în slujbă, st.ăpâna ei
i-a Îneredinţat porţia ei de vin pentru o lună în4rragă, adiră douăRprczece kile de vin, dl1pă cum
.re ohirinueşte a se da servho.arelor de aici. După
lllasă, doamna din chestiune a eşit prin oraş, Cârrd
• 'a intor>!, 'pe la şase "cara, şi-a aun.at za,darnie
IIlCrvitoarea, de mai multe ori.
Intri~ată, a intrat în bueătiirie; dar s',a, retras
îng-l·ozită în fata unui spectacol de nedescris. In
nlijlm:ml eelor douăsprezece sticle de vin g.oale.
brf'tona era lungită 'Pe ciment, într' o stare desgu-
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... Se apropie serbătol'ik' Crăciunului. Doamne!
se intîlmplă şi anul a<>('s!:a ce s'a întâmplat in fiecare an până a<mm, ~i nu v'a.~ putf'a scrie altceva
decât ce v'am f;('ri~ şi cu prilejul Cră<,iunului din
anul trecut, Cii aspect,n] Parif!lllui se insufletc>;lte
sub suflul Ulll'i exeitaţiuni joviale; (~ă baracele
nCJ-,TU8torilor ambulanti încep a se înşira dealungul marilor bulevaNle: l'ă, TX' ~trăzi, lumea se înînghesucşte în jurul fl('1:'arilor .,e-llIlIC!nţÎ"; că
oehiul e isbit de "trălueirea mai vie a vitrinelor.
eu daruri g-inga,şe de l'erbi:itori, cu jucării de cele
mai ingenioase_o,
Da, atmosfera eal'l' prevesteşte Cră:ciullul e
ac('o:lş în fj('earc an; ca Re r(1)etă la infinit. Dar
rcpeţiroa aee-asta no opr<'tlte oa de a-i simţi apropierea cu un ~l'ntimeIlt de naivă bUţ'lJric? In fiecare an, ştim ce ne aşteaptă do Crăciun, şi cu
too-te uce,.;tea îi Rli vu răm sosirea. cu acclaş suflet
nnu, d{)rnic de impresiile 00 le adllc serbătorile
albe, E ca o dragoste nou Înrepută; nimic din
iubirile vechi nu rămâne in inima noastră şi ne
lăsăm duşi de duioaselc porniri ca şi cum pentru în tâia oarii l('-am j.!l1sta farmecul. Cu un cuvunt reeÎ!ştigăm frăgezimeu şi rujvitatea primului no>!tru amor_ Ai;la si cu .;;crbătorile Criiciulllllui.
Il aştoptăm cu nerăb<lare şi cu drag, îi respirăm
apropierea cu ac('laş sentiment cu care rospirăm
văzduhul proaspăt ce împrăştie norii de ploae.
într'o zi caldă de v,a.ril, Înainte de isbucnirea furtunei. El ne îll\'i{)rează şi ne răcoreşte plămânii
după cum imrbătol'ile cari întret.aic cu atâta gratie
Hl<motonia anilor, ne reÎmprospiitează sufletul,
~:.m 117'.at de grijile de fiecare zi.
C. R. B.

~.

ou af,:Ît. Pe cu.m a rOMlTIOSent că Il ,otat odată~
trebui să rCt~no'a~~ă că a VQtat de trei ori. Vo;:'
să-i do\'ooim că a votat de mai multe ori ~ DUl
aw'm vrom'(l poate că-i facem şi a(lea.qtă plăcl' ,1'
A~m îl sfătuim pe d. :Mo.ldovan să rămi cII;
liniştit., 8ă-şi vaâă de trrobă şi să nu llJInble:ă polmnici injurioll-,,*" eii-şi strică nllimai lui. J~r-...
are f\i1-şi nlU]ţl1me'l·.~'ă sitwaţia sa extrem de .~c
vorabjlă numai olimenilor din juruJ "Tribunei'
are doar le-afă ma.i mare dflcât un profesor doI.
ptf'fJitl'andi'a din Arad şi o şeoa:1ă {'.are ar faee
cinM€ ori eărei capi>t<~l~. l)ontru ce-şi inzult.ă Li·
nmikătmii ?
Şi Î11'Că odată: d. )[oldtH"llIn nu are meI U:r
drf'pt .~ă ('roadă eu atâta gr~U1d()manie eă ci singl
poat() să fie Întreagă" .. Îmiiţa.torimoa din diOG:.
Aradl11ui, f.;ă nu se coJ1,sidcrc saerO:Sllll1d, di-ci J.
Ril~te ~ă-l arurăm tDt mai mult cine lCl..'It.e_ Ieşire
d'Sale .. p(' faţă" ne d('g;ajcază de ori ce cbnsideraţie. Iar d, Of)l<1i~ să·şi aleagă oameni mai pu~in

.. guw·mam(·1H~'!ili" C'Îmd \"oi~te să doved"Ca-~&:"•.•
.,gun'rn-anwntaJ i.~n11l1" n0'3tru,
('tit, despre domnii îllYăţători diu elî('JC('.7.a Ar-aoului noi S1lintO!TI f;ig-uri ('ii ştiu să inţolmgă şi ~ă
3'pro<'if'?e realfue f',(>rvi(~ii pe C'JlTi lp-Rm a,du~ noi
f;t'oalci wmân<:şti, ei vor şti sii înt-deagă ş.i dorinţa noa,~tră rămasă Iwîmp.linită, ciind am >"rut
!'Iă trimitem îill oongres şi membri ai cor'puJu'Î didacti<" în persoana dior Prot.aRie Givuloscu ş.~........,...r
Pet,ru P ipoş, ca ri n 'au voit să primeaS('ă car'
tura,
·c
n. MoI dov an , mi(\loşi.stnl şi gnvernament
nu poate fi i{]ent.J.c en o î'n treilgă OOrrONl.ţ,ic,'_
e nici suveran ll'id altceva. deşi vorbeşte în m
mele lor ca un Ipapă inf~1ilibil şi at()tput.ernic./

A. vorbit Si aripa dreaptă, .•
Vrrmllrilc acestea turburi, "Telrgrafu,
Roman" din Sibiiu, organul earc a. stat)/
tr'lIll permanent rilsboi cu toate com
tph~ naţionale df'pc vrf'ffiuri pentl'\l
rc'iril8 sale oe a gu:vcrnarncntaJiza pol
romflllpască - le socoh'şte proprii, c<J.-i.:r.
masca unui fel de concur.s moral elat ac't»
comitetului în acţiun(·(t sa ndastrl. cond·
nO:ltStr5. Srt facă propuganclă unor jelui icele pc cari le reproduccm aci:
~

irr

Pe

faţa.

n

looif MoldovlUl, învăţător î-n Arad, declară
in IlTul 266 al "Itomânului" pe faţă, după cum
U1'meazii :
"Ce să fa.l', dacă prin dt'oastră nu pot să mă
aleg (dt'pulrd în congrps) recurq la cei ce mă
vreau, fie chiar şi micloşişli. n'or fi mai răi de.r;ât
dvoastră: că Ti-sza ori Mangra tot un drac este"'.
:Mărturisi'rea aooast.a a "naţionalistului" ,lei-

uiat în coloanele organului autorizat al partidului

naţion'al, ne mulţ11meşte întru toate, căci noi atâta

am voit să .'le ştie, că toate voturile din Arad le-a
p'rimit acest "naţionalist" la alegcrea congrosuaJă
dela oamenii lui Mic1o~i, 001 cu jalba cătră Tisoa,
şi bine înţe.les dela "intransingentul" d. Goldil;
ct (,O., oare ne-a făurit o aeuză din faptul că aw
votat pentru d, Aurel Petrovici.
Fu Hingur lucru ne miră. De unde îşi ia atunci
înJră?JrlOala accst domn "il ne facă mincino-şi ~ Do
un(]e? Ori po.ate fiin<ică l'am dciJvelit că totdeauna
a fost guverllamental?
D, hloldovan zioo că numai o sinJrUTă da:tă a
votat cu un oa:ndidat guvernarnental,~în 1906, şi
atunci numai la sfatul tribuniştilor. Ei bine, la,s'
eu şi acosta este un neadevăr în parte, dar dMoJ.do.-an a mai votat cu guvern uJ şi În 1902,
pentru Salaez GyuJa, după cum am,arătat cu un
citat din "Tribun.a POpO'l'ului" de pe atunci, dar
d. Moldovun a votat cu candidatul guvernamental
şi la 1896 când era candidat Jlieronymi Karo?y,
precum dot,edeşte, negru pe alb, protocolul de 'votare (Nr. 787) de pe atunci, pe care noi am avut
bunăvoinfa să-l cercetăm.

Atunci pentru ce zice d. :Moldovan că "Tribuua" iarăş minte '? Pentru ce?.. Din 1896 până la
1906 a v<Ytat mmen cu guvernul, VTea dsa să-i dovooim că ~i mai nainte a votat? Noi ne multumim

,Sunt.em oon1:r'ari principiaTi ai tuturor }e~IN'iu'llilor, cnri în împrejurările uaw nu se .1"
realiza; şi din ac(~st motiv cerom, - nu det-

cuma, ci de când a fost c.ompus, - modifica",
programului nostru naţional, în cru:e se CU'HIi-:
şi pu:ncte, - de ast.ă dll.Jtă, şi poate pentru ,gaf<l.
vreme, - nNealizabile, anume: a'Htonooni.a '. d..
silvaniei şi chestia dualismului.
Sll1ltem adocă de părerea, că e1iminâl
din programul naţional român a(';()()a ce Imn'
acum oste nerealizabil, - mai uşor putem a~
să ne vooem realiza.te celelalte pu"ncte de J>rog'- <l.T,
cari nu supără pe nime, şi cari llU deşteaiptă ba
Dud] în nime.
:Mai '8Ulltem ap()i de părerea, ei dacă rf'duCf'l1l pretensÎlmile noastre politice la min,imul neccsar pentru {l()l1servarea noastră, ca popgr român,
În pwtria aAX'u",ta veche a nOMtră, şi faoom posibilă pe calea aceasta intrarea de nou în lu;ptole
polit.ioo a Arhicreilor celor două bisorici româneşti: am făcut lUCTuJ cel mai în ţel{'!pt iiil politica wmân('a.~ă, pe.nt.ru' ea am închiegat partidl1l aşa, cu:m nu a fost ill în cei 40 de ani din
urmă niciodatil, şi am pus politica rOlnâ.nească
pe nişte baze atât de tari, încât suroesul, dela luptele pmuate cu chibzuială, l'am putea aşepta 011
SigUNJIIlţă matcmatieă .
Pelltllu că ori şi cum să luăm IUClTurile, totl.lŞ
al1'torita:tea în jos· o au Arhiereii noştri, şi vaxa
şi troeerea în Sl1S tot ei! Şi un apel politic, un
glas de ch€ll1l'are, adresat lXJ'POrului romfun din
patria aeea.."ta, ar avea cu totul alt efoot în jos,
şi ar }}rovoca cu totul altă impresie în sus, dacă

--------~~------------------------------------------Oamenilor acreditabili se
plătire În rate lunare
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vând şi pe lângl
fără nÎci o urc~re
de preţ. -' - -
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= Mare asortiment În trusouri pentru mirese. =
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lianţa ei C'ompromiţătoare pentnl
sigenţa comitdului, în nădejdea ca

jntranne mai
maj()r1tatt'a nu vo

Jâng-ă mombrii comit,ptu1ui control afl partii national romfm ar fi somna1t şi de cei şapte

r:'hieroi ai bioorieilor l'omîmeşti l ...
exisUmd "Tribuna",
J';&'<l'pUJl :PfI ear{'~l urmărim totţ.i, dela Y~ădică
mai fi de altă păreu ...
te, u'llul 8~ngur.
'':'I~ă l'a (}pi~d, doară u:ml,
om să t,r:llm ('<1 Hoonanl, Şl sa ne desyol,tam ca
C'elSaee brlilulam deci dintr\m început,
k milni în pat-ria aCE"a9ta, ai eăTei eetăţ.eni buni începesrt Sp dce Ja iveală. ln orice caz est"
t'modi~'('ioşi am fost şi vrom să fian şi în viit.or.
vorba aci de {) aiianţ,ă imorală, pe care
fijJoacole, pentru a ajumge la !'.('DJ), trebuie să fie
leei all(':'loO amăsurai împreju'l"ărilor, cu,ci aJtcum Sllllt datori autorizaţii să o explice.
nu ne l~Pl'()lpiem, ci no îndepiktăm de 8COpuJ. pe
,,'Telegraful Homfm'" nu a avut nici tIP
CRT{1-l an'ro în vooere r
cuvfmt
de rrprobarc la, adresa polit.icei Iu;
A~'lta o pitreroa noastră. Aooasta c dired,ja, pe
arc am dmi 'noi să o iee politica 'românească dda ~langra, cunoaşt.em şi vederile personal o
ale 1. P. S. Hale Metropolitului Meţianu,
lf.l:,
şeful "Tc](lgrafuhli Homfm" aSllpra politi1:' Şi I:lllJlt,cffil siguri, că nu stăm isolaţi cu păre
.ilo n01Mbre. ei 0'10 sunt împărtăşite şi de aJţii, de cei lui Mangm, era numai fire.sc doci
.j ÎlIsomnată pal't<l a opiniei publioe ronu1ne,
să i'4 o ati,tudine, dictatrt de interesele SIlCum Însă majorit,atea e Îndi. şi aooma de alt!! pprioare ale "partidului naţional", apă
I)':ir~ro şi cr0de, că prograanul naţional al part.idwJui trebll.io mmlţ.inut n~t.irbit, în originala sa rfmeI cornitettd national - contra noastră,
alcătuire, - cu toate că W5Ul1l faeem politică flCSocDtim în~rL că ,:l\'}egraful Homfw"
tivisiă. MT pro,g-ram\l} e <1r'Oit lmu:me pClu:t.ru poÎnajnt.e
de a putea aduc-e vre-un serviciu
litica de pasivitate. - prin co apoi so face imcomitetului
naţiolla.l, intr'o chestie absopooiLilîi eooŢlorare4l cpiSOl'J'patUJl ui romi'lll de ambolo confesiuni în politioa românea~ă: fiind~ă l'ut nedreaptă, .a srlvârşît un lucru de prisos
ţinPlrn forurte mult la pr irucî,piul so1iJar ităţ.ii n-a:Noi n'am indroptat niei odatrt "atacuri vetiou5uC ne-a:rn S.UPill! ~î ne supunem l'oinţeî ma- }wnmte şi îndrăsneţ·e în ronlra conducerij
piscUii. şi nu punem piodeci realizării ei, ha l)ar~\idului tnaţi,onaJ Tumim" n{)~ am răs
>
m:a:rg-illlile posibhti'iţii lucrăm şi 11oi. pcn<-as l~l VOlUta
.
' . ~..
f" le '
- rea- pillfi l1u;:l1ai atacuri vcheml'nt-e şi Îndrăs
maJ0r1taţll sa
Intl''a devar

c:

A

I
I

,J

v

at~h'tiL
il Noi nu Îllţdl:'gom adecă solidaritatea naţională

Ş'Ia, cii toţi trcbtw l'lă avem aceleaşi. p1lreri police.lC, - hwru cu totul imposibil la un popor de
C(oi milioaue, -<ci aşa, că ('{\i puţi1lli, ori ('~i mai
Jyuţini, cu pă~ri _cari se d~clx~ ~e P!~Te~lle ~:
or mai multl, ,~a ,~e suplina DH1Jorr1ăţ,1l ŞI ho,arîrilor M-estoia. Şi cum oomitetul {''lmtral al parti.dului naţional romin încă o o hotărîre a majori·
ţăţii, Il conferint.oi poEti.oo naţ.ionaJe, mlTo l'a
L-<>s, _ De :mpunem E;!i IlC('SIj:,oi h'OtărÎri a ei şi rescrilooştt~m în membrii oomitotului pe ropreronii l{\g~l,li ai poporului rOlluÎln din patria uooa·
";~n clH'~ti nnile pol itiee--naţiollalc, pw.xmm i-am
1
R{ au,
, ~
d
. n08Cut Ş1 1ll troout., tot oauna.
uneI,,ooa ce ,
"
oceat
d ŞI
' nu ne ya
rnsll nu Do-a lmlH
<'u piooeea ni.ci în viitor să l'OOltrolt1m f}i 8ă critrial m, - în (',uz de li'P~ă, - ll'0tÎvitatea comî-tebului,
"T,nstutt~llclu-î g~ ilo, fireşt.e, în scopul de a fi
at,H1'roptate. Şi dnvp1u1 acosta îl au şi alţ.i:i, îl au
ti Homânii. Trre în."lă peste marginile acestui
. 00 toţJi aeeiu, cari nu în scopuJ de a indrepta,
pn în 8('.opuJ de a. dl~~crNlita. mi d() a răsturna,
sotciroaptă n(>(~nteni:t} nu critici obiective, ei a·
Cll'curi \-'Ohomente şi indră7illeţ.o î,n contra oondu"1'; paTtidll~ui naţional român! Trebuie să re·
('O 111 1..
' '] e axx".'Iwa, carl.
'lm Şi• su- d{'8fliProb-am porn Il!
hp:sa,u să ducă doeu.t numai la dMtlrăbM~re în
ameod, şi la slăbi'l'eQ şi la d~OOlSidcI'"area part-irogarii în a:fnrăpm dori dnci să inoote odată a1acuri',le în
ra oonclurorii p.artiduJui, împreună cu cer3 fJ şi duşmiLni~]e dintT(l cei de o potrivă ehe~ maţi şi datori să P'I'OffiOW"Z{'\ binele de obşte, pen·
trucă ccrt.elo, Clari !tmăr~ in ima fiecărui RomÎm
cu oontimonbe mrraw, nu a.duc servicii cauzei naţionalo roanime, ci duşmalll:'iJor ei!
•

IWţC

pe cari ni 1('·a adus şi ni le aduce CODduecrpa partidului naţional, atacuri pe
cari ,,'Tdcgra/ul" nu li-a rr:probat nici odată, şi cari în realitate i-se CLlvÎneau lui
pentru politica lui mangrisU'\. pe car..e cutpaz.ă sa o mărturisească pe faFt. Şi de n'ar
fi lume Întoarsă acum la noi, oomitetu J
Ilnţional care-Î eauLă ('u lllmtmarea P"
manţ.;rişti in redacţia nDustră, ar treblll
mc1nc Sri cateriseascrt "rrelegmfnl llomiln"
pentu articDIul srm de azi, cnre este măr
tL1rJl'>iH'l1 pc faFt a. mangrÎsmulul.
Dar fie că-i ya primi serviciile de azi
absolut fărl'i pr<'ţ, fie eri va face cum Singur ar fi logic să facă, jpşirea ,,rrele~ra.
fuluj" contribuie la limpezirea situaţiei.

Scrisoare din Buzan.
BuzeuJ. -

v

w

Limbajul acesta e foarte elal' şi nea,contribuie la. Jimpezirea sit.uaţiei,
Aripa dreaptă a partidului spune că numai d() dragul solidariUtţii Jine la progl'amul nostr'u naţional, şi că ar dori ca politica romiLnealică să iee o altă (Hrecfil'.
89
,
supune Însă deocamdată căci majoritatell

părat

,

de alta părere ...
Ni-am int-ele-s. Ya să zică "Tribuna"
e aci la mijloc. ArJpa dreaptă îşi imbie (l-

-(>

mcă

Viata socială. - Teatru. ciarea "Tribunei."

Apre-

Intre Ploe-şti şi Brăila, cel mai imoomnat centru cuoJtmal şi comercial este Buzăllt StrăzjJc hu
drep1Jc, regulate, edHiciiJe parter cu antrouri bogate, bulevardul şi frumosuJ. "Crâng", o dumbravă tot atât de bine îngrijită ca a Sibiiului, ii
dă o infăţişaro simpatică. Două, veşnioo neajun!'Imi, proprii celor mai multe or'aşe prov.imciale,
ilu:mina.tul şi canaljza'rea se pare ÎIlJSă că vor mai
dăinui 3.,:a defoetnoo."'e, încă multă WffiIlC_
Dola episcopia 13UZăllJui se l"{~pâDdeau odinioară şi peste munţi cărţi bi>seri<-'lCŞti, minee, mOl,itvt'1ni('e.,. O şcoală normaJă, un 1i('1)U, mai multe
şcol\ l1rbane, pen,zioane, in-deplinffiC aci fără mult
zgoanot opera de consolida.re cultnnJă a acestui
ţinut.

"

Am aK.ocenbUJat că Buzău! (-'JS1e şi un oontru 00merciaL 1 mprej urare ce ne e:\:-piJică anemia vieţii

de-o vară Şl-O tmmnnă abia arrn 3YUi. In răstimpur)
mari, câteva rep-rezOlltaţii teatrale. Să nu vă par.i
lucru de mirat, că niei faima unui Nottar<a,aI
n~tru NovelJi, nici cl&'!i-ea d'rOO1lă l'apa I,oboBnard, n'iIi avut ecoul dorit! Ce? Erau în seara aceea de Septmnnic ahia 'lre-o sutănouă toţi admira tor i i art(\Î. M ul ţi mea ooreete.'lZă cirnematog:rafele, ('a1'i la nutrosc cuTiozitawa arre a putoa fi
exploatată. Lcgi'le firei şi cele omeneşti ravo:rizcwll pare {'ii mediul unui neprotenţios şi prea neÎIlJ.':"«'mnat minimum de trobuillţe sufletnşti. Pl'>
a(X1la, al veşnicei înYÎlrteli fără riigaz, al banului.
ExÎ'stă o Pllternică dasă de OlllffiOlli căreia cancurenta 11elimitat~'i. prin log;i înryeJo;pte, nÎ.oiooaii.
nu-i mai îngăduie odihnă. A~ticl"l, ori 00 vor
zice, nn ClIllOl-lC şi nu Îllţ{llog rostul vioţ<li.
Afal'ă

"

O!lt,e vreme rea. Sunt zi1clc tânii de.

tomnllă, zile mohorite ... Plouă şi ni.nge ... Promenada? E ptmtic! In~imitu1 lung <le tAYalete a luat.
loc la berărie, cimmulltogruf şi ... la toatru, cânD
anola ee aamulii. Intn-'adevăr d(\unăzi nu i-am mai
roounos('.ut pe lmzoonÎ- Era l\'C'olo multă hunn, (~
DU mai juea NoOttara, J nea eompania lirică G'rigoriu, de alt.f·el mult 3/prooiată.
~,V~zi ce va si\. zkă o trupă <'1mOACUt.ă", auzlatD
~ptitld pe ('i1l0"\'11. Aş-a va fi, cii erall şi mulţi studenţi, Do a<"('ştia cine se mai Îrn:doicştc, N umlli
un gflll<l i-a putut aduco pe ei, nn gârud, porni.
din nobilul avâmt al su.tlotllllui lor oondid: aT~.
S'a ju-cat operota: "Vagabondul n(lllluritor", O
iIl~tlructi\'ă t:\(:lIpÎe dt!Jpă natură. I-g'ar putea ziceooncî~ cu rulto două cuvinte: "iTonia sorţi,i'\ ca-re
îşi faoo Ol1priciile mai da; cu o,amunii de geniu.
nişte vagabonzi.
llf\Om-one.8 profe!lora.şuJui diA
BLlrgb aUOOll.
111

- Ia aseultii, ilie, - mă Într'{,hă într'una dia
zil~ d. P_ dir<lCtor al Mncii naţiooale agenttll'a
TI. ])ta O1;1ti do dincolo, şti poate mai multe, e(\ 8

cu "Tribun'll"?
- Ce să fie dle, îi l'i)-spunS('i, e un rău ~
s'ar putea OYlta, că rei din ţa.Tă nu pot fi mai 1:rilleorientaţ.i d-e8JP1'e noi Un genere 00 ~ dospre ffa.Zn)
"Triblmt:'i", în s!pOOial, decât după informaţiuniieincompl~te şi adeseori tenJdonţiOlllSe a:1-e lloor
ziare d'~ld, Scriitorii "Tribl.hll('<i" şi sooţinatorii
ei de azi, ee ştie, sunt tot ce avem Homârui ~
dineolo mai avansat ca 8im~ire na.ţion:aJă ş.i inieloer.-t. t: n duh în~ă rău mai stă:ruo slli8ţinÎlnd şi
azi contra ei o calomnie ne mai auzită de răn~ă
eiOll~iL

"Da! Un duh rau", repetă la acestoa d. p,.
cuci cine altul ar şi putea fi oontra unui Goga.
Eu indi eeti\."C ,.Tribuna". E O foaie eXlOOloniă,
Imi pllllOO s'o cetesc mai mult C'a pe ari eate ah
jurnal dela noi din ţară".
htă o jtlr.>'tă aprociare ca şi oare am mai at:l:4it
de' altfel, în drumul meu prin România, inci
dela mulţi alţi În teloctuali, cari, deşi departe de
t(>.atrnl dUTCrOatl{']Qr frocări dela noi, şi-au furtmni.
tutlliJ a mult mai obiectivă convingere dfflPre pII'evenioenţ-a 3{'('f1ura., prin "i nu,mai ur-mărimI filă 09
filă scrisul, tot<l{,~'luna col mai bine îngrijit şi 'hlai
româJIl(,@(', al "Tribunei".
Noe,mvrie, 1911_
Ra4·u S f. M ireal!.

SO<'iale, :?,J anifestări culturale doosobite, în cu.rs
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('·onstantacos ar fi intrat în banca 1'0.,1'at1'il1" din Blaj şi spărgând cll!-\a df>
fier al' fi furat fluma de 641.GOO ooroane în hârtii
de valoare. Au fo~t, ln'Să, observaţi de politie.
(~JJ't' fI'a luat pc urIlwlc lor şi i·au prins, l:loohes, tl'i"llldu-lc Întreaga 8U1lJă furată.

şi în alte C'Eui vor urma se trateazii chestiuni
ştiinţifiec ÎJIJ1)ortantc, mtr'o formă atractivă ş.i

el

- Jubileul de 40 de ani a .,României-June·
Ni~se

uşoară.

'un ('on('('rt,
această mll,nif~<;t.are

îrua.ltii a artei roaemn 00 arată un intNe8 doo,,*,bit. I'n eomitct a fiicut toate di'ilpoziţ.iile ti€'
liI)şn, ca î;n ooara de 11 lanu~rio, p11 blie1l'l să fie
mulţll!mit din toat.e pun('to!C' de "'00(\1'0. Atât in
Timişoara, Ci"lt şi J.ug'oj, loeul de naşt(lr(\ al di ui
HI'('.di('{>.:lllU, H"'l!ll'm i i a.-;.toaplii cu mult dor ,,~e

mân('~t"i În;ră de pe

- Şezătaarea merari dela palat. Dwni11(:.cii
~duJlă amiazila orele 5 jUlU. a avut loc la Palat
'fl nouă şeziitoare Litol'ară a S~ietătii SCl'iitorilQJ'
H(.mitl1i, .a clll'(,1 prezi1klltă de ono~l'e e )1. S

l'iaÎ('

1

"RO-I

- Si duo faciunt idem, non este idem.
JI1ânnl" de eri publicu, pc o lp.agină îotrt'agă, UD
apel UllgUf(~{' i."<.'iilit de d. Octavian U (l g a ş.i
adrf',-.at alegatorilHr li n gur i din ('('reu 1 electora·l al Chjt;inPLuui - - j){~ ne.mca campaniei ('loc.
~ol'ale din ttluul tr~'t·ut.
.1). G 'O g il l1C 3111Ultă ari prin o tdeg1'rună ('~
;:ni~a trimiti ruC',pullml suu.

- O mică inexactltate_ (A)nfratii dela. "Gaz(\t&"
din Bru.;lov ~unt Dostim.Î d(' tot. In numărul nostru rtt'
::-lâmhăU am do\'etlit ('Ii. "Gaze~" a reprodus o informaţie politÎ('ă It "Tribun oi" ca a.rtieol de fond, fări
Il indi<"a înorul.
Confraţii vin a.(·um ei doda.ră eli.
.• Da. wevărat. că n'a-m s('mna.lat &ee-s.t lucru,
pentru că pasagiul rE'..o;p!'div e o tra.duceore in extra.s
din o foaie ungurea.scli., de unde l'a.ro tradus şi noi
impreună (·u alte jla.sa.gii.. .."

Altf'tel<, Lor Princ.Îpcf'a Eli1-!abeU
.şi Printul ('arul, jJl't'cum ţii d{J!Ulml'le tIe o.noar"
·din ~mita ?\l. P>. nt·.gil1U, dnii T1.jgaN\'c..SamUl'cn~

,·cictiitil.
·M. R. l{{·;z-iua a <'itit la

mmă o a;dmil'Hbilii t;.i
ad:ln('!î. ~luyd:1 .. Patul", earo ,'a d~hi'\.lc v()}umu.1
.",sunt bCl'inH!t" }'(·]"'um."
In Il(,f'a-:ltu hu('ată literară, C'arnwn R"h-a po,
v('frt,{'ştc cu o rUTă put.cre de intuit,ie vi,;c}e pa
i~arc 1('-a aVllt în "iata Sa. A mai citit w?Oi o mi'n1muti'i nuyelă 8i.mboliwtă intitulată' "Doamn 9
mihlCi'te!" datmită d-r01 &mlJiei (BL1{'urll Dll.m·
lHI1'Vă). ArnÎindm.1ă n{'(,,,t~ huditi au f'tBt traou,....
-riin limha g'{'l'tll:lnă de poct1.l1 Ht. 0, }ex.;if.
Şt·zf.to3rca s'a terminat la o)"(,J(' 8 ium. se-ura·

pentru accasU"t manifD-Sbaţie.

-- Un nou accelerat. Di~ Târgul-MurcŞllhli
('u încppere dela 1 Maiu 1912 pe lin:ia Cm'{'J'dea- Târgul·~t ureşului vor circula, zilni(', .şi clou11 tn"l1uri accelerate. Pentru trenurile
(lC'p"te foC yor liber.a numai bilete de clasa I-a şj
Il IL -.1.

AlI a~i:..tat

A. S. IL Prin\uJ eurol u ('itit cu o l'aJ'ă dic(.ium' o poelliu a tilDl:n11ui I'cI'i.iwr Pll'lt. Întitulată "Pn·Y(-,\h·(! N,lui llIl.ti nwre mi"t", d. C'icinat
Pa\·~·l{,:,('u a citit () i'l'llmoa.~ă 'J)O("l11ă illL.Jită "O.
glinda", <lin ClJrt<:'ll "Sunt la.crima(~ reMlJD" pe
t'urc o pl'{'.g;.'i1e~t(, M. R l{t'gL'llS în co1ahoral'e eu
rUl'Olnhrii s{1('iet{,tii s('riitorilor; d. 1. ~linul('S('v
a r{'('itat fnmlOa;<p}e poezii ,,l)in umbri't" !;li .,Eu
'n'am ştiut sii clu:.i." d. }~t:du H-l11'L'tti a <-itit "B,o.
manta"; -do V. }~ftimill a citit douu fragrol'nt('
·<lin .. I~ ::r,:oL.ii'·; d . .:\ 1. CUclaban a citit o IYuvdă'
-do Al. I\liyiJa a (·itit u.etul din pit":'\a ,'sutaşul
'Troian ţii d. 1\. Tk·ldiecl1l1U a citit 'O nuvdă.
A Ili,i"tat :;ti d. E..II1. ('i\.rkanu, pre!;>cdintc'le Fo{I,

"Ro14 lan.

i'C anuntă că

Hp.ginll.

";Ii AL 1):n·i1H.

- Promoţie. Din Cluj ni-se sede: D. Emil Boeri ••
originar din Vad (Tara Oltului), a ffrst prom(lva. d.
doctor în Ş'tiintele juridiee.

~oc.iptaten. acn.dcrni-că

I

do muzieă din Viona.
va fi pr~ecL.\tă şi de

z.ătoarca". Ni·..,;e 80rie chiar că l7i",'1U all1mţat sop.irea pmltru 11 Ll'llllarle şi m~li multe fa.milii
<lin BrJlŞO\", Sibiiu~ Făgăraş şi Arad. In"uş d.
Tiheriu Brf'<liecanu va conduec eorllri1{' şi 01"(',h<f'-"tra. Dupa u('{,3.sta va plwa î'n AmCI'ieu. Iovit.ilrik se Y{)I' e"peda in "ăptilmtma ucea)'>ta.

:rI

din \'irna. serbpa?;ăîn
,Pl'licitările noastre!
InJ 2 st. n. jubileul de 40 ani. Festi\'ităţile.
sunt proiectate pentru 3 zile. Pregătirile
- Un meteor luminos pe deasupra Bucu~
necesare. cari sunt conduse de harnicul tHor. In şedinÎta publidi a Aca<lemiei Române d.
Vineri 2 Dc('ciIIlvrie, înainte d-e lectura dlui n
prcşndintf> al societăţii d. A. Voinţ.chi s'au
S~urdz.a, d. Sp. liaret a făcut următoarea coml"
început. Sprbarea aceasta credmn, că. V3. nlCal'e:
fi o .serbare de o frumu'Spţă rară pontru 1
,,:Marţi 29 No('mvrie st. v. între ore1e 4 jtr'
toţi Homfmii, cari yor participa. Persoane I şi 4 trei /:lferturi dimineaţa. trebuie să fi trţ~ a
.iiustre din }\('gat, Transilvania şi din Bu- pe deaFupra Buc>ureştilor un meteor lumin(~
,(']1
co\"ina au primit patrona.jul serbării aces- o însemnătate excepţională.
La a('('a1<tii oră, d(J~i afară era întunereC::::
Lpia şi au promjs, că. vor lua parte. 8rH\- tot, deşi (,('l"lll era ac()perit cu nori f!roşi şi a~
rrllll că şi socicHlţile aca.d. surori vor tri- plin de o ceată d e-as il, deşi 'PCrsianele eam(
mite repn'zl'ntmtii lor. Zilele viitoare Sp mele dc ('ulcare erau Închise, această cameră·
va înCl'p'8 cu trimiterea Învitărilor. V c- lrnninat de odată de o lumină eA"traordina~1
nitui curat (' nwnit. parte pentru scopurilo intensă, <"Omparabilă cu lumina zilei a~a c>.... •
IIlai mici obicete au d€'V('ilJit vizibile. Lumina
societi'tţjj, rarte pentu alumeu.
albă <nI o foarte slabă. Dlw!Il\ă roşcată. Ea nici.
Dorim comit.('tulu.~ "României JUll(\" s'a aprins, nit=i Du !l'a stin.s în mod brusc, ci trep·
sror şi r('l1şită în pregătirile şi lucrăril() tat. Durata totală a fenomenului nu a fost IDa':

.1 anuar·ie. J[i 12 n., în .sah mare ti hot{llnlui "Prinpele de coroarut" do a{'.vlo w va juca cunosc.uta şi
ml1lt apr~.iata ..Ş('zâto(tr(''' a distinsului n(~tru
,('JQIlllpozitOT, d. D,.. Tiberiu Brediceanu, cu con'~ursul dnei Lucia Co.~ma, artista noastră atât de
mult ap.l'('.6ată, şi al dlui loneI Crişan, ahsolventul

de

scrie:

m~înja Jună'

Şe~.itoar-e2 dlui 8rediceanu în Timişoara
După enm St111t(~ru inform.aţi din Timişon:ra, la 11

-

Faţă

~prefectul

S z i k } a y Gfza, l'a mutat pe
1 i B Y K {lUdor (SQlgăbirău) dintr'un cerc în altm
In congrcgaţi.a comitaternsă, B ii r c z a y Gâ.bor "
propus ca adunarea să-şi exprime neîncredere.~
fată de ,profect, fiindcă mutarea ~a1<ta s'a fă
cut din motive politic.e şi nu în interes de serVIC'1ll.
~'
Propunerea a f01<t votată cu majoritate d.
două voturi.

Furt In banca "Patria" din Blaj. Ziarele

unlml'('şti Vl1blieii ştil'('a eii îm. noapt-e-a de Duminooă srpr€ Luni doi Ur('('i, Panai-otC'S Costantac~

- De~ale naturii. Atragem atentia publiculu.i
n(J~tMl rotitol' a~Thpra ioiletonului ştiinţific de
,"-dRtăzi ..Est-e daorit dini V. Bol () g a. un distinl"
tâ.năr al nostru care studiază in Germ.ania. ID

di~ti:n:l al con~ryat'Jrului
Aflăm că ,.,Şezătoarea')
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Este dudat, tmă. f'ă "Ga.zeta" a găsit în "foaia nngUI'(·nscă"

rIU Ilumn..i <,omf'ontariile .,Tribunei", ci şi .,
imlemnatli, g-r!'şaJă de tipar (69.000 1n loc de 6.9(0), ca.re
/l'a lltJ'N'urat în informo.tia nOMuL ..

.Ne-a·m bucura mult daei! c.onfratii ne-ax eomunic3
num('!e ,,foii unguresti" care şţi'll... inainte ce
-comentarii vom {ai'e la ştirile e.e le publici ...
.~

Expubarea Italienilor din Turcia. AtlllŞa
t111 ('oU1{'r<-iHl nI Homâ.nici la Smirna comuniâ
unnli.tz),arf'lt' :

Italienii din Smirna !;li imprejuriin.i au primit.
oKl in fă 'ţ'i'iru:,;{'uf'.('i'.i teritoriul otQman in termeD
(}(' 8 zile. Dup[~ D.c("!<t termen, se YQ proceda iv
,{"oot'tu ]01' după }('J!'ile de răt\boi. Termenul arO
s{'a,d{'n~.a de Sflmbiită, 2{1 Deccmvrie.
j).i.~Tl{)zitiun{'a priveşte pe bărha.ţi, femci tP
<'{):pl'l. In eaZ'llTÎ flpl'O('ia'le d~ boală, infirmitate ai
:h!1tr:,nq<" ('('1 iIlt('f{'snţl p.e vor adre.sa comisiunii
~pecinle eu S{.'(liul la conal>. ('are !pOO.to &C{)rda preI<ung-iri d« t.erllWJ1. Cal'lt'le de oomNţ italiene vo):

p'ut('& ('ontdnua (yperaţiunile. &ub direcţia
pr<'K'urat<)I' l'au prin ('~hl'D.e.
;;('

unu'

-_. Vot de blam - unui prefect. Din M~S
anuntă: l'refcctul com.itatului
Abaujtorna.

mare de trei seeunde. Nu s'a auzit nici u.n sgOID&
şi niei -o explozie.
Accia;'li lumină s. fost observată şi în strai
Occidentului la o distanţă c.am de 500 metri del
casa mea. ~)('cace dov('d~t.e ('ii nu poate să fi fos'
cauzată de vre-Q lumină. întâmplătoare din ora&
ipoteză car-e de altfel nici nu este admiAibi1ă, di~
cauza marIi intcn!-'ităţ.i. .a luminii <lbscrvate.
Ar fi interesant Fă 1'0 ştie da('ă arpariţiun
.aceasta a mai fOBt v:1zută şi de altcine"a-;~"'l'~
uooe anume."
-

1

Socieat.ea academică "Junimea/' PrîIllÎnt

-

următoarele rânduri: Vă aducem respoctuoe b
('unoştinţă, că ~ocietat('a n-oa.'\tră pcntru anul a<llnînistrativ 1911-12 şi-au ruos următOrul comi-

tet:
Preşedinte: A1Lte1 8t.eiane1i, stmd. iur. Vi~
JII."cşodinte: Octavian Ta1'l1lOvschi, cana. iu1'. Se('retar 1: Tt'.renţiu8 Tripa, p,tud. teol. SI'C1'etaJ"
lI: George N~stor, stud. iil. Oasar: Silvestro Pa-

vel, st1l<Llur. Controlor: Va1erian Tarnavsehi.
Btud. iur. Bibi1iote.car St('nn Vă('ărean, Htud. jm"·
E.cOOlom: Dimitrie POPCSlCU stud. Î'n!. Oa delega~
din Clubul memllri10r cmeritaţi: Dr. Ion cav.

a.

,Cuparencu, Dr.

Ellg(\D

Botezat.

Concurs. "AflociatiunQa pontnL lit~ratnnl

-

român:'i şi cultura popo'rului român" publică .... )
('urs 'ŢX'ntru o bursă de K 300.- din "Fundaţ.l-o
nen I<AAn şi Zinca lloman" pe-ntrll un elev <J.,-,.. _naţionalitate rQmfmă, fără deo:>-ebire de oonf..
'
siunc; {'are urmează la \'TC41M din şeoalcle med}j.
-din pa1rie, a..... ând preferinţă, în ~lCnzul literi10T
funelat iona1c, ,a('(';'3, cari se Înrudpsc cu fericiţij.
Ioan' şi Zinoa Roma.n.
('t:rcl'ilc pentru ·QceaBtă bur5ă au să se inam..
te7"c ~omitetJului eentral al "Â.<;{)('jatiunii" în Sihii.u (~agY6zebt.'Jl), stItlrla Şaguna NI". 6, pâul ..
d

:n

I'l<l<'(".Dlne D.

a. ~., proviizute ('u următoare).

documente:
a) at~t..at de botez;
b) 1~timo.niu do ~ anul şcolar 1910/11;
c) a·tcstat (~ii llrnwază de prezent mtrS1'!.l ~w
ca ele" ordinar;
d) \B..t".,*,t.at de pauwrmte;
e) eventuale docum~'nte .prin cari ~ă ~ eoastate înnldirea cu :feri('jţii funda1ori.

\
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I

Cererile intrate după t;(>,rminul de 31 Deoomre n. nu se vor oolli:lidcra.
el Sihiiu. din Ş('dinta ('~ite1m'lui central al ,,Âi~iaţiunii pentru literatura română ei cultura
JIIOporului român", ţinută b. 9 Deoomvre 1911.
..d.ndret BâTse.anu, prezidont. Oct. G. Tăslăuanu}
~ 1l,*33Z"etar.

t II

- Manuscriptul .,Divinei comedii". La tribui llalul din Trient s'a deshătut zilele liCeste un pro. oPt'JS pentru un manuscris original al scriitorului
1 ])ante, furat de unul Ca'9SDni. Aoe.<rt CasBoni fu} N!se servitor al seminarului epiSN'lpal din Trient
l-tL~in .aalul 1907. lntr'un rind, umblând 'Prin bibliot,;i-lă, a şters un condice al lui Dante oare era maCl~uscrisul "Dh'i'Ilei comedii". Furtul s'a observat
d llldată, dar nimCI:i ,?'a îndrăsn.it .fl~ pornoas.că.
Ulercetare, de tf'l.l!ma ca hot·uI va mmICI manU8crlp11. In 1908 un Iolntica:r dădu8e de ştire eă are un
I)",dioo al lui Dante, pc care'} vinde 'p€lltru 25.000
dutl lire. Şi dupăce s'a stabilit neindoios că oOOiakăt e cel furat, iar autorul furtului e Casso.ni, a
ti1!1sl'predat autorităţilor
l-au condamnat la.
litieu~ni de temniţă oroinară.

c.an

t : e - Când vom comunica cu planeta MaR. Un
ţino·jflt american deLa "N cw- York American" vorţi "..,:i C'U Mail'coni, celebrul in'Ventator al aerogra... ~t::&ut. l·a întrebat de e admisibilă hipoteza comupiscq~~i Între pământ şi 'P1aneba Ma.rte. Răspun
casa primit a foot sUl'prinzător de neaştaptBlt; iată
atp'" a spus M arconi: "P.este zece ami,. sau şi mai
~je vreme, CN.xi ('ă cu ajutorul aeruluI vom putea
d.l.trimit€ ştiri în l\fars. Sunt con'Vws că aceasta se
ŞI c..)ate, întoema:.i cum sunt convins că cu o încărcă
eeşJră de iarbil. corespunzătoare, dintr'un tun de
l;()]tÎmenlliuni uriaşe am putea puşca în planetă
Jmf-),aca pe planeta 00 lunecă în haml, la o depărtar~
şapte milioano roiIuri goografice, 'Sunt şi fiint9
cvii, semnele noastre vor fi pentru ele tot atât d9
"~..liIperccptibile ca seIIJlle]e (late de un vapor din
J..,~ijlocul ocoo.1l'lllui, cătră altII 1 dintr'alt occan.
."acă cei din Mars ne-ar răsrpunde, ar fi înlătuf'.at~
S(,l'ls ~,;c înd.oială şi ştiinţa ar realiza foloase incoJ.HldHuna,bile.
lfulti nu cred că pe planetă Bunt şi fiinţe vli
--- raţionale - dar pe a'Ceşti sceptici îi poţi convinge uşor cu st'udiul profesorului american 1-ewel. Forma şi dimensiunile acestor cana le probează că locuitQrii planetei cari le-Ql1II clădit sunt
!Dult mai pllterniei şi mai robu~ti ca n<li, i-ar ce
t-Hiveşte ştiinţa tehnică, ne-au lăsat de mult îD
'llmă. Prin urmare cred că le va fi mult mai uşor
>'!li ne dea S('iInne dCApre existen~ lor, căci după
'Jllinc, pe planetă totul e numai acţiune şi nervi"
Riportajul are ceva din fantasticisIDul pove-

rac

...

ştilor extram'(linare, dar ţinând cont de greutatR'.a
e a.-an tu lui M.arct.mi, trebuie ",ii wdmiterrl că tot
ce a spus ziari!ltului din vorbă, i-şi găseşte expli-

carea in rezultat-ul pr{)gresului
mim

Cerşetori

ştiinţei.

bogati. Nu aran~·eori e dat să pri-

ştiri sau chiar să W'dmn, oameni cari viaţa
întreagă au ·trilit în {!('ll mai neag-ră mizerie., adunând ban lungă ban ('lll pe ur-mii: ,do dragul stră
hlcitOlart>i gră.mezi d(' ·aur sii ('udă i~toviţi de sării
eie. sfârşind viaţa de avar in v~'un şanţ din marginea oruşului MII -pe nc-o grămradă de gunoi,
AceJea~i ştiri vin azi G<'S>prc un telal, din Berlin,
Emall'lld Frankfurter -care locuia într'o OfuIner8
săra-că din Fuaz Strusl'e. Ll1moa îl ocolea dela.
distanţă din callza mizeriei care rînjia; de pe el
cu fiecare vorbă şi pas C'e făcea. Era T(}''lpingiitol'
.să te opr('n~'ă în calc şi toţi îl cunoşteau de om
nC\'Oiaş. V incroo trecută eşind pe .stradă, la fost
fulgerat de catalepsie şi a căzut mort pe marginea
caldarîmuhli. Când să'1 transporte La morgă, În
<,ăptuşaml hainei 1ui N.HL"'€ au gil,,,it cusute hârtii
de valDare de n'o sută cincizcci de mii de mărci.
A<,daş lucru s'a intull1'plat ou un cerşet{)r clip
Fleusburg pe care l-au găsit mort în man..~arda
care'l ocroti~ o viaţă Întroagă. El1aJU .să'] îngroape
cu cheltl1iala primăriei, <'ii'ei nu ayea nimic df>
valoare. din care să poată scoate cheltuielile. Scotocind Înf'ă prin l!"nn<Jl111 care-i ţinuse loc de saltea au dat pe-~te ~oo.ooo de mărci ascunse, pe
cari le a.dllJ1a:.'!€ în1r'o viată de sbucium şi chinuri
.aniffiiaJic.c.

- Biblioteca Academiei Române. In Iwna N 0emnic 1911 s'a11 (',ommltat 853 volume şibro~llri
tipărite de ('ătră 2069 0('titMi; 566 manUl-K'ripte.
980i do('umente, :n cărţi veehi (1508-1830) au
fost c'om'lUlieate 11[!. 2{39 eetitori.
Colt'etillnile biblii!tecii au ,,-porit în aeca"tă
lunii cu 085 volume şi broşuri, 185 numcre de
re.vi"te romijnc, 269 reviste străine, 3 Ml.ase si
hărţi, 6 8t.anrpe şi portrett', 6 volume manuseripte,
696 dOCllIllfmte, 12 fot{)grafii, 5 albumuri, 4136 foi
v{)lante, 2 note muzica'le şi 1 obiect de muzcu.
Bibl iot('{·.a f~ dPRehisă în fîpcare zi de lucru pentru cărţile tipărite delia; 8 dimineaţa până la ti
wara, ]){'n1ru mnlluscriptc şi documente dela 8 la
12 şi dela 1 la 6.

"'r.

x GustaT Tatray - Oradea-mare,
Râ·
koezy, prăvălia pen'ru elită, unde se pa' cum·
păra lucruri de mană, pentru lII.me precum şi ne·
cesarii, eu preţuri foar$e iefline. Telef.1l 78:i.
x Cadouri de Crăciun, precum lac peniu dame, de
piele, mătase ori măr,;ăritare, carniiuri de oăIătorie.
tas.te de cusut şi pentru giuT8ericale prniiuri pen-

trn ma.nll'Ur şi pie)1tăllai, 8IUI~te ,~trlJ l'&rh.mllri. 0-"
!dind petlt.rl.l tonletă, ta.blleher~, porttigări, portmonede'
şi portfolii, binoe1e, pipe de ehiehlimbllr, parfumuri "'€-.
ritabile frantuzeşti ,i eDglezeşti, păpuşi ai bibelourf.
precum şi diferite alte a.rticole lJ'e află in ma.re 3.S8rKment;. cu preturIe cele lIl&i ieftine ia pl'ă...-ă.Ha JUUIL.,
ilegedUs .Arad, Piata . bdr&8BY 15.

Seminarul iuridic Dr. Gereb. Cluj, Str. Faral teatrului). Prepentru examenels,·
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, examene de advocat şi de magistrat. In 3 luni secâştigă licenţa de doctorat. Fiind în pragul proiectelor de reformă 8 ÎnvătământuJui iuridic, 8'
de dorit ca toţi cei interesaţj să se adreseze spre'
binele lor Ia acest seminar, eal'e înlesneşte mult
cariera advocatială.
J[

(lângă edificiul cel veehiu
~ăteşte pe lângă onorar mic,

kas

x Dacă voieşti să bei ceai Ieftin, poţi să meerei. că~E
tit", de rum englezese ei li lutie de oeai COIiti Dumai ~
lor. Un litru de e8enţi pf'ntrn diferite li-cbeururi 50 fii ....
UD. litru esentă de ruhin 20 fiI. şi nn litn esenţă llentrQ',
IlIm .(0 fil.
Preserva.tive pentru bărbati şi dame bucata .ro fiL
Le~ă.turi pentru l'&tă.rnătură, pentru burtă precum şi
alte articole ee se tin de branşe se află la drogueria.
..Jul:er" 61JIui Fekete llihaly, llaro8l'aed.rhely, P.is~&"
Szeehenyi. Comandele .veste 10 oer e6 trimit franc.).

Redactor :responsabil: Iulia Giurgiu.
"Tribuna" insti tut tipografic, NichiD şi con...
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Dr. ROTH t<ĂLMAN,
MEDIC.

Strada Batinyliny 2.

(Colţul

str. Hunyady)

Cosultatiuni: a. m. 8-·10, d_ a. 2-4 ore.
Consulta(iuni separat pentru tuberculoşi.
__

Alt:oirc cu "rubereulin.

...

m.. . . . . . . .. .

. . . .I. . . . . . . . . . . . . . . . . .

......----------------------....
AnanI literar,
.A

a,ă:rut:

.. Almanabid scriitorUor dela noi".
e foarte jntere~l.nti şi l'utl _ne, ar. cupri.de fotografiile alor 46 scriitori născut! in Ar4eaJ, Tara Ua-·
gureaKă şi Bănnt, l'illţa Itr pe ~rt, îaiixa.r.a .ărţilor
ce le-au dat le. lumină. ~i o bueati lilerară, nt-. poeaie..,
• DU ... .I.ă ori ena ş~iintii, nep.blie.h\ inei.

-..;...-:_----~"""'!'-- -------...--------------------------_..!._-----------,----~-~~
Lea" Tol.tol.
v

IASBOIU

ŞI

118

PACE.

ROMAN.

Trad. de A. C. Coflbul.
(Vl'mare'
Beara, arhitectul veni să ceară printesei Varia scriMa.rea uitată. Si cu toate ca. a,cea~ta ii era neplă.cut ea
• a se putu opri de a'l ~ntreba pe arhitect asupra fe.lului
l8um tatăl ei îşi petrecea vremea.
- Tot agitat este, răspunse Mikhail Ivanovici cu un
Gl4mbet respeetuos ei ironic tn acelaş timp. care o făA.~u
pe printesa Maria să Ilăleucă. Prinţul se interesează
mult de c1ădirea cea nouă. Apoi a cetit putin, şi acum
le află la biroul său, ocupat de sigur cu "testa.mentul".
In ultimul timp preocuparea favorită a printului
'f'ra de a'şi aşeza hârtiile, CeeaA"A3 nUlIloo, el a se ocupa
ac testament.
- Adevărat este că'l trimite pe Ahlatici la Smo:)ensk?
- Lucrul e hotărît. Alpatir,i aşteaptă POIunc.ile.
Când arhitectul aduse printului scrisoarea, îl găsi
!}('zA-nd la birou, undl', cu ocheI ori mari ]a ochi, moş
lIeagu] cetaa într'o poză 8{11emnă şi cu mâna întinsă
Jll,ste htirtii, nişte doeume>Dte cari dUPă moartea sa,
trebuiau înmânate ţarului.
In momentul când intră arhitectul • printul avea
.chii plini de lacrămi, căci îşi aducea aminte de vreIlile când scrisl'se cele ce cotea fi a.eea clipă.
EI puse ~cris{larea. fiului 8ău in buzunar, strînse
llârt.iile ei'l chema. pe Alpatici care aştepta de mult tn
autieameră. El Însemna.se pe o foae de hârtiile toate
.. omisiunile s.ale pentru Smolensk şi dete porunei lui

AIl"ati-ei, tot plimbâ.ndu-se in fata lui prin odae. Alpatiei ata nemişcllJt lângă uşă.
- 11ai Întâi hârtie de scrisori. mă întelegi? Opt rtnduri, după modelul acesta şi cu marginile aurite; apoi
lac, ceară roşie.
El iei consu.Jtă din nou lista.
- Şi vei da tu însuti guvernului a..cea.stă scrisoare.
Afară de aceasta mai era nevoie de zăvoare pontru
noua clădire, şi Alpatici trebuia să mai comande un
sărtar înt(){'.mai dupi un plan al prinţului, tn care săr
tar voia să'şi în-chidă hârtiile .
Tot dându'ei poruncile el pierdll douii cea.~uri. In
sfârşit, moşneagul chibzui, închise ochii si atipi. Alva.tiei făcu o mişcare,
- Ei bine, du-te ... O să'mi aduc a.minte drucă voi
fi uitat ceva.
Bii.trinul print se apropie iar df' biroul său şi Încppu
să &crie o scrisoare guvernului. Era foarte tllrzin rând
pecetlui plicul. Ii era somn, dar el ştia că indată ce va
fi in pa.t, somnul va fugi dela dânsul :» că va fi chinuit
de cele mai penibile gânduri.
11 ehemă pe Tikhon şi începu să uute cu eJ care ar
fi locul c!?l mai bun de petrecut noaptea. El măsura
fiel'are colţişor. Toate loeurile îi păreau rele, dar toate
erau preferabile divanului din ca.mera sa.. Divanul acesta tI înspăimânta de sigur din cauza. dureroa8elor
gânduri {'ari il obsedară acolo. El alf>se în sfâ.rşit un
locşor în dosul pianului, singurul loc anqe nu dormise
incă.

Tikhon, eu ajutorul .'aletului, Începu să aşeze patul.
-- Nu aşa, nu aşa, strigă printul.
El in!1u-şi mută DlIitul, mai întâi ta toH, apoi afară
din

colţ.

"Acum mă voi putea odihni" dndi el si se lăsă
a fi desbrăcat., După ~e ,e tncnntă de neca.-

.,

TEMESVÂR-ERZSEBETVAROS.

.,.

zuI 'ce-i cauzau străduintele ce le fă.ce-a. pentru·
a se desbă.ra de cartn.n şi de pnJltaloni, I'J căzu grell
pe Ilat şi rămase gâ.nditor, tot privind cu disproţ la pulpole lui galbene 'şi uscate.
Dar abia se <!ulcase şi se păru că patul întreg începe
să se mişte incoa şi incolo. A-cea.sta i-se Întâmplă in
fiecare seara..
- Tikhon, strigă el, de ce s'a. vorbit la. masă?
- De prinţul Mikhail...
- Taci! taci!... Stiu ... Scri~oarea. prinţului Andrei~
Vreau s'o Cf'tf'SC acuma.
Si abea atunci, în tă.-cerea noptii şi la. flacăra. lumii.nării întelPoSe el pentru întâia oară. sensul acelei scrisori.
"Francezii sunt la. Vitebsk; în patru zile de mars.
vor fi poate la. Smolensk. Poate că ei au sosit deja
acolo".
-- Tikhon!
S('rvi1orul trf'~ă.Ti.
- Nu, vezi'ti de treabă.
Bătrinul print puse scrlsoarl'8. sub sfeşnic şi tnchise ochii.

XVII.
Lyssigori se găsea la şaiz('ci de verste de Smolensk
la trei verste de drumul Moscovei.
In sea.ra zilei în care prinţul dăduse porunci lui Alvatici, Des-salle ceruse printosei Maria o între tinere ei
îi zise că deoarece printul Bo-Ikonsky, fiind suferind.
nu lua nic.i o măsură de sigurantă şi cum dună scrisoarea printului .'\ndrei, Iwderca Ia Lyssigori incepuse
a deveni primejdioasă, el o sfătuia. respectuos pe printesă să trimootil prin AlpatiJri o sCl'u!Oare guvernatorului din Smolensk, rugându'J de a-i informa. asupra
stării de lucru şi allllPra. primeidiilor ce puteau ameninta pe cei din Lyssig~ri.
şi

(Va unu.)

~,..

;

Nr. 268 -

P8 . 9.

1911

P ...tr. in.... "ri ai-I lIat ud Bo.t.ni1or de ' f i i .
iundeuea • .., 91 lll'6Bl o a.dIel de "Tie }& tnd_mbii..
iII-I'I n. face eunolicut! .,. col IUsl de lteaaaă 'crUtorl
n6ahtt1 dlncoac. de Carpati. aci ÎlI .... lată.
..Almanahul scriitorilor dela aol" e o odhtdă fidelă
a apro.pe tuturor talentelor 8,crlU8rnor dela noi. şi e, t
Ull mArgărHa.r pretios PI'IRtTU lienre OILH. romA.neasel'l!
ehi cine nu dore~t4i Fă nnu90l ,i tnf~ţharPl\ şi viaţa
c_lor mai de lea,mă fii ai l'H'''llmlui dl1. al ei.ror SOrfS i
tl eetpşt!" zilulc ilt Nl'e şi pria reviste!
.. Almanahul scriitorilor dela noi" mai are II,JlQÎ !ncă
IID ca,nitlu intere~llnt şi de mare ,ut: 81witllfl presei.
~e arată în facsimil cl'.puriie tU*'lI"or fowor rernlhl""~
•• dinroltce de Carprlii, se exPUIU! Jle scurt ist"rin .. l f

fiulirflia, ce pl'oce~. a :wut pArlii UUfti. cari i-au fent
e.laboratorii mai de seamă şi cine Ieria Q5 prezl"nt la ea.
"AJmanahnl'" la sfârsit are şi Calefldllr pe "12, aSIl
gă .ri eine clIn1Pilril .,A!mnn!lhu' scriitorilor dela noi",
nu lUai are nevoie de alt calendar În casă!
DeeariCQ cl\,rtelt .... ct"a~t1 (j'1I. tipărit .mui Îl!tr'u
.uJăr restl'tm de lumpl ....ro, 111'1, [lublle !' rll~lIt să
IIriibea.ică a o comanda. ca fiind. carte aievea ,re-

(

~"'d, illtere~n.ută.

eli in~trl1ctivă.
UJII exemplar restă trimis franc. cor. 1.81l, ~I'. po:..te
remanda d!'la editor {librăria Nat. S. Berneml!Ja} dira
~~!~~ie-Szăszl'lI.ro~, şi dela ..Librăria Tribuna" IIht

e.l.r ce uU\..'Indă mai mult de 5 ex.,mplare li-se
,Ui .umpl.ru} eu LM Cor. fruc,. ÎlI.r 1. a.mude de
... ~t. li n~mpl..re 1.40 Cor.• nmpla.rnl.
O'JIll.l1dele ".ste li uemltlare 81 e. facă direct
1. librlria .ditoare.
J. a.plrut:

"A1:'1:1.intiri" de AI. Ctura
c.t rlintâi ulum li. "Hlbll.teea scrltt.rl1or dela ne"',
ia oau le ur tiDiri rtnd pe dad tG~ !Jl'lI:'iU8J'ii romA-ni
,1. .Ard •• l, 'fa.ra Ungureaad. ,i Bind, merţi ,i tu

II
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sorţi el

Diredol1fl CompiabilifătH Gen.
a St21ului şi a Datoriei Publice.
D. Vbrovlci.

DENTIST,

pe lângă preţuri moderate şi garanţă
LUGOŞ, STR. BONNĂCZ 11.

Ij

•

-

care se poate cUlnpăra la

prăvălia

SiI'lge1~

C!!

societate pe acţii.
Arad, J6zsef F6herceg·ut Q.
(Vis-A-vis de biserica
La cerere se

dă

SI.

Iuterană).

gratuit prospectele de:

lipsă.

praxă de 3 1/ 2 am. Poşed limba română, maghiară şi germână. Sunt versat
În toate afacerile biroului, precum şi )a maşina de scris. Ooritorii să se adreseze
Administraţiei ziarului
:. Tribuna, Arad.

Am

~~

~

UAUMANN ARNOlO succ~sorul
LĂHNI KAROLY,

:fabrica.nt e-le

Alba·Iulia,

Piaţa

~:u,ol:.)i c.

Szent.Istvan Nr. 11.

Recomandă mob;Je pregatiite in
său din cd mai bun materia',

atelierul
pelltru

dormitoare, sufragerii, locuinte garson
birouri pe Iă!lgă preţuri ieftine.

TiI~balele inventate de mîne,

cele mai
moderne, cu organism dublu de otel, foarte
trainice şi de o re::onanjă deosebitA se pnt
comanda numai dela mine, cu preţurile
cele mai moderate, pe lângă ga-

şi

-

_~

ranţie

_};oI
__~

de 5 ~~J.

r-

1'\ l.eszaros F ere ne, .~o--

•

fabricanio

de

€'hnba.le.

•

-oi;:, Budapest, VII., Bethlen-u. 39. ;~o--

-c

Preţcurellturl,

la ~erere, 8e trimit "ratl•• Coresse poate ,li se '-acii In limba
ungur.uel, germanA sau aTrbeucl!..

~

pOlldellţa 'ntru~At
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1.~ MOTOARE

ŞI LOCOMOBILE

cu oJ..1 brut, dela 4-100 HP.

QUIL REINHOLD

-6"
6
"

Caut un post de birou

-i;'~

Scoaterea dinţilor, dinţi
artisti ci, poduri in gură, de
aur, coroane, efeptuieşte

de cus ut .

maşina

t'b 1° ,.
1905
~mor' ., J am a.
•

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD I
."", Andrăssy-ut 41-43.
RakOczi-ut 14•
»Apolloc).

Cel mai conVE nabi!
cadou de Crăciun
este

titlurilor dp. rentt
~
O
Imprumu t li J
de lei 100,000000 se va efe-dua in z;ua
de 20 Deeem\lrie (2 lan.) 1911, la ora 10
d
imineaţa în sala sjJecÎaiă a Ministerului de
finanţe, (.~onform dispoziţiunilor stabilite prin
rtgu1amentul publicat în »Monitorul Oficial,
Nr. 245 din 7 feblllarie 1906.
La această tragere se vor amortiza titluri
pentru o valoare nominală de lei 64 t.500
în proporţia următoare:
23 titluri de câte 5.000 lei
115.000
17 ~
»
»
2.500 »
192.500
160»
»
»
1.0,:.0 »
160.000
348 »
~
:.
500:t
174.000
~(j8 titluri În valoare nomi·-----nală de lei
641.500
Publicul este rugat a asista la tragere
4'/

în

(Lângă

• . .eQ:fi$e'.)J~.~\fţ8.'~.

1:

'fjati.

Velumut "Amlntkl" UI 2&~ ,,!!.~jnj ~i cuorindf' 23
.uele... cl!.ror s.bi ..t • lud dia ,.iata fr:\tHor nf't,tri
l.foţi Iim Munţii-Aplluni ,i dia ,.iata. Rut.rulul. Bucă~
tile I'uet uris. tu",' • • 9aou Nmhi roma.nM8~,3 ~i cu
Dlultfi ~lltlr& i, limpezime, ,i .11 mult simtărlll\nt.
'
fiee:ne bU(!lIti ti gaptiuad, ,r.curtndu'ti • rară IDul• tămire 8ufleteud_
"
f··
De mult, n'a Iwirnt la. !lei lhm1inii o carte !IŞft de
frumea,să ei ('Il, pI"el':ootlll"1I t".nicl\, Bllli 1I1e. Aa e af/pvlirat ..... anim.nt pentru litt'ratura DIII.~tră din Ard .. al.
';.. .~. poate comanda. 4'\a anter (Librăria Naţ, ~. Ber~
lI.mi,a) in Oră!,lti_'zhZTA.res, ei dela •. Librăria
'Pribuna" - .Arul. l'retul uui exeIDpl!l.f 6 1.60 + 2t

finanţelor.

Oli"ccUunea ComptabHJtătel Oenerale
a S:ah:lui şi a Datoriei pubace.

~

.

~

'

~

M"toarele mele patenb.ite au regula for Ce!l"
'
'.
j3tral şi mech,mism ce aşrzat cu mâna.
In urma arderei regulate a oleliului, motoa- 1I1!1l:-"
rele nu produc nici un miros neplăcut. Nu trebue curăţit des!
Spe3e de functionare pe oră 11/2 f i l e r . + -

Snranyi Viklar,

kt-

~

inginer--Jnecho.nlc diplomat.

Bucl8P8lt~

VI,.

LAzăr-viGa

(Ind4n1U·1l1 Operei)

Condiţiuni favorabile.
lntcrmediarii primesc

18.

Preturi ieftine.

recompensă.

Motoare cu benzin şi gaz.
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~
pentru dormitoare, sufragerii, locuin1e garzon, saloane, ot2Ie, cafenele, restaurante şi
palate; mobile de aramă şi fier, covoare,
perdele, candelabre, piane se trimit oriunde
pe lângă plătire cu bani gata, ori

-

S
S Pregăteşte:

La aranjare deplină trimitem
voiajeur pe speseJe noastre.

-

a=

Tele-ton Nr. 847.

~

Garal K4roly,

Cina

să

(ji
; •

Mi1

~

"~

P2

'!::

~

<1tl,'

~

rfÎ
~

II

fluvaergla ,1 ciuornfcar,

"!!

FilialA in SzâazIBebes.

1·'

SI fac eTice reparamrl
de juvaere

ŞI

ceAlor-

nfce de aur, repede
preda şi Ieftin. - Serviciu conşillnţjol. :-

;t.;,;~~~~

f,'"!.~. "'~

1II

~..;~~..,/

"

Haine, pardesie şi paltoane
moda cea mai nouă. din stofă modernă,

.."..--.......... 'y,;;Ze~

~

-

Premiat la

npoJlţie cu medalie de aur. ~iJ

H. PÂLLĂN succelor

Slyaszni J6zsef
prlGlI

fa~rl8i

IIdel8ui

~I ~

IIII r dI " ttmpllrle II

de toamnă şi de iarnă. croite
admirabiJ, se pot comanda ieftin la

Meszaros
Karoly,
croitor de haine

r
ţ.-

bărbăteşti,

Kolozsyar, Szentegyhaz-utca. 6.
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Primeşte
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14. SCbrOIUIII!
n'1cha.:nic

Braşov- Brass6j
H08Szâ-utca No. 27.
-~------._~-----------~._~----Re~omandi li! atectiunea onor. pl.<blio

din loc ,i jur

marele iAu atelier mehanfe
aranjat în BrafOv, H6sszu.tca 27, unde
se efeptuiCllc tot-felul de lucrAri atingltoare îa ICUSta' bra.n~ precum:

m.,inl de eUlut, bIciclete, .
gramoroane ,1 apaducte,

I

,

~
I~~

'.i.

LIPOVA. ++-

~,.~

KolozsvAr, D4.id ferencou. 3.
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'

care dispune de căzănării mari proprii în Bănat şi Ardeal.

~

V
~';, !,flt~~J~~
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~

Vânzare de j u v it ere, de aur şi argint
~ ceasornice pe
lângă garanţie ii
~/l {~
preturi moderate. -li. .~
.;~~~

WESZELY BELA
PRIMUL fABRICANT DE BUTOAIE,

din Lujo"

.;e~~~~®N~!iII~.~~~!III%f

Szăszvaroa.

:

~I .

-

In Orăştie.
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GENSTHALER

:

MARE D E P O Z I T t

FURNISORUL CURTII REOALE RoMANE

se adreseze dirtct Ia firma cea
mai mare românească
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Craciun & Voda

I,

~natională in toate părţile lumii. Reprezentat În
~3te oT1lfele mai mari din tară şi străii1ătate.l'

~
~~ JOHAN

în ori-ce mărime; din lemn de stejar
uscat şi alb, pe lângă garantA. _ Pri, meşte ori-ce comandă mare, aranjament
& compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil.

rachie curată

. Lucr~ază mobile de aramă dela cde mai simple
'pA"! .Ia cele mai moderne, - ~pedJtie int~
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....brieA de tt10bUe do fier,
ARAD,
Jo. .f f(sherceg-ut 11. colţul str. KaroJina.
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butoat·e, vane
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MODERN LAKBERENDEZESI VĂLULAT
(UngA pr/mlT/a centralA.)

i

ot~~

in condiţii
favorabile
plati.
Album
bogat
ilustrat 1 de
coroană.

Budapest, IV., Oerl6czy-utca 7.

I;~$O ~WPIII HOJtDO-6YARO$ • JIUlPITTATOTT 1895.

pe lâl!gă preţurile cele mai oonvenabile
• i execuţie solidl ,i punctuall.
,
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aranj.area complectăja cafenelelor.
La cerere trimite instaIatorul de biliarde şi In
provincie, - Ţine mare asortimtnt de biliarde
noui şi vechi, bile, cheuri, etc. - fIrma fondatA
: J. 1875. -
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La dorlnţi face ,i tiri de schimb.
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O mărfuri

In atentia pomiculforilor 1

Ofer altoi de prunl bosnieci ca
»8alkan.ka Carica« (Regina baI: -:'
canului) ,i ~KralJlca 80snec (Re, - _: ~
gina Bosniei). - Altoiul de 2-3
. .
ani cu coroană admirabilă e cel
.
mai bun din diferitele soiuri: de
,runi. ~Pollrna e foarte mare, escepţional de dulce şi
foarte gustoa.si. Se coace spre sfarşitul lui August,
dJld se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fabricar.. ţuicei fi a sligoviţului. - Prunii mei nu
suter de clderea frunzelor, (PoIystigma rubrum) ca
de recul! alte soiuri la cari in mijlocul verii cade
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost
premiat tn diferite rinduri, cu premiul intii din parta iuvwnului. A fost premiat la expoziţia milenarl din
ludaJttSta 1806
la expozitia din Viena 1897 eu medalie de aur, la expoziţia internaţionali din Paris 1000
III mwlalie de arg-int şi in fine Ia expozitia r~icolarl
din Bosnia ,i frţegovina ţinută la Sarajevo IaJ'ă~ cu
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garantez.
.a.va T. KQJdi6,
mare proprietar in Bre6ka, Bosnia.
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Subscrişii aV8Rl onoarea a fato. cunoscut On
public din loc ~i jur el prăvilfa noutrl de
p.,te ,1 rrude audlce, care txistl de mai multi
ani In casa noastra proprie Strada Hlrachner
No 4, an'J. rnArit-o tntroducld şi

de coloniale

şi

delicatese

Zilnic: Peşte proaspăt; cafea proaspăt prljitl
flinl ,i petroleu; totfelul de brânzl.
. Pelângl acestea purtăm ,i mai departe negoţul
de pe,te şi fructe sudice.
Halva în en(rOi dela 5 k,. in SUi cu pretul
de 1 coroan~ 30 flleri per kg., - in toatl ziua
proaspătă.
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S'a inceput deja 8_onul de peşte s.lrat t
Prin mijloace suficiente ,i Jqlturi cu firme de
primul ran2' suntem în plăcuta poziţie a oferi
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Onor. public mlrfuri bune ~i cu pr.ţul cel mai
redui.
RUilm deci pe on. ,ublic a face o incercare
,i a si c<'l'Ivine' de calitatea cea mai buni" de
preţul redus al Jltlrfurilor.
In !pera.ţi el O.. public ne va da binevoitond stu s,rlJln semnlna

Cu stirni:

Fratii Oingold •
BralJ'ov.
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