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Nr. 278'~ 
ABONAMENTUL 
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PI un futil. • 14 • 
Pe o luni. 11.40 .. 
NumArul de zi pentru Ro
mAnia ,1 străinătate ~ 

•• 4.Q frand. 

fllefOa ,pentru or., ,1 
COm,Îut ~ 

Criza I parlamentara 
. 

'din Romania. 
:".: Bucure,ti, 1 Ianuar 1912. 

'Am anunţat prin o scurtă wonna.ţie, 
că. opoziţia. atât din C&meră cât şi din Se
nat.ul român, şi-a depus in şedinţa de 
Sâmbătă. mandatele. Actul este o lovitură 
constituţ,ională., care pune iller'o extra
ordinara. situaţie guvernul şi partidul dela 
putere. Corpurile Legiuitoare au rămas 
deoomplectate cu 52 de lo-curi, guvernul 
rămas fără 'c,ontrol, suspendat în aier, re
dus de a guverna numai cu majorităţ~le 
sale şi lipsit de presenţa con,stituţională a 
celuilalt f<liCtor, ca.re oote oJXlziţia. , 

. Acestei hotărîri a oposiţiei i·a premera 
o luptă violcntă in CarrlBre pe chestiunea 
atitudinii guvernului în afacerea societă.ţii 
de:: tram"\vaye. Cetitorii noşt.ri cunosc a
ce~ta afa.cere. Guv'ernul Carp, câteva 
luni după venirea sa la putere a nimicit 
Atatutele So-cietăţii de tramwaye, apro
bate de guvernul anterior, pe motivul că 
n'ar.,fioonforme cu legea şi a venit cu un 
nou proie-ct de statute p.entru a-I impune 
Societăţii~f . 

Societatea de trar.q.waye în restimp a 
făcut, proce.s,înaint.ea tribunalului de Il· 

. iov, proces care ee află în curgere. Ches
Hunea adusă. şi la incinta tribunei parla· 
mrmtare a dat loc la ciocniri foarte păti. 
maşe între guvern şi opoziţie, îndeosebi 
înt.re guvern şi oposiţia liberală. D. Carp 
prim..ministru i-a aruncat partidului libe-

1 ' Tovarăşii. 
: 1,·, 
~9'a'U €ni.âln.it aşa ca 'ntr' o 'ntâmplare 
Păşind incet pe. drumul lung de tară 
Prin colbul ra,.,colit de vântul toamnei, 
Şi 'naintând pe drumul lung de tard 
Şi~/IU p()ve ... ~ti,t 1:14ta lor amară., ' 

;.,TârtiJ~ du 'tras la ca~a cea dintâte: 
• In {)ot1 la C'1"Î-şma 'vech.e din răscruce, 

Au tâirguit uit păhărel de băutură._. 
Şi'" tolţla· crişma ve.che din rif,scruce 
S'au prins tOt'a.ră\~ buni şi fraţi decrtteC ... 

iri . n.;;;,pte' 81a~ pornit apoi ;e 'iună 
Ou sdrl!n'e-le legate 'slrin.s in 8pat~, . , ' , 
Nici, ti.1l-uştiu pe. unde's~ c"ttm~ şi UJldâ 
.. ;Cu sdrcnţcle le.gate strîm in spate 
tJ·r8'iţi să bată dr~muri nevi-8at~ .... 

" ". 1, 

~ . . . ~ 1:.' '! :~ -:", !' 
... A;u~i., la CQsa cea, dimtâie Jn calc" 
1'Ş'i târgue.se tmpdhărel de băutură 
Ou ,patT"IIJ bani'păstmti intr'o "'IliLfram-ă ... 
lfi, t4rgue6c:un păhărel de bclutură , ' 
Ş(şigt-ânnpii:l'Q,. tP"umaeul ~arstmL; . 

, .' ,,' " " . ,r.., ~ l . , 

Si' ia; poT"lZf'SC pe clrwiud lţ4ng de. ţari ' 
Sdreitţ<>ţ'Î, nărnânzi. de-apururi făril nume, 
Ou gândul duşi, la. ea,sacea dintâ~,~, 'i., " 

Bdtrnţoşi~ fli1m.â1l.Z1~ de~apurUM {liră num, ,: , 
lJ<jrc~ mai ferici;l copii ain lume!! 

ţ. M1IJ'qan1lt 

ral insulta dl. ar fi un partid nu de idei ci 
de afaceri, iar repre8entanţii partidului 
liberal la Cameră şi la Senat au ră8puns 
cu alSemene,a violenţe de limbaj, prim-mi
nistrului şi iudeooebi min~trului de in
tBrne d. Marghioloman, la acest ata<i. In· 
tre asemeni împrejurări, raportw'ile nor· 
male între guvern şi op0t3iţie s'au turburat 
adânc, dând loc unei atmosfere încărcate 
şi pline de patimi, cwn demult n'a, mai 
fost în c.orpurile legiuitoare române. Ac
ţiunea opoziţiei liberale, interesată şi în 
mod direct, a foat socondată şi de cealaltă 
opoziţie a partidului conservator~demo· 
crat, care şi de altfel îl imputa guvernului 
că ar fi antioonstituţional, pentru violen
ţele cu cari a făcut alegerile. 

Punctul de v(}(jere al .opoziţiei in chet;
tiunea trasmwayelor, -' care eate şi mo
tiyul r('tragerii sale - ~ că afacerea eate 
numai de competenţa tribunalului, inain
tea căruia se află iş că prin urmare, legea 
propusă de guvern care desesizează justiţia 
violează principii de căpetenie din con .. 
stituţie şi anume principiul că nimeni nu 
poate fi expropriat, decât în cazurile pre· 
văzute de constit.uţie şi principiul că ni
meni ţlu poat.e li sustras dela judecătorii 
ce-i dă legea. (arl. 14 din cx,nsfituţie.) '. : 

DimpotrIvă guvernul e de părerea că 
este în drcr,t. pe c.alea legiferă.rei să desfiin
ţeze statutele, pe cari le socoteşte păgubi
toare pe-ntru COIDWla Bucureşti (ele au fost 
votate de cătră consiliul comunal liberal), 
ceeace nu inchide rocursul la tribunale 
dacă cineva se soc.(Jteşte lezat. 

Sâmbătă. când", guvernul,:, neţinând 

In voia soartei.' 
- Note de drum. -

Thl C. Georlescu-ManteeA. 

19 Iunie. 

REDACŢIA' 
tt ADMINiSTRAŢiA, 

Strada Ddk fereDc N,. IlO 
1:1- !EI<TlUNlLE 

le primele la administraţie. 
MuJţamite pUDHce ti Loc: 
deechis rottl fiecare tir 

iO Hleri. 
Manusmpte nu li in&pO

IazL 

seMnă de protestele opoziţiei, a depus noul 
prioect pentru funcţionarea .societăţii co
munale de tramwaye, opoziţia a răspuns, 
cu ultima armă pe care o au minorităţile 
- depunându-şi ma.ndatele. 

La;. Cameră, şeful partidului conserva
tor~democrat d. Take Ionescu, la Senat~ 
şeful partidului liberal, d. Ion C. Briltia
~11, au cetit teĂiul a-c{!lei.a~ dedaraţii şi au 
părăsit btmcile. 
. -' Ioşitădin corpurile legiuitoare opozi
ţia şi-a anuţa.tcampania ext.raparlamen
tară, campanie de răsturnare a guvernu
['ui,în oaTe scop a convocat pe 8 Ianuarie, 
în Dtl'Cureşti un mare meeting a ambelor 
opoziţii, -cu delpgaţi din ţ.eara întreagă. 

Ce va face guvernul? L~i ,:a:-da de~ 
sia, ori va escrie alc-geri nouă pentru 
completarea color 52 de locuri vacante? 

In pra.ctica vieţii constituţionale din 
ţară se mai cunosc prcedente la fel, când 
opoziţia s'a retras din Camere. In 1883 
opoziţia s'a retras din parlament şi guyer
nul a r~ma..'l încă cinci ani la putere. In 
1H95 îns~ când opoziţia liberală, oondusă 
do d. Sturza s'a retras, cinci luni după a- , 
coast.a, guvernul eonservat<>r a fost silit să 
tse re t.ragă. 

In orice caa; situa.ţia guvornului dlui 
Carp, a, devenit foarto critică şi. ţinând 
cont. de puterea amlhelor' opDziţiuni. cât. 
şi do organizarea cam slabă a part.idului 
consnITatOl', e ln'(~a probe) bil eri, cabinf\tnl 
cIIni Carp ,nu va. put.ea. mult resista. 

Tempcra:mentul massolor el edorale 
in România. c viu şi mobil, strada 'Când 
('sto acolo pusă in ac.ţiune işi are rolul ei 

\ lei i~l'OOlo) 'aări:a ditc o dungă roşcată de dea
luri, iar, u.prowpe de linia do fier ce ee întinde 
departe ca ,dcro.ă lame de cuţit, lucitoairl' in bătaia . 
soarelui" -:- OovoruJ. d{l verdeaţă, smWlţ.at de su" 
mede.nia do margarete, cuişoa;ro ş,i ciooarea alba· 
stră, ea .oonul. Şi mi~am simţit .trupul înfiorat do 

, Era soarole ră~ărit de--abinelea, <:in<! ciocăni- mÎ'l'e,a,.~ aeeasta lIlou{L, curată., lnviarătoare, ce 
tun tainica în geamul dela odăiţa moo, mă treziră piitnm.dea di:n plin, până î:n colc mai aOC1.ID.<;<l col
din 8OIIl.1l. Odăiţa era plină de lumimă; -din gră- ţişo8ll'lO ale trupului meu. 
dină se auzia ciripitul pillsăricaJ.or print1'e r.a.mu- 'Departe verdeaţa. fagilor rmă:reţi pă.t.'l aşa di" .-
Il'ile înfl"lillZite alo \·işi·nilor eu fructe date in plăcut oohiJor rulb~trimea ooriul1.1Î, mei'a tablouJ'i 
oopt ... In grabă mi-am <5trîns oole câteva lucru- neînchipuit do fnun08i::le, ou noputi;nţi'i de:redat 
şoaro trebuitoare şi am luat-o 'PC jos ·domol oătril pe pânză sau 'din grai. Şi trenul tnergea şi el 
gară. In îlIJ.vă.lmăşoala din gara mare, cu vuietul p.ar'<!ă. M mai '1L,<\Wd~ i!nviorat de jjrulm~ ast.a 
.aeela oe'ţi Bhrălp~ urechil{l, m'am trezit dc-a~ nollă~ Jd~mil"ea.:sma ,agta Tln{lut.ă, merg'oA llproape 
binelea. Apoi, pUţin d'UlPă 'a~ a.ştept fă:ră de de malul drept al Prahovoi intinoo, Etvăpiliat-ă, afle
nici o. grijă, liniştit, într'um oompartiment de milnătoarc llJIlu'i -copil răsfăţat in e,â,ntecul oi du
clasa a doua, maşiina cu sf(trţă.ri wial,'e, '08. un om ios, 00 'lloruptea P8!rO do loo.găll, te-adoanno pc bra
obosit de muncă şi in.cădarmic de ea, Începu să'şi t,(lle miaoolo, pe wvorul do iarbă ver-de cu flori· 
tragă şiragul do vagoone 1l'0ţiCate, cu ferestrui des- oole mult~ şi noobosiţî -de .noapte, cu 008IV:;fi ve;mic 
chire, cu <'.wpete seyere în afară, in hătaia vâ,nw- la 11l<ll;u. Ici şi 'wloiiwop -8ă r~ii răsleţito va\"
lui de vară, plin de mireasma fârneţ(l}OO' deCUll'înd imnlo î1llalte ale !l{)ndclor, apoi tot n:J,ai. dese pie- ,. 
eosit.e, ti grimcl<Xl' ooa:poo, .a pămâ.ntului url de cu- tioo~ ~.âte Una Pt fuga t.r-emului. Qâmpin4 00 

!rind. Şi m~.am s.imţit llu.ştiu cum wtu.n(}i,.d'1llSa~1l ' ftNopie tot mQrCU, wrlitându'şi t.ot mai mult bogă
doparte, '-pe aripi llOVă:oute, visător, cu plooa:pel('! ţia' d, pe malurile Prahovei pâ.nă depwrt>€\ Însu
aproape iu<!hiso, adormit apoi ll;lootuJ. cu înootul, medţl'Jlia' pe oonde illegrito. In sfâ~t în milt08u.l 
în VT6lll0 ce cioeârlia se înălţă VQioa;să d.r-apt în de pih'lll'ă, a iU:nllulu~ ueclcioe, însgomotul de 
<sus, din grîul -copt, in vreme 00 &U1llooonie de rÎn- fiNiiTie şiîlui{lrăt;uri premllgi, prin mijlocul şi
d-u.nelo tăia ca o IlJavl U'Ildole mării, atmosfer-a TagwrilOO' de .,agoanc, personalul răsuflă grooi 
curată a dimÎineţ,ii atlCleia -de vrură, inoiri-pirî pre- Î'n )faţ.a. gMii i împrejmuitA de saldimi de abi-& 
lungi ~i vesole ... M'a.m flrerit. târrzi'll Oi privirUe mbi~?:ţil.' ~a~ :,row! _ oj,nf0tare _oo'ţi. gâdilălllăou.t 
îndrapta.te spre fe.re&'!tIra ind deschisă îmî fitriI 1) raJ Ll...: 

stăvilite de dealurile Îlncu.u'Uillate de ",~rdooţă, înal· In gară îmi eso înainte tatăl prietenului meu 
te, CU viiriuri ascuţite ÎID. SUS S-pll'{l C€ll"Ol albastru Baicu, vartit .de acolo din oraşul .acela mare, plin 
:n.e,Păt.a-ţ. _ _._, de viaţă, de can in sfârţlit su:nt ecipa't,. Inveselit 

--..... --____ ~f~----~~-------------~---------.--..... --------..... ------------.......... --------~ 
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determinant în menţinerea ori răsturnarea 
dela putere a guvernelor. 

Preziceri, fireşte so fa-c. In clubul par
bdului liberal, care în a<Jeeaş seară, ţinu.se 
o şedinţă foarte e-ercelată, - una aseme
nea a avut loc şi în clubul <Jon-s8rv-ator-de
mocrat - mai mulţi fruntaşi intreţinân
duse cu membrii clubului, au spus aces-
tora: 

- Până la sfârşitul lui Ianuarie avem 
un guvern Take Ionescu. 

Alef(erea de mitropolit primat tn Rominia~ 
Se anunţă din Bucureşti: Alegerea epi8copulUl 
Timu.ş al Argeşului ca mitropolit primat, este 
definitiv hotărîtă; episcop al Argeşului va fi ales 
Teodosie Ploeşteanu, vicarul mitropoliei din Bu
cureşti, iar locul de vicar va rămâ.nea vacant pâ
nă în Mai. 

Episcop al Romanului va fi a.les Calist Bolo
şeneanu, iar locul lui de a.rhiereu va rămânea ţla
cani până în luna M aiu. 

Locurile de arhier&i vor fi implmite prin nu
mirile arhimandri.ţilor Seriban şi NaW'T'ie. 

• 
Circulara conteJul Khuen-Hederva1Y 

La ministerul de interne au sosit din nou 
două răspunsuri la circulara în chestia vo
tului universal. 

Profesorii dela a.cademia de drepturi 
din Erlau cer un vot univefflal, ega.l şi se
cret pentru toţi cei ce ştiu ~rie şi ce ti. 
Poote 10 ani, numai pentru cei ce ştiu 
scrie şi ceti - ungureşte. 

Liga culturală din Pressburg cere şi 
ea votul universal pe seama celor cari ştiu 
scrie şi c-eti - 'Ungureşte! Dreptul elec
tDral al alegătorilor condarrmaţi pentru 
"agitatie naţională" - să se suspende pe 
un termen anumit. 

SI. 

Declaratii de anul nou. Obiceiul vechiu de & 

iSaluta şefii partidelor cu prilejul noului an S'& 

urmat şi de data aooasta.Decl8lI'tlţiile făcute, Î!Ilsl, 
1111 vor pq-ovoea sensaţie. Tot 00 s'a spus în aoe'!!e 
declarsţii a fDSt ţinut în termeni generali. 

Şeful guvernului, ronwle Khuen-Heder1)(lrYJ 
a fost salutat din partea partidului guvernamen-
~ .. ........ - _ !I" 1L J _ 

dau mâna eu dâ.nauil. In mers legănat, mepăsăt>r, 
depănându'l}i incă - -poate - gândwrile şi 8000-

telile sale, mergem Îlll spatele gă.rii micuţe unde 
ne adastă briş-c.a. cu caii mărunţei, dar voinici ~i 
iuţi la mers. 

Puţin după a.ceea şi'n "'sdrU'Ilcinătulri dese c0-

borim o vreme, 3po:yi urcuşul, care ne face să ne 
dăm jos să u,uriirm pe bieţ.ii cai ... Sunt ooa.surile 
12 trecu~ şi căldUJ'a se resimte ~ pe aici eu cât 
ureăm coasta dreaptă. După UlIl {lârd de vreme, 
ne urdim de nou. Biciul lui Ion vizitiw cade dm 
când în când len~ pe spimările eailOT, care mdem
'Daţi de gură apoi, se înţepenesc în piciorele sub
ţiri !şi voimjoo urcând dealul plin oe bolov8IllÎ ce 
îillgreuniază 'Ulrcwjml. Pe dreapta şi pe stânga c~
suţ.ele sătucUlhli Poi(Jna răsar micuţe, sfioasa, din 
mulţimea pomilor CU fru-ete roşii ce fac să'ţi lase 
gura apă. Dealul se face mai drept şi glasul lui 
1<J1l oade acum in ~rea priDzului ca din depăr
tlrj, de 1.llU.deva: 

IEi la coastă 
Iapă proo-stă HiL" Hiiiii!... eu taica hii... 

Şj căluţ.ii urcă lluf,lând greoi, cu şiroae de nl
dllşeală lucitoare în rca..zele de soare, pe pielea roş
oată. In vârful PoenUi ne Q.prim o Iea.că să răsu
fle caii. De aICi tabml Câmpinei cu sumedenia 
ei de .sonde se vede mai bi,ne, colea mai aproape 
Prahova cu albia ma~Te darap:roape seacă, trece 
încă sglobie, săltând printre bolovanii mari, şu
"uind puternic; mai încolo pe un tăpşa.n ee in
tinde sumedenia 8Qndelor ro~ate şi inegrite de 
fum şi păcură, par mai mult nişte ruine şi fără 
de "rere parteă le asemuese de .aici de departe cu 
stâlpi de fier mroş.iţi .Qi mai aTad că 610010 în Bu-

taI prin foetul ministru <le jU8tiţi~ Pl08Z, 08.1'6 l-a 
asigurai că partidul mU'llcii, cum în trecut .~a 
şi ÎIIl viitor îi va da tot aprijilIluJ. intru rest.abili
rea Qrdinei normale în pa:rlament. In răspun~ul 
său ocmtele Khnen-He.dervary a mulţămit parti
dului pant.r'U a<'eSt sprijin I?i şi-a exprimat ronvi'n
gerea că pwrtidul îşi va ajunge ţinta. 

KolWtlth a fost salutat din partea partizanilor 
săi prin Gâl Sti.ndor. Kossuth, răspunzând, a ru
gat p8irtidul să lupte Î!Il.a.Îlnte impotriva ll'eforme
wr militare. 

J'Ii$th a fost aalutat din partea partizanilor 
săi prin telegrame, pe~ndan.ul 'D.Q'Il în provin
cie, pe ~ia sa. 

• 
Audienţa lui Tomasics. Din Viena S8 anunţă: 

Baroul Cro.aţiei a f<Jet primit ieri, Duminecă, în 
au-dienţă .de -cătră Maj. Sa pen1Jru a-i raporta des-
pre Bituaţia politică din Croaţia. . 

La deschiderea dietei Croaţiei Banul Croaţiei 
va 100 paTte în calitate de comisar1.us regim şi 
va faoo iID'pQrtaIlte declaNIţii. 

Azi, Lumi, BanuJ TomaSlii09 a'a întoN la A
gram. 

Retragerea opozitiei din Corpu· 
-,riIe Legiuitoare Române . 

- Şedinţa Camerei şi a Senatului. -

Bucureşti, 1 Ianuar. 

In şedinţa de Sâmbătă a Corpurilor 
Legiutoare R<Jmâne s'a petrecut un act 
de extremă gravitate pentru actuala si
tuaţie politică din ţeară: opoziţia s'a re
tras d(>,punându-şi mandatele, atât din Ca
meră cât şi din Senat. Ne ocupăm la loc 
de frunte cu acest act, aci ne mărginim 
a da, un rezumat a feltJlui cum s'au petre
cut lucrurile. 

La Cameră. 
La intrările C..annerei fie. poate observa o miş

oare febrilă, un oontrol deosebit domneşte faţă. de 
!pUblic. 

'In tribune agitaţiunea e "ie şi toată lumea 
-d.i.~ută evenimentul la ordinea zilei: retragerea 
opoziţ.iei din .pa.r1ament. 

• 
.-----.3 .~_ ~ '._ ~ .. '_ "_ .±_ .. ___ ·u~_~ --, . x. -
CUll'€lŞtiul plin de lume a existat odată Luvru, mă
reţul palat, nimicit de :fil.aclrile UTiaşe ce se înăl
ţau jucăto.ar.e llIl noaptlea aeooa rece de ia.rnă. ~i 
stând 8.Cll!Dl aici iru vâJrful înalt al Poenii în faţa 
8(1lldelor, mi..a reven,it în minte tabloul nimicirii 
LuvrullUi, mi~a revenit în gând icoana îndurerată 
a pootului Dimitrie Angh~l, 001 care a pătimit 
atât du.pă urma acelei 1llimidri ... 

A î'l108put apoi aooborîşul. Bri~ împiooooată 
OOOOl'll pe îndelete coasta dreaptă p ietrui tă; pe o 
margine coborîtoare lină cătră apa mid, limpede 
a Pr.ovitoi, pe alta <ro dealurile drepte roşcate, pe 
ici şi colQ cră-pate. .din care ies mămuncruuri tle 
flori de câmp. De undeva 'Se aude venind sunetul 
rrur al talan~i vitelor şi dim când în -când. ţipătul 
vre-unni copilaş. CarmI nepătat, albastru deschis, 
prin atm-osfera liniştită năbuşi toare a jalei ace
steia de V'al'ă câte .o pasăre leneşă trece in sbor le
gănat deparw, deparw... Brişca trece scrişnind 
prin pietrişul încălzit de căldur.a zilei; de pe caii 
oe suflă greoi se ridică aburii deşi ... Intrăm pe sub 
un şirag de nud cu împrejurimile pline de mi
reasmă ameţitoare. Lâmgă rădăcina bătrînă şi 
SoCOrburoasă a unui noo cu ramuri plecate aproape 
de pământ imcăroate de fructe, Q familie de ţară 
ooihneşte de greul drumuJui; par tare obosiţi, şi 
-eând bl'işca noastră ge O'ţ)reşte în sfârşit în drop
tuI lor la UIlllbră, ei se ridică cu toţii '1le spun dropt 
b.unl ziua ,~norocul" lui, ştergându'şi în acelaş 
tlmp.cu mâneca cămeşii -sudOMea oo-i pieură moă 
pe la tâmple inălbite. 

Nici Q muncă md '1lŞOS.ră 
Ca VaT!8. la umbrişoară. 

Ne ~um.e rîzând lIl.QŞJlea.guJ. care pare dispus 
l~ vwbl ca tot .NlDâuul ji d~bire dela mUitlte. 

Când 8e des<,hide şedinţ'4, pe bAcMI. ministe
rială 00 .află dnli P. P. Carp, Al. MarihiLoman, 
DeltaYMncea şi AriQu. 

Cea mJii mare pârte din membrii opoziţiei din 
Oameră se .află fată la şedint.ă. Se I/llŞteAptl cu o 
vădită- emoţie mome.ntul c~tirci de<!l.a.r.aţiUMi 0-

poziţiei. 

Retralerea opozitiei.. 

Imediat dUipil cetirea prooosului-ve-rhal, d. 
O1ănescu dă cuvântul diui Tale Ionelleu. 

Dela looul său d. Take loueaeu se l'idrol ti 
citeşte următ()area doolaraţiune: 

... Opoziţiunea a declarat inel dela inceputul 
acestei seziuni că situatia creati de actualul p. 
vern este anormală. tGuvemul nu a tinat nici o 
soc.oteală de cuvintele rostite de noL 

Pe lân2ă vi.olenţele tii c01'upţiunea din aleceM 
cari au dat actualului guvern caracterul nnei .tl· 
pâniri de fapt, pe lângă fără de lej[Ue ,i abuzu· 
riie de putere.. gunrnul, prin declaraţi unile ,1 
faptele sale din urmă, .apă iarăşi temeliile or· 
ganizaţiunci noastre de stat, ata cum au fo.t ... 
zate prin COllstit:tie. 

Uzurparea puterei judecătoretti prin le~ea 
adusă eri înaintea Adunărei deputatilor, care ri· 
peşte dela tribunale un proces În cura d. dezb.~ 
tere li pretinde să o curme prin votarile unor 
majorităţi politice, nesocoteşte principiul lepat"a
tiuniî puteril.or şi desfiintează neatârnarea pu.
terei judecătoreşti, principiu şi netârnare cari 
sunt garantia de căpetenie a dreptului fieclrui. 
şi stavilă în contra anarhiei. 

Opera marilor generaţi uni din ambele par
tide, cari cu atâta jertfă au aşezat RomAnia m0-

dernă. este astfel primejduită. 
Opoziţia nu poate să aziste la o vi.olare atit 

de Îndrăzneată a Constituţiei ,i părbete Corp.
rile legiuitoare, lăsând guvernului întreaga ris
pundere a urmărilor actelor ce le săvâfle5c." 

• 
In timpul citirei declar.aţiumei, majMitJa~ a 

încercat în două rânduri 8ă vociferare. In urmă., 
însă, vociferările au înoetat şi declaraţia a f.ost 
ascuJt.ată cu cea mai mareatenţiune pânăi 1& 
sfârşit. 

DQ îndată ce a tennin.at d. Take Ioneseu. ci
tirea declaJ'laţ.iunei, d-sa şi membrii opoziţiunei 

s'.au sculat deLa loourile lor şi au părăsit Camera.. 
:Uajoritatea a v()cife-:rat şi s'au auzit gla9U!l'i: 

- Tramw,ayul! tromwayul! 
__ 1~~. ~ ___ ~I!_ .. _ .. _. t .. _ .. __ ._I ... _~ __ ~~_n_.'_T~ S42l!SiUL_ .. _ T 

Illtrăm în vOl"bă. Cu, cuvinte întretăiate, in.dure
rat ne spll'De de căldUll'a năpraznică 00 te toro
J>('..şte, ce usucă ~i fr\l1llZll porumbului ... de cât. 
şi mai câte ... 

Intr'un târziu, ooii aetuna odihniţi o. iau 
pe drumul drept, prin pulberea ce se ridică deasl 
în urma noastră. Dintr'un frumziş Încep a răsări 
căsuţe albe şin<lriluite, ou bătături Ia:rgi şi câ.nii 
bii.măind .ră:ută-eioe prim crăpăturile gardurilor, 
ori strecurîoou-se şi duci1ndu-ne pâ.nă departe cu 
Iătraturi răguşi te. Trooem apoi satml; dÎln treacăt 
văd şcoala ridicată pe un delu.şel; e gătită de su
bătoare, C'Il ghirlande de frunze de stejar. Poimâne 
îi "Sân Petru", C'I1ID ii spum ei, şi serbează sfâ.r-
şitul de an. Prin ferestrele deschise ies norii de ; 
praf ş.i IDQtele discordante, ră~te, Bile unui cân· 
too bătrînesc, de un moşneag aproape ce la sunetul 
dopoţeilar dela gâtuI cailor a scos -ea.pul printre 
oeroevelele ducind din ochi brişca învăluită in 
praf pâ'Ilă după oolţuJ. şoselii. Sălcii pletoase, bă
trî:ne, scorburoase umbr~ calea domolind puţin. 
tel din furia căldUil'ii ... Iadtă-mă şi în PrO'lJita~ 
de-sus, nu mult după aoeia ~i În faţa UllOl' calle 
chipeşe, răsArite ditn sumedenia că!'uţelor curete 
- bri~a se opreşte în lătratul celor ~ câni la· 
~i, ID3Iri şi gureş.i ... Mă dau în grabă j08 dim 
bnşcă cu piciOOll'ele .puţin .amOO'ţite de drumul 
lung, e~rut mâna gazdei, - mama prietenului 
Baicu - mă vâr în ceata copiilor sgomotoşi ce-au 
ră.sărit aşa deodată -câmd .a inllr.at brişoa in. curte .•• 

N'a trecut ID1llit apoi şi a înooput ca ÎlIlserarea 
să (ladă ş.i peste sătucul de pe valea şet'!Puitoar~ Il 

Proviţei, cu pânza aceia albuie ce îmbrolxxleşr.e 
treptat ,:ârfu.rile munţilor învecinaţi, apoi puţin 
câ~ puţm ti iătu.cul. P. 'Uliţa 1util, piit.rultl, 
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2 Ianuarie n. 1912 

Răspunsul dhd Carp •. 

~'a ridieAt apoi rprim-miniatru d. P. P. Carp 
Oi ca rti.epouille 1, dedaraţia cititl de d. T,o.ke 10-
nesecu, ca. spus următoarele; 

Domnilor deputati! 

Prin organul dlai Take Ionescu ~poziţia v'a 
citit un adevărat rechizitoriu contra J::uverDului. 

Eu ştiu că cd ce rosteşte un rechirizoriu azistă 
şi la apărarea celui invinuit. 

A arunca o acuzatiune ,i a nu sta la discutie 
(:u cel în oontra druia ai îndreptat'o este un pro
cedeu nou, pe care nu vreau să-I calific. dar il 
\'edeti cât de puţin serios este. 

Dacă lucrul în sine e regretabil şi a fori alti 
datJi calificat de liberali C3 o dezerţiune, cauza 
pentru care aceastil retragere are loc e atât de În
j<JsItoare (aplauze vii ,i prelungite) încât vil asi
EUT că nIci odată nu m'a, fi aşteptat să văd în 
tara mea un asemenea specatcol. 

O-lor părăsl'sc Camera ca să ducă lupta aiu
rea pe principii se fac revolutiuni pe afaceri însă 
nu I (Lungi şi prelungite aplauze.) 

După retragerea membrilor opoziţiei, se re
intră: in ordinea de zi. 

. Se r~tă votul rămas nul în şedin t,a de eri 
asullra. proiectului de lege pentru modifieare·a 
a.rt. 27 din legea taxelor de petrO'l. 

III 

In unul Oamera trece în ae-cţiUDi apre a se 
ocup-a cu legea tl'amVlayeIO'r. 

La Senat. 

Inainte de d~hiderea şedinţei' t.oţi senatorii 
diaC'Ută! evenimentul ce se ~teaptă. 

Senatorii opoziţjei .a.u &părut în plin număr 

şi se in'tretin cu d. Ionel Brătianu. 
La dE'-s.ch1deroa ş€dintei prezidată de d. Ca,n

tacuzino, a 'apărut în tribuna publică d. Take Io
nescu, înoonjul'at de câţiVla din deputaţii opozi
ţiei "'ari toomai î~i depuseseră mandateJ.e la Ca
merlr. 

D. Ionel BrlHianu cit-e~te declaratia pe care 
o citif'6 d. T.ake Ionescu la Cameră. 

l': . ~bpunsuJ dlui T. Maiorescu. 

Domnilor Se.naloril 

Guvernul nu poate decât .să-,i exprime păre
rea de rAu in fata atitudinei pe care a crezut de 

"TR îB UN AW 

cuviintl 5'0 ia opozifiunea ... Nu ,tiu cum ,'o nu
mesc? ••• Opozitiunoa coalizati, opodtiunea uniti.. 

Voci: Opozitia paraleli. 
D. Titu Maiorescu: Opozitia paralelă daei 

voiti. 
Voei: Opoziţia eointeresaHi. 
D. Titu Maiores<m: ••• Deşi, dupl definitie, pa

ralele sunt liniile cari nu se Întâlnesc nici odată 
(aplauze) decât aci opozitia se intâlne,te cel pu
tin de câte ori este vorba de un act ne1i(ativ, de a 
nu lua parte la dezbaterea adresei şi de a nu lua 
parte la lucrările parlamentului de acum inainte. 

Argumentele pe care ,i-a sprijinit onor. el. 
Brătianu acest ad, în numele opozitiei paralele, 
vor fi spulberate în decursul dezbaterilor la Ca
meră ,i la Senat a chiar legii care a fost luati 
de pretext pentru acest act negativ. De altmin
relea atitudinea opoziţiei priveşte opozitia şi este 
În răspunderea ei oarecum individuală, iar pe 
noi v,uvernul, şi pe dv. mawritatea, Întru cât sus
tineti acest guver~ pe noi ne priveşte răspunde
re~ nu ~e interesele numai ale unui singur par
tid, ori ale unOr individualităti, ci răipunderea 
pentru bunul mers al treburilor tirei Întregi. 
(Aplauze prelungite). 

Munca noastră este in parte şi formulată in 
directiunea în care Întelegem noi sl fie luată 
prin proiectele de legi cari vi-s'au prezentat ti le
sz:ile cari În parte s'au înfăptuit pe temeiul cărora 
suntem noi aci, şi ati fost ,i D-v. aleli. 

Cred, că nu este cap luminat cunoscător lJi COn 
ştiinţios, în această tarii care să nu recunoascii 
că aceste legi sunt alcătuite în bună conştiinţil 
şi cu toată ştiinţa de care pot să dispună oamenii 
dela guvern, pentru binele •• ~ntru binele cui? 
Pentru binele unui partid? N ici măcar pentru 
binele unor pri"Uegiaţi dinăuntrul unui partid? 
Şi mai putin. Pentru binele obştesc, aşa cum îl 
putem pricepe noi cu toţii împreună. (Aplauze 
prelungite). Şi răspunderea şi datoria noastră ne 
dictează, ca acum să lucrăm cu Dv. împreună 
mai departe cu o Îndoitl energie. (Aplauze pre
lungite.) 

Respingerea demisiilor. 

D. G. Gr. Cantacuzino ,aduCe la CUllo,tinţ.a 

Sen.at.ului dtm:tieila opoliţjei. Se pune La. vot ad
miterea 81a,u respingerea demisii1r>f. 

SenatuJ a respina domisiile cu 60 vo~ri con
tra 4. 

Ş(}din~a 8',a ri-di~at la on]e 3 şi 10 d. 4. 

Seootul 'l ·t.rllcut la secţiuni. 

Pag. li 

SeriSOlrl dl d Roma. 
O cont"' rlpitJ de briganzi. - Anul tr&cut a 

fOlt rlpit contele. - O privire înapoi. 

Rom a, 29 Decemvrie. 

(Dela core3p. nQstru). - Alaltăieri, '7 Decem· 
vrie n., lângă oraşul Orvieto (120 klm. departe de 
Roma), s'a săvârşit un act de briga.ntaj oont)"a 
persoanci cont.esei de Oahen, demn de povestirile 
frult.astice de acum 200 de -ani. 

La VTe-o 15 chilometri de ora~ul Orvieto fami
Ha contelui Cahen are o splend.idă vilă_ 

:Mierou.rea trecută, oontesa de Cahen, a ieşit, 
din vila SIa pe la 3 după prin.z şi plimbându-se, 
a apuoat drumul spre gară. aşteptâ.nd automobi
lul 10'1', care cu 'Putin mai nainte plecase să ducă 
la goo-ă pe un prieten al familiei, crure petrecuse 
Crăciun'l1l cu dânşii. 

Aşteptâ·n-du-se se aud din moment in moment 
ggomotul automobilului ce se Întorcea. contesa s'a 
depărtat destul de mult de vilă, şi cil nd Il ajuns 
la un punct unde ~seaua face o curbă pe lângl 
o păduri-ce, deodată i-a ieşit înainte un om, armat 
cu un revolver, şi oare i-a poruncit să·l urmeze 
că de nu, o impuscă. 

Biata femeie, spăimântată de această agresiu
ne, s'a supus handitului, care cu revolverul mereu 
întins spre dânsa, a dus-o în 'Pădure, departo de 
şuse.a. 

Pest.e câte'\'1a minute sgomotul automobilului 
a În<:",enut d se aud, să se apropie, să se dopăr
t(!ze spre vilă, Hisând. în puterea banditului pe 
conteslt 

Ac.est.a i-a wrut hanii şi bijuteriile ce avea 
la ~ânsa .. Cont-asa nu 'ay~ nici una nici .alta. 

A tunci banditul i-a p0T'Undt să intre într' o 
'peşteră ce ora acolo, ~i Cum deschiderea peşterei 
era mi-eă, banditul a împin.s-o cu sila şi i-a dllt ş.i 
Ull picior in apa te. 

Din c.auza loviturei şi din caUDa. marei emoţii, 
contesa a leşinat. 

Câ'nd s'a deşteptat din leşin, era noapte târ
ziu (U şi jum.) şi banditul veghea.. cu revolverul 
în mÎină. Putin după aceea, a auzit glasuri cu
noacUlte: contele văzând că nevasta lui nil se mai 
întoarce, a d.ai alarma, şi o mare parte di,n locui
torii c.ătunu1ui din apropieroa vilei, C1l iacle şi 
cu felin.are, au 'Pornit în căutarea ei. 

Glasurile. după ce SO 'IIpro'Piaseră, ee opriseră, 
şi ~ auz.ea bine, C'um oamenii vorbeau, descura
jati, să f'6 jntoarc~ 

Banditul, şopti atuD<'i (',ont~sei să nu sufle. că 
o împuşcă, da.r dân.&a, adunându-şi tO'ate puterile, ........... ___ ._" __________________ . __ ~_---_-_-----------.. ~'!"!"------------------c: .. ţ 
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cu ş.am.ţuri Î11grijit-e vin dda pa&cut turme d'El vite 
in sunetmU neinchipuit de :firumos al talangei, cu 
mă~ăruşul încă'rea-t cu zoghca şi deAAgii ciobă"'1u
şului Î.D mijloc, r-rirn praful ce răsa-re ridicându-!\e 
în 5"ns, 'SCOmlonit de picioruşde miJ0ut-e ale vite
lor. La vechIi, vălvătăi de foc se înalţă în mijlO'-
cul cu.rţii, sau în Vlr'El-'un colţ mai ascunt!;. gătesc 
cin,a de seară; oopHa~ii micuţi, in cămăşllţ,o albe 
<păt.a.t.e de zeama viş.inilor şi vflrd€l'f) ierbii, sorb 
'CU ochii lacomi mi·reasrua bucatelor şi mămăligu
ţei ce f<>rfote tn ceaumll ll-E'gru. Cânii stau cu 
botmile pe labe, cu nările discate, alflăstând cu
minţi inOOţM11m1 ci'!Jei. .. In odăiţ.a pregatită în gra
bă de bUll,a ospitalieră mea gQl2ldă după o cina 
• '--1 X' 1 ' lm.\Je şngat<:!, 00 mi porllD'oeşte să f.ae o prl'eumbhre 
prm euro:; - :pe nn p~tue moa1e atm adormit cu-

, ; ia-ind. .. 
• , 20 Iunie. 'i Astlzi m'am trezit di.n somn .în plină zi. Prin 

"",' /' per~~lele.Iăsate se strecoară mănunchiuri de ra.,,:e 
:~ aurn-orbrt(Jl8l''6. Am stat o vreme aşa intin5, cu 

>~. mânile Jopă cap, într'o continuă visare. Căruţe 
~;~trec pe şooe.a. în ~ârţăituri puternice şi prelungi. 

Prin V'eCÎ11i.-&e aude gură multă, lătrlHuri ;(le câni 
,i pe aproape ţipătul aecuţi't al unui păun. Mă im
brac repede şi puţî;n după aoooa cu 'Pantalonii 
smulşi în sus, spriji'Dit înt.r'un balS1xm de fa.g, in 
tovărăşia prietenului Baicu (1 luăm ('ăflră pă-durea 
deasă ne înveşmântă eroşt.etele ~..ate ale dealu
rilor înalt~. Ici şi 0010 răsăr~u câte ° potecuţl 
00 mergea o vreme dT'{laptă apoi se pi8:!'doo În ma
rea împe8t.ritat.ă de flO'ri de ('.B,mp, printre trun
chiurile fagilor illlalti, cu. ·sl1mooen:ia de pas,u.i ce 
ciripesc in razloo vesele de soare. In umbra pă
durii apoi intraţi, illl liniştea patriarhală, prin 
iwrha rqurată, prindem a câ.n'ta, şi vocile curate 
În dimin~t,a de v.ară ră8\lnli int,r'o atmosferă nu
moap-ă, pî(lrzâmdu~ în depărtări. Coborim apoi 
o v81008 scăldată Î!n soare, prin fân-ete în!\lt.e şi 
marţ!aretd·e albe, apIN'ân,dl1-M şi culegând fruc
tul mş,lncit-orr şi umed al frllgilor ce umplea ]()
('urile d~ mirOOElmă îmbătătoarre. Cul'Elgând, cAn
tfind şi dând chiMe p-e cari mi,le în.a-poiază din 
când În cnrînd văile a-Ş8 de ]ămurit u!l'Căm un doluţ 
şi de aci drept in "osellltoa 00 merge la Drăgh:neasa 
la bordeiul lui M~ Gheorghe. ' 

Mergem putină ca.le ",i'n fund de 'tot răS8.re 
din mulţimea florilor bord-eiul moşului ou oo..şul 
în~it din fum. Un <,.line ne-a simţit se veile 
treaba dinainte c'a şi înooput să latre şi M 8Coată 
pe M~ Ghoorghe in pragul oordeiului. L'am vă
zut de depa.rte cum şi-o. pus mâm.a eurea-şină ochi
lor şi repede a :roounoscut pe prietenul meu şi sş.a. 
băt.rÎn cum (1, 'f',aJt.âmd. din pletele c.lb-un'te ne p,şi 
ina.inte, cu zâmbotul pe buze şi plin de voie bună 
că s'a mai gândit şi ~ineva la el. Ne strî'!Jgenn mii
n ilf;l Il'Omooeşte, îl introbăm în grabă, suflând de 
oboseală, - de sănătate şi cum se dedă cu s;îaţa. 
40010 pe munte. 

- Iaca Mne moş.ule, bi:ne nu zic ba, Tău ii când 
plouă, atunci Du-i chip să faci :nici un pas măcar 
din oordeiul meu. 

fu lăun'tIrul bordeillJuÎ răooroe al lui 11{ oş 
'Gheorghe noi cinstim de bU'llăvenire C'Il ţuiool iţa. 
eam ineălzită o learcă în geanta lJloostră de călă
torie şi prindem. a mânca şi noi cu poftă ca dupi{ 
atâta cale - din cina moşului. După masă intot
deauna voia bună creşte şi .M~ Gheorghe cum 
îi din fire B'UJl".aJiv s'a aşezat să mă desooaBe nu . ,! 

Ce poate fJ mai frumos radou de CrAciu n ~ 

..- O garnitură frumoasă 
__ de piele englezească! 

CumpJr~torilor vrednici de incredere se dă ,1 pe rate, fără urcare 
de preţ. - Aranjamente complecte pentru dormitoare, prânziloare 
saloane şi odăi pentru inte1eginţt - Mare asortiment de IfUSOUrl 
pentru mirese - Preturi elcepţional de ieftine. La cerere mer· 
gem chiar şi În persoanA spre a arăta albumul nostru bogat în mustre. 

I 
I 
I 

Unde se poate cumpăra? 

la f~ brtca de mob~le: Szekely es Reti, Marosvâsarhely, Piata Szechenyi·tt~r 45. 
-----------------~------~~ 
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in clispel"ata ,poziţio in care ee găsea, dădu un 
tiI'ăt puternic, şi căzu iar leşmat!. 

Pentru 00 'banditul nu .a 'PlL'! în execuţie a.IU<l

mnţarea 83, nu se ştie încă, dar câ,nd au sosit 00-

menii, bandit.ul diilpo.nll*', iar e.ontesa fi fost dwă 
lCf,lin.ată in villl. }ar uU'Pă <}6 s'a deşteptat, a !pOves
tit, ceoo. ce i'n puţine cuvinte vă povestii eu. 

Au pornit l~rabinieri şi agonţi do '])OIi ţie, au 
hătut 'PădurcR in SUB ~ în jos, dar pim.ăacum 
n'au de.r:.coperit nimic. . 

Un detaliu: cund banditul .a sărit la contesă, 
i-a zi.: "eu 8Unt unul <li'll -llICCia care el Oiprit pe 
bărbatul tău. Mlru trecut". 

lată <'O ill. pllţit lll.CUID un an şi jumătate con
tele Cah6.l1, mu departe de locul in caro a fost 
r{lJută cont.esa. 

Contele ;'le Înt.oreea in auwm{}bil când în mij
locul şoselei, trei pietre m.ari împiedeeau circu
laţia. S'a oprit, ~i ~ când dîmsuJ şi cu i;loferul so 
dzmeau Bă dea ]a o parte pietrile, dintr'o parte 
şi din alta a şoselei foj'a'U ridicat doi oameni cu o
brajii 8paiţi cu negru cu puşti în mână şi fără 
multă vorbă, le cerc "punga sau viaţa". 

Contolea,e.a 200 franci şi ceasul cu lanţ de 
aur, dar b.anJiţii nu s'au mulţ:mmit. Au luat pe 
eont-e cu ci in "păduTCl. iar rpe şofer l'~u trimiB 1.a 
vilă sa. le aducă 60.000 de franci, 00 să-I poată 
libera. Se Îlnţe1ege că au jurat CQ-i împuşcii pe 
amiindoi, dadar spune ee,a caNtbinierilor. 

Şoferul a alergat la vilă, şi s'a întors după pu
ţin cu toţi b.anii ce se găseau în casă: 2500 fmnd. 

BrÎg'a'llzii, cu multă pă.rere de rău, au trebuit 
~ă se mulţumoa,.,că şi ;Să-lliooreze. 

A doUJ3, zi s"au înci)put cercetările, dar nici 
În ziua de Qzi nu s'a .aflataoool'1lt nimic. 

Dacă v"am povestit aceste !rupte, nu îMem
ncază -că in Italia., în afară de portooali, mai în
floresc şi briganzi. Ceea ce s'a întâmplat ·acum, 
~mnt ('Iazuri eX~Ţltionale şi nu tre-buie.sc genel'8.1i
zate, astfel ~ n'1l se pot generaliza întâmplările 
cu banditul Pantelimon din Moldova. şi care Il 

dat atât de mult de lucru autorităţilor. 
Este drupt, că până mai acum n'o 20 âe anI, 

in Italia bri~antaiul era un ce foarte obişnuit, 
şi în provinciile unde b~ntu.:i.au brig.anzii, lumea 
trăia tot cu frica în sÎin. şi dela a.rpusul soarelui, 
nimeni nu mai avea curajul să iagădin casă. 

A dispărut tipul de bri~n.d, cu 'Pe1erina 
lungă cB-I învăluia tot; eu brâuI plin de pistoale; 
cu ~al"labin,a în drerupta: <cu barba neagră şi ereaţă 
şi ou doi ~hi strălucitori ca jeratecul, 00 &l"UnC8.U 

~J'igeţi de ura sau de patimă de sub marginile pă
]ărioi ţuguiat-e. Pe soone. în operette sa1.l în oari
<'tB.turi. so mai văd din dnd in eând I8stfel de 
tipuri, dar g€!l1araţia actuală, nu mai gustă. umo
rul a~ta, ne eunOf!{lÎlnd briganzii decât din 
scrieri. 

lŞagă, de p~ unile sllln.t, ('.8 şcoală fac, '!1at'..ă UlAi am 
mult până să -sf~, pierzân.du .. se apoi in adu
cari aminte pline de Îlnvăţăaniznte ... 

Când ne l'en't.oaroom, seara a incaput să ..... a.âă 
iinif}tită şi noi ooborîm ehiuind ~ cărăruia invnT
tită, devale spre satul 00 a înooput tJă ee învăluie 
ln z.ăbr·amieul fermecător aJ. ammgului do v'.ară.. 
Treoom apoi din piatră în piatră gârla din m8!r
ginea satului şi printre cătine WPoose şi dese in
trăm in grMina Moolol' şi apoi sus in curtea ma.re, 
in hămăîtul cânilOO' lăţoşi ee se dlW. la 'noi ca la 
nişte 5trillnÎ... 

-.. Aceiaşi întiparire plăcută oe'şi 6dU(';$ âooa 
mulţămire fluflet.e8.8Căt gren de găsit o .Mn ,i in 
asti aea.Tă. Simt 08. nici odată eă'e mai vesel, mai 
mulţămit oa oricind de mîne. Cu cită voie bună 
mă a.şez în preajma măsuţei încărcată 00 de-ale 
gurii, Ill'Q pot spune de 100_ Şi a<CU!ID ta lumina 00-

lor dQuă lumănăr<i,inpreajma. cărora. .se ţlas gân
găInii IDiCll te obosi ţi de drum mân~~ cât zoeoe. •. 

(Va urma.> 

•. T R 1 BUN A'" 

In U'llelc regiuni din Italia, se mai vorbeşte şi 
azi de i.9p:ră,,-:ilo bandiţilor oa:ri au haiducit prin 
aeele loouri, băgîmd spaima in toţi loouitorii, 
mai ales în oei eu oare care dare de mână. , 

Brig(lJltul Bisoo.rino, a dat de lUOl"f\l 'POtera
lor mulţi .ani, şi nu ~u putut să-l 1)unză viu, .ci 
l'au împuşcat din sbor, 1Joe când sărea după fo
rea<ltra g1aZdoi sale, ,,[md să fugă. 

DllPU B1sc3.Tin<l. a venit neanca de 'aur 18. bri
g.a:lltagiului, şi Tibuni, A nsum.i, Menichetti şi 
mulţi alţii, au răma~ şi azi de <pOmeneală, nu nu
mai. în fa.miliile <,~}.or ce fu~eră că1ooro dc eL 
dar ş.i. in t.oată Italia cu descrierile romantice .ale 
iE-"Pxihilo.r 10.1'. 

Y ii pOYNt{'SC <l .singllră iSţ)ravii a 11liÎ Tilbun:i. 
ca să vă 'Puteţi face o i<loo' de .Î!ndrrăsD.ea1a aoostui 
fruimoa bcigand. 

Se făruEle (') poteră FIii ipl'imză pe Tiburzi şi 
mulţi laJ'€'ud'.l..;,i ajut.aseră ;pe oara;biru<eri; dar 
dintr'o greşală, Tibuni la eci'i.<ţr.nt. La această po
t~Tă. luaoo 'Parte ş.i 11111 aren<laş după moşia mar
chizuhri Gugbclni. 

Tiburzi .a, li\J1at a.e.(),';t lucru, şi după două hmi 
dHI,a acea.<ltă încercare - în caro timp :fw~ise din 
părţile 1l("{l1{'13. - s'a ,prezentat împreună <'u ]0-
('('tte-nrul I'ău lfenich et tii, ve moşi,a marchizului. 
Era în ''1lX\'IIWa secerei şi arondaşul avea la ~re 
200 d~ ().'Lffi('l).i, irU" dânS'ul in persoană SUlJ)Ta.e.
ghia 1D11Ues, când iată i-se înfi'it.işază Tiburzi Îm
preună cu 1I.{C'nlchct t.i. 

AmiJ.'1ldoi el1fiu, d(>.stml de bine cunoscuţi 'de 
tot-i cei presenţi. 

A re-n.da.şul a i.nIlălhonit. 
Tilmrzi 1'<8. ehemat în gura marc,a !'!('os pis

tolul i7Î l'a 'Pus eă-~ ffi('ă n11liÎ.c.iunt>u din urmă. 
în gC'llunchi. A Ţlli'ms bietul om, s'a rugat de 'Ti
burzi ,~ntJ'IU el şi cpentru famili.a sa: nimic. Me
nilChdm. cu doua. foourn de p.istol, l'a C111c.at mort 
la !pământ, Î'Il fafla celor 200 de 8e{'Rl"ători, ('..ari 
mu s'au mÎ.;l('at, înmărmlliI"iti de indrusneala bri
gandull\li şi <le teama ro insuflă tutm·or. 

- Aşa pooenRcşte Tibuni Ţl(l trădători! -
a stri~at briJ!'andl]'l şi Iau Ţl]('('at netulburatj. 

A('(>Ht fapt a VU!l ')')e gânduri gu.emwl şi' 'ac
tÎ1mell de C'llrătir.e 19, dat roade. căci .de. atunci. 
briP'flnta/l'Î.'llIl în Jt1aJi.g '11 dis-nărl1t. numai din dn(l 
in ('ân-d, floe 8i1ld.e de câte o i'SpIT"avă caooa cu cont.eJf\ 
şi 'OOn'tesa Oaien, dar şi al(l€lgOOa, din 00 in ce mai 
l' al'_ 

1. T. 'Alian. 

=====-=",========~"""""==~=====-' .= 

Premiu literar. 
- Concurs. -

In ooniO'l'1l11tate eu di'Spoziile PEmtru aa~inl' 
str,aroa. fon(l:OJrilm şi fundaţhmilor HA600iaţiu.niî 
ponw lite.ratllTa română şi (l1Jllmra ~ulu 1'0.

mân", se 'P1lblidi OOO1OOl'S pen~ >.p1'Dmiul .Andrei 
M ură,şan" de 300 OOT. 'J)e anUlI 1911. 

La OOl1('U!l"S se ·admite orioe luc:r.are originnJă 
româneaooă de ouprins lit.erar, tipăirită în Unga
ria în cu.nrol.anului 191,1, fie din 'Sfera literaturii 
frumoaoo, fie o oolecţiume de literatUlră popoulă. 

OOOlemenţii VO!t' avea ea înainteze până la 1 
Ap:rila st. n. 1912 birouJ.ui Asooiaţi'UJlii ÎIn Sibifu 
(Str. Şagu'l1a N:r. 6) cinci exemplare din luerăl'ile 
Ietr_ Premill.rea autO'rul'11i <Se va faoo in şedinţa 
f~tivă a aeaţiilor !}tiilnţifioo-liOOI'rare os ~ va ţinea 
cu ooaria a.dumării gener.alf'l din 1912. 

Sibiiu, 25 Dooem\'J'e 1911. 

Andrei BârseantJ,. Oet. O. TăJlăoonu, 
preziden"t,. ~~ 6OOreta,r. 

# 

-
. Scrisori din Bucureşti. 

ScrHtorH ,1 maaele populare. - Spiritul nou tn 
presă. - Un exemplu frumos. - Şobolani ,1 

muşte. - Nici o flecărie. 

Bucureşti, 16 Decomv'rio. 

Cuccl'irile, pe cari ooovărata. litoraturl1 le face 
în masa ('('a maro a ,po].lOl'ului1 8porO!>C văzând cu 
ochii. Rcviftele populare simt noyoie de a se re
organiza, de a publiea lucruri de .aloare, a.ba.ndo
nând producţiumile dil(ltant~lor şi ale nauiragiaţi
lor, cari zadarnic bat da ani de zile la poarta re
,h,ielor cu Th1l U11TllC şi au:toritate, Literatura de 
sf>nilatie, romanele cu crime şi învieri, nuvelele 
ffiră de 11i~i o vlagă ale flocarilor, cu un cuvân.t 
prodoctcle litNare, cari în loc de Il Întări moraluJ, 
au Sh-OCUl'Ilt Snsuflete otrava, şi-au -perdut aproa
pe cu totul tr{ICCr('.a, de care se bucurau în -anu
mite stratui ale populaţiei. 

lli)mallCl() tipărit.e de cutare evreu în~p a fi 
înlocuite cu literahtrÎi de un nivel mai ridioat. O 
revistă a in('(:pllt chiar editarea. unei biblioteci 
menite .anume să inlocuiască acele ro.mane, ale 
cÎiror suhif'Cte r;o.i eroine dedeau atîtta de vorbit 
JeJ..ltelor dela mllh1l1a. In locul ,,'crimelor de pe 
m-umul de fier", .,mu,tcrelor Pa.ri.<:ului" şi altor 
năz.drli.Yănii, 'Re <,itCl'Ite azi cartea caro cuprinde 
memori il 1,; printR.;;ei Raeoviţa, eare, cu toate ele
mentclf1 (,i ~en,.ation{l;l€, ea ni.el şi tendinţă pre
zintD. ineontDStabil un progres. 

Ceea ce este mai îmbucurător e€te preferinta 
ce 50 dăproousclor literare ale scriitorilor noştri. 
Pu~i. prin ajutonll revistelor populare, in contact 
dired cu ma:-:ole 110porului, f1.criit()rii noştri pot 
în cbhml acc>st.a exercita o 1nf1upntă binefăcă
toare a,<;upra Imfletelor dornic.e do lumină, asupra 
acelor insetati, -cari nu ,,'au mai uitat oare &ste 
izvontl (liu (',are $ca.daŢlli. Şi nădăjduim că ei vor 
şti ~ă-::-i facă dutoria şi. lăsând b o parte preocu
nările de ordin artistic, VOT urmări în primul rînd 
ridicarea şi luminarea popondui. Trăim într'o 
vre-me eîmd fiecare trebuie să fie in 'Primul rind 
un soldat, cund, mai mult decât ori dnd eonetiinţ.a 
natională trebuietrezită în sufletl', Prin o litero
turi potrivită "e 1}()ate ajung-e acest scOP. Şi, pen
tru poporul nostru, aceia cari se vor d.edica acest~i 
munci î~i ,or eâ~tiga oole IIlAi mari merite. 

Jet 

D.ar nu numai în 00 pri,~t~ publieaţiile li
t.erare se ohsor,Q năzuinţa spre debal"asare de gre
şelile trecutului. Ziarele, a('~te cronîci ale zilei 
de azi, tind şi ele spre o reformă a 'Spiritul mi, în 
care orau foI.crise. Ştirile de 8ells.atie, aventurile 
8(',andaloase ocupă tot mai !puţ.in.Chiar şi dis
cuţiile 1Jl chestiuni politke par .8, fi luat o formă 
mai urbană. Cu\"int-ele înc.e-p a~i B.wa greut.at.ea 
lor şi df'la. un ziarist se oora în :primul rind un 
(':8,pital de cunoştinte, iar nu un dicţiollJlU' de do
flecării. 

Se dă tot ma.i IDllltă pr€>ferintă' chest.iunilor 
cuJhmll~ şi lîtf'rBre. :Merft'îmd pe a~eastă c9Jle, în 
curind SI' vor întroduoo di&<'utiile de 'PrÎnci:pi'Î, fă
dind să <lÎL~pară tot mai mult: pel"8onalitătile. Au 
fost di~(,·lltii \ehHlXl('mte în timpul din urmă. Dis
auţ.iiprovocate de motive seri08.f1f). cari au deter
minat opozitia. din parlament să rec',urgă la mij
loace n€l~teptat-e, 00 cel petrecut ieri, când mem
brii opoziţiei au părăsit parlamentul. Dar nu s'a 
mai fă<mt uz do eu,\,inte trinalo, <le ţ)Oveşti de tra
dare, de (Jj.ctionare de mahala, de nici o flecărie. 

E spirit1ll nou oaJ vremei, (".are ",pllne că in 
toat.e trebuiÎeşte pastrată o masură, eli: nu trebrue 
să rişti lDid o flecăria. Pâ!Il8. nu !pOţi dovedi un 
fapt, DU tr{'l)uifl tlă-1 lan~f\zi şi d încingi în jurul 
lui o diSC1.lţ,ic sălbatecă. E fll)iritul U{)u 'al vremei. 
c.'\re na ~puale că ruci (1 flecărie nu rămâne n~ 
pedepsită. 

Spiritul acesta, dispărînd din pr(}'S18. din regat, 
şi..a găsit totuş un. cuibar. Nu putea. 'Pieri eu una 

1IIIIm'III~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.II!IIIII.I!.II;11111113 --• --
Dacă voieşti să-ţi cumperi ghete solide şi bune, pAlării, albituri şi mănuşi moderne, ; 

cu preţ moderat, atunci adresează· te numai la prăvălia cea mai mare din Bihor alui -
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nu două. Trebuia să lase J"Ill.vagii in tot cuprinsul 
louuit de Români. Că aatăJlci il vedom cuibărit la 

. ,.Românul" e firooc, având in vedere .Ctllmcniit 

-1:ari ;>.Criu la a,c('f;t pamflet, pe (,41rt~ în timpul din 
lJJ"mă l'a tratat după merit chiar şi o revistă din 
'!a.pitală" revista "Sil:ptămâ.napo1itică şi eultu
'rală" - ale cărei simpatii erau in deobşte C'U

noacut.e pentru domnii cari au ştiut să şi-le piardă 
,şi earo acum ameninţă. Ameninţarea e cel mult 
ridicolă, având în vedere pe cel 00 i-a administra.t 
laeţi..a cUlVcrtită. 

* 
Şi uite eate exemple frumo/l...'ic de muncă Chn

"tită vedem şi azd, când persoane de o dnata du-
1.ioasă, dl.jpă OEI au fonmat clientela oorşitorilor 
-<; i.feritelor llstituţiuru,a,par în public cu dicţio
Harul învătat cicLa i'oemenii lor. E vorba de un tî
:Iăr basarabean, stlldent la universitatea din Eu
"l1reşti, ~.aro a ~tiut ~iirşi gă~ească tl'n mijloc cins
tii de hrană, fără a recurge la oorşitoria naţională. 
Hră a cădoa ca 1) pacoste pe cutare inBtituţie, 
I)Ont.ru ca. raai apoi "il 00 vândă unor stăpÎ.I1li por
Y6rŞI. 

Studentul A. Cătărău ple('..at dela umivorsita-
1f,a din O·de3a, {lffi cauza E'-piritului sălu de mol
dovean intra:n8ingent, a venit la Bucureşti, unde, 
(';lleândnrşipe conştiinţă, date fiind cunoştinţele 
lai, ar fi ,putut uşor câştig.a. dt'.>ltuJ. El Jl'a fibcut 
11l8ăa.şa ceya. Ci, văzând <'ă nu poate răzbi pe 
":ll('c!l drc:aptil, că i-se cer jertfe prea mari, a îm
hriieat frumos bluza <le lucrător si acUIID lucrează 
]:, instalaţia caloriJerclor ~nei clădiri din Oaloa 
Victlyriei. N',a voit să ~ umilea~că. Şi e mundru, 
<'ii, muncind ~u braţele poat.e Bil-şi câ~tig'e hrana, 
Î:n în I'IN'16 libere I!ă-::-i vadă de stuJii. Ar fi pu
l nt probabil avea şi e.l llU loc la Ligă, dar n11 l'a 
'_'crnt, Ar fi putut şi el face curte cutărui fruntaş 
.!Îlfitâi dela (·1 din BaHal"abia spre a fi angajat la 
to miri ce publicatie din Chişinău. N'a făcut-o. 
Frumos exemplu ţ)('ntnl fle(',arii cari 00 vând ca 
1 a mezat, cari î:~i îndiipuc că toţi sunt din ordi
nara pîinură din {'arc hunt conRtituiţi ei. E aş-a de 
frumos exemp.lul aC0Sta pentru aceia, cari vor să-l 
Înţeloagă. Frumol" E'XOTl1lp]U de ciru<te şi o'IH'>stitate 
"n.f1Nca_'1('l1 la >8(,C<'lt fiu al Bal~arabici, unde ere
.feam cii lăcustele străine au ~ornpt totul 

* 
lj'ir(>~tc, ca să avem ~tfe1 de cal'actere, trebuie 

,;.ă le cultivăm din vreme. Trebuie să se spună 
iincrelor generaţii {'ii numai munoa cinstită în
,treptăţe~te pc individ eh iltimR societăţii. Nu tre
huie .Ră se îneurajeze nulită:ţile, cari, ajungând la 
';onvinger('ia nimi{'nicl"i lor. le "oomn apni vân
/.ânrlu-se {'{'lui dintâi C'llmpărător spre a fi pus la 
(lea mai injosi,bi]ă muneă. spre a calomnia şi 
minti şi, cOJl1ştient do 'Dcvoile în care a căzut, să 
111& aibă curajul a somna ooea ee afirmă. Dacă de 
,pildă <,utărui individ nu i-8'a.1' fi incurajat nici 
o flecăric lhevurăJ, n'ar fi avut ambiţin de ~riitor 
:fi n'ar fi fost nevoit sÎÎ vadă eă n'aro pic de duh 
,u deci nu s'ar fi vâlldut unor perverşi ml;mai l'-pre 
Il Plli1:{18 arunca şi el cu noroi. Numai cât, vorba 
fui Caragiale. pie:rxle o statuie <,('va. dadi se a
şează pe ea o muS<'.ă venită {,:1ue ştie din ce locuri ~ 
Dae'a.r fi Hit sfărimăm to,ate statuic.le de răul muş
telor. ar înRemna eli nu ştim bec nici dcos{'bire 
Între luemri. Dacă de groaza f,'obolallilor pluga
mI n'ur mai sărrnăna, n'ar fi ridicol? Şi t~e de 
muşte ;;i şobolani 'pDrD(}9C zilnic din streila Zrinyi 
;;.pre statuele p1'axitelbane şi s-pre ogoarole in oo1'i 
rf\i curati la lullflet au aruncat 8ămâ,n ţ.a bine<'u
ulntată. li le da atenţie ar inoomna că tu însuţi 
f,'lci o flecărie. 1. U. Soricu. 

__ """"_=-_-=-=o=====~_"" =_ = 

o scrisoare a regelui Bulgariei cătră regele 
României. RcgC'.le Feroinand a a.dresat o scriso·a.re 
4l'Otografă r{'gclui României prin oare îl a.'\igu.ră 
de ~i'IH'(>l'a sa prietenie şi il informează eă fOHtul 
mini.stru In Rofi,a. Diamandi, a lăsat cele mai fru-
1IUO'd..q.c amintiri În toate ecr.curiJe eaJpitalei bul
.re. 

• I\c(>ao;tă "rri30nrr- .a fost rernisă regelui Carol 
de ministrul bulgar hl. Bueur~ti, Calinicof, într'o 
audi<,nţă ,~p<:'.eială. ,. 

Vlaicu la Regele Carol. Din Bucmreşti ni-se 
:Stlrie: 1nginerul şi aviatorul AureI Vlaicu 1& fost 
jp1:imit Jui în au{lienţă de căt,ra y, Sa Reg(>je. 

"TBIBUWA.'-

Adunarea din Şiria. 
- Ra'])Drt special. -

Perpetuarea "visului urât". - Ţăranii şi spar
gerea solidarităţii. - Copitele ••• dlui Vaida. -

Ceilalţi ora/ori. - D. Cicio-Pop şi dogele 
Venetiei. 

D. Dr. T. :Mihali în vorbirea pc oare a ţ.inut'o 
eri, DuminBCă:. la fMlmoas..a aduoo.re românea;;că 
din Şiri'lt,ati,ngfmd fom1e T~' d(!v<ute discuţiile 
şi certurile din anulacC'i\ta a fost ~îtt P<C pDate de 
(yptimi.:-\t. A «pm ('11 c -firt,:,\c să fie şi mici ne,în
te!p.gNi între o:l1nmrii eondu{;ut.ori ai nat,iei noo
stro. N<,inţ('leg'f'rilo 1t('{,,.tc nu ~\11 În"ă un carac
ter 1}J'(<U gray, de vor tN."'l'\', u:;.a .eli ooată şi odată 
nc vom ·adu("c ,aminte de ele e.a de un vi!! uriit ('are 
a t1!lbnrat vi,aţa nOll;;tră uaţ,I(l'1lalu. - n. Mihuli 
'TH1t('~l ,,"P1J\1C fIl'l! i hine: Aomn1l1 n')stru io.'('eu hr. 
VOI' tre('e, a zi,~ d. ~lihali. şi noi n(· Y{Jm intrt'ha: 
atun('i lwn t.r·u ee lH'~am c(·rUlt. '? 

Las' ('li (' fIY.1l"te uşor ,~ă gii:--e\lti moti\'111 Lăr
tllinlil{)1" amdlli.ac"(',"tllia - d. :\Iihatli n'avea de
cât să-i spull1ii pe nume lip.-e-i de cnt>rgic şi n(.~ac
tivităţii 'Iloa.;;trc politÎee, n'm'e~l decih să caţ('go
risea..;că sttU{'iu1I1arca u râ tii a d111i V'asil-c Goldiş, 
OO!1"C l}i-a 'o'[îrât toată una lui pătimaŞ(l în nişte 

discutii eari :pnt('au !<ă riirnâllă ("U de~ăvfLI'ţ1ire se
nine - dar d. 1I:lihali, d'flCă a tinut eu oricc proţ 
ilă. <se prOTIlmte intr'o a<!Ilifi'iue de ţărani asupTa 
ae(',~tci ('he"t.iuni. ,atunei trcbnhlll să o lfumurească 
pe doplin. că o <!t>,.yălllie în toată grn-it,ate.a ei, 
.;Il spună fi <1->"il, eure n"a {'.(\ntribllit pc faţ.ă la 
disnqiile anului [l{'t,"-tui'a d{X~tH ('U uu B-J.ah inter
viev, eu {'.e,şl motivf'ază :-<.il!lpati(~ul uptimism. 
(;iiel e foartc n,.,o1' să te ('on,.;t.it11i, a~a netam-ne
!'am. in fprieit Îmblîmzitor ,dr- situaţii. lhr d. 
.Mihull nu n1lmai eă n'a lămurit UC('ste afirmaţii 
dod,mic<,. ci Ţ)e sub nSCUDi< a contrihuit din /1:r(>u 
la perp{·tlJarNt ae.clui 'o'i,,; urât de <"arc pOl1w1H.\a, 
a dat drumul, ... li zieeTIl, impetl\lO"itâ,ţ.ii M,aWl. 
S.ale dlll.i derJl1tat Dr. A. Vai.r1a-Voev(xL dc-f'1min
ţinJu-şi în ('hipuJ Rt'(><;ta tut eea iiusţinut cu o 
l)oză af'wciabilă de bătrân c.ircn'ffif>pect Ş'i >;tynin. 
Prezidentul clubului nC»ltrn .pal"l!lJm(~ntar Na da
tor 1'lil. liImure-Rscă pc ţiirani, (~ari după tltdull'llrea 
din ~iIUI, ori Il"au Înţ{']t:'-.'1 nimi<! Jin ('('-le "pw'c 
de d-H'fi. ori ~'1111 depilrtut Î"1Hlu.-';Ii in el'Ollr(' ll.f<llpra 
situaţiei, 

• 
CliTIC 11 <rf':ist.at Ioa -:u·(-a.:<tă jtdnnarc la 'earc au 

~arti{'i~yat unii dintre ţăranii no~tri {'oi mai pri
{'cŢHlri. S'H r'\.! tut ('otwinge nu ll111ual ('li' 'l-)()ŢXH'U 1 
nostru d(· 1<'1 ?Ilt,(J uu {'~t{' ·;H'('~ihil pr-lltnl ('<:-rt,uri. 
dar el nici nu Ţloatc ,.,ii rnţ(\I(~ag-ă fin"," tesătură 
de intrigi 'li min('iuni Îndră..·mc-t{> <'1l carc a îmră
luit zim~'ul' .,Triblma" d. Goldiş et comp. Cu ju
.deeuta lui nK{\ultmt,ară dar eînst,ită el nu vede 
d{'-cih ce se Ţloatc w.:l{'-u. ~El e('t,('~te or~a'llui po
puna.l ,al "Tri,bunei". >8(' însuJleţ.pştE' d{' ideile n{l
tionalc cupriIliHJ în el şi 'utÎtta tot. 1-;1 U1\) a tre,cut 
cu mintea şi 0U !"\ufl{,trtllprin atâtea xpe ("a d. 
(i.()ld~ de pildă, d jUG(-că cu el(lIIl~ntc eu::{)~('Cn~~ 
şi nu se poate lii. .. a dus de hntazla pNhda tlP 
Goldiş. IX' care nu o l,oMe avea. 

Am fi voit sii k'l1lzim ce ar fi zi>; a('~ti ţilnmi 
cu inimile CllNlt{' , dacă ori {,~'lre dintre oratorii 
do i",r1 ar fi vorhit despre "Tribuna," aşa cum S<~ 
serie ela or~a;nul ,autorI7,at. Am fi voit să auzim re 
\ll'.r fi zi,;; 'aee~ti tămni cari ş.i-au făNIt <X1ueatia na
ţi{malii eetind ziarul Tlo;,;tru. Scn~inta lOT. sllntc:n 
siguri, ar fi tulburat mult sel11na ccmt(~n1irlaţl~ 
a prf'zidC'ntuhli <'lubului nostru iparlrul1entJar ~l 
cuvântul rih<Ţ)icatar fi căzut g'N'll în enmpăna 
situatÎf'l. Aşa (,·llm s'au dat eri ,ata{':·urile împotri
va ,.Tribunei" {'i bieţii n'an avut nimic de zis. 

Când 'a fO.'lt vorba df' trăaători. ei şi ... au "'pus 
prin l'ntn'rup<ni ~:ray(l osilnda l(}l' mmpr.a lui }'Ia~
ga. ('îmd ,;;',a vorbit de IlJlpi cari atentează la so11-
da.ritawa lpartidului n.aţional, ei l'au osi'mdit pc 
'aeolaş lIfa:l1g.ra, după buna lor ştjinţă', singunll 
lup ade-vărat. 

In cazul a-ce.'lta, se va întreba orioo om QU jll
deeată, JX'ntru ce 8(> f.aec risipă de \'urbe, asupra 
aoostei e.h{'l8tiulIli? Rii.-qlUnsul nu e tocmaI greu; 
pentru crearea aparenţei că poporul aprob~ ti
nuta organultli aulorizat şi a comitetului naţwnal 
faţă de ,,7'ribuna", pentru exploatarea urîtă a ace
lor aplattzt: cu cfJ,1·i ţăranii noştri b,inevo,j,tori ln-
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CWlwte.ază or;,cevorbire ce li-se .~pune, fie cât (1. 
nebuloasă şi neînklea8ă pentru e.Î.. 

• 
D{':ivălită i'llt('uţilllIlea lor ,adevărat.~ !'c in~lp,l(c, 

nUll{! mi'ritm eă <1. de Vaida-Voovod şi..-a făcut da
toria .. Ma.gmifictlllţa Sa, dupăce a vorbit puţin 
d""lHo .. uJrag-iul universal în termeni CUiIlo..~'llţL 
f}i ÎntJr'o {urmă Î!n orl'OO caz mai bllnă. dooât d. M.i
hali, care nic,i a<'Ulll n'a dat divorţ n<morocitehl' 
"torăraş". "ocăz tune" şi "pu,~(lcitLne". a î1l.oopufl 
prim o profoţie ('.,uc trobuia :să milre 1)(J orice om, 
dar trt:~buie sirl .şi indigneze. D. Vaida, eu Q si
guranţă C3irc DU fl{l poate întemllia d{~.ât pe Q 

indră<-IIlcală de om ah .. .;ulu't 'Ileocxx)tit, a profeţi.f 
ţăra.n1:/'Qr şiri.eni că la alegerile viitoare, candi
dntii partidului naţional 1'0r primi contraclLndi
dnţi român.:. A('(l.,;,ti eandidaţ.i nu "'01' afirma că 
DU $umt aderenţi ni ])lllTtidu.lui naţional, dar vor 
spune cii aeei OllJl1Cnj ('.ari iHmt candidaţi de ofi
c.ialiwt('a pU!rtÎ{lului ,s'au doveDit de oameni slabi, 
e!iei n'au fă'eutnimie pentru popor, ei \"or ilg:lndări 
insti'llddo tăra.ni.I~Jr no..~t;ri făgtw.ui:rtd>u-Ic scutiri 
de dări şi ~llt{\ bU'lluri matvriale. 

C"'-xl vnit d. Vaida (~11 ae{'~t. ... tă profpţ.io v\red
ui<-ă de nn habonnic {'arc nu ~,>,idă se&llla d,e ee vor
beşte, uu poate Sit ştie nimeni. De uu,cle şi-a 900S d_ 
Vaida mă{'.a.r inJi("iil<> lMlui 13lStfd de fapt care ar 
fi .!<ă urmere? D. Vaida e-·stc dator ;să ra.'lpuooă, 
că ... ·.i ('ste ş.i un 'public romlme~ eare'ţi ooro soco
t.oală pentru tot ce vorbf'Jljti. 

Ca să arate cât de grrcu e .să fii deputat ~i eât 
de ~Hlţim poţi să r<l<'llizczi în aO(l!l!-'t.ă {'alitau', d. do 
Vaii.!lL-V OOyod a invoc.at o ~ută şi o mie de motive. 
A anhat.eă un deputat român trebuie să'l;1i jert
f('u,scă liniştea şi "i tuaţia mat.erialii, etc. etc., UIl.1' 
a ară.t.~1t ~i grOT.:lva greutah' cu care S(J poate "''P'we 
o vorbire în parbunontul 1mgureac. Mă rog, cât 
eroism îţi trebuie:să ~pui IUn di,.:,el1rs în parlamen't 
îlIl cmre numai cinci oa.meni sunt pe 'partea ta şi 
atitteasuto Împotrivă. 1ntrerupcri, înjnrătllJ'i şi 
alte b(' lele. eari în cinstka bunilor noştri ţăral1i 
vor fi luat proporţii ingrozitoare: ~lii, cinei impo
t,riva celor pa.tru sut~! Aici d. Vaida a fost tare de 
tot. O mj('ă greşaJă totl1ţ1i a fi'ieut: a fost .iJnvenţiOl'l 
faţă de eernJoputaţii săi Şerban şi Demwn. J)(.,spr{) 
d-nealor a spus că nllmai ici-colea se arotă prin 
casa ţării, A{',fIasta ca să Î'nnxlorew şi iTIlai mult.. 
mi(>;1l1 llllTIl!ir al ,românilor în pwrlament. 

D. V.aida şi-a tormirnilt ,atacul pii-'ziţ! împotriva 
"Tribllnii" vroonic de nobilitatoa d-sale. A folo
sit o pildă {'are 00 oore fix.lltă pentru w'lCinicie. 
D. Vaida a intlrat în rt>gnul ,animalic ~ să ÎI1BU
fleţca'SCă pc ţărani. 

Intocmai pe Cum o stavă de cai, a zis d. Vaida, 
cii luI este atacată d(l o haită de lmpi, se st:rîn~e 
roată, ÎntOHire.e oopitele ,dinapoi şi mută fălcile lu
pilor flămânzi, ru:a şi d~voastră, i'l1biţi ţărani, 
dnd se vor apropia .aceşti lupi spărgători ai 'lO

lida:ritiitii 11:aţionalc (viitorii oamdidaţi împotJl"iv-a 
c~lll<lidaţ.ilor partidului naţional; 'ar fi f:ă fie oame
nii "TribulI1ei") de voi, .să vă sbrîngeţi rîndurile 
~i să-i lo\'it~ cu putere unită să le mutaţi fă.lcile.. 
.A d01Nl oară n1l VOI 100i Încerca. 

Aeoastă pildă a dlui Vaida, inront08tabil, oste 
foa;rte ... !<upcrioară) iar oamenii grupaţi în jurrul 
"Ttibunii" au rlc CoC se temc. Cât mai curmd d. 
Vaida şi pri.ct.cnii lui îşi vor ridiea ... picioa:rale 
şi ... le vor 111\1ta eă.priorii. 

* 
Afară de d. M.ihaii 'Şi (}, Vaida au mai vor

bit şi dmii Dr. Şt. C. Pop, Vasille Goldiş şi Dr. 
V. B'Jutoscu. D. Dr. 1. Suciu încă a fost la adu
ll.acre, da.r ne-a lipi'lit de plăeerM de al asculta. Au 
m-l-Li fost din Arad şi (lllll Dr. Iustin :Marşieu, Dr. 
Cornnlill buru, dar şi eis',au mulţămit să ap1a11-
dczo numai. Vasile Goldiş a spus lucruri "Pll$ şi 
de altă(b-tiî. :-l'a ferit!:lă atingă cu un si.ngur cu
yânt, măcl~ certurile d-sale, se vede că a aju1UJ 
mare diplomat d(.>..() weme încoaci, a prevestit în
să ţăranilor,~i ma.ghiarizare.a bisericii românoşti, 
înto('mai mun :-;'a maghîarizat justiţ,ia. administra
ţia şi în parte şi şcoala noastJră. lcoam,a acea'sta nea
gră a dI-ui Goldiş a stârnit (morgioe protestări din 
pa:rtoa ţăranilor şi dat prilej dlui lkmu'f'(m 5ă 
picure 'O rază de luăJejde în sufletele lor amă:rît.(~ . 
D. Bo;ntcoou <il arătat istmiceşte înoopuhll-tle d~ 
v()ltiirii noastre,a lămurit că puterea statului duş
man nouă nu este atât de mare incâ să împiod~oo 
deplina Masră da'Jrobire. Votwl. um.iversal va tre
bui adus odată şi atunci nm Tom a ... ea posibilita
t{'a să 00 în t.iirirn. 

--------------------....... 2.2.2 ... 
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Dl Dr. Şt. C. Pop <'m'0 şi-a spus darea de i nA aeUJll&, dar e~<.;te ameninţată oii se înehide. Sun
seamii a fost, surprinzător de oourt. Să fie cauza l tem o comună de-.8tul de mare, amestecată, pc lân
p~ţi'l1'8 în~rl1cţ.iro cu <,.are l..au p1l'imi!, ţărOOlii la 1 gă 0010 14 71 .,uf1~. gr.,?r. ~nai ~nt şi 150-160 
tn,bună? D-M a arătat lupt;a noastra paTlamffil- , sufkte gr.-c,at. C't!!plll obligatl de a fn'Cventa Şcoala 
tară \fi a făeut apologia auunăriloT noastre POP,J- de toaoo zilele v:J.riază doLa 20o-2Hi. Imtre aooş
·rale. Şi d~ şi~a terminat diseunmJ cu o pildă ti,a. 15c:-17 şi gr.-eat. Ik cîmd există şcoala noastră 
Ml1llra solidari1ăţii. De}i e democrat get-l.x>{;ct, anul 1856, gr.-cat. au bendicîat de instrucţiune 
totJU.ţri a fost mai ... nobil in alegmea ci. D. &'t. C. în ri11U -cu gr.-Qr. ~u au contribuit cu nimica gr.
I)op a adus o p.ildă din istoria Vooeţiei scoţând ('ar. la salaruJ imyăţ.M.orilor, 2 la llllfInăr, şi la !ruS-

din troc"Ut o păţanio a umui doge OOIree.are. tine-rea ţI('.OaJei, 'pf>nt.ru că Învăţătorii au avut "a- I 
Cicli pe .J..()ge trebuiau .să-I salute toţi ,eetă- laruJ de 1200 ror. votate din alodiul romunal. , 

\PiIlii Vene-ţiei. re un doge tu.nă.r, ÎntâJnindu-l Până la lO.g'{IR apponyiană au fo..'1t salarizaţ.i de 1 
tatH-~ihl. n'u v{)oit să-l sw uU~. Cum să te t!.8.1 ut, ajcUI!ld cu at~Î;ta, .de atunci. Încoace însă a trebuit! 
>l:.Untl tj-s tată, a zi."l bătrlÎnuJ.. J)ogcle şi-aariitat să-i ",alarizihn după pre.'«~ri$el() U<'ostei legi. In a
iru,igniilc şi 'a zis: T'.ată trebuie să-ti ridici păli!- ~ nul tn'('ut am fORt nece:iltati a f.ace aruncul de 570 
r~a. 1\ u mă saluti pe mine ei Mluţi V en('ţia !pe locuitori şi prin urmare şi po gr.-eat. cari Încă 

A"t.a nI' fi IOla !l(': interpretcr.e aşa. Domnul Dr. benefici<U.Ză de instrucţiuil1e in rînd cu noi. Aooasta 
Snsi'i nu-i (,ol1\'ino prl\otuJui gre.co - catolic 

}olt. (~. Pop <ar fi d fie d<Jg<'1e, iar "Tribun.a" ta~ 
tiil (:I-:+ale 1>. p(''P ar fi şă trelwă ("11 paşi ·maje.8- Io:-;if Pupovi('iu. şi f,aco prote~w 'Pe la pretură 

Z"'.1 gl'.-cat. sii uu sohe:.l.'!Că cele 5?~,. In anul acesta 
tuoşi IX> ('âmplll s.,dnrici romîmc şi întâlnind "Tri- m ânfl în ycder() că gr.-<)'r. pc IÎI.l1.p;ă salarlll de 1200 
hun.a" i--ar zice: T,a.1ă, trebuie să mă saluţi, clici .J 1 -' 1" . • v 1 

~'O'r. OUD a eormma, mal Fon nm lntTE"glJ'e pana a 
m mine saluti natia rom iuwască, 1000 cor.,j}{'Jl,tnl 2 invăţători 800, r(,Jllt de cvartir 

.... ! 400 <'01'., SIll"ţinerea ooificiuht'i ş('olar cu a!paratcle 

V li: mira ti? Nu vă ruira1i. D. Dr. St. C. Pop 
ta spw. un adm·ăr şi nimic mai mult. Intr'adm'ăr 
"Tribuna" esto tatăl tpolitic aJ dIui :-:lt. J)op şi 
~ci r;ţ)ţilor lui dcal'ltăzi. "TribUilla" i-a ridicat La 
rangul (ic dogi ai partidulwi românesc. 

Poate că d. Pop a l3]e8 proopuţin intcligent 
ll('cat~tă reminj.~;cenţă <Il leduri]or d-sale bogate, 
<luI' ea vine demiJlune ... "Tribunii", ('hiar şi l8r 

tund d.u('11 ("li nu ar fi Ln adpvăr "tată", I-egeu 
.sau obicciuu IilJ('('la al Vonetiei a fLlst un ().bic{·iu 
sau o 1(~ţ.."C llwdie\,aJii, iar .:rribuna"-t.ată cu În
gădui.ala d·lu'i p{)P ţii a n,aţiei r(rmân('şti mărturi
ojmşte princi'Pii cu mult UhU democratice deeiit să 
o ÎntrOO'llcii. în \-iat~l 'fi{YIl..'ItriL 

Cum at~{,'."t-c ar fi de Însemnat din adunarea , 
dela I)il'ioa, ('are 'li 111st prer...idtă de d. Dr. llotăl'\a!l1, 
adrvo('.at în lflcalit.atp. Ţănmii cari s"au pl't'.zentat 
în namăr foarte frumos, in curate hai.nealbe de 
sărbătoalrt:, 'Pl'iu intreIlLperiJe lor inteligente s'au 
dovooit UiIl dmneIlt fn.arw .bun, po.ate eeJ mai bun 
din eîite aH'In noi. 

= 

Chestia şcolară din 
co m itatu I H un ed oarei. 
- Un preot trădător. -

Primim dela părintele Z aharie Tiliaa 
din Vaidci, traetul Orăşt.iei, următoarea 
SCri:'iDare despre ş<~oalelc de aeeolo. Din ea, 
c<1t mai ales din documcutele pc cari le pu
blicăm în traducere fidel~i, ,se constată că 
{lfL"Ot.ul gre-co-catoIic din Ya'idei, Iosif' Po
poviri, prin sca:ndaJoasole denunţă.ri fă
euLc forurilor străiÎle, l! un trădător al 
cauzei noastro şcolare, pentru care me
riU"\. să fic stib1'J11ati7.at de toată suflarea. 1'0-

mfll1ca.'îcă. 

Iată scrisoaroa păr:intelui Tilicpu" după 
(:are, dăan dOCllm(\ntelc, cari sbau în legi:'1-
tură cu ea: 

Domnule Reda.ctor! 

Am rot.it cu atenţiune a.Ttirolul prim cii'Ti Nr. 
~r;7 al "Tribunei" "Uhesli.a şcolară în comitatul 
Hunedoore1:". Se ~ico .rucolo, că Î!Jl decul's de pat~ 
~mi s'au ÎIDchis nu mai 'P'nt-in de 134 şcoli oruxloxe 
române. 

Intro mult.dc Întrebări făcute se amin~te 
~.Ce au r iJcul mufţim ea de preoţi ş·i protopopi în a
aaslă ch('.~fiUTH',1" Pe <~loana a t;r<'ia aline.at;uJ ul
tim zieo: '1" ina e în mare parte şi (t conducători
tor locali, clert:ci şi m,:rr.ni şi, credem, s'ar tl/luce 
mf1n~ J;CrV1.ci1: COllZf'.i ll()a.~lre ob.~t('şti1 tineri lucru
rile (U'(',~l('a .rr'ar discuta in ziaristica noastră., {liră, 
nici (} rezcrt,ji faţă de cei vinot'fl.ţi". i 

VIe Ikdaf~tor! Ca >să vă nocumeni:.ez cine sunt 
yinovat ii i)(mn it('ţ i-mi Rit Vă {l('seriu jurstările 
.Jela f;i{~oala lloa~bră din Faidei. tractnJ Orăştici al 
{,,'ornitutulni l!llcrlodoarci,doşi TIU este Îuehii'ă pâ-

şi treevizitele n(~"{"",are.se sue la 200 cor. PeMinnea 
.alor 2 ÎilwRţător.i 48 cor., diurne la ('{lnferinţe 20 
pîmă în 30 (W'., ·afară de altele fac ]<a.ola]tă 1468--
1-1,78 eor. 

A('.oastii ~umă ropartiţ,i.ată pe oli'vi s'ar veni 
pe unuJJl'f'St.e 6 {,{)'!'. Noi 'am arunMt pe un elev 
gr.-eat. mlll1ui 5.tiO ('(Ir. Dar ee să vezi, preotul 
gr .-caL 1111 Ia:,ă ,'\ă pIn too'!o.'i.'ă gN'('()--cntolicii şi pro
t-<18toază '~;.e la pl'ct;lll'ă, că cU va in>!trua elevii lui, 
îi va trimite la 'ţ'OOuJa inveciu.ată din Romos . 

PTot{'.jat 'de prim-pretorul, - pentru că el, 
preotul, C'.'itc ('avent pe o lSU'Ină de b.'lni la prim
pretorlll, - S() opune la toate celoa. 

A{",(~"t:t ur mai fi CUim ·ar fi, dar susnumitul 
preot cu {~rcdin('io~ii, face N'cursur.Î. în fiecare an 
contra ;;.;n1aruhLÎ {le 1200 'C. (Iel,a comună!. Au făcut 
în anul 19un şi 1910, pe care vi-lprez..int în copie 
Ilutcnîicat sUib ./. I 

J n urma J'e<'U!"SlJlui RC(l..<;ta ce-au făcu:t şoviniş- I 
tii deJa comitat? 1\ iei mai mult niei mai putin, ci 
'au ,apl't>bat şi indllB În buget, ca să; oolvea.."ICă c0-

muna l:!O() cor. şi ·pt-"Utru infiinţâooa şcoală co
Jllun.a)ă. A n mai făcut r(\('U1'9 şi 1 ... preliminarul 
pe 1!)J2, l)(! care ÎnRă nu l'am purtut deeopia fiind 
tran~l'us la comitat. 

Pe la în('cputl11 anului Jloos1uia l'oprCTAlutant.a 
{'omunoa:Iil nc-.a .. otat 30.000 cor., zi treizeci mii 
eoroane, - din pl m<ofertul v tmză rei lemnelor 
Jin nl'lHlt.ele· comun al - ptmtru zidirea şcoalei 
nofu'i"trc. Ac-eusta n fi[{'ut şi m~\i m.are rană .asupra 
răutii,('josului pr<>ot şi. haid la rCCU.1'8, - pe care 
Înd îl alătur in copie su'b .f. 

FiN'şte, comitatul l'espinge 'S1lI1la votată. Am 
recurat la ministru ,:;i şi de a~olo ni-s'a respins 
pretenzi umea. 

Mai hnaintc de a Re pertracta oal1~a la oomi
fat şi ppntru {'a doar îşi va retrage recursuJ, le-am 
fUI.'ut un îmbi(·mânt, d1 le dăm dreptul, ca să-şi 
oa)('..agă un iTiyăţător, pe taJ trf'iloa, fiind lipsă de 
3 învăţători, la cure îmbiemîmtam im..Jtat şi pe 
VrotoP.9'pul ]01'. 

l .. e-um Iă,;ut dr('ptul ca să..;] aleagă şi plăteaBCă 
ei pe aeel ilJ"llţăwr. sili meargă Dllmineca ş.i sărbă
,t(~:ll'ea eu d{'cvii gr.-c,at. la biserică şi afară de tim
'Pul şeoalei să-l rntrebuinţcoo C'Um ştiu ei. Le-am 
.dat dreptul oe.a în scaunul şcolashÎc să fie aleşi şi 2 
membri gr.-·eat. 

. Nu s'.au înyoit >JlieÎ la acoogta, ~l1Jb cuvânt. că 
cI, 1J)l'()otul gr.-cat., însuşi să dirig('ze pe învăţăto
rul sa'U şi Hă dispună şi la instru(~iiUJle .asupra lui_ 
O Iprett·nSlÎ.une <~ontra pr~criHelor :pedagogice_ 

Am adu" acoa&ta la cunoştinţa vicarului epis
cnpcfoC gr.-<'at. 1. Boroş din Lugoj, doar până 1&8-

tăzi nu a ră:<.pnl1s nimica. Aş m.ai 'R,ca multe ne
itjuTJ.<;uiri a\'11t-c a le îllşira, dar cred că sunt des
tule acestea, 

Un llr('ot pa .a.c~eRta nu am mal po-
mpnit, ~ntnl că mai sunt şi în lwmunelc in
\'{'ein.ate 1,renţi gr.-cat., dar a.'7a ŞOVllllst gr.-o.at. 
ca a{'(';;t.a nn! fn dintatf'R luci nernăr,l!inită, Între 
martori, 1'··a expr·imat: "Nu &m ce pierd~ dar să 
,'ă stric pe voi"! 

:-;llb T'{<···f){J"ahilit'at:(~a mea, Vă: rHg Domnule 
RN1~1('tor~ {l,[wă e><k posibil - a da acoasta publi
eităţ.ii. ('·a "ii: şti(] tot natul de Homi'm, cine cst.e cel 
mai mare contrar al ş('oalci noaRre . 

] l.l\'ă turn \'a V ă voi fi molcstnt, Vă voi Ii 
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EK'ârbit, Vă ro~, in int.el'('_'ilJl şco aIci noastre, Îort.& .. 
ţi-mă. 

Vai d e i~ la 10 (23) l>.ocemvrie 1911. 
Cu distilli!ă stimă: 

Zacharia TiIi~ 
'Preot gr.-or. 

Unorată com1Ste administrativă, 

Fiinrl R('(\a mb1'ică din bugetul coonunei Vai
df>i flt.abilit do l'OprC7..entanţa comunală 1n şecli.ncţ:t 
dela 28 N{)(,IJlvrÎ-c a. C., c.a.re se referă la ~coaJa 
confesională gr.-or. rom. nu numai vătN/mătoarl' 
ci şi păgubj,toare, ne luăm voie a iruainba. Îll 
timpul lt'l,etJ, următorul 

Recurs. 

Hugi'iln autor.ităcile l'lurperioare ooncornente sit 
binevoiască a anula acea hotărîre din motivele lIl'

mătoarc; 

1. lnrunw fje toate trcbuJ.e să dăm expresiun{' 
şcandaliză.roi. noastre, că, cu toate că Ono comisie 
adminiHativii a ordon.at prin hârtia N r. 38U-
1909 înfiinţarea ~oalei comunale, reprezentanta. 
conmnală totUţ\ It de-ei..;; cu II1fijori.tate de voturi 
şt.erg'(~wa din bu.gct. a ldurilor învăţătorilor COD

fC8ionali. 
2. Cmlfe,'>iunea gr.-M. stă bine ş.i dispune d(· 

() (l'\'CI'C m'are. N lUlloaU l.a "Ard{',](,~an.a" şi la "Da .. 
cia" are depuse vre-o 14-18.000 de cor. In a.far~ 
-de ac('{'a .uŢ)oi mai c-wpătă ajutor oda univer!:lit8-
tes. 1'i'i~cM;('ă, ioar in !tl1ul W'{'.'It.a a mai pus în AAJ'

('j,na l()l('wtorilor noştri ş:i cele 5 ro dare de <'11lt_ 
Cu un cu"ânt e~ nu e avizată la. ajutor <E'll partea 
comun(\i, aceasta rezoul tă şi din aceoa., că do 20--3-, 
de ani, de dmd ('xi"tă şcoală, n'a înfiint.at fond 
şc,,]ar d{'oHebit (ducă ClllllJVa nu-l va fi înfii.nţat 
acum i'n anul din urmă) 'ci venitul rau dut tot· 
deauna fon.dnlui hiseriec,<;c, iar acuJIU ,a dobândit 
snb diferite titluri .atât dela comună cât şi dill 
alte locuri ajutoore. Şi d'in 'Pooep,;ele pentru a.i,
sentii s'ar fi putut ,.;trînge un frumos fond d" 
b:.lIl_Î pe flC1lJ11~ şcoalej, doacă a{'e.,;,t(~l s'ar fi admi
nloi'-trat ('lI };("ntimcnte sincere. 

3. Confesiun{,Rlir fi putut faee şi !pună acum 
o şcoală ('oriL"1l1JIl7.titoarC', iar nu să înfunde pos1 1' 

o 8utii ve ('opii într'o sală, în care, pe baza legi;, 
nu in<'ap dC('i"tt 40 de elevi. 

4. In rpriyinţ;a. ridicărt>i ~oalei comunale 8':1 

dat şi ordin, pe seama ci s'a ş-i ales, în ooza OM;
llu]ui d}ui vrim-<pretur N r. 1390-1910, S'Cllum: l 
ş<KI]ar - aşa că, deşi pi'lpăl oJ.lICum nu ştim ca ;!

ceasta f'ă S(~ fi aprohat, .......: eeeu ce sperrum -, nu 
e niei 1111 motiv ca să nu li-se 18. învăţătorilor. Sl:-

1a.1'01 e în b'l1ţ~e t. 
In sfflrşit avem onoarea il. maiÎ. aminti că, dată 

fiir.fI Împrejurarea că învăţătorul confesion.al Va
~ile Ba"arahii. care are mare tN.'Ci're în reprezen
tanta ('(JlTIunală, .a votat şi el contra salaruluri. În
văţătorilor comunali, deşi el 8perează să ajung~1 
învatiî.1or eumunaJ, - că preotul gr.-or. Zahad., 
Tilicca '8. spw:lpalmn et pub1i<,ae într'o vorbire R

git.at.orică ţinută în aJunarea comunală, eă şcoatc 
conf~ională e mai bună, fiindocă în ea nimeni mi 
'P'Oatoe seurt.a limb.a maternă, .după cum îiplacto• 

cum se întâmplă aceasta În şco1.ile comunale, -
si c.ii, în b'('o'pul de a exercita prin vorbirea lui II 
Influenţ.ă şi mai mare a."mpr.a membrhl{)T ropr('
zentJanţei, a citat din 1)oeziile u.nui mare ~i vesti~ 
poet rt.rniin cuvintele: "Cine-a îndrăg-it străinii. 
mitnoo-i-oar inima dmii" (Eminel'JCu) la oari CI;

Tinte ('oni rolorl.lI (:eronat oCerîru.l lămuriri că ('~, 

<'llprin.o. preotul :a ră'8puns că "cU/primd numai Ct' 

('. seri!>. în leţ,"(J", eu toate că legea nu eitează nidiiri 
nimic din poeziile lw. .Eminescu, - zicem: datI' 
fiind toate &,c,.,t('u, 'UU e uici o mil"al'e, că l"e'p'N'

zentlanţ-a connmulă a reRpins votJarea sumei OI' 
1200 eor. ('a saJ.lU' ~)e seama învăţătorilor cornl'
nali şi a >&lmis yotal'ea tpc seama învăţătorilor COlt

fesi<H1al i_ 
C{)ll:si<]erÎno a('(\"tCia rugăm Ono comisie adm~

n.istra1jya să binev{)iascăa şterge din buget celp 
1200 ('or. votate ca ajutor JX'iIltru învăţătorii ~I
fe'sionaJi. şia da ordin ca .această sumă să se v.,
tez(> pentru învăţătorii comunali. 

Vai d e i, în ~;o N oemvrie 1910. 
Iosif Popoyici (preot ,gr.-eat. rom. N,R.) 10. O:i
nilă. Ion Ciudu, Iosif lleasa. 

ln Cmlformitate cu origina,lul. 
V )li d (' i, 10 UN'. 1911. 

Alex:. Dani1escu. 
notar. 



.. ' .. 

\ 

Ono wm,;~'-ie adm-imistra1it~ 

Fu'IlU hotărirea repl,(,~Aln,tJ8,nţci coon.unei Vi.ai
<lJcî, larl~ă în ş«.unta din 21 Martie 18. C,

' 
pentru 

<1'0'IDtrIlIa noastră nu numai vătămătoare, ci şi pl
~llibitoaro • .avem 'Onoare a înain1a, în termenul le-
~aâ, următorul 

Recurs. 

Oonaidel'î,nd că înaltul mini~tor de .a.gricul-
t'Ură,bazat 'pe larătarea ono comif.liU'lli s.ilvanrue a 

·>oomitatuhli HU!I1oooarf"i Nr. 1013/1/2 din 1904, 
prin Oroi1l11J ~iiu Nr. 60HIK/1/2 din 1904 a rpermis 
vlm:ler·ea pădurilor eomunrue num!l!i. cu coruiiţ>a, 
.<;,11. din preţul lor f'ă 00 1ntrobuinţ.ezc 1l'D. 'ProC(mt 
f'.()1"(~punzăt.or pen1;ru wopuri Bih~anale, iar 'Pro
<oontcle rl1.ma.'-'c ~ii se întrebuinţeze num.ai pentru 
.1:!cu~puri eOJnU11ca!e - şi cu toate aC6.'!tea rap re-
7,ontanta ('(),munaIă \li; votat cu majoritate de YO

'turi 30.000 cor. pentru ridicJarca uIlei şcoli gr.-Ol". 
române; 

Considerînd cii l(~gl'>a spune aŢ)ri.at, că dacă 
.l-fIe dă .ajutor unei eonfes-iunj, şi ('€{)alaJtă e în 
..drept a pretinde ajutor în proportia numărului 
('--redindo~lor (.i, cu toate ~>estea .petitUa confe.'!iu
!Oei ~reco-eatoli('(', !prin caro cerca. dt'!l..'lCmeru 'pen
lIMI s('A)puri ~eola.r(', suma do 10.000 cor., 13. fOtlt 
respinl'ii, din motiv căi în preziua ş0dinţ~i (191. c.) 
:notarul cUlmlnal, ·pl~;maru.l, preotul şi învăţătorii 
~~onfef\ionaJi, i-aH indunlecat pe 1l1(}mbrii gr.-or. 
·.liii roprezentauÎei, Bt.rîn'i;li de &ol'Vitorii e.omUJnali, 
~~a fiii voteze Illunuli c('k :11J.(JOO {,CJr., b.'l oU11 fil.cut 
H:i aldămw\ ('11 r,adliu, eeea ('>l~ a I..'lyut ca urmare 
~ă, in 21 '?llartic, când 'Pl'e,otul gl'.-<:'at. ca ~m'm
llru al l'('p1"('Z{'n tan ţc.i. It S.PI~:'l: .,J~~,di 'TIU ,·ota.ţj şi 
.confC8iulwj gr .-eat., u'Poi ~l..,ta aţi }lUS-O la (:ale 
;numai ,').~p.aru", H 'a ri:lj~'at ll(~tttrui tit' pc ~aun şi 
jJ'a ~lat ~ă j(~fjtl at'al"ă (I'n aluIlg·ut.). Preotul, 
pentru a eyita ~alldalllJ, la şi ,i('~it, ci in.~ă ,.'ml fo
losit de o{'aziml1e şi. (~ Intljoritute de votllri ·au 
.... ot.at :30.0UO COl".; 

·Con~idf'J·îm:l că ('o)lfe,,,iuuea gl'.-Ol". a ('.i\IJJiltat, 
',~lJb titlul de 'a;jllt(,r, în fie(~a.re an cÎLte lGOO cur. 
din ('aM comun.ală, ha in an.ii trecuţi a mni că· 
pătat încă, odată 1GOO, şi o<iată 300 cor, iar confe
'~unea gr.-eat. ,prinH'şw anual numni 100 cor. din 
lJ~~()ellş (~~ă comunalii; 

Considerind :că h.iwriell p;l'.-or .• 1i..';IPUllC de a
V(~rl~ maI'e, .aşa d:i şi-ar" plttea f,aoo şcoală şi fărăi a-

.:rnlor deLa cermuuil, :;<t' lJl~li eu ~amă . 

Con:1id(,1'in(] d IHl. comiHie admini~tratjvă a 
~,om5.tat.llJ11i HU'Tlr·dc''',.l'ei Il dispm;, prin hârtia Nl·. 
·11824--1 !l\i\) , Înfi.Ln ta I'f",fi 1;'oC()al{'i connmale, şi că 
lll\~'I!>t ordin pimli a,emIl nu şi-l'a r{~yocat, ba, în 
lnTma on:limdui [lr'ptuwi dill Orăştie. 1\1'. 344--

HllO, J"C'ljr01'A'utanţl:li comUlw!ă a alesehiar şi 
membrii iwaunuhlli Ş'C'olar pe cari i.:a 1113.inta.t spre 

. a:prohare, -

. Rugăm Ipe on. comi:-.iune :aJaninistrativă fiii 
h]neyoi~i."lcii ,li Il'llUla hoh'il'î roa., prin oare re
~rezent.3nt~'l a votat bîser.i<'Ci gr.-orient.ale !luma 
-de 30.000 cor()une peutru ş(~().alii. - şi a dif:lplme 
~a să S'O ia în bucg('ot. 81lm~l d(' 10.000 cor. pe seama 
·:biR('.l'ict< ţ.;rE'(·O-C41tolice, 'pentru (~a şi ca ;;/i-şi poat.ă 
ridi·c.a o ~eolLlă oore8Ţ)unziitollre. 

Vai d e i,în 2Cl Martie 1911. 

Ioan Ciucia, Iosif Bwrcan, Ion Ciuciu,Ciuciu 
Vasi1ie. Nicolae Socot, Iosif Balan. Tcdor Petru, 
Popovics J6z:sef s. k. (/P'!'()ot rom. gr.-cat. N. It) 
Ioan B<rla, VasiHe Nistor, Ioan loanQŞ, Moisă Pri
djan, Daniiaş Ion, Irimie Vasilie. 

IJentru conformitat.e cu origina.1ul 

V Il i d e i, 21 nC('. 1911. 

Danilescu Al. 
notar. 

HTRIBUNA" 

INFORMAŢII. 
A RAD. 1 Ianuarie n. 1912 

; - Ziua Daşterei M. Sale Re~iDa ElisabetL 
:Ni ... ~e a.nunţ~ din l~ucureşti: Gn Te-Deum s'a. 0-

fici.at eri la. Mitropolie pentru z1ua \tlJaştorm M. 
S. fu~gina Elifl'ahl'ta, {',are .a împlinit 68 de ani. 

La Ol'a 12 d. P. P. Oarp, ·prim-mi.nistru şi mi
nj~l,ru de fin.amţc s'ra dllS la Palat şi în numele 
gllH'rnuJui Il!i pr(""'7.intat fdicitări M. M. L. L. Ro· 
gn.l(\ ~ Hq:6IWl oferÎ.'lld Suveranei nn frumos bu
eh~t de fluri. 

La pa}atul R(,gal s'au iprimit &i muneroa,oo 
te.legrmne de fdicitări din toată ţenNL. 
. La ol'ole 12 jum. s'a servit un dejun la Pailatlul 

Hpgal la c.;lIrcu'U particilI:oat toţi membrii familiei 
Hl·g:ue. 

1 , 

i 
- Arhiereul şuprem inspector' şcolar •. Ni-se! 

!'('ri(~: J}r{'~'\ S. ~a D. ep.i8IC:.op VI'. 1\1, E. UrÎ.stea Il 
Stlm hi'itrLla ] 7 (34,) J)e('.(:'lUvrie Însoţ.it do ref. 1 
A('O!ill.l' ])r. Jova a i.nspeeţiollJat şcoala gr. or. ro
~ll:lllă din V-al<1U Boului, fiind multumit de re
ztt1tat,ul dovedit GC învăţătorul l{JlC'ullli d. G. Saţa. 
F:ieîmri apoi v17.i ta tie c.1uoni('ll fi k'1flat în ordine 
<'o hi."{·ridi, ln'eellrrn şi 3rhivu1 pal'ohiei condus de 
preot\l,l V. ~i(·ol.aevjC'iu, Cci chomaţ.i înainte! 

- Dela Academia Română. Membrii A~ade
mioi s'au întl'lmit V inari d. a. sub plx~inţia diui 
Jaeob N egrlltzi. 

lAi ~ediJI]t~l ~l a.sistat şi I. P. S. Pimen Mitro- f 
politul Moldovei. t 

D profrso1' 1. nogdan a cetit Q scrisoare a ~ne- ! 
trlYp(Jit1l1ui Moldovei I~ftei, trimii:lii paun:ll'- ! 
huilli din C0l1llta11tino}Xll di:n a(~ womo. J 

:Seri&}ure;,,\ a fost ocri'l:lă în r\1.'lC'Şte şi 'tradusă I 
ill romî.rm'ţ\te de d. 'ProfOO<?T Bog~iOOl. . 1 

PIriu u.ce,a scrÎroarre llll~uropohtul Dasoftm 00-
rea Ţl".ltl·ia.rlmlui să-i tl'iml,tă tipanniţe (caractere 
de th1iirit) \ .. laY~('!!;Iti l)(,mt:r<U tipografiile cwrţilcxr 
hi~1:ri(."(~t.i de l~ llU diferirto măniUitiri d.ÎJn .Moldova.. 

1). pN:tfeoor ] ..... lO1'ga a făcut () com'U'Ili(~aTe pl'i
\"it.oaa-e la Mă:niil:ltlirea Neamt-'1..llu.i in legătură ('u 
domnia lui Ştman cel Mar..e. 

JJ-t>a a fl1eut um foarte .amănunţit L'ltoric al 
zidirei :măJlli'i-::>.ti~·ei KeamţuJ11i, il1l8Oţit de dif.o:rite 
o~rv.aţji din oon\Ctărilo sale l)e1'OOOOe. 

D. Iorga a nmilIltit ţli de prim i i coreemtori 
ai dOC1um'l'rnt.olOT ~i inAC!J"i~)ţijktr dela mihlăstiJ'Elft 
N Bamţ1l.1ui şi îndeo~bi a iiIllSistat 3ISU'Pl'.a lucrări-

10J' fericitului opiseop de H.oma'll Molchi~Sod,)C. 
D"M .a arrut.nt că în part.o. onti!f{'a docUIllont(']or 
şi a irm.eripţj'iloT a fost fii.0ută greşit, coti/oo ~n 
'Part.e d{)('U.ffiHIltde eeti t(l şi scri1<e in mod greşit. 
In pR:rtp.a tloua a ~x>m\mi(~a.rii l&ale d. Iorga a var
bit i,n li'ni.i generale de mişesr<'..a religioasă din 
~ee(}l'UJ X V 1 11 -:.t • 

D-tia a ~imi'ntit de a<.'!tivitatea epÎ:soopului Ma
<,ario {'.ar(~ a. zid it IllwUB.stil'M ltl:;;ea, elru.t~î.nd că 
epiS('A)lnJtl .Mw'.a.rie eare pâll3. la zidir'€la mănii~t.i
mi Hâ.şe..a ]lllcraŢlfffitru inflorirea rnăIlăsUrei N eam_ 
ţului, dela .fi('C3. datii, a pilrllliit-o cu totul, îngri
jind de :mă'nii~tirca Hi",'l"ll. 

Torrni'nrund COmUlli('aJJ'('Al ;:..a, d. Iorga a amintit 
de m:'a.Imll T{wti1ur foarte cunO" .. 'K)Uţi în întaia 
jumătr.vt.c a seC'ol'\llui <aJ X V-a şi din oare se trăg"R 
şi ferid~ll ,Illi~TOJlolit Tt'O(~~ie .Burboyschi .care I 
a p&>tont l!ll tImpul oonm.101 h11 Petre Şcluoj)1l. 

Azi În judCţf'1e Bot,oţlami şi Sueoava există în
că ul'IlD>aşi de ai T [i;n li lor, însă forurte săraci, d()şi 
sunt cu .rodcvăruţi boc<ri. Aeea!-;tă uJtimă parte a 
OOInUllic.ărf>i a fo~t publicată do 1111 ziar din Bu
eovÎ'lta, şi pc C~lf!'C R:m gii.sit-o destul .de import.a;ntă, 
a adăug.at d. Iorga. 

~'(li;nţ.a a fost o-idiootii la omle 4 d. ~. 
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llQSCUţilor, că iubitul ~tlru fiu şi frate, ÂUl"el 
n. 1911 .în etnte de 22 ani după oourta suferint_ 
a iIlrecut la cole yecinice_ 

Budapesta, 28 Decemv-re 1911. 
Odihne..ască în pace! 
Ioan BelfJŞ, Amrelia Beleş 'D. Ră.cz, părinţi. 

Dr. Engou Belcş, Fcliaia Bel6Ş >ffi!lrr. Rozvanyi, 
frate şi~ră. 

- Porniri bune. Ce1Jim in "Unirea": Primim 
lil"Illătoarele ~ire: ln 1)ll.rohiile greco-oatolice a
parţinătoare dieoosei Gherla şi :anumit în NUf>
falău, Se.rling, Santiona, Budacul-rom., Bagla, 
lklonol' ~i Birl.a. !l'a o'prit la înmormântări şi 111. 
ft.,\"tu.nii lxmtJUra <le v.in-ars, vin. bere, oa Ipomanil 
pentru mort., şi ca poIDa'Ilă pentru mort este d. 
.a Li€ da DlIJnai mâncare sau .a1teeva, cine ce Ta 
:;oi din. prisosinţa rodurilor lui. 

S'a făeut lucrul aoE':8ta la iniţ1ath~a protopo
TIUJuri. ]<.:t;m Pop din l' uşfa1ău încă în anul 1910 
prin N oelIlvrie, fiin.Jeă s'a observat că lpoporul 
nostru e cuprins de o .an~uhie mOMIă, <:l'a obEler
vat că ooevărnta pomană t~ în abuz, se SP08!lU 
sume coloRale t* beuturll, se spe.sa mai mult pe 
h.eutllră ('Al Ţ)(> mtmc.a.:re, S'Q ob~.a.t căi se îmbo
g'llţiau str rulll!i i şi se dcmoNI.I.i7>a poporul nostI"U. 
:ll~ in('Îit maj d(·....a rândll11 auzeai, că da~ă nu dă 
be11tură nu-i primit. nu-i i(>rtat, tre('~ în credinţă. 
d~)-1a.rtă e>ll şi eum al' fi n('Condiţ.i()nat de lipsă 0011-
tur.a pentru ]C'rta.reapaoa1elor. 

Răscoală agrară în Bucovina? 
Ziarele djn Vieua publică următoarea te
legrrurnă din Cernăuţi; "Din Visniţ so a
nunţă că o ceată de 10UO ţă.rani, - cei. 
nmi mulţi din comuna galiţiană înveci
nată cu Sloboda, -- a năvălit în satul bu
Co,-iIlcan lspas, puntmd cu forţa st{l,pfmire 
pe o Întindere dt~ vre-o 200 hectare do pă
mânt. lnt()rvenilld jaIldarrnoria, aceasta a 
fost primit11 eu pietre şi cu lovituri de sa
pă. Soldaţii au frl{~ut atunci uz de armă_ .. 
ţăn:mi au fo.st ucişi, iar mai muli alţii ră
niţi. " 

Faţă de ştin.'n. accn.st.a, se !Scrie di. 
Cernăuţ.i: Ştirea despre revolta ţăr[mHasciA. 
din BUCOVfnlt, nu corespund o realităţii_ 
Fa.ptele stau astfel: 

700-800 de ţărani din corn. galiţiană 
Rlo}){)cka au n{wălit. pe moşia învecinat .. 
IspalS, pe tprit.oriul bucovinean şi au ocu
pat câteva hc.ctare de pământ. 

KltV[l.lirea se datoreşte mai mult cer
turilor dintre ţrlrani, din cauza prtmântll
lui ocupat. 

Nă.vrditorii, po lângă pământul ţăra
nilor din Ispas, a.u ocupat şi o parte diA 
cel aparţ.infwd proprioL.tnllui moşiei. 

Nu s'a frwut uz de arme, astfel că nu 
sunt nici morţi, nici rrmiţ.i. 

Ţrlranii din Slobodea s'au retras sin
guri, mră grt fie nevoie do intervenţia for
tei armate. > 

- ,_Chemarea". Cctim in ziarele din Romi_ 
nh:l: In cUl":'Iul si!~rttimîllJ('i v,iitoarc, in pragul 8-
nului nou, "l'a apăr'()u' in Bucureşti o nouă reyistlr. 
litel"a.ră intitulată .. ChC'maN-a". Noua pub1icatiu
'n(>,căJiiuzită de spiritul literatu.re.i moderne dill 
.. t\.:pus, va apă.r('.a în fO'Mna mare, 16 pagini text, 
.preţ.ul unui ('x€'mplllr f,ii'Ild ZDOO bani. 

- Apel. In pmajma Anuluă-Nou n~ permi-
- t Auret 8eleş. F,ami.1ia regretla,tului Aurel tem n faeo UlIl călduros apoI căt.ră. toţi sprijinitm·)i 

Bel~ puhlieă m'măt()rul nC>t'rolog: Cu inima frîntă 1 culturii pOIfxrrulni rool1âu să bilIleVQL3Jscă a'şi rM
de durere ruhw.e.m 1~1. (,lL110~1inta nlde11iih~ şi C11- cumpăr-a fdicitlLrile ·de Anul-Nou în folosul V.-
Bcleş, stud. in medicină, azi în 28 Der.comvre st. 7...oului AsociatjUJlii. . 

= • • ' 

II \ ::i(CR1 STALY~ 
! II G6zmos6gyar, Kolozsvar, PaJyal1ăvar. 

Văpsire de haine: Curăt3re chemică II 
Spălar~ cu aburi. 1"1 

La suma da pusta 10 Cor., pachetul se rstrimite francat. . i I 
I 

7 
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lGjloaeele matteriade de ("are cliBpll'M llUZl(lru 
W'ttt ~ de l:·o.'Jtr:inoo, Îfl'IK>.ât ÎlnZetBtJrarea lui înaiiD.
~ă foarte încet. ~i aooa:st& e o ma.re pierdere 
·perutru noi, răci preţioasele obiecte de ,mare imsem
uătate etJnografieă şi i~torică, cari ~mmt o oomoară 
atrreutului nostru şi ,tot atitea mîi:rtUTii ale vieţii 
noastre culturale, dispar imU sunt adrmate cu sâr
guinţă de străini. E tim'PuJ SUlprem eă ne îngri
jim ca cel puţin o parte dintre aceste comori ale 
poporului mostru să le wăpostÎ;m in muzeul pri
taei noastre i'llstituţiumi culturale. Dacă coutJribui
riIe pentru in~tra.roa Muzeului ~ fi mai ma.ri~ 
.olooastă instiwţiuno ar lua un avânt, care ne-ar 
Tace cimste. 

Facem dooi apel că.lduros cătră toţj eărturarii 
români să ()')'Iltribu.e w swne cât mai mari pentru 
tnrestra.rea Muzeu1ui nostru ill<llţion.al. 

NllIDelo don.a1.orilar se Tor 'PuWi<'~ în ziare şi 
În rev. "Trr ansilvan ia". 

Sibiiu, 25 Da',(lUlvre 1911. Andrei Bârse.anu, 
prezident. Oct. C. Tăslăuanu, oocretar. 

- Record aviatic. La 10 Decemvrie a soeit 
la New-York aYÎatorulamerican C. P. Rodgers 
tI&OO a BuvbiJit cel mai mare record de distanţă, 
căci plecând din San-Francisco, ,pe ţărmul oooa
nul,ui V>Jlcifil(~, a străbătut doocurmiezişul toată 
intinder0a Statelur Unite, f1Ipre a ,ajunge la N ew
York pe ~iirlllul ooeanuluri Atlantic. Sborurile lui 
!{odt!'eJ's au durat trei luni. dar scăzând întreru
perile provooate de tot felul de accidente şi in
l'idente, el 11 sburat efeetiv 3 zile, 10 OTe şi 14 
minute, străbătând o Jinie aerirula de 6827 bn. 
l~U o viH'ză de 8~ km. ipo oră. 

- Mare nenorocire într'un cinematoltTaf. Din 
LOOldra B€ anUlIltă că ° mare nenorocire s'a în
râmplat la Cbestetrfil'ld cu ooaziunpJl unei repre
;tontaţii pentru CÎ"neruatograf. 

Intr'mn local :al fabricei de filme se aflau 30 
"opii cari aveau roluri În ,picf\a 00 urma Ră fie fv
i ogrufiată. 

un chibrit arUllC"dt de un băiat fumăt.or a
prime haina n:Ilf'i conile şiocste câteva clipe toţi 
.opiii fură cuprinşi de flacări. Cinci copii au mu
rit i'n (;(,10 m:ti ,g-razavc ehinu.ri. M ulţj dintre cei
lalţi eopii au suferit grave arsllri. 

. -- Amuţit de o lovitură. In comuna Mikes
lJ€rCf!. lâng-ă Dohl'iţin s'a întâmplat cazul urmă
~or: Tinerimea din sat a aranjat o petrecere. Voie 
bunu şi ve"elie piinii noapte.a târziu, dind intră 
in salii paznicul MtuJlIi şi spuse că ar fi bine, 
dacă acum s'ar împriaştia. fiind timpul înaintat. 
Tinerii nu prea ascultau do vorbele pazniaului, 
f'aJ'e îşi repetă încă odată somarea. J~a noua 80-

lUare ieşi Gin mulţime un fecior lIorvat, şi îi 
• II 

Leoa Tolstoi. 117 

'" I.ASBOIU ŞI r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 
(Urmare). 

- Printeso, voinţa lui Dumnezeu se împlineşte; tre
.rebllie să fii gata la ori ce, li zise mareşalul nobleţei 
<*l'e sosise in scopul de a le grăbi plecarea. 

- Lăsaţi-mă, nu este adevărat! strigă ea. cu necaz. 
Medicul voi si el s'o retină. dar ea il respinse si 

Ilet€ fuga în odaia tatălui ei. 
Ea deschise uşa si bogata lumină El zilei răspândită 

în &cea încăpere, mai inainte aşa de întunecoasă, ii 
f.'icu frică. 

Doica ei şÎ mai multe fe.mei erau acolo. Ele se 'le
lt'ră la o parte pentru a-i face loc să se apropie de 
pat. Bătrinul print era tn aceflaş poziţiune ei fata lui 
:Jtalidă ei severă o ţintui locului. 

- Nu. nu este mort, nu e cu putintli, isi zise ea. 
Ea se aIlropiă de tatăl ei, şi, stăpânind spaima care 

• cuplin3e îl sărută pe mQşneag pe obraz, dar se re
tra~ numai deeât. Işi acoperi fata cu miinile. apoi căzu 
în bratele doctorului care o sprijinea. 

XXII.~ 

"TRIBUN A" 

răsprcnse, eii ar face mai bine dacă -ar pl('ca el. 
Se hăl'ţuiră, pîmă ~ aprm:-l(ll'iL Au ineoput să 
se bată. &~lllpÎlnd paznicul.pe -câteva fl€!CUnde din 
mîmiJe fN'ioru lai. îţli luă ghioaga fere<'ată şi lovi 
în oap 'pe adv'er:-lar, care în urma loviturei Il amu
ţit. Cu. toate a.~tpa ;paznicul i..a mai cărat câteva 
lm-iturl liL~ânrlu·l lungit la pământ. Paznicul a 
fost dt'tinll't. 

- Spion deţinut. Ziarul "Viek Novi" din 
L'mbt'rg anunţă, d pt)Jiti~a a deţinut pe colone
lul rus J)udoDov, ,bănuit că ar f~o RpÎonaj pe 
seama guv{'nll111ui din Pete n\b li rg. Făcându-i-se 
pereh.iziţÎe donli.('jliară, s'au .aflat mai multe acte 
oompromiţ.ăton.re, intre {'l8Ti ~hite de pe fo rturi , 
etc. LuâUJdu-ii'e imterogatorul, l>odonov a racu
nOfICllt, eă fik'f'H flpionaj, pentru caro scop a an
gajat cu banilll111ti ('hiar şi mai multe femei de
}llimon<le, (Xiri intrinp in relaţii cu ofiţerii dela 
porturi aveau gă etiri{'ea8'eă tainele. Declaraţia lui 
Do(hmov a {)ieut mare sensaţie. 

x Atelier de fotografii artistice. de primul ru •• 
Rona şi Kinâ8t, Orăştie Va.sar-ter nI'. , (casele lai 
Hermann). Fotografii şi portrete, reproducţH dupi 10-
togrdii vechi şi noni in mărime naturali, expuneri de 
obiective spe('iale pentru interioruri, acatice, ti IDcrbi 
Îll aQuare] şi olei &rtistic executate. Cei ce le prOl'oll.eI 
la anuntul din "Tribuna" capătă. 5" rabd. Fi,i CII atea
tiane la. firmă. 

x Seminarul iuridic Dr. Gereb. Clllj, Str. FIU'· 
kas (lângă edificiul cel veehiu al teatrului). Pre
găteşte pe lângă onorar mic, pentru examenele 
de drept, de stat, riguroase, de drep\ de etat, exa· 
mene de advocat şi de magistrat. In S luni 8t! 

câştigă licenţa de doctorat. Fiind in pragul pro
iectelor de reformă a înl'ăţămâll\tdui iuridic, • 
de dorit ca toţi cei interesaţi si se adrelleUl apr@ 
binele lor la acest seminar, oare înle~lDeşte wult 
cariera advocaţiali. 

:li: Cadouri de Crădua. ,reca. &ac "atra dame, de 
,iele, matan .ri mirriritare, ,araimri •• eălirorie. 

.aete d. flll,sllt tii pllntr. rîll:nerioale carniturf ,ea
tru manidir si pieptind, 0&80te ,eac,. ,ari.Rluri, ... 
glinzi Dt>nun toaletă, &abacbere, portţi~iri, ponmont)de 
ei portfolii. binocle. ,ipe de ehiohlimbar, parfumuri 1"e
Kitabile frantuze~Ci şi .llde1;e,ti, păJ)uJi .. bibelouri 
preCllm ,j diferite alte artioole MI ană ta .ue aser
timent. cu preturle •• 1 •• ai ieftiu ta prhălia J .li. 
Be~edă" Arad, Piata A.drll.slY li. 

Recomanrliim in atentia Ono public, magazinul ne 
piane Heldenberg, Sibiiu, str. Cisnădiei 9, cel mai vechi 
ei cel mai ele, inr'redere dintre magazinele existente 
din tarii. j'am df'~fMP pianC'lo renumitelor fabrici 
~trăine. 

ţiile. cu spitalele, eu şc(}lile sale şi (.'tI specificarea dij
mei, nimic din toate acostea nu îmblânzise apucăturile 
lor; dimpotrivă, şălbătâcia lor, cum o numea bătrînul 
print, 8e 1ntetisE'. Merou umblau svonuri printre ei că 
avea de gând să-i Înroleze printre cazaci, ori că li-se 
ve impune o nouă religie, ori că va sosi un tal, care 
le va da libertatea. Ştirile ră.~boiului ei Învaziunea lui 
Bonaparte se romDIica În mintC'a lor cu istorii de ante
christ, de sfârşitul lumei şi CU Tisuri de libertate. 

Când sosi Alpatici la Boguciarovo, cu putin înainte 
de moartE'a bătrînului print, el remarcă numai de<:At 
o mişcare printre mojicî. Impotriva eelora ce se Întâm
plau aiurf'a., ţăranii de aici comunicau cu }<'Tancezii, 
primeau dela. el prodamaţiuni. pe cari si-le Înmânau 
unii altora, şi nu fugC'au la apropierea inamicului. 

Alpatici află prin oamenii cari ii erau dC'votati că 

nn oare-care mojirc ('u numele Carp, r.are avea o mare 
influenţă asupra comunei, 1ntorcându-se nu de mult 
dintr'o călătorie, povestea că soldatii nlşi jt}fuiau sa
tele părăsite, pe când Fral1CCzii îi vrotejau pe lo~ui
tari. Alpatici mai află că un alt mojic adusese din Vis
lukovo, unde sălăşluiau Francezii, o &crisoare a gtmc
raiului fran(',(!z, prin care le declara că mojicii nu 
vor păţi nimic, si că pentru orice li-se va lua ei vor 
primi bani În schimb. Drept dovadă acestor spuse, 
mojicul adusese o sută de ruble pe cari i-Ie plătise ge
neralul pentru fin. E drept că mojieul nu ştia. că ru
blele acelea erau falşe. 

In sMreit, ceea ce era m.'!.i grav, Alpatici mai aOa.l!e 
Tll.ramu ·din Boguciarovo se deosebeao In totnl de cii în ziua câud poruncise să se aducă trăsuri pentru 

Of'i din Lyssigori; ei aveau alte obiceiuri, purtau alt- bagajele printesei, mojicii se hotărîră intr'o adunare a. 
fj>} de haine, şi graiul lor era deosebit. Bătrînul print lor să nu dea nici cai nici eiruţă. ci să aştepte sosirea 
·ti liudase pentru Duterea. lor de muncă, da.r li fusese j Franc:,zilor. Cu toate acestea TreIDe& dil plecare Se 
('jndi pe ei p6ntru sălbătăcia lor. apropIa meren. 

Şederea printnloi Andrei la Bo&'ndarovo, cu ino..... Cu ireizf'ci dE' ani îna.i.nte bătrtJluJ prinţ puses.e î. 

2 lanu.rie .. 1911 

Mi,caf' cultarall ,. lociall .. 
- .Petreceri, .-oneerte. -' 

7 Ianuarie. 

Teatna În Arad. A.5o.cÎaţimlea aradană secţÎ6!. 
plllgarilor din suburbilll Pârneava - Cu concursul 
('lcvil'OT dda şe.oaJla din Rtrada Fejsze, aranjea.z& 
Dumin~ă 1n ziua prună de Crăcium, în salele c.
Bei naţicmal(', petre('('!'C împreumată cu reprer.eD~ 
ta ţie t>(>atJ'lală. VenituJ e di:'3tinatpentru ajurol'1l~ 
rea Ş('olarilor ~ăraci. 

Inceputul 1a orele 7 şi juru .. 'Jeara. lnvitlilti 
speciale nu se fac. 

BIBLIOGRAFII. 
A apărut şi se gă.seşte de vfrazare la. 

.• Librăria Tribuna"; 

»Calendarul Minervei« pe anu 1912. 
Preţul 1'25 Cor., 45 fileri porto recomandat 

• 
"Calendarul Poporului" (Sibi'iu) 18 40 f.iJ.. + 

10 fiI. portJo, 
Calendare de lux (bJock) pentru masă şi pir 

r{lte <>.or. 1.-. ],50, 2.- şi 3.50 + 20 fi} pono_ 
l'('{'omIhllJat 4r, fil. 

'" 
Din 

"RĂSBOIU ŞI PACe" 

~J~brn] roman al eonteJui I..eo Tolstoi a apiu-.t 

volumul 11. 
Pretul 1 coroană 20 fit 

Prelnl volunmluâ 1 este 1 eor. 50 fiI. J..beM>. 
Tolume se gă5€Jfl. de TÎlllzare la "LibrAria Tri
buna". 

Volumul III va apărea, în curind. 
• 

lIustrafe de Crăciun şi Anul DOII bucata ce 
R. 10, 12, 14, 16 şi 20 fiI. + pario. 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 

Liv~ll Dumitroan, Boro-Q-Kr-akk6. Am plliJmÎ. 
10 cor. al)()nrun('nt l'ima l'a ) 1} Eebruarie 1912. 

Redactor reflponsabil: luli. Giurii .. 
.. Tribnna" insti iu1 tipografic, Nichia ei ....... 

.. 
ca.pol mojici~or din Boguciarovo un staroste, DroDnşk:1l
El era unul din acei tărani voinici la fizic si la moral,. 
cari ajung Ia vrîsta de şaizeci ei şaptl'zeci de ani, făra 
Bă le albească părul, ori să le cadă dinţii. Tiranilor 1& 
era teamă de el, mai rău ca de boierul lor. Bătrlnd 
print, printul Andrei ei intedentul lor il atima1l ,i .. 
numeau in glumă, "ministrul". In aceşti treizeci de lllIi 
de slujbă, nimeni nu-l văzltse vre-odată pe Dronuska 
nici beat, n ici bolnav; după nopţi de insomnie ori de 
mllncă grea., el nu arătase niciodată o urmă de obo
seală, ei cu toate eii. nu ştia scri€ ni-ci ('eti, nu i-se tn
tâulJ)lase în-eli să uite nici c·ea mai mieă socotl'.a.Iă. IlÎcS 

numărul punzilor de făină ce-i vindea, nici măcar .. 
spic de grliu din nenumăratele proprietăţi aJe prin. 
tului. 

StarostC'lui aCflsta ti poruncise Alpa,tici în ziua ts
mormântărei printului să pregătească doisI>rezeoo cai 
pentru t.răsurile printesei ~i optsprezece eare pentr. 
bagaje. Dronuşka plIX:ă ochii şi nu răspunse. Alpatici 
îi numi pe cari îi cunoştea, poruncindu-i să le CMl'i 

lor care si vite do inhămat. Starostele răspunse că <10-
bitoa"e!or ţăranilor aceştia erau ocupate aiurea. Alva
tici numi alti mojici, dar Dronuşka ii răspunse că dupi 
părerea lui nu va găsi cai nici pentru bagaje şi ni<s 
chiar pentru tră.surile I>rinţesei. Alpatici îl pri .. i pe 
staroatele cu orhi pătruznători si increti din sprîncene .. 

EI intelese numai decM că răspunsurile staroatelui.' 
nu-i fU8e~erii dictate de propriul său sentiment ei (!~ 
starea de spÎrit care donmea in comună. El mai ştia Ni 
această comună bogată era impărţită În dOllil tab .. ri:: 

acea fi hoierului şi 8,.('ea Il IDojicilor. 
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Un candidat da advocat 

cu praxl 
C ' - "; 
C Am onoare a aduce la cunoştinţa • 
C Onoratului public căIătort că am des • 
• chis in Seghedin (Szeged) hotelul t . , 

I 
'i 

I 

t: 

, ,. 

'" 
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FABRICA' DE 

OBIL 
in 

BEKESCSABA--NACYVÂRAD 
Andr4ssy-ut 41-43. RakOczl-ut 14. 

(LAn2:1 ,Apolto c). 

I :3 
Gruber Dezso, 
maiuin de pălării ,i articole 

de modl pentru bir bati. 
Cluj - Kolo7.Mvâr 

Coltot Itr. Weuelln,' II $zep, ,1·$·.·,18 cu botelul Fkzl. 

Noutăţi in diferite soiuri de 

.,ă-Iării 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. - Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
- francate în cel mai scurt timp. -

I======~ 
111,.11111111111111111111 II 

TIMBALE: 
a 

cu erganism p%!- : 
tentat de oţel, dând .. 
sunete re-onante ŞI _ 
foarte p'ăcute. - _ 
se pot că,Jăb şi pe -
ra'e. - Oramo- -
roane cu plăci .r· -
tistice, - vloare, .. 
flaute, harmo--

nici Ş. a. - Numet'MSe distincţii si medalii pri
mite ca răsplată. Inventatorul pecl1ului modern 
OI al orgamsmului de otel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Gyula, 
klr. uab. hangszergyar. 

n Budapest, VIII., Râk6czi-ut 71. "~,' 
ND1 D III ! III • IIIIIIIIIII &1 

~ '~J&'~*~~~~"~~~~( 
1 ~"~A r~ 

.;}l teli erul de dentistică~ .. 
"1:l1 , [(~ 

~~ Radu Novak ~ 
: ....... • [tr.. 

~i 4iI Ara.d. ~ re-

află aplieere in cancelaria mea .• 
Dt 'baG a". Drimba, 

adv. K6halom. 

---------------------------Un caudldat de ad~ocat 
cu praxl, afli aplicare la 

Dr. Oeorge Roxin,' 
adv. Orddea.mare 

Cino vrea. sA cu~pere 
'Vite a:rn.erican.e 

.,RIPARIA PORTATIS" 
pentru altoit, să se adreseze preotului Petru 
Pelle dm Miniş (Menes) comitatul Arad. 

. ~~---~----~~. 
~ """_ .- it , " -'-._-.. "J~r . _. 
• - >.~ - : • ~ ... , ; 

i KIR.A.LY L'~JOS I 
• 'erar, dogar, ,elar ,i lustrui tor. I 1 Aiud-Nagyenyed, Str. Teiuşnlui 14· • 
.; Recomandă uzina sa Înlocuită cu pU'l

t 
; teri motorice şi lucrative bune, pentru ~'prepararea articolelor de jerărie, şelărie 

~ şi lustruire cu preturi ieftine, dispunând , 
• i de un serviciu prompţ execuţie modernă. • 

te .......... .-w.' •• __ ... -. 

1 Grand Hotel Royal i 
C Stau la dispozitia publicului 80 de J 
C camere confortate cu încălzire cen· l 
: traIă şi apaduct : 
t La larl ,i dela garl circuli • 
• automobilul. • 
: Pentru comportajul publicului pasa· .t 
u ger. este in hotel instalaţie proprie I 
« de spălat cu aburi. - Preţuri ieftine. • 

: Cu stima: : 

, David Sandor, • 
t proprJ~t.rul restaurantului dela gari ,r pro- , 
• prletarul .. Orand Hotel·ului Ro)'at... t « , 
~~._~~_v_~ __ ~-_._Q 
"·"11.1, •• ,.,.,1111111111 

- Desfacerea IeftinA a firmei • 

~ASZ6DY~ -• --- ORADEA-M4RE, 
Strada Kossuth, (Palatul-Sas). 

.. .. .. 
: In vederea siirbă1oriior de Crăciun, aduc .. 
_ la cunoştinţa ono public din loc ~i pro : 
• vinde, el au sosit noui transporturi de _ 
• articole sudice fi anume: Curmale caIi· .. 
: tatea ce mai bună, ma/aga şi smochine. 111 

R-::==============-M • Cas!adne dCe Tirol, alune Italieneşti. şi : H . Îti1 • ntu:1. t oeus, portocale dulci, idmtli • 
" Ta S~ Ib 1 ,.. eoopte, frude zaharisite, prăjituri pentru .. 

. ~ OaallIl ··el!rle - eMi, c8ai chinezesc cea mai fină calitate, .. -_ Rum ene1tzesc şt /rant:tz; toate eu pre. ... 
strungărie artistică aranjată pe pute, 

de maşini in 
Braşov, Stra~1a Lungă No 45. 

• turi moderaTe. - Ma e a~o timent in : 
• bomboane de Crăclul1, cofea prăjită, tot- 'II!I 

• deauna proaspătă. diferite compoziU din ... 
: 8 feluri. - taceţi comandi de probăl : 

• Cu stimi: -- ASZ60Y MIHAlY, : 
: Importo .. d. car .. eeal, bomboane ,1 fI' Jde sudIce. -

Nagyvarad. - Teldon 635. : -II 
P. T. 

Pr~găteşte şi ţine tn depozit dopuri Şj pioe 
pentru buţi, de c~a mai bună caii ate, apoi 
dacuri, bile şi popice pentru biliard şi po 
picArie precum şi toUelul de picioare pentru Subscrişii avem onoarea a fac-e cunosrut On 
mastI. pe1ânl!ă preturile cele mai mOderate public din loc şi jur cA pră\lă1ia noastra de 
Cdor ce cumpara a douaorl li-se dă rabat. p~ş!e şi fructe sudice, ~art" exista de mai multi 

" Lucrări de ornament. ti am In ca~a noastră propne Strada Hirschner 
bi.a iii No 4, Bll1. xnărlt;.o introducâd şi 

li";=;::;:~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;"" m â du ri de colon j ale şi de 1 ica fes e 
II .Ziln.lc: Peşte proa"păt; cafea proaspăt prăjită 

fltnă ŞI petroleu; totfelul de brânză. Cel mai mare depozit de 
încăltăminte ~in Lugoş. 

Gnete de box veritabilI scheWTelux ori lac 

Pelângă acestea purtam şi mal departe negoţul 
de pf"şte si fructe sudice. 

Halva In engros dela 5 kg. In sus cu pretul 
de t coroană 30 fileri per kg., - tn toată ziua 
proaspătă 

~ :: Am ono:rre a a.duce la cunoşlinja It 
;:~ 1 ono pubhc rom~nesc, că la 1 No- r. 
~,:,~ ~ vembre a c. mI-am mutat atelierul rm. 
~, J d d f' ~ ~ t'legante ~I solid lucrate, penlru dom'li 9 ,4ii' meu e en IS1Ică In ~ cor,. perl)1 U dame 8 COf. Pot fi cu , ret~, 
" ~ Szabadsag-ter N rut 5. ~ cU nastu·j Ori tarI. Ghete de b"x penlru 
I ~7 dame numai 7 cor. Ghtt~ 11 .. bnx pentru 

~ J ~ unde il voi mări fi aranja dupA ~ copii dela 1 ~5 ani cor, 2'60, dela 5 - 10 

S'a Inceput deja sezonul de peşte sărat! 
Prin mijloace suficit"nte ~i lel!ături cu firmt> de 

primul rang suntem fn plăcuta poz'tie a of~ri 
Onor. public mărfUri bune şi cu preţul cel mai 
redus. 

Ruglim deci pe on_ public a face () incercare 
$i a sA c nvinge de calitatea cea mai bună fi de 
pretul redus al mărfurilof_ , ...... cerinţele cele mai moderne. :: - [(~ C~u~~~~ ~~O~ad~:aml~tll!~t ,~~i ;~:tel~-?r~. 

{i C t ti ti ~ mISto, i-se vor rf!"rimite banii. - C't'ml 
'. u oa. s ma: ~" tocuri de gumA la fiecare part'che j!'rath. 

RADU NOVAK. ~ EBERSTEIN HENRIK, 

l 
! 

jf~'a'lriff.i''E~1I ,m~"Vll. n _. __ pantOf' .... 10. Logo.. ti 
T ~ .,.'f' .. -TT ... -.~+~T , ... .Jt~ • . N" ,.. --. 

In speranta el On public ne va da binevoi~ 
torul sAu sprijin semnăm 

Cu stimă: 

fraţii Gingold. 
Bra"ov. 

• ~_iil!!fiI&I' 
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,,1 A. N E Rn crema neunsuroas! 
Cel mal 1I0a pro
duct btlrienlc pentru 
curitir.. ,1 Infru· 
musetaru fetd. -
Inllturi petele gaJ. 
bine, bubele prid
ault!! de fnfierbin· 
~II. li!ibunte ,i alte 
uecurlţrnli de piele. 

'~~,~ '~N\~)1\, "~ ;fI';(~) 
c ~ .' --:f'rr~(@~);)\\).1\~"';' (\.1 

~
. . ~ .... ~~~,,) ~ -----':.:::=;;...' '\'\. 

~.'. ' .'"7_"""P5')' :~S2~'V' \~ \' 

~1 ..••. ·' .. · '~~ .. ':~:.~ ~ ~~;l.~ ~'.:~ .. si 
:' ~::~~ ...:, ~~%; .. ,~;~~): 

;\ .... , ~ ~.-.... , 

CreJn. aceasta ziua )fj.:::""~ " ., ~ 

se !~:t:u '::!e~ult :: ::.t?t:-~ ~/ · .. ~~,'l} 
1 kgll 1 c:oroanL . .• ~~# 

Ianer" pudrll f non pIuI ultra pndref. BUnl1 1. 
" a. baluri, laloano ,i d~ ZIlnic foI OI, 

(ar· acope~ Jnc:reţurile si e cu totul Destric~ctoall, In 
culorile: roza •• lbi ,i cremA I cutie I coroaol. 

"Ianer" sapun I bucati 60 fllerL 

"Ianer' pastă pentru dinti I dod.. I cor. 

~Ianer" apă pentru mă :~~~!r~~~~id~~~ 
gelP bllreţo,l, contra mirosuruF greu de KUra. 1 ltiela 
cor. 1'60, Jumătate sticlA. 80 'il eri. 

"Ia ner' esentă pentru păr ~~;~~=~:e"mn: 
tfE'tei ,. contra căderII părului 1 lticl.., 1 cor. 30 fHerl. 

Iane'"" pomadă pen~ru cr"$terea plrului. I te-
,,1 Iii 2 coroane. 

Ianer" v:tpseaIă pentru p"'''' pt>ntru a colora III ., ru. Dt gru, bronet OII 
In blond pirul liur ,1 cArnnt. Nereuşita col"rll e e"l<chid 
L. com .. nde ,i le r. "eze cA părul fnl'Aruntit III ce col )I~ 
li se văpseascâ (ne"ru brunet). Ua cartoa 4 coroane 

,,1 a ner" apă care face parul blond 
Pentru a vipsl in timp scurt, in bit. auriu, pArul blond, 
roşA, chiar ,i brun el ori negru.. J sticli 4 cor. 

~tI ,i zlln/ci .apedlţie CU pOfta. - Telefon 476-

Pentru (nconjurarea col1trafac:erilor numai ttPrep.,..tele 
lui Rudolr laDe'- Ieşite din 'annadi sa ca valoar. ,i .e 

pot cApiI. 1. 

Farmacia "Maria ajutAtoare" alui Rudolf 
(aner, Tt.mesv4r, Oyârv4ros F6-ut 70. 

, .. T :rt 1 BUN A tf "-+-... ~-- N,,_ 278 - 1'11 -
,~~~~~~~~~~~~~!~ 
~ . ~ 
~ Am onoare a aduce la cunoştinţa ~ 
~ ono pubLc, că mi-am aranjat În ~ 

I Timişoara, Piata George Nr. 4· 1 
~ un modern ~ 

: atelier dent1stic. I = Practica mea veche mă dispenzeazl I 
~ de o mai amănuntă recoman 1are, ~ 
~ augurându-mi În, schimb increde- i 
~ rea in satisfacerea ori-cărei pre-
~ tenţii a pacienţilor. - Cu stimă: - li 

I GBtzi Mor, I 
dentist. li 

~~~.~~~~~~~~~~ 

Am onoare a aduce la cunoştinţa ono public, ci In 
(Cluj) Koloszvar, Monostori-u. 7, .aa dasebls .11 
ma,8 .. aa,zia inregistrat şi provăzut cu cuptoare din 
ţară şi străinătate, unde se află în depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum lJi căminuri şi cuptoare de bUcătărie. 

AtTar atentia publicului asupra depozitului meu model, asigu
rfnd-ul totodat~ despre caIi latea perfecta ale articolelor şi preturile 
cele mal solide. 

A,teptând Itinevoitorul sprijin sunt cu deosebitJ sti mi : 

Tam'sJ J6zSII. 
KolozsvAr. 

II v 1 O 11111111111 tlll~1 mi IIII •• I • IIIIII • II 
Iti p'ace sa porti totdeauna haine curata? _ 11111111 • 111111111t I II * IIIIII = • II II li -

Aflind cumpăraţi »Cassetfa mlraculoasi«, 
fabncat'a mea propTle. Cli al torul cHeia, cunti 
oTlce pată de pe hainj, de culoare rât dt' sensI
bil:!, pn cum pele de cernea'lI, poame, CAfe~, \'tIp
seir etc. .C~s.,ettac acea~ta nu este ca obiect de 
rc>cbmll, ci rezultatul uno" fncerclri de 35 ani. 
ESlt bine venJlă pentru oner familie, ,'art tine la 
curitenie. - Co)ta 5 Coroane şi tine ani Intr. gi. 
Se poate cuml,jra numaÎ dela fahrica rhemici; 

OUSTAV SOLINOER, il Brass6. Strada Cimitirului Nruf 5'1 

-. --u _ . -. -.....
af" .• • .,. .. 
1rliI.. 
&19 
m----. -.-....--------. ----

1 az 
... r. depozit de ciasoraf'I, difarlta artIcol. ,i tiu
ya 8 r lea.. d. diamant. briUlautilll, allr ,1 ar jlot. 

A rad. AlldrassJ-f6r (palalul MinoriJilor) . 
tşi recomandă bogatul ~u depozit, 

asortat cu diferite articole pentru 

Cadouri de CrăciuD. 
Despărţământ separat pentru 
articole de prima calitate de 
argint de China. 

Cia-uri de părete cu sunet 

de harfă şi de clopot. in dife
rite cnlori şi formate elegante. 

Preţuri de tot solid fixate. 

Fondat la 1902. Telefon Nr. 321.. 

---------• .. -• ----• ----• .-
• -.. --m 
F"" 

arD 
-m -.. ----al .. ---.. • ---------------- ~-- II IIIIII • I • I • 'a' '.1 •• I III • IIII III .. -

••••••• 1 •••••••• b 111.111 •• a; •••• fi 

.. ~ 

.. 

I 
! 
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.. 

,1 cele ma' practice 

banci higie
nice de şcoala 

-:::J~~~_-.~ ,1 mobll.rea 10-
~ ; ______ o ti. ~.!ulnţelor. hotel •. 

----.-.-. -- lor t 'rltalelor .. 
a ,eoa'elor, D~ ... m ,t oblede '.brteate din cele ma bun. ma· 
lerlal. dia tari, lucrlrile cel~ mal ,oUde d~ artl ,1 constructie se Bfe-

reul numai de dtrl firma 

8cr1lhardt ~e%sO 1I16da 
8r ••• 6. Itr. Ne'frl or. 33. 

- 1'01 acolo I ClllceJaJ1a ~ fabl1ca moDUltfi cu '*e mal Doi ma,lnlril. ,., 

D II 

In T90~ a (!,tifat deja so
cldatea din BuJapcsta a 
'f'Apaaori lor auntori!or ,i 
lu~t Ulto~ In. dÎt'lom.4, -

Taferner Antal 
aurltor de blMerlcl " Maloane 

Versecz, Temesvari-u. 20. 
Prime,te spre executaret conform planuIai 

\ aurl,e ,1 repaf.re, Ico"oata .......... 
. .. mormAne, acopen, d. larmul, .. r8n~ 

jarnente biscrlcc:,u apoi prllitUlrea tuturor 
lacrlrilot de bran,. aceasta precum ,i re
pararea ,i 'f'oplIirea de nou. moouQ](!ntelor 
deasemenea ,i oric. Icoln. biserIceşti. 
La dorinta pregltesc pr1lpect; pcolr. 
nderca luor'rilor tn pro'f'intl mlrg pe 
- - - spellde mele proprii. - - -
Execuţie prompti. Scrrichl aon~tUatios, 

.!~~~===========. 

· Bencsik ZsigmoIid în Deva i 
1 

PregA'tc.c 

cuptoare de teracotă, 

1 
t 
~ , 
, 

Oferi: OHeT~ AMERICA.NI! ,. 
FRANCEZE c .. ~ut. cu mina 'n 
atelierul propriu precum ,i OHETB 
OA T ". f()rmat modern p .. ntru bir. 
hati. femd şi copii, Oalosi, gltt'
comoath li p~ltt," t'imnasticd. Mare 
maji!IZ;'l de gum~ renumite de Su· 
tivao pentru tocuri la ghete ,i ertf1U 
t'xceleote. Ghete pentru picioare n. 
regulate ,1 bolnave le pregAtesc 
dupt Nsurl, la comande din pro
vincie t'ste destul a se trimite o 
gheatJ folositi. - Serviciu prompt 

" fa 

t 
1 
! 
\ 
t 

clminurit vaze, 21astre, 
cu preturi moderate. 

Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi ,i În provincie. 
Rugând sprijinul mult onoratului public: 

Magyar Istvan, 
fab:icant de ca minuri si arr cola de lut 
Temesvar-Oyarvaros, Kem· u. 16. mi 

.r. t.hloluJaJ 804. , CI. Dlai mara flrml romADsasci din Un.laria. 

Ar~d, Piata Boros' Beni-fer t. (Casa proprie) 
. ". .. 

Recomandl magazinul lor bogat asortat de ferăril, arme ,i totfelul de maşini 'agri
cole, maşini de trierat cu aburI, maşini de trierat cu motor ,i totfelul de motoare cu benzin, cu 
oleiu brut şf motoare lugătoarc CW fU, arangem mori cu motoare cu preţurile cele mai 
moderate şi cu plătire tn rate .. 

. , 

Cu garnituri pentru trie
rat şi cu prospecfe pentru 
mori servim bucuros, e· 
ventual pentru primirea 
lucrurilor acestora şi fa

cerea contractului 
mergem la faţa 10· 
cuiul pe s pesel e 

noastre . 
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PremÎat la expoziţia industrială din 
Sibii.. in 1903. , 

Roate de tors"~;> 
uscat ,i mers liniştit, pe lânij!ă garanţie, si 

află de vânzare )a 

Emil Krauss, 
atrunilrfe ,1 atelier cu Il"· 

tere motorJcl. 
SibUa-lIa.,szabea, 

Margareth~ngasse Nr. 5. 
Orf-ee ro.ti OI' na 'mer,. Itine .1 prim ... 

InapoL 

~II •• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;IIIIIIIIIII 

.... z~ 
Fabrica 'de tîmplărie 

instalată cu putere de maşini a lui 

Rudolf ,Oy. Brassai 
Orăştie (~,~') Strada Spitalului 10 (p:;~ie). 
Se rel'omandă pentru furnizarea oricăror lucrări de t!mpIărie' 
(mă!'ărie) pe n t ru ci ă d iri, atât in loc cât şi tn provincie. 
La comandă se pregătesc in orice stil ,i calitate, mobil e 
pentru camere de locuit, birouri, instalaţii pentru· bAcănii, 
f~rmacii, mobiliere pentru bi.;eri, i şi şcoale. din lemn. bun 
ŞI uscat, pelângă preţuri convenabile. Planuri şi modele se . 
trimit gratuit. Comandele se execută prompt ŞI conştiin~os •. 

a-.l I • i -:] II IIIII j II III j II' [11 

-1& -

---• 
, 

Garnituri de~f.i -eu.,:benzină şi 
,·1 I .~. f' 

ulei, motoare de~'flztnă,jJlei şi gaz. 

Constructie<oo:-mori : 
mori de Tijnit şi măcinat, teascur' .~,taJaţii de apa
duct, f~ntânj, po~pe de !otfe , .. 'iP(e~r!~~fti~e! condiţii 
favorabIle. garanţII desăvarşf >Lămurlflsţreclahste, pro
ied de cheltuieli şi preţ· curent se trimit gratis Ş j franco. 

Societate pe acţii pentru industria tebnică de maşini. 
MCtsz.pki. es G~pipari Re5zv6nytârea.l!!la.c, 

Budapest, V., Alkotrnăny-utca 25. 
Repre:eentantul pentru Arad .,1 provlneie I 

LENGVEL OYULA, 
atelIer de nlo'toare şi maşini 

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

=1 ---

Pianuri sau Harmoniur 
II cummpărl mai bine ti ieftin In cunoscutul şi lolidul 

magazin de pian uri ,i harmoniuri 

v. Held'enberg, Sibiiu Strada 
ClaRiJlal a. 

N ici O damă să nu intârzie aşi face 
costum~le precum şi altă tmbrădiminte pe stilul englez. 
şi francrz; pe cari le poata comanda la mine; garantu 

. pen1ru chlc, lucru după journaleJelecele mai noul. 
~l_ Serviciu prompt 1 Pentru damefe cari nu sunt ,din 

loc, primesc şi douA probe la zi. ..- 'Se poate co
manda şi prin poştă la cari dau insuşirile cele mai 
nrgente. Haine ,i costume de doliu să fac în 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimA 

George,: Rummel 
croitor englezesc ,1 frantuzesc: pentru dame. 
Nagyszeben, Str. Honterus. Nr •. 5. 

m====================iM 
FI 

Fabrice 
de clopote 

.. - E I 

Szlszak Laszl6, '. 
fabrici p. turnat clopote. accesorII 

de turnuri ,i stativele lor 

Budapesta, frangepân:u~ fi: 
(Casa proprie. Ltn"l statiunea tramv. electric)~ 

! Se recomandă· pentru . exec~tar~ ori· 
căror lucrări d n acest ram, ca turnarea 
de clopote noui şi vechi, pelângi ga
ranţie de mai mnlţi ani, cu coroană de 
fier invenţia mea. Pregătesc sta tin e 

. ~ d re p te .şi p 1 e cat e, pentryl clopote. 
Distinsi 'Ia expotitia ; PrelimInare se trimit la cerere gratii 

'universall din Part~.:; ,~f~anco.; la dţ:;;nţ~~ merge ~i In ~ro
., .. '. . VInCle pe spesel~ proprii. Execuţie sohdA. 

AM, a.' ., I 

, j' 

A'eller de curellrle, 
,~Iar,e ,i coferarle I 

Orendt G. & Feiri W. 
(odtnloarl So,Jetltea auelarilor) 

Si bit u. - N IIJtYIoIZt' bPD, 

Beltauerg. Str. Clsnldiai 45. 

• J 


	Tribuna_bw_662
	Tribuna_bw_663
	Tribuna_bw_664
	Tribuna_bw_665.1
	Tribuna_bw_665.2
	Tribuna_bw_665
	Tribuna_bw_666
	Tribuna_bw_667
	Tribuna_bw_668
	Tribuna_bw_669
	Tribuna_bw_670
	Tribuna_bw_671

