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Rabdarea s'a sfârsit. , 
Vicepreşedintele partidului naţional condamnă orgiile 

Ataco.rile nesăbuite ale organului zis 
autorizat, împotriva "Tribunei" şi în spe· 
eial impotriva diui Octavian Goga., au tre-

Suflete moarte. 
zit {) adevărată. furtună. de indignare in E cea mai crudă iwme a soartei, că 
gânul societăţii româneşti de pretutinde- unul din cele mai nemiloase rechizitorii 
?ea. Ace-stf:\~ revolte .generale i-e'a făcut ale unei 50~i~tăţi "Va· vedea lumina. zilei pe 
mterpret pnn rândunle pe cari le PUbli-,1 româneşte mai întâi în '8iJSbedele coloane 
e~ ~ici, .d. /of: !t'an .. ~stinsul. aS080f con- alB "autorizatului". Grandioasa. operă a 
8~st.on.a.l dI? Slbuu Şl nce-prezldont al par-

I 
man~~lui. s()liitor rus, care s'a apropiat de 

hdultu naţ.10'Ilal: nenorOCItele sale figuri ca să le scruteze 
D~mnule D'ircctor, p&catcle din adâncul sufletului, se potriva· 

. .. . . . şte de minune pentru Acachie Acachie· 
l ă rog, să. b1~nevotţt a publtca. urmă- vicii, Vasile Va.silevicii şi Ciucur Ciucure ii 

toarele T?ndw1.' m cel ma~ aproptat nu- noştri. In "SufletelB ID<>arle" Nicolae Go
măr al zlC1fulm Dvoastră: gol e jude-căt.orul viet,ei publice din Rusia. 

U'rmănnd cu atentiune polem·icile zia- Marele "Revizor" a căutat ,~ă analizeze 
-relo,. noastre, constat cu cel mai adânc oompoziţia chimică a at.mo-sfElrei publice 
regret, că i'n timpul din urmă discuţiile din Husia. El ÎD3uşi s'a speriat de ceea ce 
publicistice au depă.şit cu totul limita ob- a văzut şi ca un tit-an puternk, adunând tot 
·ie~tivitătii. şi că in locul Q..1'gumentelor gunoiul şi toată tâmpenia vi-eţii ruseşti. 
pr1n cari s'ar putea lămuri situaţia actua- le-a ridic;at pe umerii săi şi le-a pus la ve
ld, au. început 84 lucreze patima şi ura cea dere.a tuturor. Cerea viaţ.ă pentru ,,sufle
m.ai învcrşunatet,. Feliul cum d. A. C. Po- tele moarte" şi voia să verse un oonţinut 
povici ţine st't acopere de insulte numele în viaţa. goală şi pustie a nenorociţilor 
bun şi nepătat al scriitorul'ui nostru De-săi. 
ta:vian Gogal nu poate intra nicidecum în 
pl1rerile mele. A. m convingerea, că omul 
al edrei scns l'am considerat totdeauna 
ca o întrupare superioara a a,spiraţ.iilor 
noa.strc nationale, nu poate fi luat la 
goană de cdinlunîi din bltrbatii politici ai 
neamului nostru, pentru care el a luptat 
cu toată puterea talenturui său şi pentru 
ca.re tocmai acum e în pragul inchiso'rii 
dela; Seghed'in. Dacă totuşi o face cineva, 
t,.e buie socoti t, cred, numai ca exprcsiu
nea propriilor sale păreri izolate. "In orice 
caz, nu pot admite, ca să se tipăreasc<f. 
asemenea injurii, 1n organul special al 
partidului naţional, pentru care partid 
Octa·vian Goga. s'a expus cu sensul şi cu 
OTdil1i sub ochii noştri. 

In calitatea mea de vicepreşedinte al 
co.mitetului na.ţiana1, îmi împlinesc cea 
mai eletnentară datorie faţă, de conştiinţa 
mea .şi fattL de obştea Tomâneasc<f., când 
protest.ez in. publicitate împotriva acestoT 
stMi de lucruri, pentru cari nu mă pot 
anga.jala nici o solidaritatc, şi vă rog să 

~ le puneţi capăt pentru a feri IU7nea noa
st'l'lt de aicî de urmMile unor desbinări şi 
mai dUferoase. 

Acest comunicat, l'am trimis tuturor. 
ZiaTelOf' flOastr.e cotidiane. 

V'a rog sli primiţi asigurarea distins ei 
mele stîrne. ' 

SibiiuJ tn fjJ Decemvne st. v. 1911. 

Nkola .. Ivaa. 

"De ce sunt om~nii 'vii? - se întreabă 
el. - Spre ce ideal năzuiosc? Unde-i duce 
,sborul lor? Inalt şi liber se avântă ei au b 
bolt.a cerului? Au înaintea lor zarea lumi· 
noasă,?' 

Şi stmşnioa revizie. - să ziC4m} ~,înfri
coşata clipă" a rcviziei - îi dă-lui Gogal 
o experienţă. amară. 

Fiindcă a Spl.l8 adevărul scriitorul rus 
a suferit în viaţă mult. Dece.pţiile indurate 
şi durerea., oare i-a ars sufletul ca focul, 
nu i-au c1.:'lt răgaz să scrie ceea laltă parte 
a romanului .său, să ne zugră.vească "Su
flett'Ie vii", 'aşa de desăvârşite cum ar fi 
crezut el. 

Acum fă o roată cu o·chii, iubit·e cetit.or 
şi spune ce se pet,rece tu jurul t.ău. De un 
an de zile un scriitor a îndrăznit să faeă o 
mică rovizie in viaţa. mastră publică. N'a 
şters bine de mucegaiu nici vorbele cută
rui "Cicic.Qv" al nostru şi iat.ă-I împresu
ra.t de toată haita "sufletelor moart·e". 
Nici nu s'a atins încă de falşul văI al auto· 
rităţii cere acoperea de ochii lumei nudi· 
tatoa nu 'Prea rotundă a Vasile Vasilevici
lor şi iat.ă-I izbit de săgeţile curajioşilOT 
reprezentanţi ai ,,5ufletelor moarte It. As
tăzi ei ţiu judecată asupra. "revizorului" 
şi tu nici nu. poţi sărîzif 030 cetitorii lui 00· 
gol, de îndrăzneala lor, de judecata şi de 
sentinţa lor. 

Auz.i·i cum vorbesc: 

. 

ziarului autoriza!. 

,~oua generaţie" t pretinsa nouă ge~ 
neraţie, care de fapt nu e decât o ga.şcă de 
nauf,ragiaţi morali, de vanitoşi şi d-e ma
teriaJişti, îşi dă. seamă, că nu se poate bu
cura de avantagiile unei renunţări la 
Hdrepturi imprescriptibile" decât dacă vor 
trece cu popor cu tot in tabăra nrealismu
lui"~ ; 

E revolta lui Aca.chie Aoachievici îm
potriva "Revizorului" in cuvintele aceste, 
oare cuprind o caraghioasă, ca să nu zicem 
perfidă aluzie. Dar vezi poporul îl tome 
cea.t a: distinselor "suflete moarte" şi, pri
meJdia e mare, căci "ga..o;ca naufragiaţilor 
morali", a u vanitoşilor" şi 1!materialişti
lor" vrea să mântuie neamul românesc de 
"avantagiile", ce cu atâta risipă le împăr
ţesc în cuprinsul ţării noastre şi în cadrele 
partidului se.menii figurilor din "Sufletele 
moarte". .. 

Gogoi mai are o· poveţ)tire, care ar mf'
rita să iie tradusă pent.ru "autorizabll". E 
instructiva pove.stire l1Nasu}". 

Maiorului Kovalew i-a că.zut nasul ~i 
de aici porneşte o cumplită tragedie pen-
tru el. . 

Astfol de "maior Kova,lew" sunt şi la 
noi nenumărat de mulţi. Pent.ru ei lipsa 
nasului formează cea ma.i mare nenorocire 
a vi.eţii lor, fără să-i tulbure însă cAtuşi de 
puţm alte defecte, cari îi mutilează. Unul 
iStrigă în gura mare, că-i primojduieşti "au
toritatea''. celălalt se simţeşte atins în mult 
maltratatul idol al "disciplinei", iar al trei. 
lea ()u o imaginaţie mai bogată, crede în 
seriozitatea articolelor salc j care nu au de
cât da.rul să stârnească risul nostru. Şi te 
întrebi atunci ce deosebire-i înt.ro maiorul 
Kovalow, -cel fă,ră. de n3lS, şi între d. A. C. 
POp0vici spre pildă. Care-i ma.i nenorocit? 
:Maiorul fără nas sau ciiavul domn dela. 
Bucureşti, care crede, că dânsul nu-i sofist 
şi nu-i oaragh~os, că-i dă la mir lui Goga, 
şi eă toate vorbele lui sunt sămânţă curat.ă 
şi nu pleavă .. , 

Pentru cetitorii noşt.ri ,·om mai scoate 
din când în când câte-o figură din galeria 
,~suflet,('.Ior moart.e". 

Căci j credem, că şi "aut.orizaţ1i electJo~ 
raIi" îl publică ace.st roman ~ntru tâlcul, 
ce i-:se poate da. .)1 !. 

1 
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"Vccesltăţt de ordin fU I'ct:lr" 
aşa numeşte în numărul său de azi "Du. 
datesti Ilirlap" aspiraţiile militare ungu
reşti. O dennmire nouă, care tradează că 
broasca din fabula lui Aesop s'a umitat 
până să se închipuie bou, deşi, graţie lip
sei de energie a celor dela conducerea mo
narchiei, încă n'a erepat, - durere ... "Du
da~esti Ilirlap" dă ca principală cauză 
a nesiguranţei interne în monarchia ra
fractall..Smul cercllrilor militare conducă· 
toare faţă de aspiraţile ungureşti, pe când 
D()Î ştim că tocmai spiritul de concilianţă 
faţă de, aceste aiaceri a adâncit multele 
rane interne ale vieţii politice în monar
('hie. 

• 
Programul de muncă al camerei. Cetim in zia-

rde ungnreşti: Camera îşi l'a în.cepe şedinţele 

Joi, su'ptă.mâna viitoare. Se va continu·a discuţia 
bugetului ~i in primul loc discutia bugetului de 
justiţ je. Va urma apoi budgetul honvezimii şi 

chiar la 1\fitrşit JXlrtofoliul de finante. & speră 

că a('('.ste dEutii nu vor dura mai mult de patru 
până 'n cin.ci zile, mai trebuind resolvit şi prooc
tul de apropriatiune. Pe durata boalei contelui 
lIedcrvâry, care a fost eU'pus unei opcna,ţii me
dicale, guvernul va fi reprezintat de ministrul ' 
de finante Lukfies. 

• 

S 1 ne lămurim, 
De Vasile C. O'vad •• 

Urmând unui firesc sentiment de a-mi alll
tul'S ~i eu prea modesta muncă pornirilor, ce ni
zuiesc îmbunătătirea rodnicei munci naţionale
am ajuns în gruparea zisă "oţelită". Şi azi mă 
găsesc şi eu intre cei ce'şi oomunică părerile şi 
frământările sufleteşti cu masele mari ale popo
rului - prin coloanele "Tribunei". 

S'dI. împlinit anul de când oomitetul nostru 
national, întrunit - augmentat - în consfitui
rea dela Budapesta, a fixat că "Tribuna" prin 
seriaeJe 00 le publică s'a făcut vinoVtată de tradare 
naţională_ 

Infiorat şi eu" ca multi alti aderenţi sinceri 
ai partidului, am urmăirt şi am recetit publicaţiile 
"Tribunei" să-mi oonfirm grava acuzaţie . 

Poate să fiu mai mărginit în judecarea "ma
rilQr ckeJ;tiuni", re '9.U l(!gătură cu '"inalta poli
tică", cu care eu n'am uici o legătură - dar 
mărturi.sesc şi confirm in public pe dragoste{' a 
tot ce am mai scump că vreme de un an, de câr,.d 
urmăr!!,sc scrise le "Tribunei" sub raportul îa
vinuirei de tradare, n'am găsit nici cea mai mi,.;ă 
dovadă pentru confirmarea gravei acuze a comi
tetului. 

De altfel eu găsesc o imposibilitate în presu-
pwnerea că un (k,~ Lupaş, Agârbiooa:nu, Boroia, 
Ciwra, Ghibu, Chendi, Sori(!u, Sextil Puşcariu, 
Roou.camu şi o intreagă pleiadă de scriitori ~i 
muncitori d'aci şi din Reglat - susţinMorii ~j 
îndrumătorii imtelretu-ali ai "Tribunei" - să fie 
măoo.r bănuiti 00 trădători . 

Dacă a'ar ivi minunea ca şi aceştlÎa 8ă p(Y1.tă 
fi măoar bămhÎţ.i de tradare, atund neamul nos
tru e ~n pragul prăbuşirei imb greutatea proprie
lOT păoote şi nepubinţe. Şi a,tunci e de prisos -
şi apărarea, căci cine 90 gândeşte de pâne pe se::t
ma morţilor :j I 

At>a judecând, daT mai ales urmâncl glaaulni 
imillllei mele, mi..am alătu-ra1 şi îmi alătur şi eu 

COD\'entiunile comercia1e dintre Audro-Un
garia şi statele ba1canice. Zilele 18C€'.stea se va 
prdungi, pe înră un an, adecă pună la finele lui 
1912, aranjllmentul comer~ial, Cu cI.auza natiunii 
celei mai favorizate, dintre Austro-Ungaria şi 
Bulgaria. N egO<'ierile definitive pentru conven
ţia tarihră tergiyerrează, din cauza unor neîn
ţ(>leg-cri, priyind importul de zăhar şi cai din 
A ustro-l: ngaria. 

Comisiunea df'legatilor otomani, pentru nego
cierile încheierii C'om'enţiunii comerciale dintre 
A ustro-r ngaria şi Tu~ia, ljI; ţinut şodinţă în ziua 
(le 12 D('cemvrie st. n. c. 

I 
mooootele judecăţi şi păreri acestui grup, care 
şi-a. ales ca mijloc de p'ropagandă a frământărilor 

I sufleteşt,i ziaTul "Tribuna". 

C-omisiune.a a elaborat un proiect de tarif va
mal R'cncral autonom, tlarif ~are va Bem ca bazl 
'pentru negocierile încheierii convenţiunilor co
mereiaJe cu toate statele. 

Acest proiect de tarif l'a fi depus în curând 
în Oa:rneră. 

Pâmă de curînd aveam crodinţa, că din discu
ţiile apriMe şi de muh,e ori făcute pătimaşe prin 
focul luptei şi năzuintei de-a convinge se v'a d98-
prinde o lămur~re roonică peIl'tru 1nteresele ob
~teşti ale neamului. 

Oredinţa mea ca şi a altor mulţi optimişti -
incepe să se destrame. 

Comitetul naţiOlll'al 'a deschi.s porţile răfuie
Iilor peMOn'ale, a îngăduit aă i-se insuşească COlO-

petenţ,a partidului întreg, ~i a oonoontrat forţele 
pentru nimicirea unor închipuiţi "trădători"; s 
îngăduit să ni-se t.erfeleaacă simţiri - şi toata 
sub cuvâmt de a salva organizaţia şi disciplina l}i 
autoritatea partidului, şi nu a oomit.etului, mR-D.
datorul aoostui partid. 

AjuIlJS pi\;nă aci, îmi iau voia să fix(\Z câteva 
luemri aşa oum le pot eu, umilit subi!Clisul: 

Inainte de oonferenya ultimă dela Sibiiu am fost 
distins împreună cu advooatul ~i prietenul meu t': 
Dr. Gheor.ghe lJubleşiu diJl partea. oomitetullli 
naţionaJ executi v, prin scrisoarea iscăLită de d. It 
Dr. loan Suciu cu conducerea cercului "electoral" 
al lIunOOorii. In proajma conforinţei dela Sibiia î 
am fost ale", impreUllă cu acela,ş prieten Dr. Vu- t. 
bleşiu prin condueerea comitateT1Să a partidului t 
n.aţÎiJiual del('g'alt la conferinţa din Sibiiu. Inwfa • 
aoaaă alegătorii şi intelectualii di,n rerc m'au ales I 
p€ mine v ioo-preşod in te, pe d_ Dr. Dubleşi-u pre- l' 
şedi'nte al cercului eleetoral al Hunoooarei. I 

Cu toate aceste - nici eu nici Dr_ Dubleşiu
în cei din urmă 5 ani n'am primit şi nu ni-s'a ce
nti prin comitetul nostru national, nici un fel de 
aviz, nici un fel de întdrurnare, nici un fel de 
hârtie, oficială ori neoficială. 

De doi ani, şi î,o special în amul ultim in(!heht, 
s'au ţinut o mulţime de şe.di;nţe ale oomÎ'tetulni 
naţional in oare se zice că nS' a raportat despre /ji
t~Wţ1:a partidului" că "s'au discutat chestiuni Ci,,~ 
rente de ale comitetului" şi că >,s'au luat kotărîri". 

Nici ooată, maa, nu ni~'a cerut niei o inhr
maţie şi n'wn primit nici un aviz ori vre-o îndru· 
mare, (',o trebuia să premewrgă şi să urmere ,e-
dinţc.Ior <"Xlmitetului, dacă avem orgwZiaţie şi dacă 
ni-.se cere disciplină. 

Şi cum n'am primit noi pentru cercul Hune
doara, n'au primit, după cum m'am infQrmat nici 
conducerile celorlalte cercuri din ţară. 

Se spune d ~ lUCTă la o organizaţie oarecare, 
că s'ar fi instituit Ull bi.rou permanent al comite
tlvlu:i, flt.c_ Din toate acrete moi însă nu ştim nimic. 
nu ni-s'a cerut şi nu ni-s'a dat nici o lămu.rire -
ni>ci odată. 

Cu cine şi prin cine dar se faoo OTganizatilit 
şi în ce rezidă mult apărata "di,sciplină'" de pa.rt:d , 
Ce faee comitetul pOllllru impunerea şi folosirea-
naulorită(ii" sale'? Cari sunt legăturile comitetu-
lui cu membrii şi cu organiz.aţiile partidului? 

S'ar crede, poate, că din motive de tactică 00.
mit-otul central comumică numai cu oonducerr08. 
comitatensă a partidului. Eu sunt membru şi :ll 
acest€i ooiIlduoori dar nici în oalita'too ag,ta n'am 
auzit, n'am Îrnţeles, n'am văzut vre-un comu:nioot 
oficial al comitetului naţional. Niei chiar pe vr~ 
mcaalegetr ilor. 

= • S , " 
luminoa8ă, fulgerătoare. DouăI linii ce se tăiau lăsate, ca sa. pară că tăinuieşte mai mult mi.-ster, Ruini curmezi~ în inaltul cerului spuneau ce tăinuenc lUICeau doi ochi mari, visători în cari părea că S8 

... brazii, cari ,au în freamătul lor prelung ceva din topeşte infinitul. Două albăstrele rourate păreau 
De C. Spiridoneseu. fiorul unor p<)veşti netălmăcite încă. ochii ei ext;aziaţi de feri~ire. 

Două linii însemnau o cruce care lucea ill Pe atunci noi, strînşi unul lângă altul, ea de 
După ce am pribegit un an prin lumi ~trline, 't ~ tI' d f ~ t~l -' . '1 noapte, de credeai (la. miile de astre ale infinitului :-ama van u Ul e. a ara, ?e . a maClam Vlsull 8 

întrebând de fiecare stea, ce zări luminează, în lQ,i fărîmau lumina de ele. ŞI ne spunoam cuvmte de rubue .... 
cari ape îşi .desface cunnna de raze, m'am întors -y • 

în satul meu. Am văzut odată tabloul acesta oopiat, de unnI 
Acelaş scrînciob din bătătura erişmei întin- căruia îi plăcea să scuturepenelul, asemenea unei Dar într'o zi de April. când rindunelele căti· 

dea în amiazi de vară bratele a dosn&dejde. acelaş flori, ce-ei risipeşte polemul petalelor, ca la atin- tau cuibarele părăsite .adăugând ceva la perctii 
tei umbros zugrăvea arabeacuri ciudate pe pere- gerea unei mâni nevăzute. ce-aveau să tăinuiască o dragoste nouă, am auzit 
tele primăriei. Am trecut pe lângă biserid şi am simţit ve- 1 că ~ pl,ooat ş~ c~ s'au .sti~s l~minile, 00 apăroi'u, 

Pădurea revărsată pe coastă ca un ostrov de nind de peste morminte suflul misterios care îţi j ?a ~tr un mIraJ de VIS, mdarătul perdelelor pe 
verdiată câna simteam fiorul primăverei. ascundoa 1 opreşte C1lvântul pe buze... I Jumatate lăsate... . 
aceleaşi izvoare găJăgioase ... iar apa lor. ca şi 1 Un vânt uşor împărtoa miresmele florilor crC8- De atunci n'au mai ră'Sărit florile. ce creşteau 
odinioară învârtf~jia frunze moarte, sau ducea lot t cute 'pe morminte şi atunei am revăzut mormÎlntul , sub mâ~găieroa mânilor ei albe, n'au mai luminat 
vale un mănunchiu de flori. i bogat în flori a unei verÎş(}are, care a du! cu ea geamunle. ce aruncau în pustietatea aceia ceva 

Cliţele satului erau pustii; doa.r câte un st,)l şi dragostea dintAi şi cea mai cuua tă, am revăz:ut din strălucirea unei cetăţi modievale. 
de vrăbii gureşe se ascundeau in gardul, unde şi pe al cucernicei bunici, care a Îngrijit ooată de Părea c'a sălăşluit o clipă fericiroa şi cll. fe-
trandafirul sălbatec cu flori roşii şi .a:heorghina . pîinea altarului. rindu-se de patimile şi batjocura lumei a plcc..1t 
cu floarea ei bătută se înfrăteau cu spinii.., 1 Cu o privire caldă 'am învăluit casa bunicului, aiu~e!, unde e. cânt~ şi lumină~ unde zîmbesc în-

O ooată de copii. ce izvorau din dosul porţilor ul'lde singur a rămu de strajă puatiuJui... In to- g~~l l.mhr~tI ?e sarbă:toare ŞI răsumă Ql'Chestra 
se alunga pe ulită, învăluită într'un nor de praf. ; vărăşia uneÎ verişoare. cne îşi cântă dorul cu I mlllor de pasărI. 
'Pe când ultimele scânteieri ale amu:rgului incu- ' privirea rătăcită în zare, el îngrijeşte de albine, I Oblonite de î;n1unoric au ri'imasgeamUTile, ce 
nuna plopii singurateci. I a căror simfonic zV'On e ultimul psalm care îl mai. aruncau altă dată o 'pată de lumină feerid în sin" 

un dulău, paznic al pustiu]ui din jurul ~aa.::li, invaţă.... ! gurătatea aceea... . . 
!oHin~t pe stratul de bă.zdoage înflQrite, mă pri~'081 * , ': fost de-ajuns să plece ea, care făceIl< să ee 
J;BCwltor_ Fără voie a.m ajuns in fata unei case părăgi- lummeze geamurile la răstimpuri. ca 'ntr'o ap:l:i-

Am urcat cărarea ce taie <lealul din preajma nite, înecată de băIării. cu fereştile sparte, pe ţie de vis fantastic şi în urmă. să înceapă ruina. 
casei noastre. care intră hohotind vântul... i şi să sufle vântul nepăsător OB.I :peste un mormânt 
. In vale căsuţele Illlbe. plireau ni~te pietre pre- La marginea 1'!atuJui, infirptă într'o coastă de ce a închis o viaţă ... 

tlO~s~,revărsate de un val, ce a izvorît din adun- deal, de unde năzuiesc s'o ridr<'e vâmturile în Sl::t-' *. 
:~r~ mtunocoase d~ p1i,dnri, iar î;n fată-mi biserica I vă, era odată ootatea ce închidea pe aleasa viau- Acum. mă plec să mai găsesc straturile flori-
lŞl mălţa crucea dlDtr un o~trov de brazi. riloT mele... : lor, năpădite de buruieni. Caut vre-o ~tală ves. 

Dintr'Ull decor de verdeaţă" răsărea crucea Indărătul perdelelor, totdeauna. pe jumătate tejită şi nu iăsesC ... 
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In schimb, inu, de un an de zile oomitotul 
se plânge, că e "impiedooat" în aotivitatea sa; că 
,;nu se obgervă disciplină", ~ n~l l'IEl r,espootă "or
ganizaţia", că se sparge sohd.a.n tatea '. 

Şi plâillso1'ilo aceste s'au AChimbat i·n U'rmă 
în at..aeuri ~-ehomtmte şi in ,răfuieli per,sonale de 
ultima tlpeţă. 

Comitet.ul şi-.a iJootituit orgamul zilnic "Ro
mânuI" şisăptămfmal ",Poporul român" şi aoum 
mai nou şi-a luat şi "Gazeta" dela. Bl'a<yN. 

Dar incolo - nu şt.im nimic, n'avem nici o ve
ste despre 00 ar trebui să ni-se coa:ră să facem şi 
despre ce 8llJll'tem noi în dropt să corem să facă 
ooroitetul, in temeiul fuwrooinţării primite. 

", 

"T R I BUN A" 

în cadre de partid, clnd n'ai decât obligament. 
morale ŞIi de aentimeo.'t D.>aţional inăscut fiooitui 
Homân. 

Daci oomitetl.ll nostru prime.şte de aw sale cele 
publicate de dl Aurel O. Popovici în Nll'.-ul ~-;5 
pag. 3, ooloan,a 1 şi 2, a ziarului oficial al oomi
wtului "Românul", - 1'ril]1 care se spune ci 

"comitetul pe care îl numim noi "naţional" 
nu a putut şi nu are drept să poarte oficial dlj
cât numirea .,comitet central electoraZ al par· 
tidului naţt·onaZ român" 

şi ap,w: 

"A pretinde ca comii.elul electoral (şi q,l· 
tui nu există!) al partidului naţwnal să ci:m-

Că se oore îndreptarea şi primffilirea acestor ducă şi să îndrumeze oficial - nu înseamnă 
stări de lucruri - e doar firosc, ori cât s'ar găsi că ai vre-o wee nouă, ci însemnează cit te fari 
şi mai ale:; s'ar căuta tomeimi de 8U.păJrăl'i şi de de risul lttmii, domnule îndrumător !... (de 
i.n.sinuări ca cele cu "spargerile" şi cu "traa.ările". vorbă cu d. Goga). - atunci n'am nimic dr!-

Ori cât ar fi de grea şi de di~tinsă insărcinarea spus, nici de recriminat. 
membrilor, oari rucătuo&c comitNul nat,ional, - Dar tot atunci: să mă lase în pace, pe mine 
diooutie .a.supra activităţii lor tot încape. Şi ne- şi pe Sbam Şei pe Br'un şi pe ori cine, cu aplkălrile 
mulţămirile even1tuale, reprl()lbările ori cererile şi înjmăturile în numele comitetului. A~t.epte 
unoi mai intense a-etivităţi, 8OCOt eu că s'ar putea a1tmei oomlt.otul ·vremi de alegeri şi atumoi între 
'trata altcum. în acţ.iume. D{)ie~mi porlIDci, impună-mi di.eoiplină 

S'aT cere de pildă mai Întâi concretizareu 11e- şi, atumci Irespect solidaritatea şi organizaţia, oo.re 
mulţn,mirilor şi felul cum fie oontemplează o s.cti- o fi ori oare este. 
vitatemaii..ll~nsă.Ş.iaS.tae.ar.face.cer~ndu-g.ClPitJ1ăatunci.de oo-mi tot core şi de oe mă tot 
aceste date prln comltetel.c comrtaten.oo ŞI C?IUl- injmă -când spuaJ. o vorbă, când doar comitetul n(l. 

tetele oorcul3J.e J?c . .o ~arte I?I ~ de.~t~ pa:-te .dm'let ! (ional nici nu eXh",tă (după apusele gazetei ofici.ale 
~(Jla. nemulţăIlllVll ŞI propumwtmll ddontelor ac- ,fa comitetului ig.călite d1:l dl A. C. Papovici). In nu
ţI UlIl 1. . mele că-roi "oficialităţi" dar ee f.ace răsboi-rea ofi-
. ,!lluw.ri'lllui adu~at ~'al' prelum:a, s'ar. rîndu~ I cială? 

ŞI, msoţl t de părerIle ŞI propunorrle conutet:ul \U I . S A v' • Bt . B .. t ţ' R 
. l' d' 'b' . ,_1 • . per tnsa, ş~ eu, ştan Şt ran Şt o t 0-

naţlona 8 ar l~trl I.ll tuturor COmlOOw..lOr ooml-, A', d b' că l dl 'p '. t' . , 1 . I manh e tne, spll~~e e U1, opOtnc~ sun s-tm-
tatoose ŞI oorcuale ŞI tuturor 00 or 00 au OOmU11l- I l -f· Z" ·t t l ţ' l . t ~ . 'ă . . I pe ra. ute t şt· comt e 11 na tona eXtS a cum ext..,~ 
~at v·re-o n-emulţănure 01'1 VTEriO propunere. 1 part1·d l ţ' lE" t' 1,' . 

")' • • V' f .. . 71 natona. u numI ro r;ncmpu;r un par-
AICI 8 rur dIscuta ŞI lmpreullla cu III ormatule, . hd fără comitet €"''{reutiv. Ori atunci nu exiMA 

obse.r.ările şi părmile lor a,1'. aj unge din nou la decât pal'tid electoral şi pe vreme de paoo n'a.vem 
comItet., care dupăoe le-ar discuta, le~aT ,rooacta nici pa.rtid niei comitet. 
defi,l1itiv ţi-nân.d 900mă de principiul majorităţii. . . 
şi apoi le-ar împăJrţi comit.etelor _ pe,niru execu- ~u Ş.tll~. că sunt m~mb~ul paa-tIdulUl ~aţî()Dlll 
tare şi conformare. Tot aşa s'.ar proceda şi în.a..in~e roman~} fll~d:ă eu eXl.8t ŞI ~Iă~urea.de mme .vă~ 
sau 001 puţi:n după fiecare şedinţă a oomitetJuh.i. \"rM= 3 12. milioa:ne <l~ Romaru, ~.(* memb.rl al 

A . f'" . d ' ;-' partIdulUI - eXIstă ŞI acest partrd cu coml,telul 
."j-' d· E>3. al~\tl .~npa.m curm o.~~ga;lzavIe, t~m lui e:((lCut.iv, căruia îi adresez. umilita mea rugare 
'i"vl

t 
e:-o

t 
~nl 8:n ,atte

t 
Şl} ~ tavea pTl eJ S ro~pec. m să facă rîn-duială - prin organizatie faptică. 

au OII a"""" oonn e u U1. 

CU jmtfel€ ('.o se fac pentru "Românnl" şi pen- ~'ii-ci ne-am săturat iie ţigMhli şi de \"OJ'be de 
llru ,,Poporul român" s'ar putea admirabil să se În- claeI!.. 
treţie p.aTt.ea materială a acestui org,anism şi d!l.(,..ă 
:nu - mijloacele materiale s'ar putea ş.i ar t.rebai 
să se creieze, căci e oUlrioa să'ţi în.suşeşti drept-ud 

~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~--~---------
Polenul atât.or flori l'a ri{!icat vântul ~i l'a 1. 

suflat 'pe alte locuri, parfumul l'a împărţit celor 
patru JYIlncte eardinale, iar acum trece, îngâ.nând 
romanta cea din urmă ~i cea mai trist.ă ... 

Ce ba,tjocoritor sunil cele din urmă not,e ale 
cântecului său harbar. Clatină Încet vârful cueu
tei, ee-a ră.sărit au b cerdaeul năruit, a'Pleacă naIba 
mlă.dioasă spre trandafirul sa.lba,tre ca într'un ul
tim sărut. scutura. păpă-dia înaltă, oare risipe~te 
un nor de puf, impânzind toate cu un giulgiu de 
uitare şi tr('<,o .pe goam, ÎnfiorÎnd cenuşa rece din

l wba părăsită .. , 
In toate .8JCeste văd pa.r'cl epilogul unei drll.· 

me nenorocit~ şi fatale, finalul unei poveşti ne· 
po"cstite încă, ultimul gest al unei iubiri înşelate, 
ultimul bulgăre de tărînă aruncat despreţuitor 
de un amant ce n'a iubit peste mormântul ei de 
abÎla închie ... 

In ultimele în,gânl1ri ale 'l"ânt.ului ce trece ţ')e!te 
bA:Iării, desleg cele din urmă cuvinte ~puse batjo. 
corito1' desţlre o iubire moartă, ca despre un fapt 1 
în.deplinit şi fataL.. şi atunci întfllcg di iubirea 
aceea trăită între florile ee 03ut să le reînviu cu 1. 
stropul de lacrimă e şi ea ruină ca ~i casa. ou !ltre.
şinile ~fărîmate de ploi şi vânturi, cu pereţii în· 
gălbeuiţi. ! 

... 

Vis. 
A (,8znt o Bt~ din spuu 
Scânte<lrilor .din zare, 
A căzut o stea şi'n noapte 
S'au pornit 'Prin pr('ajmă ~oapt-e 
('..,ă s'a 6t.in~ un ~mflet mare. 

Vraja nopţi]or senine 
Stăpâneşte 'n.aItul· firii. 
'J\I urmur tainie izvore(lt.e 
Din adâu(';, şi'n tremur creşte 
Oa un gJa.e al infrăţirii. 

De departe, dinspre eodrn. 
Vin doiniri tâng'uitoarfl • 
Zv()n de rugA plângfl 'n şoapte 
Preu1'ând în miez de noapte 
Şi se pierde 'n larg de ZIll'6. 

Şi "('um stau învins de lurpta. 
"CaM gÂnduri călătoare, 

. Te "i&ez dl.'Dli eşti ilq)r.oalXl 
,Şi'n !'Iarut m'atingi "De ploR'Pc, 
Blanda mea. cU<.'>8rl toare. 

1911. 1. N. Pârvulescu. 
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Un mare apologet al cf(dinţii: 
d. A. C. Popovici. 

Cu rara.-i obiectivitate şi calmitate car& 
il caracterisează, d. AUl131 Popovici, spune, 
într'un articol întitulat "A pos tol fărd cre
dinţă" ("Românul" 1\r. 276), că d. Goga 
"nu numai c<l a şovăit în credinţele lui, dar 
s'a lăpădat de însuş(!) legea p<lrinţilof şi 
strămoşilor săi ... şi din creştin s' a fă.cu t pli
gân" şi că e "un înstrllinat de neamul 
său", că "a uitat pe Dumnezeu'" că "se 
laud<l că llu-i de legea 1'Ornânească", că 

d ~D "'ă d~ "nu cre e m umnezeu ŞI c "nu cre e tn 
nimic". Aceste aserţiuni ale sale d. Popo
viei le susţine prin mai multe argumente 
citate din articolul" frem o credinţil" al 
dIui Goga, publicat în ~ rui do })aşti al 
.,Tribunei" şi cu citate din poeziile dlui 
Goga. 

Xc-am ocupat in nr. de eri al "Tribunii" 
de elementul religios, creştinesc şi româ
nesc din poezia diui Goga. Aici, fără a-i 
reamin ti dlui Pop()vici citatele pe cari le 
sc-oate ocazional din Goethe-păgâllul, pen
tru a dovedi înalta concepţie creştină a a
ce~tuia, ţinem să răspundem numai la ne 
mai pomenita îndrăzneală a dsale de a·1 
sooa't,e pe d. Goga păgân şi "apostol fără 
c7'cdin ţ il" din articolul" V Tern o crcdinţ.it". 

Cetitorii noşbi îşi, vor mai aduce a
minte de acest articol, care a fost prirnit 
cu o deosebită bucurie de cele mai multe 
cercuri ale socieUi..ţii noastre. In acest arti
eol d. Goga, pe baza un()r amintiri din 
Sooţia, scont.e la iveală marea putcre a Bi
bliei şi a credinţei pentru un popor şi, gân
dindu-.se mai alos la int.electualul nostru, 
care n'are nici o credinţă, cere ca aceia în 
mâna cărora e depusă educaţia generaţii. 
lor noast.re de mâne, să se lntere.seze de o 
bună educaţie religioasă a ac:esteia, pon
tru -că altfel, în adevăr, mergem spre pră· 
p,astie. Atât a scris d. Goga într'o admira
bilă formă stră.bătută ele convingere - şi 
atâta i-a t.rebuit dlui Popovlci, pentru ca 
din ae~entuarea că noi, intelectualii. nea.
v{md o credinţă religioasă, t.rebue să ni-o 
eâştigăm dnc..ă vrem să nu perdem lC'gătura 
.sufletRască sfântă cu poporul - s5.-1 seontă 
pe d. Goga apost,o.l fără credinţ.1L pe Goga 
care cere o credintă şi in rooziile căruia e 
cel puţin ,at.âta miros de tămâie câtă ~'ar 
put.ea gă6ii în întreaga litera-tură poet,ică 
românească. " 

Nu-l vom combat.e noi pe d. Popo\rici 
în aCE>St punct, ci vom lăsa această sarcină 
în grija aeelora, cari sunt puşi sit pă.z c as că 
crooinţa.. . 

Iată ce tlcrie despre articolul dlui Goga 
revista biseri(',ea~ă .. Cultura creştină." 
din !n~j (Nrul 8 pg. 204).; 

" Vrem o credirr tău. 8n h aCf>st Htlu d . 
Octavian Goga ne ~ă lln articol ile toată 
frumuf>eţa, în Nr. de Paşti al "Tribl1D0i" 
din Arad. Scris sub impresia vieţii reIi-

Ce poate fi mai frumos .~n.clou de CrAeh,1 n ? 

...- O garnitură frumoasă 
__ de piele eng1ezească! 

Unde se poate cumpăra? 

Cump~rătorilor vrednic.delncredere se dă şi pe rate, fără urcare 
de pret. - Aranjamente. com,)lecte pentru dormitoare, prârzziroare 
saloane şi odăi pentru inte1eginţa - Mllre asnrtiment de trusoori 
pentru mirese - Preţuri escepţional de ieftine. La cerere mer· 
gem chiar şi in persoană spre a arata albumul nostru bogat în mustre. 

La frtbrica de mobile: Szekely es Reti, Marosvâsârhely, 
----------------------------
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gioa-so din Anglia - unde d. Goga a pD
tre.cut mai multă vreme în curţile lorctului 
Seton \Vatson - acest articol este () mi
nunată apologie a reUgiunei creştine, şi în 
deosebi a credinţei în Dzeu. 

"Dar propriu nu asta ne indeamnă, să 
remarcăm scrisul dlui Goga, despre care 
de mult ştiam, că frunzăreşte cu drag sI. 
Scriptură. O fa.ce-m însă, pentru minuI1atul 
şi atLî.t do tristul tablou ce ni-l zugrăve.şte 
despre il1te]edualii noştri, cărora le spune 
verde, că DU au credinţă. ridicând prin a
ceasta "problema. mare şi - -cum însuşi 
spune -- atât âe nebăgatâ în seamă a vre
mii noastre frământate de patimi nUci: 
educaţia 7'cligioasă a cărturărimii noast're". 
O problemă aceastja, c.are este vitală. pen
tru noi, şi dela deslegarea fericită a căreia 
atârnă suc-cesele neamului no,Stru, pe ori 
ce teren". 

Iată 'Co scrie "Unirea" din Blaj (Nr. 
BO, 1911): "In foaia din Arad scrie d. Go
ga, un remarcabil articol din care eĂ'tra
gem uTIl1ăt.oarele: "Nu gă.siţi, că ar trebui 
Ull~ut c€ya pentru a ne salva. tineretul, dfm
du-i dascăli luminaţi, cari in ~olile se
cundare să-l înveţe credinţa lui Dumnezeu, 
şi preoţi cu gura de aur, cari să cuvinteze 
aceasta în centrele studenţimei noa<5tre u
niversitare? Fiind că. a.';K1, Clffi1 suntom azi 
noi, nu '5tim ce vrem şi ~ u ştim unde mor
geln .... " 

Xe pare bine, că în sfârşit se ridică şi 
un glas cornpeient şi dintromironi, care 
ingI'Dzit de pdipastia cMră care merge căr
turârimea de mâne, şi - ziceKll noi -
in care se află inteligenţa de m~tăzi, caută 
mijloacele de salvare~ ca tineretul să ră
mână. in credinţa lui Dumnezeu, izvorul 
tuturor yiduţilor". Şi "Unirea" oontinuă 
încă, pe aproape şase ooloane ale articolu
lui ei de fond, ocupându-se de problema 
pusă de d. Goga, pe care îl aprobă in În
tregime. 

Iată apoi ce zice, in ,,&v. Teologiră" 
din Sibiiu distinsul teolog Dr. Nicolae Bă
lan, care, a avut, acum vr'o patru a.ni,· dis
cuţii foarte aprinse tocmai cu d. Goga, în 
chestii de oducaţie a preoţimei, şi pe c,are 
d. Popovici il apreciază incă., foarte mult: 

.,In întro-ducerea arl,ioolului ne zugră
veşte d. O. Goga.. într'o formă lit-erară fru
moasă, impresia a.d.âncă, de ca.re a, fost ro
bit pe când pstreoea la cunoscutul scriit.or 
englez Seton Watson (Scotus Viator), oare 
Dumineoă seara, urmând obiceiului' din 
bătrîni, se coboară din saloa.nele şi biblia
tsca cast.elului său în sufra.gerie, in mijlo
cul sor\"'itorilor săi, ca să le ootoo,scă din ... 
Biblie. Pe urma ace.stei scene, la intoar
cere - zice d. G. - "cum suiaro trept,ele 
cu ochii pironiţi in pământ, mi-se pănm 
că sunt at,ât de singur pe lume, atât de in
vins şi fără sprijin în ia.rgul vieţii". Vor
beşte apoi de razimul crsdinţ.ei la Englezi 
şi în \iata poporului nostru. iar la. sfârşit, 
arâtând Înstrăinarea intelootualilor no~ri 
de crnilinţă şi urmările rele ale acestei 'în
st,răinări, cere {) mai părintească purtare de 
grijă pentru educatia reHgioa8ă a tineri. 
mei noastre din licee şi a celei dela univer-
sităţi. .. 

A m simtit o mare bucurie, cetind aCPG

stă nouă mărturisire a dlui O. Go.qa. Nu 
mă estjnd mai ptl larg a.sU'pta fondului de 
idei religoase, ce-l are, ci de astă datti mă 
opresc la a () constata. Am speranţi1. c! Q. 

"TRIBUNA" 

volnând in dU'ecţia bună începută, se va ri· 
dica până la nÎvol u 1 'Credin ţolor creştine 
pozitive ... " 

Şi, ca să tBrminăm, ma.i amintim că 
articolul din ehe~stiul1e al dlui Goga a fost 
reprodus şi în "Calendarul a1'hidiccezan" 
din Sibiiu pe anul 1912, calendar pe care 
îl alcătuioşte o comisiune e:\.'misă din sinul 
consjstorul ui arhidiecezan. 

* 
Şi acum, mărită naţie românească în

cr~dinţa~u-te·a.i de absoluta bună,.credinţ.ă, 
oblectrvlt.ate, calmitate, cinste ştiinţifică 
şi naţionalism a ului Popovici, c·are e mai 
creştin decât toţi teologii dela BTaj şi dela 
Sibîiu şi decât înse.şi Consi.stDriile? Dacă 
nu, mai ai puţină răbdare, căci d. Popo
vici îţi Ya dovedi şi mai îndesat că aceea ce 
cred teologii de-spre d. Goga, care, în pa· 
ranteză fie zis, e şi deput.at sinodal şi oon
gresual, nuo de-cât o greşală, o îngrozi
t.oare greşală, pe care -do Popovici, cel mai 
catolic decât Papa o va îndre.pta, scă
pând lrnllea credinciou6ă de grozava ră
tăcire în care o a dus d. Goga. 

. Totuş, - o mică întrebare. D. Popo
'·lci, care Bcria în "Sămănătorul" încăput 
ve mâna dsale în care şi-a şi dat duhul, ar· 
t lC(Ide despre religie, n'a băgat de seamă 
în t.impul din urmă, că mai mulţi bărbaţi 
Însemnaţi ai bisericei noast.re româneşti 
s~ au ridicat cu t.oată puterea oonvin. 
gerii lor rmpotriva necredinţei şi au 
cerut () mai bună edu-caţ.ie religioasă a tu
turor membrilor bisericei? N'a observat 
risa că un om de t.alia dIui Virgil Arian îşi 
desch~de la Ia.şicllI'sul său de sociQlogic cu 
o lecţIe de.spre însemnătatea religiei. a că
rei apărare o ia, - că d. N. Iorga ("isto
ri-cul", cum îi ziceai dta, clIc Popovici mai 
a.cum vr'o trei ani, chiar în ,.Să.mănăt.o
rul") sprijineşt.e în mod atât do' efec,tiv miş
carea pornită de "Societatea ortodoxă. a 
femeilor româ.ne", prin oonferinţ.e şi prin 
arlic.olD. - c.ă Simeon M ehedinţi dela 
"Convorbiri lit.erare" la cari colaborează 
şi d. Popo'\i;ci. face 8,(',Dle.a.şi lucnrri pe t.e
ren religios? Şi n'a văzut dsa, acest spirit 
care şr,ia să Iacă sint.ezele cele mai neaş
t.eptale int.re lucrurile cari n'au nici un ieI 
de inrudire înt.re olaltă, - n'a văzut dsa 
în proocupările religioase ale unor laici ca 
aceştia, la c,a.ri· noi, a.ici· în Tra,nsilvania, 
am dat din varte-ne pe d. Goga, un semn 
frumos al vremii nouă? 

Punem a.ceastă înt.rebare dlui Popovici 
ÎnspBranţ.a că dsa va ave.a. sinceritate să 
ne dEla un ră.spuns nepătima,ş - dlni Po
povici care (',rede că cea mai Îmnerioa.să 
datorie a d~ale e să-I distrugă pe d. Goga. 

De încheiere îi mai amintim numaî 
vaincului' n~t.ru adversar de soarta fie
ierlaf;ului Grama, dela Blaj, care şi el s'a 
făcut. nemuritor prin () .. crit.ir,ă·' (b.~U'Pra 
lui Eminesru. t.otarsa de int-e.lÎp:entă ca· l5i 
a. dlui Popoviri' numa.j cât €Ira· mai cjn~tită 
mai puţin pătimaşă şi mai puţin perso
nală. 

~1 ______ I>_e __ n_ti_._t __ l~~~ __ ~ ___ ~ 
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·Trăiască calomnia! 
Este o zică-toare ve.che care spune să 

te fereşti de istoria scri5{~ de cei int..erooaţi. 
Acea"lta. zicătoare ne vine in minte 00-

tind incriminârile de azi ale domului Vlad 
în "Româllul" împotriva "Tribunei" pene 
tru acte şi fapte săvârşite înainte cu zece 
a.ni, de orumenii' grupaţi în jurul. "Tri· 
bunei". 

"P>oziţia mea este forate uşoară, -
exclamă d. Vlad - pontrucli evenimen· 
tele ic5t.orice şi faptele pe-trocute nu se pot 
răstălmăci" . 

Cetitorii au pilde cla-sice înaintea o· 
chilor despre felul CUlll se pot răstălmâci 
lucruri nu de ina.inte de zoce ani, ci lucruTi 
de azi pe mâne, urmărite de atenţia. ge· 
nerală a unui public întreg. 811 nu pome· 
nim decât de afacerea cu Cehan, in care 
s'au produs dovezi în faţa publicului. Ce 
exemplu de resUi1măcil'e n'urll văzut însă 
în faţ.a celor mai clare dovezi. 

Dar d. Vlad. nu numai că re,stălmâ· 
coşle. ci şi perverteşte şi pe alocuri chiaJ 
calomniază. Ii vom lua pe scurt t-oat( 
nouile alirmaţii. 

futili spuno că n'a lu.at parlo 1a oorbările Of 

glluizaw cu priJejul sfinţiTii pallatul1l'i "TribunU' 
numai ooa.ro la concert. S'a abţinut intenţiona. 
şi cu premeditare dela celeLalte serbOri, fiindci 
ştia, că mai curînd ori mai târziu .a ishlWIli oon 
fEctul şi nu voia ca prcumţa sa să fie înfQ~atii 
ca şi câmJ &tum.ci >3il' fi avut Îlncă Î1ncrooere in ţi 
uuta. "TribUlIl'Oi"., 

Aooasta nu e decât o mărrtUll'isi'l'o a p'roprie 
d-sa.!f:l dup}i<,rt.iiţi. Nu am luat 'p,aa1e la DUIlltă, nic 
ta ospăţ, nu.mai ooa.ra La joc. Şi cu lDuntaşii adie 
şi cu dU.fmamii nu.ut~lor. Dar lumea. Îţ(i adllC. 

aminto ode scuzelf:l domnulu.i Vlad, cii !Il fost sili 
să intârzic şi dela UUll~tă. Iş:i aduce ammte şi d 
pal1.iciparea sa .a. doua zi J'll pr~ epi.t~~OPUhl 
PaiPp, impot.r h"a că.ru.i:a d"'illonsbra.se ÎDl Sibii 
pen11rucă a luat -parte la dosvă.lir-oa IDOll.umentulu 
lui KOS8Uth. Cel 00 lu.a pare 1a prÎlllzll! epioooplJ 
lui 1'11.'[>1', impotriva clu-uila. se ~yoo. nu.ma 
înainte cu o jumă.tate doa.n, să fi a.vut astf{ 
de scru-pulle ~ oari nu le..a avut nici unul din CI: 

legii săi? Să o eroaJă. cime lX)3.'OO. Dar ÎlIl flfârşit 
indiferent. Domnii M.amiu Luuaciu., V&ida, cu :JE 

Iahra 00. telegrtUnă, Golehş, Ştefan Pop nu 1&0& avu; 
Singur d. v'lad veIl!i~ premMitai (!111DJ>OO la joc, c 
raucu.na in suflet.. Păea1t că n \a s>rat acal8ă.. 

. .Am olMervat deja pe timpul okge>rii d,e.}. 
Nă4w, cii intre oamenii "Tribunei" 6xistd u 
cu,rent gu.verna.m.e,ntaJ.". 

Aoosrta. pa,re lli fi un SOl11rimen't, -subIectiv al dou 
nului odoctor, ~rre nll precizează nimic şi cu ca'l 

ar fi zadarnic să diOSoCUftăm. <Xmst.at.1i.m nu.mai ( 
la aloeget't'J8. mIU Nă<llac "Tribu!J1a" a făcut. o hlJl 
de mIe campania cea mai î:n.su;f}eţită penotIro O&'l 

didlrlrul Dl8.ţional. Hadactorii ei - pe lQ.OO8. V'l'ett 

erau nUll'llo8i doi - dnii R\lr'i'!SU-Şiriamu ~i &vE 
BoC'u, au :tiast I'ă-pt.ă,mân.i de zile în oare, oul1reerlI1 
%f,rue şi trimit&ud T4Ţl(jarw chi~(1JlletJrioo despl 
miŞ'C"4rea elec1loTală., dilflCtlTsurU,e dlui VLad etc. O 
lecţiile 'llOO5tre, cari, f~ (]lU mai pot fi Tepr· 
dUlOO, Htiau la diS'pOziţi.a ori ~ cui. E de o rea..or 
dinţ.ă 'Patantă aooasta decll4T~ţie a d1ui Vl8ld. Cu 
putea fi ÎD1!re oamenii "Tribllmei" lllIl C'ruI'€m.t g 
v-ern.amoo'ta.1, când "TribU!O.a" aN. organul ~ 
făooa aooa oa.mpamie eleetlorală ~ 

La. a~ge.ril.(J generale din 1905 Mal~1'IZ 4 va 
să candideze cu propram gu.veroamml tal şi a f 
ctd încercaroo să câştige pentru. acoo,sta şi pe CE 

lalţi ara.d.ani - spune d, V1a.d. 
In~t M'8JDgl"a n'a făcut mici odatl ÎIlloe.rc 

rea să-i facă pe a:rădani aă oa.Dldioder.e cu progr& 
~~ernamental, aoos~ c:m'I'aj iIlU l-a avut Mang; 
'lllClooat.ă. Mangra h.a. cerut numai ÎIn 1905 i 
voi.rea aradamilor ISă earu.did{lZ{\ el cu progr.ann g 
vernamental in Beiu,ş şi Q întâlnit o furtumi1 • 
l'evohă din paTtea tut\Lrora. Aoosta e a..devăl't 
MaJlgtt'Q a şi renunţat atuooi 1a eandid.atuTă . 
rămtUI oei drept pe mai departe intre proprietar 
uTribunei", fiindcă nimeni .nu'} putea sooatet d 



,~ *1F7rii-'"tilmhtW m 

6 Ianuarie n. t .12 

1ffl lIl'lIi bine de ZIf'CC an': de l'11nd a Plc{~~Lt la 0)."4-
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j lnl lalhi' U" ll1. l (} d LH'<»LC\ Ln • ,.1·. 1.\ .,11 1 ).~, «. _.~ 

hlOl!}(illtll1 tJ'IHlurrii ~aJe llllUllUi doi oon~iolicn'l pe 
,iomnii Ookli~ ,şi SucÎu. ~u venea la ANLcl ni::i 
"lată H,rii siJ'şi oorc.ck.ze P~) aceşt.i ,d"·i priwmi, eu 
('aol'l pnnea inm"la la cal<,. 1). Vloo, (>.;)1'0 stă in Ud.
ţiuie de cu rufil'mă lucruri pe CllJri nu In CUi111}l!7to. 

... "dupăce lui M angra f!lli-(L succe.~ să abată pe 
oriidani dela progrmf! ul noiJţional, pt1rintele a'io
l'I'!]ariu a mai făcut o incercare de a irulu]Jleca 
pe anidani să .~e rupă de ardeleni. şi să rondi,(J.(J2,C 
la ult'grri, cu program ,quV6t·namr:Tdal". 

Fiee.arc c1l'\.ântoon acea-.''(tă Drazii C01LSti
,!le o calo1nllie or-di-1u/,-1'ă! D, Ciorog-ariu 1ilk'<t'ţlte 
de V'l'C"O cinei zile dim ~l, şi pii.1ui 00 V'a voni 
.hlnaull inJ'~ă sil-i spu:lherc această oalomnie, :no sim
tiOl îndt'lI1!11aţi să-1:) calificăm noi p'l"OO\l!ffi merită. 
E t'l"i,~t .că wn om (Xl d. Vl1ad 90 pN.,u)UZă la ropot:l.
rea UlI101l' astfel de ateIltato J.a cinf:ltea oam(miL,r. 
iu arti{'fj'lul ~ău di~l"tai încîi risca.se acea.'!tă aJi t
maţia şi Î.:n loc să vi'nă eu dO\"~'lIdă, 'a.zi o r(Jpetă din 
]l-au. Oamffilii ci.n"'-tiţi din Al'ad stau ui.miţi do a
{'oa-stă în.drihme.ală li ciiui Vla.d, pe ca.ron'aayut-<> 
nici d. Goldil;1, e.are ţinea pâl1ă acum rrccOTdul în 
M·ell;<lt.ă pr i vin ţii. 

"Nu este a.del'ărat ni.ci aceca că eit aş fi aprobat 
f'ffuJOO alegereA}. lui Io..<;if Goldiş .-lUU că fI;~ fi fost 
!!6 timpu.l acela. ,in Arad, pentrucă eu prima dată 
IIm fost în Ara,(! cu oca;"ftme.a, alegerii de episcop 
1/ nefericilului }([angra şi cred câ nu {\sle Lipsă să 
'Iccentucz că regret dl~n inimă ace,~t pa..'i. Am 1'C

y,.etat pa. .... rtJ..l acesta îndată după alegere clÎnd am 
'!rimit informatiunl~ despre pertmdările dlui Dr, 
,Vicol.ae Onc'U, cu d. Gheorghe Swmbati, atunci 
deputat guvernamental,in-interesu.l întăririi hli 
Jlangra de episcop. 

N'&n a..fjrrmat cu sigu.r.a,nţ,ă p.a:rt.C~l întâi pl'i
"itoal'e la ale.g-orea lui Iosif (1Adiş. ET'a d~l" :de
,!;erea lui .M'<l:llg'l'a UL {~lJl'e a Pl'f1: i0i pat. lnoouţia de 
a isbj înBăîn d, nncu, jariL'] cu o minciunii este şi 
aei i!Il(,4difi{'.albilă, L-am Îmrrobatazi po d. Oaci1 
~;>ruipr'a acestei af in'ma-ţii tll dlui VLad. N i-a ded.':l
rat că ţi,nţ1 ~HJlb d('mnitllHea \Sa B-ă :răspu!ndă la. '1.~t
hl de ,oalommii. ~i~a d(.'Clarra.t cii în viaQa sa n'a 
jltH'Cract<lt cu d. Szomhati, :dÎarii de (,o.llyo1"&aţ.iilo 
Î ntl"e m-airtori, la bancă, und(l trebuie Hit stea do 
vorbă cu oricine. Cu a('['~t pril(\j Szombati, 0are 
tera dopuhtt gu:vcrruam(~nta:l p0w'>!jt,ea despre unel
tirile 00 80 fac la SZl>ll pemtlI"u Luvalid'a't"oa alegerii 
tai M.rungrn. A('.-Cstea slmt "pol't,ract.ă.rilo" dtui Oa
ni cu Szombati. Trăi'H3Că ealom'Di~! - clIc Vlad. 

In chest-l:(L alegerii din Nădl.ac spune d. 'Vlad. 
IJj~ ese adevărat că în urma ncprezentării li,<:iei 
(/(1 (;(Llldid41'e 1'omun-cşti a fost ale.<: llâsz Sâl1dc)l', 
('Ilci acesta, ajuns în b(dotaj .. ainm:1!s lVrrgy Sâ,.
d~ f 

Va sii Zle!l n'a Î1nvLns IIu,.sz ,sandor ('i 
\ia.gy S{mdm, romHic!i.madovikul istorie, Dar 
list,a'Tomii:nCMscă WdHVă'mt (\ ori ba că nu s'a pl'iY 
umtat la Vl'eme ~ Adeviil'lrt o ori ha, că a fost, 1111 

"\3D.oall lln,ic în prnctiedo olectoralo, cLo "Il Luttîr
zia li-sta de candidare, tOl.'IIlai cu m luutdo de câte 
('.1'4U n~woio. D. Vhlod .ar tl'obui să ,i:nsisoo al'lupm 
::eestui punct. D-Sll e advoe:rt, <1. Sllciu ineă c ad
YtJcat, ştiu ori nu câ.ud trebuie pre.zcII'tată Esta ('1ec
't~}raIă. De 00 U\lU prezentat-o la Vl'Cme? 

"Susţin cu toală hotărîre-a că d. Ci.orog{t1·iu a 
r')l~t contra. amestccuhu: nQstru. în. O-legerea dda 
Xădlac", 

flă admitem eli 0000 u,d(Wănlt Jl('ea.,-,1.ll - d. Cio
rugarriu uu o în Aroo ca să se o.X'plioo - ei, ee vrea 
;;.t:l. dovooelliOOă d. Vlad ou 3IOOaSt..a.·? Că 
~l. C i O!r o g a r a putut avea o opinie 
cun-trară eu a d-~ale, ca.re nu i~a. fost a{':OOp~ată. 
"TTibuna" doar eu rodaotorii ei a foot alătunm de 
d. Vlad, în !lC(>..il campanie olectorală, {'.O dov:vdă 
mai strălucită trt~buie deci, că d. Cioro~aTiu, ohiaJ" 
dacă aii' fi fo..<rt de -părrerea să nu .q(} ptL11ă candida
tură Î'tl NăJlac, .s'.a !'JU-PlltS api'niluIlci celorla:lţi cari 
<lereau ae(".a"tă oondidatură. 

1>, VI"Ld ",ă 11U îU{~roo să mistifice lucru.rile, 
(Wli mai tr5,('sc şi alti IllGrlQIri ('aTi le CUTIOSC. Ade. 
!Vă.TUl îl spunem noi {'IlIe era. Cercul Nădlaculni, 
El u'O OOre cu mino/J.'itltt.o di.'!pa:rentu. a vohrrilo,r ro .. 
·mân~ti. Vro-<> 5-600 vot;u'ri româ.n{"~ti fa~.ă do 
;l50?-4000 voturi stră.ine, lîn ffill.joriba'to un!ţu
J'~tl. Nu ştim numărul ex..act, afirmăm numai cu 
,<'I'roximaţie. Era aooaB'ta a doua ÎnOOl'OaTe clec:to
~'ală după Dobra a activişti'lor. Ajuns in VlM'Ălnţă 
o('«rel.1il~ român:ii, potrivit bum.ului obicei din tte<:L1t 

au luat !bngaj.a.U1Hnt fll1il de ll<LltJida ţii f'itdi ni. (:.ari 
ii cOl'(!el~;"",ră dl' ('11 vwnn8, l'UI1"",1Jtu1 !l(~tivi~t tr<l
~il iuea !}(} a{"(~t \'rctlW era at.'it do ,puţin tl'C,~\!t 
în l:o:nşt.iunţa pulJli.eulni Îl1 ... iit i,wal1Jlir-;j :.Îei nu 
vi ... au d~) \) t'.<UtJ.:J.lJ'0 na\,icmaJă. Câmd au I1llZit. eă 
d. V11I'tl "i mrăflall'ii inteoţiQlIWIlZii să le pn-nă eaTl' 
didatulrii naVi1Jll~11ă. a \'cnit 1a Arad, fr\Ulr.a~lJ'l A'J
rel l'otrcllviei n, un om d':ll:llt-f{'! foarte O'l:!JYl'abil, 1'(1-

IIH'iu bl111, Pl'(~,:;"d ill'1,.{'ilc CE~l'cuo.l de uzi ali p,rrt.idn • 
lui naţ'Îmwl .ues la prOpll:1Wrea dtui Goldi~, şi ,,'11 
rugat l:\ă '*~ rmnl1lţe p~lltru acC{~ dlJlă ioa cu;ndid.~· 
turll n,aţio'mtlă~pe cairo dîl'lNm~ n'ar put~,a-<) spri
jini oiiei şi-a dnt cllt't1.nlul de onoare ca.mlida'tului 
gllVOl·Ilkl.:m~mt<t1 Hit...z B. pe {'·urc nu 1-lI.T putea ('[[lea 
şi n';Lr vrea l1i~:i ·sii ajungă îm C()IJflit~t eu oŢlini'<l pu
bliea rOfTTla1Wlt.".".Il. nl('i ('lt datoriil(l ImţiO'1l~\.lc. J<>au 
oameni în Al'ad. ('fl,ri adm l te.:m J'aţi(}namon'tul dlui 
PetJroviciu~i l11l voiau să.'1 cxpunil. nici pc di\,11.sul 
odi1l'lni dt.) a '''.>ta contra pa;rtid trlui Tlaţrc\lutl, Tsi~i 
p-ar1idul unui t"w.,-yltllai C'.';'t'C', dacii. unul dintre "",i 
mai infltHmţi ollnHmi dp. oaeolo dcd:tdi di nu poate 
de ,.;Lugura :.tstiIdat.ii -"priji1li {,~Uldidatul'a naţÎnuală. 
Int.re t".ei ('..e jlHln:an a~tfel put(Xl "ii fie '}i pă.~·i:1-
tele Ciurog'llrÎu, D. VInd Îmc.;ii n'a. ecd:l't. dimpotd· 
vii ~l et,dat. pilrint(Ile Ciorogal'iu şi cpilalţi, oplnif~i 
in maj'!;.l'itatc dlu Arad de a ;,;e pllHC e~Uldidatut'li 
- şi s'.a. pu,~. Ce mai VTe-a ~'lenm d. Vlad '( E liplli tii 
de o,i('.o loi:ditM.o ucuzaţiill &a. pc a(,~lstă temă şi 
e T{'g;retabil că Se01"lUOneşte verzi-tffiOaw dill<lLute 
cu z(.'<'.o u:nj, dind a.rc ~.'l8:toofl{'('i1rii şi actliltlitato:L 

NIL rorespu.11dc adevărului., că d. Dr. S ieolae 
Şerbnn a fusl depuhd pâ.nă in clipil, câlld şi.·a. ce· 
dat (;ercu.l dlui Vaid.a, pe1ltrucă d. f;lerba,n dt'jIJ. 
pe timpul coa,liţiei a inimt în parti.dnl no.ţ;onal 
şi ca naţionalist It fost alcs sub guvernul lui IV f'
kerlc. 

Aic-i e întJ,'adevn:l' greu n nu serie sellrirîi. D. 
VhJ.J He..'l (~U or iCi" p.roţ ~ii'l flf',oată pe d. CibrogM iu 
cii ar fi vrut inainte ('11 z{'ee a111 să fi.(~ gUVCl"11:t

men:t~tl ';li no coml)(llc (1) că d. Şorll<1-11.lt "ie--;.it nu 
înainto cu lUt an ori doi, ClUill a.firma,.:.eIll noi, d 
111ai:nto cu t.rei ori patru !\ni d'În partidul guw>r
naliwnt~'ll. Unul C~ll'O a fo.~t 15 a,ni glwenl'l.\;IlHmtal, 

slujind. OC~lto guvornele, n'lllro ni~i un cU.Hnr, că .. j 
a ie,ţ!it llU j·I1aillt.e Cl1 doi ('i ('u trei ani, H'lil.nl :1':\ 
intrat niciodată dar îţi dai toa:tă si:li,uţa zădarnid 
-"ii doyooeşti eii ar fivl'ul ><ă intre în pt~rtidul g'lJ

VNllameu taI. C Iluia îi in,eri m bu:zi do('i un gând, 
{'{·luilalt îi .ju,~tii'ici Ual fa.pt. {'lind v'rei "il te fat'i 
ridicol eu oriee pret, isbu~ti {'iltt~ ollat.ă rw.q' 
V1"('I'O ' 

,J,-/'u-i adrvii:ra.t, că domniI elin comitetul natio
nal au slwiJmit candidatura baronului [Juca. ;n. 
(('renl ))a,w;ăi şi fi i1lJcil acuza, ace.(ls[a s'(t mai su~· 
ţt:llnut 'încă şi cu aUe ocaziuni îl ro!! pe d. Branişte 
!Să lâmure.ască 'in pnMi-e ace(l.,';/ă chestie·'. 

Aştop'ti"em doci lămurÎlrile. 

. .in fine IlU este adevărat că după alegerea 
dela Dobra, nici la a doua alegere nu s'a putut 
pune cm~d!:d4(i nationa.li nici în Ardeal, nici În 
Hărwt. ci numa~: în comita(u[ Aradului, neavâ",d 
acliv,î:!atea aprobare.a, nw,rei m(Ljon~tăţi (t popa
rulut • 

N'am afumat .ni:ciâ,ri ~t~tl'lSta. prin l11'marC des
minţi'foo e {'urwt lIU!mui de lup. 

;\m r[tSpUllS pUlld de PUIl(~t, la toate 
acuzaţiunile dlui Vlad. Jipsite de orice tn
mei şi neavfmd in .sprijinul său (ie~â.t urilo 
"incoHnwsurabile eu cari ~e judocă az.i 
toate adele şi rilptde noa.stre. AsisLă.m 
azi la desfrâul cel mai abject cu eare ('stp 
combătut şi judecat cea mai frumoasă şi 
et'a Illai curată. energie morală a neamului 
n08tru, care e,'3te d. Octavian Gqga, ee să 
ne mai mirăm, că d. Aun'} Vla,d proprie
tarul pnlatului din st.rada Zrinyi vino să 
no c.ombatu. cu argumente... "istorice". 
Dacii ar fi luat euvilntul atunci şi ni-ar fi 
eomb;'dut undeva, haid, ai mai zice că are 
totuşi vre-o îndreptăţire Illoralrt. Dar ce 
flecării au trebuit :să fie aco.c,;te lueruri 
îndi atulIei, dacă d. Vlad tnSllş nu' li-a afla.t 
do vre~Jnice să le .(~omhată în publieitate. 
Şi ce valoare pot să. aibe u:t.i, după zere 
a.ni, c<.înd ]e gă.seşte de "'Tednice a.le vân
tura în puhlicitate. Trjst fomh' trist. Ele 
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&Ilnr. prob!eTI1P!;) cari frăm[wtă mintea şi 

pn>iwupa roa frun t aşiltlr noştri. 

f'ftt prÎve:-;;tf' ideile şi principiile pus,~ în 
disi'utip do ziarul nostru, idei la cari un 
an el" zile n'a rii,"puTIs şi când .a răspuns 
a Y\,llit eL! alfJ~·l:rea Jin X{tdlac, cu Aurel 
Pl'tncn;ici, eu ~lallgri:l, cu rrisza, eu Iosif 
GoldiR Bunh'a, Ula-riu f't,('. ne va da voie 
S[1. nu~i rrlspundem de astădată. Poa.te vor 
veni autorii acelor artic{)lc să.-i r{l.3pundă. 

Poate ... dar după a noastru. pă.rere e pă
cat de oric,p vorbă. 

Părintele lucaciu 
la Bucureşti. 

n illfonnatio din Bucureşti ne fa.C{~ Cll
no:·wut, c{l părintel(\ ] Jllc3.eiu iadiş a aprt
rut prin partea locului şi se plimbtl, ralni,(~ 
şi \'5ănă.to,s pe .~tradele populate ale Capl
talci. De mirat., nu ne mirăm de aceasU'l 
H"Stfl. bine ştiind, ert d-sa are rude pe-a
en 10 1;Ii viy;itele cl-salc sunt datorite maj 
mult a e("5t,m' împrejurări de legături inti
nw, A \,(VD1 însă oare-cari nedumeriri asu
pra fre(wpnţci a.cestor e{tl{.ltorii, ~ari se r~
pdă cu asiduit.ate, upmape la fIecare tfl
mc'st·ru al anuJui. Şi DWllţinem acest.e n~
Sl'rVl~. deoareee, do obieciu, oa.menii dl~ 
seamă şi diploma.ţii faimoşi ai poporului. 
c<"mel. popo~('se undeva mai multe zile. şi 

s~\ptr\mttlli prin altf~ VIri şi fae lnmea să. 
\·orbiasdi d0spre dtmşii, te eonstrttng în 
mod firpsc să. {~rC'zi, că. mai .au şi alte mi
siuni. ('u totul speciale. AsU('1 d. )fihali, 
d ... p ikl5. îşi arc şi dfmsul ruuclc în TaTă. 
iar d. Aurl'l Popoviei îşi vede ad~\'leori 
priet inii din Vicna "dela locurle prea
ltwlip",--- şi totu:;; puţină politieă, t.n,hnp 
sti fie la mijloc. 

Nea.pttl'U,t deci, eă dlui Lueaeiu i-se 
poa.te ÎnUnnpla. să se ivc<.h",eă pe st.răzile 
Bueul"(lştilor şi că se mai poat .. e nimeri, cit 
,,~\genţia HamAntt" să. vestiaiScă acp,st eVf~
niment Îutregpi preso europene. ca ceva 
ce nu int.eresează numai rUllt'niile, căci 

tn'ce şi în domeniul politic. Ca frnnt.a.ş 
cir bună reputaţie al partidului nost.nl na
ţional, ca mandat.a.r al comitetului de dis
ciplină na.ţionalrl, ca .se,cretar general in 
misiuni do () rgall iZClre, gesturile pă.rint.elui 
Lueac.u. rnişcil.rile lui în lume, nu ne poi. 
fi deei t04·.mai indifel"('llte .. Mai ales dc când 
a PUfl l11.îna şi IH' condeiul partidului şi 
s'a intl'uchipat. În ap~LrăJor fervent şi ofi
ei[11 al .,Horn[Ulului". Astfel de pelerina
j mi. făc,utc dl~ cele mai ilustre figuri poli
ti(~~'. ee le are Ilparnul nostru obijduit, re .. 
prf'zintăl'c de altii parte singurile noastre 
euhse diplomatice, dându-ne prilejuri de a 
afla e;)tOV<1 indic.aţiuni pe urma lor, fie din 
presă. sau fjt' dela informatorii noştri p<1r
bculari. 

}L:ti înti.l.i insă, aducându-ne aminte de 
I)("\tre(~erilp mai v.cchi ale părintelui 1..u
eaniu la Bucureşti, trebue să ne induio
şăm de clipa vremii schimhl='vcioase. ('p 

\Tt,muri frumoaflc rran acelea, când dosu, 
ml'rg,lnd in Capitala României. era primit 
(',u 'alai do mulţimea de mii de oameni! 
Ce însufleţire domnia în sânul tinerimei 
naţionaliste, in frunte eu de.Cl'ffiVirii, eari 
îl aducea1l pe M[lrlir, în băt.aie de flori. 

, 

1 
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eacu. ~l~{lrd~d~I-Sf1 iar.la
v 

:!ţdt~ţjuni1c ]~-I n01i:î Jll()1tloY('nil,-IT IlU. Cu to-at-c Il.{'.{".,';t.{>a şi noi a
cale . .E. lmpOSlbJl.ca nOI sa-! uram un "bI- v('m limba n·oR.-;trU. avom ('ultura 1l0l.'l8trli şi prin 
ne-ai vf'nit", ('M~"1 ";cn~c ~ullt,{<m convinşi, I urmm"c tN'buic ,~ă ni~sp i'{'C'1mOM{'11 şi dreptul rl~ 

p[mă [a. "lIotel Honlcvard", unde fttlfăiau 
steagurile tricolfîfc ~i luminau polic.an
drpitl strălucitoare dcw,<;upra nw.ş0lor lu
culice, cari aştepta.lI, doritoare, pe bine
YOHitul oa:;Jwte, AsttlZÎ înl'iă. mierla din 
prtduri cică a, mai amuţit! Discret, ca ori 

'ce oipiomaL el! r:,n;{~ ... 'luţilii1i ş~ inclH:iat în 
redingota ~a. eivil-canDnidt, glasul parm
ielui llU mai răsună. nătr-ă Jlublicul cel 
nWfC. In coridorul "llnulcv(\rdului" nici 
U11 oral·oI' nu so mai arată, e~l sii a.P('l'(' J',tS(l. 

noastră de prigonirile duşm;lllj!or. 

In sehimb însrt, la brtlăiele fermecate 
"l( ~ d~>(Tdf'lor d-sa lp, usile I)rid în ilur şi aI(' 

:--::, ,) 

cun O.'Wl1 ţi !or îi se Gt'.';chid gra.ţi os şi {~tmci, 
liahulpll' ;,;feinicîlor c1luspi naţionale por
f1('SC i-jă. se d('~fi1[-;nr~ în iurul d.saIr. Pih'iIl
tn!e Lw~aciu a,'î!~ăzi nu-i mai plac ori7Jon
Illrile lcll'gi şi i'if'ninătate(l de odinioară din 
~'ln';111j ărill' sale, ci prefH;t Întftlairile 
I)cnlU~ ciela cut arl' scet i e a. cutărri 8'o-cic
thi;i, sau dela cercul Homfmilor, fabricaţi 
do _\, ('. Popoylci. l\iei şi în alte cercuri 
îşi il1şir~l apui o trisUt jrdaniic! şi-l trec la
fTiimilv, ('(llld espune greutrtţile din situa
tia {'-omit ('1 ulni. Căci aeesla parc !Srl fie 
;'ost!ll inh'pg al drumului lung, ee-l fa·ce 
p;llli"t la Homa romi\n(·a.'ldi; de-a duce (1-

colo y(:.'.,h·a necazurilor, ce bfwtuie pe ]a 
lIoi, llJtl'f' patru plirr.ţi şi cu u~i iu{'hise re
pnUi delieatek apostr.ufe. r:llIlOS('lItP din 
.. Horatmur', la adresa tillrrilor din SibiiH, 
\~ari "cultivă amorul lllJPr şi beau palincă 
la lJabl'l'lUium". Hidic;fmd m[lllile !ipl'e cer, 
jură c.-i ,,'fribllna" c vinoHltrt la toate 
in isc.ti i'jJp, (·[It p l t' îll ci II j'i:!. comitet ni în cam
pal;i j Il, sah' ofieiaJp COli t l'a Jlri,:,;oTl irpi d j li 
.partea ungurilor şi a c!csbin[irii, pru\oealiJ. 
t,oL dl' U ngllri 11rin ,.1\·[b lina"! -' ar ter11l i
ntInd cu acest ('at.echism, in care fi('c::1T'(' 
Illiirtu,'i.,ire ('stC' o gogoriţ.ă ş~ o scornitL1J'u, 
du)):! Lipieul lui Goldiş, glusul (]p :--;telltor 

,incheio vorbirra ndgul'{t eu Înyitan'a di
t.re h1P! 111 public din j uruI său, dl' a Îlltinde 
o mână de ajnt-or in rLlsboiul pornit pentru 
(!o-bor;tl'e<l noastră, il celor dda aeest ziar, 
Fireştp, o rpoca abona.mclltelor la ziarele 
dela noi şi părinteLC' Lw~a('iu t.rebuli.l stI 

(lllcă llUmai dl'câi-. ponmml {~unos('ut pe ptt
mfmtul fraţilor djn Hpgat şi să S3Il1f.lnc 
f:'i aeol0 UI'{t .~i \Tăjmrl~jp în potriva "Tri
hUJH'i" . 

i\cesh' ,',llni numai c(d{'V;J gplJl'ralittLţi 
din propaganda mai nouă il. dlui Lueaciu 
tn foj'()i'\ul "Homflnlllui", care, cum se ştic 
În tre oamf:ul culţi şi C llnoseăLori ai heeu
t 1l1ui nostru, este tot. ee-a putut fi mai 
:;;p<lrbău şi mai indigrst. din toată 7,iaris
ti ca Jloasb·(i. d in Ungaria şi ~\ nlt'al. (i l'll('

l'ali! ăţilp a.stea 10 ['lU10(lştern chiar şi din 
(',::-iGui'siuniln d!ui Mihali la Bucun):;;ti, cel 
~:ll PPl __ )~'('{Jări similare r,u ale colrgului };ău 
din c:tomjtpL Dar cil.t lwlltru nrnl"inuDle, 
nari {lp ohi("ei se pun la dosar, vom Vf>dPil, 

(~"va mai t iirl';i li, C' lUit f;r, nqH:rcuteaZrt d pc
t lil lor În ('oloam'Jr~ <l!ltorizntnlui ~i (':are 
"Iii fi aiiludinpa viitl)(ll'(' a părinte!ui Lll-- Dt! -.""".'#5 

a o fo](mi in ~o-a!ă. 
d: d .. Sil .. sp r('înLt.)<l .. rcc. dop .. lin ~at.is.făc. ut din 
.j- ~ 1 J)11Pi'l d. Goro y{)l'lwşt.f' preotul Laf~cov, d(' a-elI atona sn, ml.'<IILTH'(J fund ~ml'J tmtă, 

SOIlW1H'>a m('rnbru in zem,~t vou cerânrl aeC'Ja.ş hl-
CnJ, dadi nu pentru ·nJte motive, cel lmţin dill 

=. x I L'f)11,:,<i{l('r~qiuni pC',(JHţ!;(>!.rlCC, eltei fistfd {'upiii {~,~ 
B ab·· nt r b 1 m".1d·nY('!li \'('1' ]mtc9. îllylit.a r1li<('".ş1e; rceace va fi .1Sar enll pe ru Im a or . şi in foh:Jl mOldnyc-uilol' ~i al l'u~ilol'. 

maternă. Hnpil <.'0 nu mni ţ·oJ·hit încă {'t\tlva inşi s'a ak,; 

Din f' h 1 Ş i TI ii 11 ziarul )'.1,[lfln" priillw:şt.(! 

Ul'!J1:'ttoarf'.a ('OJ'(·:~pond{'.nta: 
'0: it'} nu ma înd{)i('-,,~, cU fraţii 11oţ<tri din Ito

milllia ştiu foarte bine cum noi bHsarabcnii, deşi 
IltUWlrtllll 1111 miliml 'li jnmutHtc dc' !nâJet-c mol
dnW'l1p,-;;ti, de-şi lll' YOl'bim Iim ha d(, haţ.'iilla ţli 
fu,:'rt(' nmlţi din1:re noi, mai ale,o; (~{'i dda sute nu 
j))'({'('JWlll niti o \'lll,hă c!mJ ni-$(I yorheşte în gl'lu 
,;;tl'ilin tOl ll~i Il U nj-<wÎ n g ă d 11 i € timp 
.ll' o "ută d(~ ILHi ea l'llgucillniJe "ii H' Iacă in mo]
<.JOV(,llP~t.e prill Li:·wriei şi uiei eopiii să invete 
limha 1,,1' pilrinlea.~{~{1 în şe-oli. 

H'l'Mll tat u! Ht'l\~l·(lr mibul'l llCQl-.epte, p{)rnite 
dc·la Cf'i el' "t:m Îll jl1ntl elU'llluitoriJol' atot Jlll-
1('l'ai{'i. fi :fll .• t C'ij Liseri('t'lt> rarmîm sărbătaaTI~ 
1_pI'O:J'Pi.' goak, iRr 'i\l'olilc lipsite cit> şcolari. 

Ih;r cpeU{'e SP îlltîllnplă u·('uma eu moldovenii 
la'';''il'~tll(~ni, 1-"a Îlltllwp]at şi cu edeJalte naţiona
Jit:;ţidin ~t1tl' 7lL1n'rnii alt! Hl1sipl şi f-iindeă 1'0-

~uJ tatlll ('j'" Ilt'i...! a.~. ark'c-ă ~{'{)IiJe riimfnwau pustii, 
ial' bi.~{'rj{'{,l{' fări! îrll'hill;hllr.i, gmcJ'llUl rusosc 
,,'a g:"llJdit ],:\ îndl'q)~arc ~i Il şi prupU$ o ]{~ge în 
l hU:l il, pl'in ean' f(.'l'U IlO i':;,t{· ~~a in locaJită tile 
unde {'xistu o limhll nati{m~lil, acea limbii. ~ă fit; 
1'('('ll!lO~Wl1hi in~·evji şi bi~{'rici. 

l'rin H{'o:!s1-a lege ,,,'au I'r.cllll{)~(,tlt l~mba JKI]O

l1ilor, :finilor. armenilor, tat.'lrilor, eurzilor, mon
gol ilor din T U1"'(' he:-;tan, 1)11 19aril·or .. ba chiar şi t,i
,Q,:miJor. ~umai limbu moldo,·('u(·!l..'wă n'a fost 1'(1-

('1IllO-,;('11tu {le limh~t nat.i011aEi şi d{'cÎ eu dmJ}tlll 
'jp a fi 'I,rnt;;ti! în Ş'-.'[)~di~ ~i ':1'wnltllt!Î în hi>ierică 
din j,t'iein{1 (':'1 în~i:::i ,1\.>.pl1tatii llw1d"Y{'ni J'_ Krll
!)('J!>,'ki !;'i j'uril7l'he.'yir:i, au de-elarat în faţa În
trq.:'l·i 1 i;llH{'. ('ii în Ha~m'abia nu există o ase-
31wllf'a Iim LII{. şi d ai{'i toată hUllea vorheşte nu-
mai l'll~w~t('. 

Be in (cI{'ge, {'U toat·l' !Jl'oţf'.stlirile unui (]('ŢlU
t::t~lJ·Jn-l';'.n şi ah tJ 1 ~'U"', au fnl't. mwultaţ.i roprc
:.-:('nttt~îi HaRambiei l'a :unii ~c mrm sneotiti eu 
{·IJnOI'.(~ Tllai bjne~1fln'a luc!L1l'ilol' din ţinut. 

Un r ~(' \'{'(le eit IIK'l'lll'iJe nu ~llllt menite să 
l'i;mflllă tot în "tl'il't'<l pliingiito--arc de' 1l'A'tăz..i, ci\(~i 
o J-'al't·{' din mOh1()Veni au În('{'!puf. să L'eară cu sâr
gllinţă re{'unoaşt-en'lt li:m bei moldoveneşti in ton
it.' ~('oli!c siite"ti. Si ca dm'udă CÎtt, de d{~part,(~ au 
aju'lll-l ('preril(\ 'lor, '{' ~i1 în ş(dinţu {}{' eri .a Zcmst
W>1ll11i ,~'u yorhit llumai de ·a·('ellstii. ehestiune im-

~l (':Hlli,~i1l1lC eompusii din d{llTInii: A. Karra, }oI. 
1". C!an'\\ .A. A, Vdlllcr. ~, ~\r. Botf'7":ltU, M. f-:.. 
k;u'hu, h. A. ,\{imi t7i bl!l'ouu] A. F. }ituart. ca !'ii 
J'{lfl:H1:{'7,p un l'a'j]{lrt amănullţit de c,e!e cerll't.(', 
rfllX' ."ii fi(' apoj 'j:ll'p7;{'nktt g'ub'rn-atol'ull1i şi i fi 
11l'ntâ gllYCI'1Hdll1. 

}:",t{> () ndlt' ,'orbii Uldd:)ypnea~ă: 

.. lll{'('IJ11t111 bte RllPY010S, {'R urma \"ill(1 deb 
'sine:' Po:lte ('ii ~i n<-'11m~ 1'(1 va îl1tî~mpLa tot aş:l, 
J\)al{' di după C(\ I\U t,n:'~ut aiitia ani 1;'i tocm;~i 
.~H'll m ~';'1 în''''''pllt mi"'-;lJ'ea a.c(,H.st~l, ('lIre urc COl" 
sillli;-cm~nnuJ lntl'('.g-(,j moldo\'(·nimi. şi ('are :dk',(';L 

in ,",uf1ctlJl ori 011i de Dlllltll \'rl'UlC, "ă fje uşO" 
du-siT la blln sfâT'Şit ţi ,;ii n{) Yf'«h-m :;i noi mDld(,~ 
n\llicj {'11 liml)!l f;'i şf'DHla noastru, ('U J'l1p.'ikcinnil,-' 
şi bisericile noastre l'ilobude. , 

Pentru cultura A, '", romaneasca. 
DespărţărmAntul Boc1ean al "Asocia

Uunii" adn',seaz:1 tuturor Hom[milnr (\~ 

bille ilrmăiorul <lpel: 
C'r-edem cii e de I)'ri"'-C)'S ;'lă Vă liLmu:rimmai d(';

pl'o.:rpe 8<:'opul şi Înw1l1,năta.too "A&'K'iaţiu:nii pe~l
t.rll lit-e:r-atura I'omfmă .')Ii cultura poporului roullÎm", 
n~ V\'Rst.rn {}a efJtndtl'cidJYl" fiT{',<>C al pJn:ga-r-ilor r,'). 

ljil,ri ,dela ~Rt{', ca elrtu.raT J'Glmi'Lll de "jţ!'ltl' ve-ţi fi 
ştii:n·d, {'u .. i'\;-.;.oci{ltimwa" {~ 1111 fo('ula'l' de cultll':';~ 
uaţion:ali:,llll pa;11, it' llt'<}IJu __ ~it :J 1]jl,~:cmiTii 'noast: ' 
('l'lci m,ai ,~('IlTIlP{', al gTuin!ui l'om~\tl{'-.'io(·) {"-arD a{U
l'o..;t,(~t(\ H" .. 11iJe ţ-i noilo d.)n·zi istol'iee T{'Jt>ritml:·(·, 
la t,re·('utul 'llP3.1Ilulwi ;110st'1' Il , f'u,'-\ţi,ne şcoli, aju ti 
tineri lipsiţ.idf\ mijloa(:e În lupt,a lnralll~hră pe',
tru pime, rus'plÎn:dp:;'o'te eăorţ.i folnsiil.olLl'D î;n ItHlt'nJ 

ml~nţiJll(l li HuulUialik-r, împru!;!tie l"azR dc Iumi11:i 
plllg-aJ'u J ll'i orh~t de întu:ncr{)(~ul neşti i'Ilţei, il 1:1· 
vntii {',arte ,mai Jl~·ffiU.S d(\ tonte - Uinu"It.e î-ntl('~ 
Illf,<unul rvmibwse, fil;ră doosr-biro de ,conrfDSiuTIl, 

1

, 'Sub ·u;n $Îngll'l' -sl~ag, sub st.en,g-111 culturii UHti,-. 
0010. 

!\u ('n,,dlm1 si! nu fi Rimţ,it tn <>wflct:ul d-VHagj,'{; 

·NHllil:ll-('.';':· îlllll:l-t.a insl'.lIlnătatt' il aep.~cl LTl",1,Î't.ut.iw,; 
la nxiol'oa g"l'l!ldi'Jolb.'iCJ01' fţ(>rhăl'j ild.-ilal"c de n,s:ă 
\'Iuii din BLaj, Fn:rmeclli wt.(,.a;:111 U'iLi tDiitor -.a1 (~ui
turii 1JllI,iorMtk, li aVras o lUJI1c :it(wlI~ă La acesto 'lOJ'~ 
1,ări şi (;hi~l;r ~,'i -"CJvăÎt,(Yrii au ('on.~t.wtut cu mâ.ndri,', 

portllută. Y 
, .. . . , ~ ('ii n)\so·elavi ll'IH'a" 'aSl'1111do ÎiIl I'lim.e o putere bai· 

A.~}. Al-eJnlC{lV, membru 1U 7.(>:msf;~0l1. dupa 1 mi<'ă, o fo::·tii f0110HlC"11:ată, (~a.r{l c rm'flhită săridic'(' 
{Tnra'c" ('.ar: 5' actl:a.~a; ,,,>~a~'o de luernn, cere ca i întrog ill.e-alllul 1108't1:'U la t.reaŢl'ta civilciz.ati-ei, .00Ir&1 
2,em~t.\'ol~] ~:~ mtPI'yma {)heHtl spre .a s~.(l~ u~ku:ul 1 <!()Iml,ote. Cu a.c·est st.oag fiUfilÎ,tol' Îm. rnîmă JlO f!8-
t[~{'hU:I~<'.JOH ,Ill ,~{'n;-;~] de a !-l:', .p~r~!tc mvataman-j oo!n. ~i.~lOi .iut~'M{'1:t ~n_ c.~&l d-'\'.o"a.%rc aeum cu pri-
ti,] Pll.n al' Jll hm· !.t 1I1oldoHTIeRlica. < le" 111 "'ll-l'bat()f!'11or Cl'aClllTIulul. 

1 Jup.-i a{',~,a-,.;ta \'odJCf'te molno\,('llmll P. (.ol'e, t \T_ G.l ,.. . " l' ~ 1 v • 'U" 
-, li "U1!Jl~"n.~l alUl o 8<.' le JID lU(':U1't!:tOll'l'(\!u o( a 

ca1'(' ~;'plln{':.. ." _ ,_ y·e!{t.im Înfii:nţaI'e.u ·d(>,"pltTţ-ămllntului BeelOi~11 al 
- Ih."jmtat ll 11f:~arn.h.:'m. {;:Jn 8 a~ l'IIl~:rl\'lt ! "A.~x~i,aţ,itLl1ii", do ('arc d{\~partămaint se ţ,ine Ri nr;

în .Lhrn:l:~, la'li {10v~'(1I: ('(,1 pll\n? ('ă, TI al) mC1 ('.e:~mlJ,1J~'l {]~yoa.'-tr-{'. ('U î'll'L'-OI1utlll aTIlllui 19.1~ ~ Î,l
JI::U ml{'a ellnoi;ltl~tH deR~re l"tona Ba9~rabwl ('C'P(' şi a{~ti\'itatOil a.eu.9tlli df'$]liirt-:imi'tut !;Ii la 'U(,.('!!:l
ŞI despn: faptul ca. lu HOl S(f y,-,.r~e~te I~~U mâl: 9t:1 !!toti\·ita1.(' f'ultu!l'uHcle,ŢÎm să Vii vedem şi p., 
lHlIldlJH'IH'şte p{' la t.'.J,a!i' nutflntuţ'Jlc. J oH:le ca ;muJ:t- ,-;tima1 d-\'(,:l:--rrfl în s.iTulmuiIwit-O't':ilor 
\'o~n fi" îndn~}\'ătjti (It' .!':f>P;tr:tli."m, ~în sensul (~~ .1\~,f('ritor ht {l~'ga!liZal''C~l Jl;;uiltrÎ:i I;'i la îllC(~putu: 
VO!I.I~. ş;a ~.('i'i l'am (l<:~. Rn~la: oa:' ~-d-l'YaJ1.1~ CU(X'!-.1ll..::"a(':tJ "Hăţi i cl1ltUiI'ale, ce voim să d{'o;filşu.riî.m V~i 
('r_pIll {le' mold()Y(~nl '1111 ţictlll llW! o ym·ba nlsea~ca <,omUTlÎdîrn sprc orientare (l('Qeamd~tii l.trmăW/l-
ti i n pripjnă ('il în ditimlfmt ul nu ~e pN~lă în mol- .r,de: c 

rlon'n(:~t(', Ihuna a l'pCUno,,-,;ellt şi neamurjlor Com:itL"t111 '--' lt .. j ·1 _1, ... - .f,- , ~. ) • El' " ,... ,1 1 d . "' {...l 1.1 <1. UC~p.~1 vclman<dlHll ~-
111firJf!idjC'p, bu dllar !;'l (lg':ll1l]Ol', urcptu e a -Re dc.m aJ ,A~~'i'a~ imlii" S"L eon'''.i'' :'t ·tf ,1' O' 
fulo~i În :-<{"lalîi de Jimha 101' natinnală, numai !'{v101" 1}I' lCllJI·.,.'n (1111'tll·[<rll(V1 '''''' :u~ILa.~.lce .j. 
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6 Ianuarie ". 1912 .-
. ,.,cp!rCZ'i<l('11 t: Toodar Collruţiu, protopop an. în 
[.}iug; Secrot.a.r: Dr. Auml htlg.a, ad",'l<lIC'trl. în B:
dean; .C~~l(\J·: Ioon ItehroBlIl, (~'l"::rr ele hamdi In 
Be(']<,.a;IL ?\1emlYri îm ("omitot: bm.l Hotean, pr~0t 
in Nu,~falău; Dr. Octavian P.un,]·,-tl.., aidvo{'..at m 
HQcJc-run; l'omp·ei Fiigă:l'ă.~i{\.n, dil·. de handi ~n 
ll.:~ l('3;n. 

J)repărţiimâ~ll tll.llll 1Hx-i'!.,ru <l.peu'ţtU t>2 (',()lllUUe, 

4t1 dtn ('creul admiwi.'ll.NItÎ'v la:l Boelea;.I1u1ui, iax 
J"l..><rtu,l ('rmm1H,letl' wpll'l'ţin·o ceretllni Chcl1dliş. Co-
mÎwtlLl ('creual ,a l:1oUi,rit, ca primdo 3 luni ale a· 
nnlui sii ,li:' t·",10 .. -.c':l,~,,'ă fK"[j'!:nl ;.\('('pll.ri d(' prQpa
.g-alldă şi popub!rÎzm'{; şi în ,~p<X)i(1.1 pcntt'U aqui
l"lil'(I d{' rtH'l11hri. Ya il1t.r{'prindc deci 1.0 turneu 
:pc W1'itclrnl d("".pul1'ţtima.ntului, cu na'rc ocazil1ue 
în 12 comUlce frunl'!.U..;'o (lk<'1e<Ln, Dillg;, Caianul
mi~" T,irji~llJ:" Chiuzll, ~lilghel'1I9' Chethiu, Bozi~) 
B{ln~liu, Fi1ialiiul~(,heuehiu.,;,uJni, Hu~U'I-{!e-8u8, 
('ri-;':~1tl'ull-1kclf~anllI11.~) n\ ţinea Vl'eleguri pOŢ)(JIl'alo. 
Tlll'mial111 :lIC,ostOl' PJ"elt'11.'{'l'i ,""o ya fixa m:~i tftr
ziua ~i ~ va p11:bLi:'a h timpul .siiu. Ya GTganim 
,'trrsmi pe;ntl'll 3naHuhl'ti şi V<el î,nfi"inţll ~Ig('nturi. 

Aecsta ar fi prog-rmrlll! {'{'l()r ;~ hmi cld.a Înce
put. după car! 8]>C']'{ml ('.Ii, întiîrindu-nc ~i înmul
I:'wdll-ni-,s-o soţ; i de luptă pe 3 1l'OlUt eul tUl'ală, vom 
ImtRa si! intrilm ('U tDată 'r}11tereI! în bl·azJ.'l mUTl-

;~ii dătatoal'c de lumiuu. Ogorul, în {'arc intrăm 
acum cu p111gUJ noo;tl'U, (',;te un snl hun şi produc
tiv, dar () nE'~:lijat <lI' tot, c plin dt, buruieni şi 
il'rbn.ri stri('il{'iu2'~' O llltlllL'U conşti('ntii deei ne 
'i"! aduce rC:l{k îm lwll;l l1,g'!lU\ ş.i mare 11e va fi in· 

"lf('stu.1i~'ea, Ctll1d nlIn ]Jll'I{'i,: ('ltJr!!,'c <lt'<,,,,te r~}.ad('. 

~ă ne ÎlwtlPgiim de'['i r;'mduriln dnmllilO1' preoţi, 
in.văţ.Ttori şi e:Irtlll'Hl'i l'ul11i1ni şi !'ili începem lupta 
,'.mtra intun{'l'('('1dni. 

Mnlr stimato dL:mllulo~ Cetit-aţi :-;cl'i,'ml no-
~tru 'Cu hwrc <11llink? ~jmţit-aţi fund vin al -eIa
fOl'!i:'i i':I1Til. tl!';CUIl ridi<:tÎ.l1du-se 111 iJl'k'l'{','m I d~vo.:l.~ 
A1':1 dCH:'IUPI';1 tuturor 'I'ft>()('up:hilor zilnll'e'~ Uacă 
da, atlll1C'i g:hL~1tl lK~iJ'U "ingm' nu \':1 i:\1l'na in pu
~tjn. 

ln'nmHpli:' t:ultul'ii n.ationale româneşti ne a{l
'IT":l1l1 e:ltl'u d-voa"tră şi {'emm ascultarea glasu
'ui no-stru. ~ u et~relll mult. Cerem llmna! spri
jillUl d-v(}!I"~tI'ă F'ntm f'o('\>'lHlrilc eultllrale ale 
"A:sc(,i'lţiwnii", - o 1t1l('ă datm'inţă ('litri! l1f>uml, 
din (u.re fac"ţi P~l1't('. ~ II ('1Tdplll ea gla)-1ul nostru 
,";;1 nu aibii 1'îl~1llH't ;'n Cil\fl.,tul mult ,;t. d-\'ou"t.ră. 
() dato,'i" utlrt:r,li'nit:t al'f~ ea nrrnul'c totJealma 
Inllsiri;ri elt' f'"n~; iilll,ii ~i {';el ('e~,;;i Jleg-lija7.ii da· 
rnria va tn·\'ui i'::·~i pk:'e (!('hii În faţ,a Illpthto
rilnl' eu fnm1"'j l':di{'.ată. 

Vii l'ugi\tn d('{·j în:lil1te de toate <1 vii îllsC'rir~ti 

filră a.1f\:i nu re de membru urd in al' li l "Asoei;l
linnii" :.;i tu::,t ek 10 (~01'. ",1 (] trimiteti 'IH'j'll Hlall
,;lat ru . .,t~1 {,ll:",iel'1:lui nn .. ,tnl . .:\ 11 eLl'teziim ~ă pre~ 
"~llJYUll(':rn, d yii \'e-ţi ;i1! ht 1'<'12;0 lkb împl iui rea da· 
torinţei 1I('('",tci:1. HqJlmtţi d{'ci gl'C~:{1a, ce a-ţi 

'('omi,; punii arum<!, sti'llld dq1!lI'10 de munca eul
tl\]'n.lii Il. "A~o{'iatil1nii" şi iutraţi fără .. nnimal·C' 
in şjrn] llwmbl'ikr "i. llltl'p popor "ii l'l1g(ml ~il 
JI0 adnna,ti nJC'U1bri ujtctllt<>l'i ({'u taxa -el;> 2 ('OI', 
';IJlual) I;'i "lLll1dp efl.lcf'tale "ii 1(, t'l'imile;.i a~e' 
lH(,ll(',a (':I:'.';r'l·nhti nOl'tl'l1. 

In (,()l!llma <l-\'{)'flstră (h~ ,;ig-llr sunt nmlţ.i \rln· 
;rari r,;mimi Il!) ai n{)~tl'i, cm'i nu ştiu ~t'rie şi c['ti. 
V ii rug;\.lrl d{'(~i. eJl să 1l1'~Wfliz;~ti pc timpul J ll
nilOl' df' i:ln~ll un ellr'~I){'ntrll analfah!'ti l;'i ,ii 1W 

.'lvi7Juţi d{'''lPL:: l'[li}ii, ee i-a\i interpr'ins în din~l'l,ia 
;H·pa·sU. V c-ti fac" mlllt billP prio u{'(':t~ta Ţ/UPO
nIlui in frllntpfi dî ruia yii aflati şi t{-,todatit \'('-ţi 
.Ia () 'j,ildiî "ie a iubir(~i şi a ~imtului d{· datol'inţă 
dit.rii nuumtl, din eare fa!'{~t:i parte. T mlrumări 
mai d~Jt:JiatB J'{'.t'ic'ritnr la ae{'~t{~ eur;,;ul'l, anm,iatc 
in cadrele .. :\l'oeia\ll1llii" vii punem, la {~{'rere, 
rnOHlenh,!Jl la dlf'pozitil'. 

Vă dOl"im Slll·biîtol'i ft'yicitc ;;1 :t.,;,h-pt~H1 eu 
,-h'a.g cehoul ţ:\a:-;uh]i no"t.m. 

B {: c 1 e a 11, la al allua l' 1 ~11:.l n. 

Dr. Antet Jur-a. Dr. luHan 
0;('('1'('1:11'_ direeterl'oJ 

Chitul, 
df>'''T1ăr. 

" TR IBUN A'· 

INFORMAŢII . 
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--- ~loarlea episcopului Timuş al Argeşului. 
Din l~u('uT('şti ni-se tt'lef-,.,,-aiia.ză: Eri, Joi 
dimin~ata el !'t>paus-at episcopul 'Timuş al 
~\rgeşlll ui_ 

Episcopul rrimuş lDcuia la bis('rl(,,(l, An
tim, 

[)p dOllrt. zih~ Eph'1eOpuL em't~ suferea 
th' mai mult timp dp OO[l.l[t de inimă., s'a 
sim\ir, mai riln. ' 

llo(J.la Se' agraY[l,,,>c po noaşteptate, fapt 
(';li'(~ îngnJl"H PP cci din jurul înaltului 
pn'laL 

Mil'pcuri a fo~t chemat d. 1>1'. Buicliu, 
('[l!'e i-a dat primPle lngr'ijiri, 

.1 ui noaptC'a, ÎnS[I, boala !-i'a agmvat. şi, 
dlljl~1, () niză violl'nUi, El1iseoŢJul a. îneC'Lat 
<Jin vi;tţ.tL 

Vestea il fost irnC'cliaL comunicată la 
<:aJl('(~!aria Mitrop{)]it>i ,')1 guvernului, 

~':'t' ştie e[l episcopul rnrnuş fus('so dc
,R('l)'llIwt, de' f-;irwd şi dp glln~rn, }H'ntru a 
fi ah~s 31 it ropolit Primaj'. imediat după va
caIlta parlanll'Iltarrl, eând urma S8 se con
YO[H'{'> mnn'k col0giLl p]pC'toraL 

Epi;'('{jpI! Timll';\ i;'~. nU;Oc,'11t în mut! 1~49 în 
la~;. 

t'm"lu pr:Hla)' l'a îne-{"put la Iaşi, tcnni.uîin
{hl-J la nlOna«tin'a Xt'IHllţ.U. Cur;:;ul ~emiDHnllui 
de' gradul 1 l'a fîleut kl ~ocola. hl anul 1~71 a 
fo:-:; IJi]'ot()lli,~it diae<)TI :;<i tot în ~H'claş an yădu~ 
~'iI~{L R'a Tl'illtO:r" in Reminar şi şi a cnmplectat 
otl'diilp t~(' 7 t'la,"-e, 1 n .:Ulul ItI';' 4 s'a în!'{'rls la 
fu{'ultatr,a J(, litere din laşi, în annI unuiitol' a 
'fos~ [:{ 'r'lll ni at {'Il n ['h iti 1';H~()n la .M itropolia {lin 
Bl!{'url'şti, {'itnd IL primit tunderea monahală în 
bi,;pri{'a ~f, Uh{'ol'l!he, <lin monadiroa. Gl'rnie,a., 
tlTI<"i-e isi <HJ"t~ ~:j ll1et .. tnia. 

)\lL:nit În J Ill'rO:l predit'HtOl', a fo,;t tI'imi,,, în 
1 880 ţll'n 1ru e0111pkt:t.urPH stufl iilo1' teologie.c la 
Ccrn:tIlţi, dt-unde ~'.a rl:Întors în lS84 eu titlul 
a{'aJ{'mi(' dp dodol' In teo]ogi{\ apoi hirOloni"it 
prpot, numit }ll'(d\\,<oJ' 1"11plinitol' înF'a{~nJtat.ea 
<dC' t('~)logie din Hnr11l'('~i ~i ]'idicat b. gradul bi
,~('rit'('::;(' de Arbirnandrit. 

L.'l mml lKr;l; :l foc;t :d(':-; şi hil'Otolli~i.t Al,hie
;'(:11 t'Ll ,titlul do Pitiştl'WlUl. 

I :1:1c(':;t i Il te ITai u f(Mt numit dil'l'etof,aJ in~ 
t<'rnatnlui tf'ol"g-ie şi eu titlu PI·\)yl7.oriu (lHfU) 
la ('atedJ':t de limha ('·h!,:aid, ArheolDgia bi'lJlică 
~i EX(,;:!;(,~;1 vt'('hiul11i te"tament dda Facultatea 
de t{'{11ogl{'. 

1;!l. 1·t ~LlTtj{' 11 fo~t n!p;4 }:piN'op al Eparhiei 
1\ rf!t\~Ullli. 

I']'(·a Sfili~,:a Sa n 1tublit'f'1! 111:li multe flj:Wro 

t(;)~:c;';{'{': Tt'"lo~'ia 1 ;ogmatieii, ne 1. 1'. P. S. S. 
c\! a{'t~ri(', _\'1 itroi')olitul Moscovei t 1RR2 (3 \'01. 

l'·J[l.I -,,- Tetl'll\,tlDI.dwlul lui l'ore~i UIUl. - Is
';:))'ia Dn'.ptului I-t:Hlun -ele Zaharia (trad.) -
~ kcl itai i u ni 'asa !ll'll J'".aImil{ll' (3 voI.) - (:4tti
e/>i"mul, :Ic' Uama.~hil1. ('ri"l"op1l1 Himnieului. -
l'ill:itorla la l{)t'l1l'ÎJC ~fint{', - Di('tionaraghio" 
gr.:lfi(', {'ar(' ('upl'indc 'Pe S('11rt vic'ţ,de ",dinţilor 
de jllstP tot 'a.nul. 

- Răsplata muncii. Vin Hu,clll'('şti ni-Si.) t-:cric 
Compatl'lotul no .. ",'i:nl dl Lnea Unsu, originll<T. dtll 
Ardeal (ele Ifmgă Teaca), şed: do hiTOU ci. i ll-a, 
î Il el i re{'ţi a Îll :.:ti t II tul ni ge'),,gl-af ic, il fost 1na i It Llt 
şef de birtm d. 11-a. 

F('li{'itiirilc lwa~tTl'. 

.- Oda "Asodaţtune", Primim 'llrmătoawlc 
rind1ll'i: P. T. lJomni din eon,.omnurea pN~z('ntă 
nu hl1W\'oit a ('on t ,. ihni în se-opuI Înzestrărei ,. ?I'ln
zeullJ ii\~;"lt';:'"l iLl1lei" .drept rc"eumpărare il f{·\i
('it ii riJul' d{~ ~;nnl 110U 1912, <:u urrnăt,om'e!e ~UlllO 

l~t 'ltrU tlu!'rn1tor 
Huf.·ngerlC3 

Pag. , 

pentru care le cĂ"Ţ)riroiim SiIW(~r~k. mu~~;unite ale 
CO'lni-tfltuilui c-eutnLl al "A50claţ1Unet. Andrl"l 

Bârlt!lllU, prof. Si,biiu 20 COT. Parteniu Oo!lm~', 
dir. de ban('ă Hibiiu 20 {'or. Alexandru Lebu, maJ'f': 
protpr, Bibiiu 20 cor. Ell.g'{'n V'rmcu, {'asar la ;,Al
bina" Bihiiu 5 cor, Constatin POŢlŢl, şef de hCUi c 

daturi'i ta, "A lhina" 5 ('or. Dr. Ilie Beu, medic li 
cor, '1'(\0001' H. P{)Ţl€'SCll, f1lJwt. la "Albina" :3 COr·. 
Ioan Rcb<-'ga, funct, la "Albina" 2 cor. Davirl 
Mohlln, funet. la "Albina" a ~"()r. Ş,}froniu ROŞCll. 
funet. Ioa "Albina" 2 cor. Emil Vinte.dcriu, fuoot 
la "Albina" 2 cor. N. l~ntia, funct. la "Albina 
2 cor. Aug-hel Bena, funct. la "Albina" 2 COL 

Mari nA PN'lllea, functional' hl "Albina" 2 cor. 
Ionn Uipăd'atu, dir. Q{' band 8ibiiu 5 cor, D1'. V. 
Bologa, dir. ~oah>i civ. de fete f-h.biill 3 cor., ia)' 
ca l'it'i'euJnŢl. onomusticei 10 cur. Ur. Il. Puşcariu. 
arhimandrit Sibiiu [) <XlI'. Dr, O. Ohibu, corcfe~ 
rent şco-Iar, Sibiiu 3 cor. Stdan Stroia, protonot!cT 
cum. Sibiin 3 ('01'. D1'. EU/oo('CIl Pi~o, adv. 8ibiiu 10 
cor. Dr. ~\ t. ~l ari~n(\.~(·u, lJl,n"jonist ~ihj iu 2 cor. 
Ioan de Prrda, adv., răS(~ump fd. de anul nou şi 
on()rna~ticci 20 eor. Dr. Ioan Stroia, 'protopop Si~ 
biiu 3 cor. V ictm Tincu, e{jntrolor {'om. Sibiiu 2 
COl', :~i('o1au Zip:I'i:', 'Sreretal' mctropohuan 10 cor. 
Ul'. UeL HIl",~U, adv., Sibiiu 10 cor. Stephan Mog!t, 
proprictnr Sibiiu [l ('OI'. Dr. Ioan l~l'uma, anv., R> 
biiu 10 ('01'. Iosif l'oŢ)oscu, dir. de bancă, Rcghil'l 
10 ('or. Suma totală 204 {'OI'. fi i b i i u, 3 llllD. n. 
191::3. Biroul "Asociaţiunei". 

- Legea penală din America şi criminalitatea.· 
P,re:-:.a amerÎnmii, ţi'lullld eOll t de IlUUHll1f nI 1ngrll~ 
zito!' de m~re ,al crimeh~r J1ntu.mpI.ato ill Amori08, 
!l pnrnit o "agi ratie foaf'k~ i11'tC::Ii vă pBnt1ru revizui
rea ('~}d\LluÎ penal şi r(:,formarea Bon-ieiului de ii~ 
glLranţ!i. hh'iUŞ pwşedint.ole 'raft rnbr'<) vorbire 
în ('cng:res, a SPUil eli felul cum se procoele faţă dt."> 
(}U7.1lt'Î le {'ti Il! i nule în America c o adovurată rUşlnfl 
PfmtTU runti'Hl'1l"t. In «,f'i din urmă Z{"Â~C ani în ~ta
!.ele Unite au obvt\nit 8G.9;14 de omorUl'i şi abell 
114H criminali ţ>i-llU lUJUt IX'C!eap,-~ă; va ~ zid cain 
tot do şaptezeelşieill('Î do cazuri cÎl'tc unul, Servi
ciu� dOliignrantă i,I1\'ocii ca cÎrcum;...,tanţă atenu
antă faptul că în urllla inwl.Ziu,nei drn apus, Î!! 
America au verlÎ't tot f<.'lulele demoue cari înmul
ţesc iCrÎmin,alii. Se a9t{'~qH:\ ÎJ1H!<revtarc şi doI:./. 
nQUil. legc Il. imigraţiei. lUmI inSi' se pare a fi mult. 
mai înriiJăcin.at, dee[tt sii puată fi stâ rpi,t eu ma· 
suri atflt de suma.I'e. 

~ O mică observa tie, en domn ea-re isciUe~t~ cu 
ps('udoniml11 "Tliciuşeă" un artiooloi din "Românul" 'de 
n.,~tăzi. intitulat .,Fratele dC' poet reapare". putea să. it>
călt'ască cu Ilumele adevărat: Urbea, ~au eum îl vor fi 
eh(\mttnd, Nu din alt motiv, dar a.del'Arata biciuşcă S~ 
aHă în buzunarul junelui ,,[rate de poet" şi ea aşteaptă 
să f.acă cunoştinţă mai dfO.aproape cu usurpatorul Dl'

malui ei. 

__ o Verdi şi nepotul său. Marele compositor' 
itillian Verdi a lil8at în urmă un nopot, pc GUl
e-e[}ŢJe. V erdi. e~re era ].oeoten('nt în atmlla1a itfl
tinl1ă. La isbu<'TIir("n l'ă~b{lil1lui italo-turc a fot<t 
tl'Îmi·,; cu r{'ginwnhtl pe ('Îunpul de luptă. Cu pri
lcjld unei ciocniri C{' a avut Joc în urmă, ]ocot,(o
IH.'lllUl Il f()..<;t glWV rănit. Se tdl'grafia7.iî că rana 
lui e atât de pI'irn('jdiQ3,"ă îne:tt. 1':1 trebui să-i aDl
pUl{'ze am:lTI<!rma Ipieioarelt'. 

- Scriitorii despre puşcăriaşii ruşi. N 11 df': 
mult .se pornj"e () .mi~·lare enlrOIX~allll a lumoi cult.., 
pentru a f{l.('e o Î:utcrv('iTIţ,ie la CU1"wa d1n Peters
burg i'n faw)Irul nen'C<l'ocivilm desmoştoniţi cari 
tânjt'(-'.C î;n o{'nele ruseşt.i. l'rllzimoa ~i bestialitateA 
anirnalică cu ca'ro tr~toa.ză dirootorii ponitencia.re
lor pc nenOlweitel<.> victime ajuillsc la diseretia 101', 
a dat 10<.' la pmt.esHiri mmnimo di,n partea lumei 
(·lllt.c, ~i mai îl1 urmă au vtmit îD~i~i Bcriito,rii cari 
prin struluei]'{'s gr-uiului lor [tu in('llW(.'at să dBlL 

a{~ef;tor d{\",lllO.şt{"lJiţ.i X) soartă ltlai bll1lă, pentrw. 
realizarea ('lin'ia l1g-itau mem'H prill zirure. :::;erii~ 
t.oTul Conl'h\tlko, intl"1l11 arti{'(}l al ;,;uu dcsC'Opora 
addf' To\"ohă1:twre alo diN,<,torilor de penitollcill.·I" 
din P,::koy, (Xlre plrttoa mnrme Un ag-f'lllt pr.vvoch· 
to;r ca 1':1 a\.Îţ.p jX' pll:-;;t'~lri(1.~i la 1'Pyoltă ii pe urmă 
S!l-i t,l'ad('7.('. I){'ntrn a-i 811 pune color mai gro:v,
niee ehinuri. Intre pu.]Ci1l'iw~i 01'a şi u:mll ClemeB.-

fabricant de n1.obile 

ta Cla mai mDdern! execuţie se pot pI1cun la: 

lopuJ· ţt~. gd.1i'ton 
În ~arHttll"ă (le 
Jlh-h~ şi .h:: »rL~mtl 
precum şi COVti'3':::'e 

S~biu-HiiJs%.ehan, Sit. Şaauna It. 7. 

• &J ,JLL&U_ ,,. -;,o.-~ ~'lIO " . , ,. .., ~ " ~ , 

, 
I 
I 
\ 
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t~n()ff pe c.lJl'6 meilimll il ruleLa.ra..<;e nebun şi de fără de a. fi fost îuel'cdinţaţi ('u astfel do coJe.:te 
_re dil'(;('wnu VI'OUt să scape cu orioo p'reţ. ÎH.!· şi fără de-a fi admini~'trat banii la ca3J:l me,,;.ei >ltu
in RCOrml u.c.e..,;.[\i il 6ll'"f}UJllOO la rot folul de tortu'ri. tienţi.1or noştri, - ţin fiii aduc La '->lJ.lloştinţa pu-
1'0 ulJ~i haJloV l-a bă:tu1. cu nuele pâmă a u'ăm~ , blieă, - pentru CUl'maroa ăstorfel de abuzuri ur
"auort. Do 38tfel de acte nu se feresc nici p.aznieii, I măt.oa;rele: 
~iki bat pe bieţii prinsoni(,;d"i cm latul sabiei pâ:nă a) Sub!'Cri8a Direct11me şcobnii a liberat ~i 
:ii laBă lUillgiţi. Neputind să mai sufere cruzimile in anul ac.est.a şcolar liRte de colectă pentm masa 
rp&z;l1icilor şi trai,amuutul n.eoonenos al diTret,()Ml- studenţilor, pl'()-\'ilzute eu ~1". de inregistl'are, cu 
"'ui, o sută cincÎ:tA}Ci de Plli;iCăria.şi s'au pus în l'ltampila oficia'lu Il d-irt'etiunei, Cu subiICrierea d'i
~revă şi au refuzat să măJlfmoo <'"tlyea vreme de pa- l'fletoruJui Virg;il Oniţiu t;.i cu indicarea numelui 
'nu zi'le, îm nooejdea că autorităţile VOO' wnch8ta elevului încredinţat cu "Colcetarea; listel<l de eo. 
,plâiMorilf.l lor. Arheolul din oh~tiumo aJ ooriiioru- ']ectă cxtl'a.date t;i în circul'H.ţie de prezent S'llut 
lui Co,rx:)lenko a făeut pretutindeni mmroo BrolISaţie, următ.oarele: Nr. :13 la şcolaflhl Oet. Pu~eariu el. 
dar dată fiind in<l.olon'Va şi ooI"U'Pţia care bântue Vll gimn. ~r. 54. k Gh. ~lirrthea eL VlI. Nr. 
in viaţa publică rUBea.~ă, e sla,bă mildcjd-e d't! în- 55 la Aur. ~bana d. V Il. N r. 50 la Nic. Oohm el. 
-'roplJal"c. VI. ),;r. 57 la Ioan Ponţia el.VI. N.r. 5!j la St.e,f. 

- Lojtodnă. Dţ!cmra Aurora Vidu din RăI- Popovici cI. VI. NI'. 59 la Ioan Moareăş d. Vl. 
lOagiu ~i d. Iuliu Lazar. inYăţiH.or în Sânmărtin, Nr. 59],a Aurel Drlî.goan el. V. NI'. 60 la Ioan Ciu-
işi anunţă !'U.g'oo]]a. căşcl d. IV. N r. tH l,a Damian Coltofcan eL III. 

Felicitările non.""tn~. N r. 62 la Andr. TI. l7ăcillTI el VIU. N r. 64 la 

P • fă" ~'t t <"'- AureJ AJexandrese'11 d. VIlI. Nr. 65 b DU!D. - ungaşl ăr ongln311 a e. ,":re lJa!'e neo- S L' IV N I ' taicu el. VII. N r. 66 la .r.ug. MBtian el. . .;, r. 
lişnuit titlul din fruntea ocestor şire du 1 am 67 la NicoLae N{'gu~ el. III corn. N r. 68 la Vas. 

fYU'S aşa din următoarea imprejurare: A(1.lJlll câte- Luciu el. II. CQrn. ('ace-a<:-ltă listă s'a CQnfiReat şi 
"a s~i.Jltiimâni Deţ1te pung-aţli au smuls geanta unui nulificat). N r. 161 la Ioan Ooltofean d. IV reală. 
~ervitOl' de bancă în ('.aro e-rau mai multe mii de b) Toţ.i elevii nnmiti ,,;unt îndatJ().raţi ./lă ioointcw 
franci şi ,qiirind într'un aut.omo:bil şi-au J)(Jrdut ]ihwle de colcdă la direetiun€',n şcolară 1până cel 
Imna. Cazul S'& întâmplat în Franta, dar l'lrnptii- mult în 15 (28) Ianuarie 1912: c) Colectaroa &Je 

mâna aceasta un domn din BC1'lin s'a gândit să-l poat.c fa('e numai kt credin'C'ioşii bil'lertcei noaBtro 
'·opif>l';('. FthH.\'>U ŢlB VTemuri f1lOcţi(Jnar la Bank fJi 'Il1HIlUi în {"{'reu] (~unoRcutilor dMlllui oolectant. 
& Iadu,~trie J.t(}I:H.'"U&{'haft dar îl datiBro." afară şi Aduci'roo aceste la cunoştinţa Onoramlui public, 
~leatu'od pMoJ€-a mereu "ă M ră~bune pe U'9U1'- rugiim {m toată in"'li-s-tenta pe binefiicătorii mC!30l 
patomI Hău. La .,i g:18it ('.1"i ieşind din bancă cu studenţilor, ca ori co listă de colectă ce li-s'.ar pre
II geantă in care a,ca patnl z{J('i mii de măTci şi z(~nta de azi în(~oJo Întru cât nu ar corăsp11nde in-
1'181 îm·-itat să facă drumul în tovărăşie. Funcţi<l' didirilor date mai sus, !'iă eonfi~te şi 'Să unnă
!l.8.rul <a primit şi .au luat împreună un automo- 1"ea~ă Ţ>{' Ţll"MAlJl'tator ('la pe un {'\~~ ordinar. Şi 
hil. Cîmd au ajuns in faţ~l grilJdinl:i botaniiCC, îndNl'\-('bi rugă.m Onor-atul public, ca să nu con
functionarul ,a nh:ut ('{n'a bani rostogolindlHle tribue nid pe o 1 iEI tii , pe oare o prezentă o ~r
pe dUşUnll.'QlUrul automobilului. S'a plecat !'lă-i ri- ~oană neeUllD&Cută. Numai dacă cineva ('lmoaşte 
diee şi momentul !lC('""ta l'a folosit pungul}ul,,,a- Ţlpr;o\{}nal pc colootantul indicat ve listă, care tre
l"UJlcânJn-i un ghilţ dt) sânnii în gnunaz, ca Ră-l buie >:ă pri'zintc el inSUl} li"lta de colBctii, să eon
.;ugrumo. N oroe că sÎlrma s'a împedecat. în gule- tribu-e, -altfel nu! 
mI că!m('ţ'-ii şi flmctioooTul a mai ayut atiha pre
L.entă de spirit cil it dp,sehiH uşa aut{HnobiJului ~i 
li chC'mat dup:l ajutor. ~of('ruJ a oprit pc loc şi 
au v0nit SCl"g"intjt {~ari puniin{l mânn pe 'Pllnga.~ 
l'au clUB la poliţie. 

- Lo,;odnă. Letiţia A Vnllim na..sc. :Măl'ginean 
din Alba-luJia şi l<X'_otfmentul Victor Dom-şa dill 
Bud.apest.a îşi Bo1111nţă logudna. 

Felicitările nOl1.'l'tre. 

-Colectă pentru masa studenţilor din Braşov_ 
Primim u1"mătoaK..Je: După ce câţiva foşti elevi. 
ai ~oalei oomerciale rom. din Braşov, lillZi etinu
naţi, au făcut abuz cu 11.'>00 dB colecte blşificate, 
atiuniind b.ani din public -pentru masa studenţilur, - -

19'0 

" I.ASBOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

T .. cL ,de A. C. Corbul. 

(Urmare). 

- Nu sunt· cai. IMn el; Am ei spus-o lui Alpatici. 
- Dar pentru ce nu sunt cai? întrebă printosa. 
- Pedeapsa lui Dumnezeu. Arma.ta ni-a luat mul~.i 

si multi au murit. Oamenii mor de foame, dar mite clI.ii? 
OiUnenii nu mâ.niLucă decâ.t odată la trei zile. ~u mai 
a'Tem nimic; suntem săraci eli. pămintul. 

Prinţes.a. Maria îl ascultă cu băgare de seamă. 
- Tăranii au HărM~lt? Nu mai au pâue? intrebă e~. 
- Dar pentru ce nu mi-ati spus mie nimic'i' Si nu 

~e J>Qate ~ă le vin în aj utor 'i' V (li face tot ce-mi stii în 
P1l'intă. 

Prinţesei îi părea ciuda.t 6i ina,;Uel de clipe, când 
~ufletul îi era plin de o a.şa durero, erau în lume bogati 
~i săraci, şi cii. bogat ii ar putea sta la îndoiaU să-i ajute 
pe cei săraci. 

Ea f}ti-a că nici tatăl nici fratele fOi n'ar fi stat la în
doială să-i aj uto. 

- Da.r noi a.vem gr1u? 
- Grtul dtale () bine lJii.strat. făeu starosteie .;u 

lflăndrie, printul nostru mi-a poruncit c"a să nu-l vllnd. 
- Ei bine, ÎmlJarte grîul la tăra.ni, dă-l~ ce II' tre

buie; te autorizez să faci a.ce.a.sta. 
Dronuşka. nu răspunse. ci scoase un oft.at greu. 
- Imparte-le tot grtul şi spune-le că ce e aJ ll()~tru 

" ~i al lor. Nu ne- pa.re riiu de nimic. 
- Oh ~ mULf'Ulitii! ia-mi slujba. porunce"te-mi să-ţi 

Ori 00 bunăcreDintă allticitpată din partea pu
blicului faţă cu ('.o!edanţii nc:eunoscllli e,Rte;n 
dauna eauzpi f,li Hprc ,.;trl{'arf'i! şcoLarilor, i,qpitiţi 
u",tfel de-a face abllz. Ori ee abuz - rog - să ~e 
aducă indată şi 1a 'l'un~tinţa ~ubBoCriooi dirocţiuni 
~olare. 

13 l' a Ş o v, în 16 (29) Ikcemvrie 1,911. Di
r('C'ţi1111ea şcoale1<":>r medii gr.-o:r. române din Bra
~OY. Virgil OniJiu, director. 

~ t lazăr Trăi1escu. înyă1ător gr. OI". român 
in p.E"msiume, a ft'pa.Uffit în Tu:ni~a la ~; Imna
,rie n., in vâr8tă de 80 de a,ni. 

Oehhl1ea1&'ă in paro! 

înapoiez cheile, sţrigă deodată Dronu~ka. De douăzeci 
şi trei de [~nl vă serve-sc, nu v'am răC"Ut nici ()(lată niei 
-cel mai mie rău, vă rog, luaţi-mi sllljba, \ 

Printesa M.aria nu-l Întele~ea. Ea-i s-puse că nu ~'a 
îndoit niciodată de crt,,dinţa lui şi că ea va faM ori si 
ce Dentru el şi p('ntru tărani. 

După un ce.a.!l, Doni·aşa. o. anuntil pe priuţ(':9.11. (:ii 

Dronll~ka. şi wţi tli.raniise a.<lunas-eră după poruncile ei 
în jurul hamba.relor ,şi c"ere ... 'lU să-i vorbească. 

- Da.r nu le-am ~pus ~i\ vină; ll>Ul I>oruncit numai 
să li-se ÎDlp.a.rtă pliuf'. 

- Printeso, îngera,şule, goneşte-i. DU te duce la t·i. 
eşti Înş('Jată: Alpatiri se va, întoarce incurînd şi vom 
pleca. 

- Dar cine să mă înşele, şi pentru ce? 
. - N.u 8tiU ... as~ltă-mi sfatul; illreah'o şi Ile doi~a. 

Au sptW că nu te vo.r a~ulta. ei nu vor ploca .. 
- Greşeşti... Eu nu lc-a.m spus să pIOC.l'. Chiamă-l 

pe Drolluska. 
Starostr.lc inta.ri ,.pu&elo ca.mHristei. Tăranii se a-

dunaseră din porlIDca printesei. , 
- Nu m'aj inte-l~; eu nu i-am convocat; ti-.a.m spus 

numai ~ă le dai p(me. 
Hta,rostele oftă "i nu răspunse. 
-- Dacă dai porune.a să pll'Cc. zise el in sflÎri;>it, vor 

pIc c Il. 
- Nu. nu, m ... rg să le yorbesl:. 
Si printesa Maria ieşi pe peron. cu toate sfaturile 

lui Dronuşka. şi ale Doic.ei. 
Multi,mea se inghesui şi moji<:ii Îşi swascră ciiciu

lîle din cap. 
Printl'sa Ma.ria cu o.cbii plee.aţi, şi cu piciorul in

curcat în fuste. în.a.intă spre ei. Avea in faţa 1'1 atitea 
chipuri deosebite. ei atâ.ti ochi d~ culori diferite se a
tintea-u p(> obrabui ei. î.ncât ea nu desluşi pe nim(mi. şi 

- Doamna Curie bolnavA. Z:Wll'Cle fMlwer.b' 
aduenau mai r.ilrJt· ~nl'\~le şti'rea, {'Ii c~)l(~bl'a du· 

Vtl uta }!!nt> Clrri(\ eu a earei l'om.am de dT'l.gOOW" 
~e f:Î(~I:.c<eatiJt ~gumot luui,j,c tl'"l~mt.c, o g'1"'f"U lx,~

n.axă de apclld.ieiîi-t. }k.:t!:l a 111"v.gTe.-;a't.:rtât de mult," 
În("i'it npmaţiJl Jl ck'Y'lmit j'nevitabi-lă. Aeea."tă apOl"ll' 

ţiThnc s'a şi fJlrnt cu oopl in SUCOOil, dar uhericH'
s'a ~mn<llla1, metamorf(yJ'..a prim eaTe a treeut Il- ; 
pe.nd j<:>i ta şi eaTe dă m(~d i('j lor motiv de OOT ioa>;e : 
ingrijQl"llri, C(l JfTivcşt.e 1'(lStabiliiroa d(.'l,llină a oole- ; 
brei i:cmei. \ 

-- Premii pentru aviaţiune, CU('(1l'Îrile făeut.f;· t 
de Îll'drăsneţii aviatoJ:i <lL.'iuprra a(~r\llui, dau me- 1 
l'011 pri'lej OOl'iAtfîţiLor şi clwbnriJor de a fl'timula ; 
odată mai mult îrndrii:sne.ala /l,{'f'l'l!Jor .uroi dinp.reţu..i~ ! 
tori de mOsI"te. lnhma tNlCută pe sfar-şite in~ă i 

s'au d.at două premii mm-i pfmtru ~iVi~l'tO:ri C8n'i vor I 
. 1 ,.,.1' - • f' ~ f pa're1lrf-,'C t>.e:l maI ·nnga u!st.anţă lTI aer lira PtJ~ I 

pa.q. Cf>l dintiti a fost. fixat de aBl'oolubul fiNlill'.xJl . 
şi -s'a cl'l1t aV1H'tol"ului CH,b{~ - C:1.re a fl,bu~ra"L in 27 
D('('I(mwI"e 740 c.hilmlletTi :l'ără întreruparo - :. 
sumil de U!CC mii de fram~i. Al doile.a a fost 'P'llil de : 
1'evif>ta "Femina" ptmtru femeile !l.YiatcAllll"'C, şi ~' ... ~ 
dat doamnei Dutrcie..'{ {la·re:ll de-mia în at'l' o ~in:l'. 
lungă .d~ 254 chilometri.· 

Mi,car. culfarall ,. sociali. 
~ Petreceri, ooneeJ"te. -

8 Ianuarie. 
Concert în ChecÎa. Coml bisericii g.r. or. ro· 

mÎine invită la con{~ertul urmat de dans (.~e va 
UVf'la ]0<: la doua. zi de Crăeiun (8 Ianuarie n.) 11l.J 

ofl'piitil.ria dhri Petrn Itin{~aJJtu. ln-ceputulla Ol'{.k ... ' . 
j ~l ,lum. ~p:u·a. 

POŞTA ADMINISTRATIBI. 
Va'!<ile Beleş, Chitighaz. Am ,primit 21 oor •. 

abon,am€'..nt pânii la llulie 1912 . 
Mib-ail M.a'llY, Orade. Am p!l'imiJt 7 cor. abona.

ment pe cvaTt. 1 1912. 
Dumitru Bâr.san, Teiu~. Am Pl'imit 14 00t". 

abonament pe ~('m. 1 U112. 

Redaewr reeponsabil: lalia Giurli .. 
.,Tribuna" inatitut tipogmic, Nichia ,i con. 

VIERA. 
Df A. MEDREA, absolvent de teologie., 

de prezent conservatorist de Viena, este 
rugat să-şi comunice momentan adresa _ 
dlui V. Ch. în Sibiiu, Friedenfelsstrasse 25 .. 

simtind n{)yoia să se adreseze tuturora :în ace.la,ş timp. 
nu ştia cum ;la. încea.pă. 

Dar conştif'nta că ea în!ătişa p(' tatăl şi pe fra,tele ei, 
ii dete iar curaj şi os. inr.c'Du t1llvântarra, cu toa-te ră 
inima li biiti'a !"U puter('. 

- Sunt foarte f('riC'ită rli. ati V('llit... Drolluşka. mi-a 
spuseă răsboiul v'a sărih'it ... Pp toţi ne-a lovit nen~
rocire~ asta., şi nu voi cruta nimic Pentru a va. yent 
Intru ajutor ... Vrt»a.u să plec căci aici sunt în primejdi,~: 
inamic.ul )1(' apropie ... Vă da.u tot, a.micii mei, ~i vă r:>g 
să împărţiti grîul Între voi. Nil voil's.c ca să muriti tie 
foame. Si da.că vi-s'a spus{'ă v'am dat grîul ca. să '1. 
IDlîneţi ai.c"i. nu Cllte adevăra.t. Dimpotrivă, văsfAtubst 
'ă. fugiti şi \'oi cu wt ce aveti şi să veniţi în .satul no~. 
tru, lângă Moscovu. V ii făgăduiesc locuintă şi pâ.nf'. 

Tăranii numai ofta-u . 
Toate acestea le f<w în nUOJl'le riiposatului meu tat."i 

cari' a fost pentru voi un bun stăpân, în acela al fiulu 
său ..• 

Ea tăcu, dar nimelli IlU ·Întrer\fpşe ti'kerea. 
- Nenorocirea o simtim cu toti, vom impArti totlll 

Cl' e al m('.u va fi ei al vo<stru, urmă ea. cercetând r., 
ţ<,!e cari o. in(".()njura"u. 

Toti ochii ac('iaa.veau o singură expresie, ))e catl 
PAl nu pntea să o tnteleagă. Emeuriozitate. devota.nH~'lt 
recun~ştinţă, sau teamă si neincredere? Toate chipl. 
rih) purtau Însă aC9f'aş ex-presiune. 

- V il. suntem foarte reCUll{)scătod pentru bUllăb t.,: 
dvo.ll.8tră. numai că noi nu putem Jua. grîul bO{,l'lIhi 
z1se o voce la spatele multimei. 

- Dar pelltru{'('? Întri'bă printe"a "M"aria .. 
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R EI SI MI KSA ca;did~in de advocat 
FABRICA DE 

OHILE 
In 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAO 
lDdrăssy-ut 41-43. Rakaczl-ot 14. 

(Ungi :.Apollo 4 ). 

1,.,111""1111111 1• , • 1' ~ 

TIMBALE· 
eu erganlsm pa
tentat de otel, dind ., 
sunde re~onante fi 
foarte plAcut.. -_ 
se pot cA,Jlta " pe 
rate. - Oramo- -
toane cu plăci ~r
listioc, - Vloare, . 

, flaute. harmo-
nici .... - Numeroase distincţii si medalii pri
mite ca risplati. Inventatorul pecaJului modern 
.. al organismului de oţel. Cablol trimit gratis. 

Mogy6rossy Gyula, 
ktr. uab. hangszergyăr. 

R Budâpest, VII", Răk6czi.ut 71. ~ 
.-111111,'1"11111111111. 9 

cu practici. pe liniA. condiţiuni favorabile 

Dr. Ioan Maior, 
advocat în MarosiJye. 

Cel mai frumol, mai elE-cant calendar p. 1912 
• neapArat Caltndalul 

"Lumea ilustrată" 
Comlne 100 pag. cu hn«ate, variate ,1 ad".irabU 
reuşite ilUSlratiunl " tiplrit pe hârtie de lux -
D'po%it general: Librăria te· Hen, Buc1lre,U. 
România. - Pretul Cor. 150. - Se atll de! vin· 
!are ,i la ,LIbrăria Tribunei" - P.orto 20 Mut 

Szighety Sandor 
atelier de cuţite şi tocl1ărle artfst'cI 
Budapesta, VII., Strada Akâczfa No 64. 

Colţul Străzii Kirâ1y. 
Se recomandă pentru ascutirea şi repa. 

rarea de foarfeci, cutite, brice şi te'acuri de 
bucătărie in conditii ireproş.abile şi pr. conv. 

Mare depozit de u
nelte şi uten ... ilii pentru 
barbieri, ca foa rfeci, 
brfee şi curele Oe as
cu ţit etc. etc precum şi 
cuţite de buzunar Ş a. 

r-!" 

(~:f. AN U N Ţ. 
b~\ 

Pentru barbieri se as
cut două bricI uri gratuit 
dacl trimit 12 deodati 

Comandele se executi 
pompt şi conştiintios. 

t~ La moara cu valţ şi site mânată cu motor 
, gaz sugativ HP. 35 a băncii »AGRICOLA« Pentrn femei şi bărbati dm Hunedoara află aphcare un 

ţ h· · :trl.eC an1C CAPSULELE SĂNID 
ţ, 

~ cu praxA, 
s'au adeverid ca cel mai sigur remediu f~rl : 
nici o injt'cţie, contra pleuorag1ilor subite 
şi cronice. O cutie cu instructia aplicări 
(continând 100 capsuJe) 6 cor. Unicul re
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţlei 

functionale sunt renumitele capsulele in
tăritoare ale Drului Timk6t sticla costA 

I în cond'ţii favorabiJe. - Tot acolo se pri
I m~sc 1-~ învăţăcei de nl.O-

rar. Rugările să se adreseze la: 
~~~, Direcţiunea blncil ,.AORICOLA" 
t:~ Hunedoara - Vajdahunyad. 

---------------------------------CiRe vrea. sA cut:npere 
vite att':lerica:ne 

.,RIPARIA PORTATIS" 
~ntTU altoit, si se adreseze preotului Petru 
Pelle dUI Mini, (Menes) comitatul Arad. 

.~-~.-._~---._ .... 
1

10 cor. ~i se trimite contra ramburs dela . 

. farmaCÎa "Magyar KiraJy" I 
Budapesta, V., Marokk6i-utca 2, 

I Piata Erzsebet. 
Corespondenţa s4 se fad in limba romAnI.I .. 
J======~ In grădina de iarnă a a . .-., .... _.- ~ 

. " '~': ".' ., I • ~ eondusl In spir'. mod" n; _ Onoratului 

,K IRA L Y L-A JOS 1, Pubic i·se Sl'rVe~c mâncări şi beuturi de 

"Hotelnlni Central" 
I 

cele mai bun .. , cari multăme .. c o i-ce pre-
t '~r8rt dogar, ,e'ar ,i IlJstruitor. ! ltntii - {)lIpă tea'ru se caplll; ina. ca!..:ll 

liud-Nagyenyed, Str. Ttiuşului 14. Pentru ('ununH şi bancheturl 
"'_la dispoziţie săU separate. 

RecomandA uzina sa Inlocuiti cu pu- t Zilnic taraf de tigani, de pd m u I ran ,. 
teri motofice ,i lucrative bunt, pentru In cafenea ae poate lua asemenea 
prepararea articolelor de feriJ.rie, şeldrie dupA reprezentaţiile teathle - cinA. 

" lustrave cu preţuri ieftine, dispunind t,. Cu distinsi stimA; Augustin Csermâ~ 
• de un serviciu prompt, execuţie modernă. i hotelier. •.•. _-_.ww ..... __ ~lb ~ 

Pa~. 9 . 

Imprumut ieftin, 
Iărl cheltuieli antidpa1ive. cu procente de 
4"/0 şi amortizaţie., pe pământuri, dda 10-65 

anit rămlnând procentele aceleaşi. 

Ofer diferite maşini agricole 
fabricattle cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă'1 precum: maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi oIe~ maşini de semănat şi 
f1 cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate 

Cumpăr, vind şi parcelez 
moşii, plmlnturi. fabrici ,i ca~ Vând maşin~ 
.oto&re calitate bunA, preţ ieftin. Instalez lu
minare cu acetelin ,i vând obiectele necesare. 

La dorinţl trimit specialist 

Caut agenţi la sate, pe lingi onorar. 
Agentura leDer.11 comerclalA. 

Pilmar MafJâs 
llmitoara, Strada Jen6·Herceg Nr. 13. 

Asz6DV~ 
ORADEA.MARE, 

Strada Kossuth, (Palatul-Sas). 

• ,. 
• .. .. 

In vederea slrbătorilor de Crlciun, aduc .. 
'II la cuno,tinta an. public din loc ,i pro .• 

vinde. ci au sosit noui transporturi de 'II 

articole sudice şi anume: Curmale caii .. 
tatea ce mai bunl, malaE4 şi smochine. 'II 

Cllsfane de Tiro/, alune ila/uneşti, şi : 
nuci de CO~, portocale tiulcl, lămâi "II 

toopte, fructe zalw.risite, prajituri pentru 'II 

c,ai, ceai thir'lzt$c eea mai fină calitate "II 

Ram englezesc şi francez; toate cu pre- : 
turi moderate. - Ma e aso timent In • 
bomboane ie Crile/un. coJett prdjită, tot- .. 
de»una proaspătl, diferite compoziti din • 
8 feluri. - taceţi comandA de proba 1 : 

Cu stimit: .. .. 
ASZ60Y MIHĂlV, ... 

Importe, •• _u. ..s, belll~~. tii "'~cte ludl_ 
Nagyviracl. - Telefon 63S. 

PEPINIEI~ELH 

ilSÂRHELYI & HIIDU 
BIHARDIOSZEG. 

Un milion vite americane altoite cu şi 
liră rAdAcini de I an şi Z ani. 

~ 
Cullivează şi iferează cele 
ftlai ales~ 5 iu·j: Române, 

~.. , ~ h 1 Franceze ŞI Ungare - Ser-
, (. ,',>~ vt'ş'e cu cele mai renu r1it.-

, '~' vlţe de Delaware produ
catnare de el mai hn i 
bine pliut vin. recunos ut 
in lume. - Cnma"dele ~e 
t f ptute~e prompt şi in ca
litate inescepţiorzabi1ă ga-

rllnta'l. cu 3O~4Iio"o mai iefti,p c~ la 
t -ate p ... piflÎ re'e din Ung-Tia !li; Roml1 r1i<1. 
Vitele nOltr-e toate .. un' autent ('e, st'"ec
ţiooatl"', desvol ate, cu r'd~cini ma i ~i vi
gutoase ca de 2 ani, tastar i crescuţi p ste 
50 100 cm, şi p rta toiul in pe fe' a it 'e 
• slnătătii. dupl cum te ... teazl certifi ,'atul 
din Catalogul m~i rec.-nt, care 'a cerlre 
s.e trimite o i şi cui fl at" It franco. -
Fllud cererile loat1e mari, ",lblţl eu comenzII. de 

p. aeuma spre a Plltea avea varlet6ţ11e dorite. 

~ 

J , 
! 
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m Mare depozit de cupţoare. § 
le . Am onoare a aduce la cunoştinţa ono public, că In C1 
!O (Cluj) Koloszvar, Monostorl u. 7, • dI aescbis Qft ~ 
fE) maf. m.j !lZII1 înregistrat şi provăzut cu cuptoare di" Gi, 

~ tt.:'O ~IPI'JlI tlORClO·\\yAROS IOI'lLAPJTTlliOTT tB9S. I€) fard şi străină.tate. unde se află in depozit permanent "'" 
t1;,~~~.":>~~.'~~i~,~C"'&"· ').<~"-F'l'",~ ~ cuptoare moderne de majo1ică stil secesion şi cuptoare de GI,. ~ 
~.....,..~~ ~·f~c:H~ !O olane Daniel, precum şi cămÎnurÎ şi cuptoare de bucătărie. ~r 

f P b
· f ~ Atrag atentia publiculuI asupra depozituluf meu model, asigu- ~~ 

regăfeşfe: utoal e, van e !O rlnd-ul totodata. despre calhatea perfectă ale articolelor i Î preţurile ("~; 

# in ori-ce mărime; din lemn de stejar S W Aşteptând binevo!torul .prijin tunt cu deosebitl stimli: ~i I cele mai solide. C~1i 

J uscat şi alb, pe lângă garanţă. - Pri.: ~ Gi~ 
, meşte ori· ce comandă maret aranjament' ...., Ta m'sy J 6zsef, Gt~ ! compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil. i ~ I _. "" .. olozsvâr. Gft 
i "U~N[:;:~~UR~~:E~~;~~MÂNE : IG _~_ .... J mmm§!mm~mmmmm~!i!~~m~m~m~~mm~; 
! WESZELV BELA f * PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, : 
: -++ LI POV A. foCi- : ....................... ,,~ ........ ~ 
.=================~ 

Cel mal mare ma gazln de blănărle I 

ILIE STEFLEA • 
Sibilu-N, gysz hen. G03ser R DO Nr. 18. 

Premiat la expozIţIa de modl eu Madalle de ataI. 

lşi recomandă In atentia ono public din 
localitate şi provincie bogatul asortl. 
ment de bJAnă,rie cu preturile cele mai 
convenabile.Arti-
cole de fabricatie 
proprie; mantale 
da blana. blana 
de calatorie. -
m anşoane. boăiB 
c aci u II pentru 
domni şi doamne 
ultlma moda şi 
lucrate cu gust. 
Preturi ieftine. .: 
Primeşte orice lucrări de blăn!rie pentru 
prefacere, căptuire.. căptuşirea şi coliarea 
mmtalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
N .... mai marfă buni şi execuţie de I·u rang. 

~===============. 
=lW4J"'f'1M r 

I~ 
ttt -1:1: :, ; $A~ ~C':-.- = ,. - .====:::ii:==-===, tit' :==t::--::. ~::3 i5itCZil;=wr='::;; -==-- a 

EI 11 I I I I I I I I I J~ I-.!.I I n I I I I " I • II • " I • I I I B 
.. 11111111111111 • I 11311 • I AI .1 illl il = ii II j ii _ -lDI ---• .. -lIf --• 
II' -.. • .. '" II: • 
17 111 --• • .It • 

az , udor, 
mar. d ,p'lZa de eiasorai'I, diferite arljcole ,i al q. 

ya. r i G a 18 de diamant. bliUianlinl, aur ,i arjllll. 

A r a dt AndrissJ-16r (Palatul MinoriliIor). 

P' _ .... ---. 
-~ .. ~ -. ., ------. -... ----1 fii: 

ia! 
lşi recomandă bogatul său depozit, 

asortat cu diferite articole pentru 
Ba .. an 

fabrică de instrumente 

VI t F.ren.az.u'~ ... 

Nu frebuif'sc anlt>prt>nori ; domeniile. eo 
munele, singuratic i: singUri po1 face să

p .. rt"8 cu ;nslrumt'ntdt' me'e 
pril'DlurrAtof'" n~iJloCe8c. 

Recomand ,i maşini pen· 
tru implditul de 8 t r mă. 

Catalog de preturi trlmh grati .. ,i fraf1co. 

Premiat la 6 expoziţii. 

.. -,. ., -M;;i --.-... ----:ia .. • • --• -• e • --. .. 

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

ar~int ele Cl'1ioA. 

Cja~uri de părete cu sunet 
de harfă şi de clopot, în d'fe· 
rite cI,lori şi formate elegante. 

Prfturl de tot solid fixate. 

Fondat la 1{J02. . Telefon N f .. 321. 

-mi .. 
IDIl-
a" 
.a 
•• IRB .a:-
-1-_,a .'.-...-.. -- a ... , Iii III • 1111 • lai '.1 , • I .1111 • ,. " II ! I ~ -

!h=========-.-.-_--jiJ D II • I III al. I • I fi •• ma • I I " III III • ; III I I Î 11 
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~~ In atentia Domicultorilor 1 ~~A~R~,!~~~~m~~!~~ 
~ fi '")ff'r altoi de prunl NHni~i ~ 

• Balkanska Cariea. (R .. gma hal· 
OInu'u') '1 Kraljica Bo.ne· (Re. 
gina Bosnit>i,. Altoiu l d~ 2 3 
ani cu coroan' admirabili e cf'1 
ft1ai bun d,n dlft'ntdl" sOlUri de 

~ Engelthaller Bela, ~:; ~ ... 
~l Segedin-Szeged, Lechner-fer 10. sz. . 'ir ~. li. I-'u .. ','d e foarte mare, e8C'f'pţignal de ctulce fi 

e gu~t(la-I, ~ coace fopre sfâ .,tul III; Augu"t. 
I it poate fOl,oli ca dt'nert, ptntrlol u~t, la fa
Irea ţuicc>1 '1 a ~ ~ovlţilllll - Prunll met nu 
r de ci ierea frunle1or, (Poly<;11Ilma ruhrllm) ca 
'egull alte soh,ri la cari In miilo 'ul Vei' i CIIdr 
Iza prlcinUlnd strlrarl"a poamt'L A 'cst SOI a fo .. 1 
T1;~t in dlfente rillduri, cu premiul intii din par
guvernlllui. A. fost prell'iat la expozitia mih~l'ar' din 
laresta 1896 şi la expozitia dIn Vana 1891 cu me.
e dt aur, la txr~l)z.ti3 intf'rnllţinnlllll din PHis 1900 
.1 t(\allt' dt' argin1 ~ tn f,ne la t'xpozlţia regn ... o1ari 
Bbsnia ,i Erţegnvina \1nllll la Saraj, vo la' IIŞ' cu 

~€ In atelierul său se află totdeauna cămine :.i ~ 
~~.n pentru camera de bale, confo"m tncălzÎrii" .;J(, a 
w~ cu lemne, ori cu gaz, precum şi accesorii '::; 
~ În orice cantitate şi cu preţ convenabil..,." ~ 

oile: de aur. Pentru caii lalea pruollor garante%. 

Sava. T. KoJclio, 
mare proprietar in Bre~ka, Bosnia. 

~ Catalog i:ustrat la cerere trimit gratis şi franco.;~?;" ~ 
~X~:::~Wl":~·W ... :::~1.-t)~~~:::t~:~t~mt~'~t~;w.m~:n-.~:::t~k~~:~~~~1:1..~.t"!~ • .it 
i~:~~ftt~.I~#.~~~,",,~L~~~lll""'AA~~~~ 

(~;;;;;_-_~~_~_~~. ~~~~~~~~~~~R II··· • ., • • • • • • • • • • la 

"AGRICOLA" 
SOCIETATE ECONOMICĂ PE ACŢII, 

HUNEDOARA-VAJDAHUNYAD. 

-
Cu începerea dela t Ianuarie nou primeşte 

Depuneri spre fructificare, 
pentru cari plăteşte 

6°\0 interese. 
Darea o plăteşte institutul separat. 

Starea depunerilor este de Cor. 750.000-

Circulaţia anuală totală cea » 9,000.0000

-

l-----------~~----------~------------i 

Cele II' al mOderna 
... mobil. dl 
fi.r ,J arami 
şi cele mal practice 

8erllhardf ~tzso uf6da 
Brass6, .tr. NellgrA nr. 33. 

; l." 10010 •. caDceJana •• fabnca momaJa CU cele mal aol ma,lnlrlL _ 

• • • • • • • • • • 

prtIuare d~ restaurant. 
Aduc la cunoştinţa Ono public din Arad ,i pro· 
vincie, că am preluat re5taurantul DODDlwall 
FUIO", din Str. Fac:zin. care se bucura de 
cel mai bun renume. - Năzuinţa mea va fi 
ca să mulţămesc pe depJi nOn. Public, cu 
y nuri aI8... din podiorl şi mlnclrl 
18,1 ,i calda bine pregătite. - Cu stimă: 

Ko_ay J4nos. 

• • • • 
O 

• • • • • li ••••••••••••••• • 

WS I --

Distinsi la expozitia 
universală din Paris. 

AM .W 

• 
Sllazak Laszl6 

fabrici p. turnal clopote, accesorII 
de turnuri ,i 8tativele lor· 

Budapesta, frangepan-uo 77. 
(Casa proprie. LinrJ. statiunea tramv: eledric). 

Se recomand~ pentru executarea ori· 
căror lucrări din acest ram, ca turnarea 
de clopote noui şi vechi, pelângă ga 
ranţie de mai mnlţi ani, cu coroană de 
fier invenţia mea PtegMesc sta tin e 
d re pte şi p 1 e cat e pentru clopote. 
PrelimInare se trimit la cerere gratis 
" frBnco. - l a dorintă mer!o!e si in pro
vincie pe spesele proprii. Execuţie solidA. 
• O 

Î ] 

f 
I 
I 
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Primeşte spre efeptuire '1 reparare totfelul de lucruri 
ce apl> rţin acestd branşt, ,precum: popice ,i bile, dopuri 

I ş.i slăvini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p_ furnători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
JX'ntru bl1iard; domino, şah 
şi totfe1ul de d cco r a ţ ii, la 
mObilft de.., cu ere Ş. a. 

Comandelc ge efeptuesc C 
. prompt '1 oonş,tiinţios. 

O -

ce •. 

--~ 

X~X4IXA~I~IXXI~~~X 

~ Schrimpl Szaniszl6 ~ 
~ eBa mai mIri turnAtoria ,i fabrici de ~ 
~ lumiDlri da clari in Ungaria da sud ~ 

• e Temesvar-Gyarvaros, Fo-utca. Dt 
~ Recomandă comercianţilor: turte şi prăjituri cu mier~ ~ 
~ precum şi lumînări de cearA, albe şi colorat~ fade cu ~ i-4 ~- ~~ .~. pret moderal - Bisericilor se dă la M 
.. . : (~-,~ : ~ cumpărarea de lumi nări rabat. - <III 
~ .·c~.e, ~ 
l'a ~ .;tt::;~ ,\.;/~ Comandele se indeplinehc prompt ...... 
~ ,~.:;= ~~"'"=,>~~N- ~ 
.... ..c;.-t' 'o • la $leA. ~ 

~%l!!ll!IJ:!l!l!(~~J!J!X!(I~ 

~ ,-

Qnirini Săndor 
mare proprietar de .n tn Şirfa-VILAaOS. 

(Podaona Arad). 
"" Vinuri de m •• 1 
"-~. ..~ ... ';." ul J911 alb mus{os, hecto. 50 Cor. 
;~ 'O 191t de dessert. •• 5a, 

f-:C, '... 19 I O de m asi .. .... 54 .. 
~';~/;.[/ 1909 de masl .. • •• 56 .. 
".-.,. / 1908 de masA • • • .00 , 

1908 de desseri. .. •• M» 
1906 rizling • .. .. ... 80:. 

Vinuri albe tn bu1elli de '110 litru. 
anul 1885 bacator 1-80 C f oul 1906 furmint 1-20 C 
__ 1888 rizling 1'80» 1906 rluini t'20 .. 
. ".. 1906 bacator 1'20 .. 1906 letnYkl 1'30 » 

V n a rf ro,lI. 
din anul t 908t hectolitru . • •• 80 Cor, 

1906t » ..... 100 .. 
Vinuri ro,,, In butelii de '110 litru. 

din anul 1908 'lin roşu 1'- C din 1906 1-80 C 
Vmuri de Muskotah tn bUtelii de 'Ia litru. 

din anul 1905 muskatotione1 . • 1-80 Cor. 
10 prf'ţ se jnţet~ ŞI btrttHa (sticla). 

BAutUTi spirtuoase. 
Rachiu de drojdii nou, hecto.. t 80 Cor. 

» » .. Yet.hiu • • 200 .. 
» de prune nou • • • 180 a 

» » »vechiu.. 200 » 
Cognac de 3 ani 7 J 1. butelie. 3 .. 

Pr'1Unle "L.lut a« tnţe! .. ge dupl he"'toliml C1I Uferarea d'ft 1'1'1'
f1iţi ~ cu ramburs. La don"'ţi IIfera Vid ~ rachiu ŞI la butelii. 
B .. toaie dau ÎBlj)f1lmut pe 6 ~"i., .re le tttmit indirapt 

f,anco la stap.. o~n Ş,lria. 

~------------------------Q 

~K~~~t)t~~~A"'~~4it~:t'.,~~-~~~ tJ·· 

~ Prima industrie de cazane din Ungaria de sud. l 

~ Szatmary Mihaly, tU'~~«"~;!!.m, : 
~ 8.c:::p~b.roI.U""&-U"~ ..... 1_ .... (~Vrop .. i." i 
.J; t. 'ir Adlol~ la tuno~inta 0& ~ 
(C ,V.' :.~.... '.I .. ~.' .. '\ ~.~'.'.'.. . ~-.;'t... public. ci I-teherul .med I t~ li~;::; ; .'A~ -<':c::;;" ~.:" ;..~ I ilie cazane l'am inolt CU 
:Q 't .. o_,~.~,.,--.,·,<~_.\",' Iilf'" el 
t~ ..-," ~~~'"<;>, _ . .:;. . ..::. .. ; ... ,_.;.~ ; um: maştnt, ... 
~ ~,~'~ .~,~!;.' ': ,,: .. '\:~ sunt m r.ta~ sA Slbsbc r.". 
\~ il->~~.:'~ ,," -~ ~,", .,l {'C K; ,.' ~ " ."~ t " ; J on-ce comandi. Pn-p· ~ 

~ C~~if~~;.~.~ţ~l~t .·r-.~_ =~?:;:.~ ~~ ~ 
~ ~ ~~C-- "~ ~ .. ~._._-"-_._·;;:~l ~~ :;~~: ~. 
fi]~ ~ !~~~~~!'~~~:f~~~~~~~~t!i 

~ 
• ------WiiitP'e_ 1; 

Johann' SpI·ler fabricant de -+-
cuptoare de lut. 

SibJu- N?Dyszehen. Neusfiffgasse 2. 
Atrage alenţianea on public, ca prime.t • 

pregatirea a ori-ce fel de 

cuptoare 
descărcare şi z:direa vetretat de fiert eu 
preţuri convenabile !fi pe lingi serviciu 
prompt şi co Dştun ţi08. 

Comaodele se eXS4"ntA imediat. 
a_. ___________ ~--____________ • 

• -.,tW)' __ .. & _______________ ..... 

-__ ~.;:. __ ~_ ......... _..iWr~.... .......... 
.. "'1' . . . ~ 

.r..~~~~~~~~~~~ 

" 

• Cea mal renumiti I 

fabrica 
..---:---

mare 
I • de mobile • 
I dln sudul Ungariei 

(VeracczJ. 

Pre~ăteşte mobi-
lele cele m~li m9--
derne 81 lux(}~e-
cu ~.returl fUMt6 
- muderate. -
Mare depodt de pI.ne 
ueelente, co ... eare. per-
dea;r fedturi Ioane fi De 
- m .... uti de c:uwa&. -

j 

• -7# 
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