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scrisori între V, Alexandri 
şi d-na Elena Cuza, 

De R. S. Dragnea. 

lJorespondenţa -poetului a fost strâl15ă .,î ;pu
t .tă de cătră d. Darie Chendi şi E. Oaroa-
111). Dar două acrisori al-e bardului dela Mir .. 
f rămaseră în fruntea colooţiei de ,,Poezii 
'dare ale RomâniJ.ol''' oore se vândul'ă în 

. {ttul az~luaui Elima Doamna, la 1886. Intâia 
, ,are e a lui V. Aloxandri .prin eare dărueşte 
~ ilo acostui Azil, iar a doua, un riWpuDB al 
finei Elona Cum.. Li·VOOll oooate la lumini 
; . o-.co.}eqiune de legi privitoare la ÎDJS1ru,oţia, 
1 s'au 'Puhlioe9.t toate act(jlo lprivitoare la in· 

.~;al'f'a acestui azii, d'llpă "Monitorul Oficid" 
:229 an. 1862, prin care se va arunca o nouă 

.. nă aSlrpra "p0;-hllui p~toluril()r". 'PrAin. -oare 
" vedea de cat a gonorooltate (lra stă;pamt su-

- I Boostui Întemeet{)r rul literaturei româneşti. 
, Wfl aeBa:stă ooIooţie vorboşte şi d. N. Iorga2) 

letDria Lit. Române~till. Pl'OOlml şi d. Titu 
)r~u3). 

ată' $Cri.soarea poow.hri: ') 

V. Alexandri: Scrisori 1. S(leocu, 1904. 
N. Jorg.a! Ist. Lit. Rom, in sec. al XIX, Cap. 111.: 
alitatea lui V. Alexandri" 1). 153. Văleru. 1009. 
Titu Maiorr.-sru: Critice ţ' 01. l.. rlP. 65-71. Ed. 

l'Va 1008. 
Fără lndoială că n'ILY{'.Il) pretentÎa de a le fj des-

o !it noi. Ci, cu publicarea lor am-urmărit o retipa... 
d(O oorece le are In fruDte, a devenit asthi f04lxte 

l , 

'. 

Arad, Joi, 5\18 Ianuarie 1912 

,Jn tr 'Uill şir de mal muJ. ţi aui m' a.ul 00lJi].)a t cu 
strânge-rea şi cooroonareapoozii1orpopula:ri din 
tările R{)'lllân~ti şi am parvenit a forma. o eo
llX~ţiuno intere:Jantă de baJade ÎBtornQ. de legende 
ş.i de diiilrit-e cântie(l imiprovi::lat.o de rpoporul r0.
mân in oarele sa.J.e d(l eufe-rjnţ-4 fl.8.U de t'ffl6lie, 
d~ c.lidel"(l Sa(Il de tn ări re. 

,.0 (p.arte din a~o1e pÎ,tre SOl1mpe aJe ooroano.i 
geniu1ui Românesc, au fost 8CQ900 ·la lu:.min~ ,i 
tra-d1WS in hmba Frall~1l5), Englesii6) şi Ger
mană1 ) Fiind 'Pret-utinde.nea ,bine primite, au d~
topt,at luarea a.m1l1te a oam-cnilof ereditiţi şi au 
oontr~buit a -al"8,g'O ~impatie mt'lri1..at.e a~U!pra na· 
ti'lmei ll'Oa.str~, u~tată şi pll..ră~M de -a-tâ.tes veacuri 
Ţt{l marginile Orientului. 

l1Gomp.'lectâ.nd acum, pe Nit mi-a fost prin :pu' 
tinţă.. co~ocţiunoa illeopu.tă şi a f$X\ os. să eon· 
trih1!(\ \ns~i geniului .lX1PornJ.ui in fol'08U.l Asi· 
lu:Jui de O'C'pii gă:siţi. ee voartl1 numelo Inălţimei 
Voa~tro, iau indră;snea.la II hă,ă.zi ac.estui a.,etă-

") BaUades .i ,bam. popUJalru de la Rou-
manie (rriDdp1tto~ da.nuhiennes) R~ueilli8 ('t traduits 
par V. Alex.andri • .A Ve{) W)c introductiin OIU' M. A. 
Ubldnl. Pad! 1855. E De.ntll Mit. 1~ pp. 

') funry Stanley: Rouman AntbololD er. S61e~ 
tioM of rouma.n pootry, a.nMeut and modern. He.rtCord 
tM6 (Unde 'S(' nublid Mioara. f.\t('. Obe-nw-C,i.ralMhi. 
J c .. p. VlII.) 

1) RQmaeulsche Volbpoes.le, 06~a.mmolt uu geor
dnît von V. Alexandri. Deutsch yon W. v •. Kotzebue. 
Berlin 1857. (['nile se publică: Yiori~ •• Toma AlhllOŞ. 
\lihu ('.opilu, etc .. Wf, Cb~ndi....oarea.l~i \. -o.) 
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Strada Deak Ferene Nr, 20 
Il\SERTIUNH .. f: 

K primelc la administraţie. 
Mulţămite pubJke fi loc 
dadU, costă fie(are ,ir 

liIO file r 1. 
Manuecripte nu ai inapc· 

la .. 

mint. manlJlfjoCTumJ meu de poe61j culese di'l.l sa
nul -pqpoluJui. 

"Ele curprind gla:surile intime, ale Mlfetuluj 
Bâu şi merită d(l a fi u.nit.a cu gla6urile de .recll

lloştintă şi de binoouvân l are, ce răsună inpre
jllruJ. D1Jlll~ui ln.ă.ltimei V08l.'!:tre. Ele sunt oopii.i 
Sl:ă.siti ai geniului rJ)mâllesc ~i prin urmare au 
dreptul ti ~ buoura:de imbrăt~area lnaJtei Pro
t.flr1ţri('~ a Âailului Elena. 

A:rn onoare 8 fi cu 001 maţ a.dâne respect 
ali InăJtjmei VOAAtre proa ploe&t şi Slllp1.UJ 

-i!erviwl' V. Alexandri. 

8 u e u r e şti, 3 O'etO'll1vrie 1862." 

IaU şi sensoa.rea })o.a.mnei Elena CULa, CaN 

s'a gră.bit a răspunde. poetuJlli. cum singudi 
srruna la început: 

Dtmlntll m-au, 

1,Ku ,,"Oi /lă intârti mai mult a ,'li IDU!lţumi 
pentru buna şi marinimoasa cuget aN! 00 aţi avut. 
A.m citit cu nnclţumirea ee ,oi să vă exprim, ~ri
eoaren. pri!n ,earo-i dodi<:aţi {lo.~plectll ediţjune 
Il poesiolor na.tionaJj cul«'lc d{\ Ni. Vă muJtumose 
ea ROŢllÎUli1 şi ba DOIa.mnă. 

.,Ca Româ-ri..ă.., <Jooi aţi alăturat numele me.u 
la aMa.~t~ ~u'Crare patriotid. la ~este cântiGe 
scăpate do niare. mulţămită \'\erioa:~lor voastre 
oorootări ,i eare aJute aminte buouriile, duxQrile, 
~toriil şi simtomintele Tăroi Fă.ră a ridica o('va 
din cara-etel"Ul naiv al ex<prooiunei populare aţi 
plăimădit cu o ra.ră feri>eioo formA acestor încercări 
intiotoaro. De acum inainte acesta foi rilapun
elite ale trecutului nostru, ~unt aşezate pe o ca.rt~ 
frulOOAs.ă. fi ori (·.i~t 00 W~etit aţi fi lapJlrt~a ~ 
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ÎIK;epe. ReaJizRfffi celor scrise pe hârtie, 
tk'ori·a pusă în prachcă, e lucrul de căpe· 
teniE'. Să sperăm, că. în practică va. fi tot 
atât de excelent, oa în lucrurile sale teore
tice. A a\"(ja -spiritul de cutezanţă, a realiza 
cu un metod bine cU{.,retat. fără şovăire, 
t.ot ('€ crooe că e bun, îm;eamnă a. a.vea 
$imţul de biruire. Solidarit.atea, modestia. 
in <-''''Oll1erţ are înţelea numai până la. un 
grad; - trocând poBt.e acest grad, suntem 
MI st.agnaţie ori chiar dooadenţă. Să nu fiu 
rău Int,f\Jf~. Nu pricep alaoeri riscate fără 
rc7.tOn, c.a,ri ar pfiricJita din temelii ~eză
mlt.ntul, nu e a se juca la mooa. de roulette, 
cum a fă~ut un director dela o societate 
ungureascA la î'nceputul activităţii sale ne
rea.sigurind contra grindinei. Numai Dum· 
neZElU l'a scă.pat de glonţ. Sau altă aocie
tart.e ungur&'l8!că, .stăpânăpf'8te milioane 
pe (,,·<1,re a nimicit-o total în două zile o 
ploaie de grindină. Deviza să fie; Solidt 

proc.aut şi eutezător. Şi să nu piardă din 
vedere unnăr.oa.relo: 1. Condiţiunef) prin. 
cipa.lă a d(>.~voltării sănătoase 0, ca afa.c,e
file de a.şjguraro să se întindă pe teritor 
eât mai maro. 2. Cât se poate de mulţi a
genţi looal'i şi principali. B. Să se ştie alege 
momf\ntul de rnasigurări obligătoare, -
(după quotA. ori cxcedenţă,) sau faculta
tive. Dela ac{'!a.s~, ca c,t3Je mai oompljcate 
('hcstiL dejJinde foari,a mult. 

• 
Staţia primă Ia. orga:ninaţie va. fi în

tiin ţare.a şi instruarea diferitelor agenturi. 
FfJ1a dintre oole mai important.e afaceri 
externe. Agenturi. respective agenţi bine 
aleşi sunt albinele, centrala e regina. Nici 
o ramură ('C~omicăj, oomerQÎa.iă niu se 
poat.e aşa bine &'3emăna cu familia a.lbine
lor. ea societ.atea de a8igun-e_ A roovira. a 
j'('j(wira şi iară.ş a movira, 

Fiind infiinţată Banca Generală de A-
. sigurare cu conoursul "Solidarităţei'\' aşa. 

dar a tuturor băncilor rO'IDâneşti şi infiin. 
ţarea ageni.uriJor principe.)e şi locale se va 
baza pe bă.ncile românoşti. Da.că va fi aşa, 

vi-se om"ino, Românii, 'nu VQr dOOlpl'9ţui nici-odatl 
de. Doine. Balade şi Liicl'ămio:are, numele poetu.l 
!tu care a. anmeat o stl'iluel.re atât de vie tstrpra 
literaturei naţion1lle. . 

"Ca Doarnă. vii mu1tiUlUl.i'JSC că aţi dat ca de
"ăVH1'Şită ipl'Oprietla1:{l rodul omIiplllrei VQ88tre de 
mai mulţi ani, }a A.eilul Elena. 00 am fondat JH'lU' 

tru pruneii găiliţi. Aeea:stă ru.cmre esUl o comoară 
adev.ârată pgni!1U bi-aţii mei micuţi adG:poetiţi, fi 
o prtmesc 'C'U roounoştinţă. 

. "Vomc ca ediţiunile 'O@ 8E1vor faca ei se vor 
vmdE' în folosw Al!!iluJui Elena ~ă fie <lemne de 
~iu!l poeti1:l al Românilor, Voi OO'mam.da dool 
din caro una odiiţune de lux, 'J)enru admira.torii 
f~oţilor poe7.lQi popula.re, .ooa1aJtă ooiţîune ti
p~rită cu cara'Ctere chiriilj(lo, fiind menită a. !m 

Vinde cu proţml 001 mai mic, va. &arvi a du~ tlân
tecile naţion.aJe ale României in l8ânulmUllţlJ.or; 
in sa·te, în Ill(J.nastiri de. unde le-aţi cules eupie
tat{>. 

,,Dar mai mllJlt în asiln:1 Elena acele poesii 
~ Y'Of pi'liStra, căci ele, puse pe m~ic~, vor \legâna 
tinerilo fiinte a.dJilposti'te în el. - Mkii <>Opila~ 
ai Asilulnci. meu le vor cânta, şi atun.ci V'a fi în· 
de-plinit 8.Oe1l gingaşe cugetare din scrisoarea 
V'Oastră de a dediea prundlor găsiţi din România 
aste ţ)O()';jii "pe c.ari le numiţi "Copii gMiţi ai ge.. 
ni111ui Româneoo." 

B u () U l' ~ şti. 10 Octomvrie lM2. 

Elen .. " 
Pooziile fin wpăl'ut astfcl: ~,Poo:r:ii populare 

ale rGmânilor", coordonate. Se vinde in folOSiUl 
Azilului Elena. Doamna. Bl$ureşti 1865J, L V'O

lmo de 416~. . •.. >:::.~. L ··i .. l .' .... :._ ..... 

- precum cred, că aşa va fi, aflu plantI] 
bun. Fio agent responsabil respsctiva ban
că .In~ă se pune întrebarea: Cine va ac
vira? Directorul băncii? Nu. Oficianţii? 
Dintre a.coştia se vor afla la unele bănci, 
cari V'or lucra cu pricepere, cu dragoste 
în intere.sul comun şi totodată personal. 

Vor fi în,Să şi de aceia. cari n'au incli
natie, sau cari i-ar ignora ocupaţiunea a
ooasta. tin sub demnita.te.a lor a se face 
- "Wie geht's". Cari sunt buni şi cari 
nu? Cine poate afla înai<nte? A numi pe 
câte unul dintre ei. 00 naşte invidia. Deci 
pe toţi, numai forurile competente să aibă 
grijă a. nu se. ivi o emulaţiuno 'n€$ănătoasă. 
Care cât poato. Propunen'la mea modestă 
e: Băncile - fie măcar mai m uIte intr' o 
localitate. - să primească cu resposabili
t.C1It..o conducerea agemiurei, toţi oficianţii, 
să .se ocupo cu roovirarea pe lângă jumă
t·ate do proviziune. Banoa Te-spectivă .să 
abzică de jumăJatfla cealaltă în favorul 
fondului, ('·are e a se cre ia. la Banca Gene
rală de Asigurare pentru t.oţi funcvonarii 
do b-ancă asigurîndu-le pensiune etc. Adică 
~~. (le ioa din cârea băncilor indatorirea a
OBa,,,ta şi să fiD înfiinţat un fond do pen
:3iune oomltI1 (regnicolar). Ideia acea.<;ba e 
realizabilă. După B;.m. Aoti,~aj; .,'Nimic 
nu e cu neputinţă!" Dacă aţi putut realiza 
.,oolidarit.atea" care E\9t.e dată de exemplu 
şi străinilor, veţi putea rBa.liza şi ao('R~ta . 
Ar fi o a.dovărată ~mire naţională. 

Unde nu sunt bă,ncL să fio însă.rcinaţi 
învăţătorii şi preoţii. 

Dar da>că, atât funcţiona,rîi do bancă, 
cAt şi tnvăţat-orii,pr~oţii,fift stH'~indinati 
ori nu se vor dovedi de apţi, fără scrupul 
trebuie înlocu.iţi cu alţii mai ageri, mai li
bf\ri de timp. Afacerea e aJacere. A're o 
ba.nc.ă ungurească. de agent general pe un 
fost sergoot-ma.lor de husari şi e unul din
tre {'ei mai buni functionari ai Băi. Iar alta 
a.ustriacă îl are de agent oăIătQr pe un fost 
comereant, oare cu un metod neimitabil 
lucrea.ză. DaJl: dela capul locului trebuie să 

In eolooţÎ1me.a de legi, 'P'OOllenită, se mai 
adaogă urmă.toar'('ile: 

~,TQt in aooootii. ~ă$) s'. imprimat şi oolec~ 
ţlUJD.e9. efo "Poog,ii :populare ale Românilor" co· 
oroonat.e ~i întoc.mitfl de :poetul român V. Alexan
dri şi pe oo:1'e le-a oferit Asilului încă din anul 
1862. RoprodU'<"e'ID dll1pă' "Monitorul Oficial" 
N r. 229 an. 186:&, soerÎ'sooroa dIci V, Alexandri 
cAtre Doamna Elena, şi ră.spunauJ. să.u către 
:poet. 

,yDomnu V. Alexandri ale clirui .scrieri patrio. 
1ioo şi· dramatice :au adus atâta strălucire a'ilupra 
ht-erarturei oontilTrl!pOrane a României, a dăruit 
în de:plinQ proprieta·t& a Asih1il.ui Elena., ool~ţiu
nOQ. sa de poosie populară. 

,;Se ştie ca ~uoces au avut Doinele ~i Lăcră
mioarole, Cliro s}a tradU1i~ în limbele IPrindpale 
ale Europei. cum şi Bdade:le. F..djţiunile a.oostor 
scrieri repede dfflfwute, d. V. Alexandri s'a ocu· 
pe.t B:{':1]1IU in urmă de Il oopleeta, Il 'rooaota acea
et.€ preţ,lDQiIlă cDlootiune de cântări naţionaIî şi IL 

ÎMunun·at patriotiea dsale lucraro oferind'o Mă
tiei s-aJ'9 Doarmnt>i. ca să se pUlhlice şi să .se va.nză 
in beneficiul Asi1uJlll de oopii găsiţi". 

.) Adecă tn anul 1862 d.nd 56 lnfiinţi a.cest azil ceea 
tereooe din llrmIHoa..re.a. oo])ie după 8A:-tuJ. de funda.
ti un-e " 

..A!!tă.zî Duminacl. la. 29 alo lunei Iuliu 1882 in zilele 
Mlinei Sale Alexandru Ion 1 .. Domnitorul Principate
lor Unite ei ale Mil.riei Sale Doamnei Elena s'a, pus 
piatra fundamentali a. mstitutului de ~oJJii gAsiti. 'le 
sub patronagiul lU.r. Sale Doa-rana numit Asll Elen .• Doaaaa.-. ete ... 

etil 
se îngrijea,'3că .societatea de cei mai bUl pr: 
gp.nţi, căci, dacă am Însărcinat pe cu 
şi y~dom, că lucrează puţin sau absoiui 
mic, nu putem a-i detrago însărcina 1r.h 
decât după 1-3 ani, fiindcă legăm i J\ 
speranţă de eL sau ne e teamă că d 1.( 
aceG,.'l, mai mult ya flb'ica, devenind! 11 

duşm::m. 
Agenturi Sl.mt a .se înfiinţa şi în co 

nek mi.xi('. chiar şi 8tdtine. Cu tot drcl 
Nici n'ar fi dE\'ltu1. numai t8ritorul ro mt 
nf'~C J~mtnI o bam"'ă., Gare cere viaţă, I pu 
o des1;;DJt.are grahnică, oa să ]e ajungă iad 
poat ă eoncura cu cele străine. cal 

Agenturi principale sunt a se Înfi Oe 
tot în dE"Cursul anului prim de activit • 
Sedi ul: Arad. Timişoara, Lugoj (nu ŞI 

pentru c~)m. Cara,ş-Severin). Orăştie cu 8~1 
mit-atele II unedoara şi Alba-inferio zlll 
Cluj, Braşov. Restul să cadă în sferâ ,for 
tralei. S'ar put-ea. diviza tot teritoru ca~ 
activitate în două părţi: Sub direcţill 
centralei Arde.alÎul, părţile ungurene şi 
na.tul cu o .':lubdire.cţiune în Arad.. .)3t 

măI 

Dvoa6tră aveţi puţini Dameni exp 
pe c-aricra. ac.east.a. Şi CRi cari sunt, 1 lele 
GIlngajaţi pe la diferite societăţi. Dee-şi ţin 
r&cţjunoa toat.ă silinţa a-i câştiga 180 NUl 

t.ă.ţii, fiindcă. Dvoa...~tră nu sunteţi in sil 
ţia aceea Iav-orabilă, ca să vă luptaţi f mâl 

contra fraţ.ilor. Societăţile la cari sunt /(loI. 
pectivii Hin gajaţ.i , îşi dau toată truda; lor: 

să-i rezerve pentru dânsole, ba mai ro elel. 
ii preferă, angajează noui, înfiinţează 1'0111 

gcnturi 100a1e cu ('.A)nc,ursul Români 
Toate însă curg in linişte. Şi 0C-.i maÎ1 ga,.., 
pentru pă,dure,oobâL ~~~~ptlT1 
coa:dă. - ! "'pOl 

Ce arme t..febuie folosite pentru conl pe . 

balansarea adivităţ.ii băncilor străine?· 
me cinstite .. cum Românu1ui i-6e CUI 0'(',(.1 

annele solidarităţii, ale simţului naţiol {"en, 
armole culturoi oonştiente. Armele al rni.1, 
t-Ba în primul rind să le poseadă cărtt mâll 
rimoo Th:oastră. 1\ u aşt.ept,,1.ţi dela PO[ {lo.iA. 
ca el să se apere de duşman. Poporul u I"om 

poaJe fi dus în ră.t,ăcire~ fiindcă ii lipt3't 
culLura. Fie intelC'oLillc1,lulla nivelu1 pret l 
ridicaţ.i poporul la mândria naţtonală. Tn 
steie. eu că·ciula în mână şi înaintea ,;mru 
riei Sale" de biet ecriitoraş_ E timpul ca t,ari 
umblaţi drept, cu fruntea în sus! Fat tre~ 
atent zilnic pc fie-oare la datorinţele ! z.iţi. 
faţă de sine Însuşi, faţă de naţiunea f,an 
Int.flligenţa, dela. unul până la altul, t TU] 

sentinela şi albina na.ţională t Să nu îl Iar 
in comuna Dvoast.ră un agent străin, f serj 
Da cei compet.enţi să nu ia act de ace, ei \' 
Înt.raro, Invăţaţi poporul, să nu creadă alee 
a.cela e 'alh~na, care strîngând de pe Ilo pari 
dtl)schise (intocmai ca Românul) prafu din 
mierea, tţJtodată e mijlocitorul rodirii ! 

lom! Nu! acela DU este albină... ne,a· 
. Am cet.it a.pelul din "Tovărăşia

H 

al se v 
sat, poporului. Eu îmi permit a mă am veri 
int.eligenţei Dvoastre. De ce? Pentru -
do când s'au luat măsurile de a se infu I 
o bancă românească, cu deadinsul m' 
int.eresat de efectul pornirei de mare aei 
litate, şi dintre cei cari conştienţi ,s'au 1. 

.nunta t ('.ă numai a,c010 vor asigura, nUl 

două persoa.ne inteligent.e aJIU aflat; id 1. Fl 
doua.. 1. COl 

. 
lncheindu-mi şirurile, 8cuzţi-mi ct 

z.anţa, cu carQ am perlract.at dif .. rit&le ie 
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191 Nu a.ru căulat a scrie essay, ci fn firul lor 
-le-am aşternut oa să aveţi material de me
, eJitare în a('este timpuri seci. Dacă .8e va 
OlJI prinde ceva bun, mi-am ajuns scopul. 

elu, Hepet, sunt departe de toate mişcările 
) u, 't' t t l)yoastră, am numal un sen .lmen pen IU 

L • 

. 
vemul nu va tolera disordini şi că dacă o
poziţia se va deda la diaordini de stradă 
arIllata îşi va face datoria. Opoziţia ia a
CO:3t ad\-ertisment drept ameninţare şi deo· 
camdată zi~'lrole se ră,sboiesc pe 'această 

Pag. S 

Episcopia greco·catoI~c~ 
ungurească. 

După cum află.m din ~iarele guverna-
te-mă, mentale, ministrul de culie, contele Ioan 

,n~ Dvoastră. Vă pricep şi-mi sunteţi dragi. 
n I \ .'. P 't ă " . I d: ce.aSl:a-l tot. romI, c . VOI mal ravem 
, d Jiu când în c[md. Vă doresc tot binele. 
:1 1 

." ' , ' ... ,... ~,", • ,"'I',J~)';'~if~~~:::.'1f7 Zieby a terminat deja lucrările preglUi-
Noul curent româneK. Sub titlul acesta "Eu- t.oare pentru înfiinţarea unei Episcopii gr.

s~u.dik Szazad", excelouta revistă a sooiologilor oatolice UiIlgUreşti. Factorii competenţi au 
un~(uri, publică în numărul ei din ·urmă, un ar· ~i pornit O mişcare printre greco-catolicii 

-_ .... --~= . ..;. .. _=._. ..==== .... === -~ ticol mai lung despre volumul diui Goga ,.,lnsem- protinşi wlguri şi după soeoteala potrivni-
ca .. niirile unui t·rccătar". Revii!ta ungurMMă fa.ce Ull cilor no§tri noua Episcopie s'ar compune 
reI Spre o,~ie1'1.t-at .. <~. Penh'u Iă· t al )i ., dl . r1" ,., '.l '1 " 

1 rezuma c~rţ.ll Ul ..wga, renUlireu luCI e prmCl- din a.prolipB 170 de parohii. Contingentul 
ro Inurirea cetitorilor noştri şi drept rils- paIe (uyizdJui A. C, Popovici!) cuprin~ in VOlU'!l covârşitor l'ar da parohiile rupte din Epis-. 
i, I puns Ia nenumăratele întrebări ce ni"se ş.i din toate aooote SOOilte concluzia. jUtlti'1 că prin copatul gr.-cat. rutoon şi anume: 93 de pa
ă i adresează zilnic, avizAm publicul că ivirea dlui Goga pe orizontul poliiooi româneşti rohii din diecez.a de MunkaCi7. 28 din cea 

. calomnia d .. lui Al. Vaida împotriva d-Iui Ull nou curent românesc se aşea.;ă in calea "proo- de Eperjea. Rostul de 4\Î de parohii s'ar 
l~lt Octavian Goga e spulberată pe deplin stei ]JQlitic,i de maghUlrizlJr(' a guvernelor feudale răpi Episeopatului greco-ca.tolic românesc 
Vl ~i d. Goga va primi cea mai splendidă ungureşti. Poetul Goga, .zice H'/.i:SZO.dik S.uiza.d, şi anume: 25 de parohii arhidieoezoi de 
~u Y cere o politică rom~neaacă intemeiată pe r.aţio- Alba-Iulia şi Fl'i.gă.rA.Q (nrotopopiatele din 
cu satisfa.cţie a omului curat. In câteva 1 . id 1 fI" • . """f v-nllmontu Tlg G ci re or ",t&t1stloe, lmpotl'llla Ciuc şi Murl'l.ş-Turda), 22 de parohii epar· 
'io zile, după hotărîrea juriului, vom in" sentimentalei politici de ,piinii a.<mm. A~tl1 nouo hiei de Oradea-more, iar 2 eparhii de 
(\ ,forma publicul lămurind definith' acest îndrumare o. lui Goga şi ti, generaţiei tinere a Ro· Gherla. 
rU caz celebru. miinilor, trebuie sJi slujt)!lscă ca un memento ~ Un· La gruparea de pânA acuma s'au at.a-
;111 '" gurilor, oăci, până când Tiaza 6ugr1lDlll pa!r'tid,l1 şa.t, însă, totuş numai pat'ro parohii de 
ŞI România se inarmează contra Rusiei? Ziarul naţional român .f}i umbLă să -t',âştige pe un Man,gra sub păstoriroo bioSericei române.'Şti gr.-cat . 

.)3tambul" publi:că după "La Presse associee" U'l'- şi alţi renega ţi de :soiul lui, din eparh1a de Oradoo-mare. Intre aceste 
mătoarea telegramă din 13uCUl'oşti DM Alte stiirlzt, ea e-n,J.et sick die Ze-it la loc de frunte parohia Macăului, asupra 

lrp "In marile. poriuri de pe Dună'T'e se simte efec- Und neue.s Libcn bliiht aus den Ruinen. cărei ziarul nostru a atras de mult atenţia 
. Itele ră.sboiului (italo.tU1·C); marile falimente .ge Rooeruliunea revistei ungureşti, afarII de unele cOns.ist01'Ului orlLdant denunţând uneltirile 
-şi ţin la1/f, iar nemulţ.ămit'e.a creşte me·reu la Ru.~- mici inexactităţ.i, rodii Îo..'l.Tte bine întreagd mif1. capelanul'ui renegat din localitate. 
30 c1.uk, Brăila) Ga~at1', 'unde afacerile stau pe loc. carea por-nită în ziarul nostru, incit ea poate servi Suntem oonvulşi că forurile nOWS'tlre 
si; Pc dc altă prrrte, prăpastia dint·re RUs1{l şi Ro- de oritntiire şi unor români cari ooaroli sii facă pro- bisericeşti unnăre,sc cu tI"\:'zvie primejdia, 
~ f mâni,a se sapă to! mai acuinc în urma sforţărilor ces de intenţii 00'1 cărui rînd publicat in Tribuna. hotărîte a i-se opune cu toată energia izvo. 
It /ăoule de Rusi.a ca să obţină tre.cerea Dardanele- • ... rîUi din conştiinţa drepturilor lor coosti-
a,' lor: dad! flota ru,~ a7' obtine această libertate, Noi ,i ungurii. "Bud!llpooti Hir1<L'P" intr'ull Qt. tuţionale. Ştiu prea bine aceste foruri că 
In elementul slav balw7!1-c ar câşt~ga O aşa forţă, că timl publicat o.etiizi suh titlul "Goga şi V fJid<J,", Episcopia greco-catolicl'i ungur~..ă e me
ză I'omâni-i lJopor mic, ar f'i 'îniI.buşiţi. dUipăcc,fa.ce\ un rezumat mai mult sau mai puţin uită! să zădărniee...1ocă pentru totdeauna 
ni Deoarece raporlu,rile dinrre România şi Bul· oxact el frăruântărilor noa;atre din anul acesta. redeşteptaroo color 170 de comune rutene 
'l1 garia &un-t eU&Jiv de cord1·.ale pentru mmnent /Se scoate nişte ooncluzii cari sunt Ml"lQotoristi~ pe!}_ şi româneşti. absorbindu-le şi sub raportul 
.L~ptm.e tntrebarea conlra cui se 'tna;rmeau't România, tru cinismul acestei gQzete. Cicli:: legii, după ce sub raportul social au fost 

i "'porindu':,i cu 30 de milioa.ne bwigc.tul de ră,~boi năpădite d(> valul mediului unguresc co-
t)Toate aceste (conflictul dintre .,Tribuna" ,i 

,n! pe 19J:e, dacă nu contra. Rus.iei? Ro • lH) .X)(· t' d' l' . JC R \·ârf.<itor. " manu aratA <lH o1ll a Itu mea pa ItIe. a o- 'f 

?, Se pune îmirebana mai cu~seam.ă ce sens ,,,re mânilol' din Ungaria se .. pregăteşte o sehimba.re. Dooă însă oouducălt-arii înstrăinaţi ai 
Ul t:r('.'(E1'('{J, u.nei flotik militw'c pe P,-u.t, fluviu dl? In locul pun-ct<JJui de vooere :dgid, eep.aratist ji nenorodtuluÎ norod rutoon DU mai pot a
OI {"ooiieră rUB(J-1'omtÎnă pe o lungl:me de :VJO de nu Rl'areori ircdontist, 00 va ridioa ideia cA pre- vea conştiinţa. crimei naţiona.le ce s~vâr
al rhi1.ometri Şi: transformare,a in port de răsboi j'O- tantii!,", R(Jlllthlilor trebuie coborîte pe un teren, şooc în fat.a istoriei li'ieându-şi turma pra
tt mân a portului Com;lan(a la Ma7'Cft lI~eagrăJ u.nde pe temeiul căruia e po.'iibil/i o inţelegere pa.cinicl dă duşmanilor, (',onducătorii noştri ,sunt 
O[ flola rtu:ă a operat de curind în nasul autorităţilor Ou factorii politieei ungu;z-eşti". cu aUH: mai mult luminaţi de simţul fata· 
u r"omâneşti Mndagii ('ari sunt foarle eomcnta,te". Ai' . leI' rl's.plmd<>ri "'" au inaintea noamului ~ 

lrmaţla aoous.t.a şi-o &OOat.e B, H. numai din ti ,,'-'" ~ V' 

s't '" a:prin"Q. ei fantezie patrriotică, căci tocmai oonflîc. a lui Dumnezeu şi·şi dau prea. bine ,se.anla. 
~t Luptele constituţionale in România. tul Jintre "Tribuna" şi "RomânuJ" dovedeş~ cii că în 8ufll,tu1credincioşilor lor din Să.cui
r. Tn viata politică a României SE', anunţă poporului române&C, ~mHitnţele dQ desă.vrtrşită me şi C ngllriffie pâlpăie m('ă cu putere 
"lmari furtuni. După domonst.raţ.ia parlameu_ de,.robire nuţ.ională tocmai ~t.ăzi sunt mai mult c.onştiinţa lor româneasd .. Cine a văzut. 
~ t.ară prin dfpll'nerea a 52 de mandate a în- aocentu ate. Mi;;.carea ziarului nostru pentru o mai o singură dată măcar umezi de fericire 0-

ai tregE'i opoziţii din Cameră şi Senat, opo- seri'Oasă organiu'l'e a rindurilor român~.i) ten. ehii fraţilor noştri din Ciue la auzul graiu-
l z.iţia i€'se a,eum în stradă spre a lumina dinţ.a scriitmilor grupaţi in juml .Qe.estui ziar de lui românesc şi cine a putut să-i admire 

1 fiara in Intruniri publice. Prima mare în- Il duce la dfl8ăTâr-şită biruinţă cultura naţiona.lă cum în ciuda limbei etrăine pe care o vor· 
, t runire a opoziţiei aliate va 'a.vea loc la 8 aijupl'~ tutnror românilor dQla Doi, 00 sunt, da{':l!. 1)(1&c ei şi ..... =m păstrat genuină comoara de 
LI Ianuarie in Bllcure-şti. Ziarele opoziţiei nu puncte de ,"were rigide, &Oparatiste şi nu an. obic..;iuri rom:ln eşti , luptând cu Îndărăt,ni
f scrlu că întrunirea a.ceast.a prin proporţiile reuri iredent.iate, Cum a'ar apune in stil hirlapian. eie împotriva obiceiurilor străine, s'a COD

" ei va. fi ce\"a ne mai văzut in ţară. Mii de )lângăierile ziarului unguresc, sunt, deci, ah- vins că ei formează Durnai o ramură a·. 
ă· alegători din t.oato· oraşele şi-au anunţat solut neîntemeiate. Dimpotrivă. De acum incolo rnorţită ii st.f'jamlui nostru naţional şi că 
o participarea. In fiecre zi sosesc naui liste să 00 aştepte B. H. la o mai aprigA rezistenţă din O protydgandă. cumint.e şi statornică poate 
II din toate judeţele. partea noastră. Adevărata ~uptă acum ae va in. să ni-i mânt.uiască din vre-me, până. ce n'au 
t Pe de 'altă parte niei guvernul nu stă OO~. di..;părut pe.n{,ru vocie in marE-a duşmană. 
ne,activ. Ziarele guvernamentale scriu oă Ziarele unguref;lti îşi dau şi ele seamă 

,! se vor convoca întruniri pe judeţe. Ele ad- ='=- Qj:l realitate şi - cr6dincioase tactioei lor 
1 vertîzează în acslaş timp opoziţia că gu- t.m.diţionale - iIl6inu~ de pe aoum foruri-
1 &6 .,..----"- __ ~""-", .... ",--,"",,,,-~~...--".-~~ ~---_....--___ .... _-.-~-_ -..--_ ... _._ ...... '4""1114_._ .... _ .. _____ & _________ _ 
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CROITOI. 'ERTau DOMNI. 
Furllisorul curtii C81·· reBal1 şi C81111.,11.1. 

Matlzin da haina 
plnfra bArbati, copii ,i fefite 

4I!9r' ARAD ~ 
Costume: frack, Smoking. Rendigol ,i Sagnd gata sau croite dupA mllur~ firi obiecţiune, admirabil lucrate. 

\ 
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., , -' . f t" . laboratori ai Sămă-1 pentru eangeroaseI.e evenimente din 1907, singlll'i 
lur no~.""! re bisericeşti, că ar z.~dărlllcl pnn c~relault!~~t gcrclupuţ~ ;:'0 ~llo~"""'~te reviste ~u pri. soldaţii dela Stăne.şti 8ă ispăŞ1)3.llcă vân:tul de n~· 

. ,. d' hi 1:1 n~tor UI. o ser..., ti ""'''"'' .' b' . • t . il'" teroare dtdclphnară ormţa paro ona?r "iN,') 110 atitudinoa autorizat-il& nO-?t::l, deşl oon- Unle porlllt asupra Ln regel ţ rt 

de a se inregimenta la contemplata EP1~: ţin -purul adevăr, nu se:vesc: spre nICI o laudă ur~ Corespondent. 
t'opie ungurească. In faţa. acestor preludhl zhor~l<>r oalD,mni~i. E tnt~tă oo~~ata~aa ,;al = .-= 
de perfidIe n0Îmblânzită ne dăm seama de4 ~ti oanl enl, vO,llld să (hstrUJgI1 "Tr.l na

1te 
n. ~ =-_. ~= -= 

• • .., A f' făcut altceva decat l:Ul d~t~t.a tot mal mu lum 
Plin de 'SItuaţIa, dlhcllA in care vor 1 puse . .. - . l' S't t' IOt'ta"" .. . h f il patll 1ll ]UIU'l 01, , 1 ua la po 1 1 din partea rnăntulm conte ZIC Y orur e In istoria noastră culturalJi de lll-ufel m.~l avom • 
noastre. :\ V(\In însă sporanţă, că precum aoomenOll rozuri. Nu VOiAlt Oil'l'8 r~~rmaţll aă ne 
in trecut aşa şi in viitor 0113 se vor lăsa că- ,abată dela voehlli credinţă, s~ ne ?îJ.ŞtIge pe.pa.rw~ 
~' .'. . .' ".' lor pent.ru ca sii ne de.-waţ.\onah.zem ou tImpul . 

lauzite numal de acele prmclpu \OŞlllC ne· M."l~ 1 d . Q'OU fomit ne-au a.Ju.s insii , . . "r' CI' . 1 lJ oooe il, e carI ., .. 
biruite. CU carI Inocenţm lt.1CU~ am.a ~- cel mal mu!'e binO- Tipiîrind ...:ărţi în limba romÎl-
butic să lumineze bezna dm vlata blserl- nilasc.ă, ei au făcut (~.a poporul nOl:!trll ai se 0011-

('e.i noastre groco·catolice. vingl! eumcll .,i limba românească se p?ate 8Or~e 
. . lum-uri ...cinte au fAcut ca poporul să ţIe cu atât 

Se anunţă vTemun gre~e pentru b13e- Olai mult la limba lui, pe care vÎul.zătorii de su
rica noastră. I-se sapă chIar mormâ.ntu! flew omene.ş-ti roi..au B.ă 10-0 riipeas<:ă. 
tn cadrele "autonomiei catolice", dar tre- Rilspâncliud o ca,lomn.ie autorizaţii noştri urau 
buie ~ă fim tari şi hotMiţi oa. nu noi să fA?Ut altoovOl d~t să d~tep.te inter~ul ~ p~l~:m' 
'ăd A t mormâ.nt chiar trebuind lUI fată de ,un ,uar, ~e.lu~tă cu atata J~arJIZ'e 

c< em m aces, pentT1l realual'ea A6ptraţlululor noo..stre naţIOnale. 
să luăm hotărîre ~upr~m~ de·a ne Înd~ Şi au m.ai fAcu~ oova: Au reuşit d se arate în faţa 
părta c'tm 5alt mal hotăntor dela ma.rgl· lu.mei aşa cum sunt, cu patimile lor, cu micimea 
nile- lui... l<>r de suflet, fără aureola, pe care gândul unul 

. neam întreg o pueese in jurul netrebnic.ei lor 
-=~---------.,...==-~- frunţi. Şi era timpul 6ă se varlii odată că. sub 

, Scrisori din Bucureşti. 
Urmările actualelor frământări. - In ArdeaJ ,i 
in regat. - Diferite păreri. - Scriitorii ti COD' 

flictuJ. - Un act de dreptate. 

Bucw6ştl, 2 Ianuarie. 

Vorbind despre cele ce .ge petrec 10. noi în .~f· 
deal. cei mai mulţi nu văd dooât relele, pe cari le 
a.d.uCe lupta, care, pornită din ambiţia pereon~lă 
a unui om cu puţin simţ de răspundore, a angaJ.'lt 
in decwrE de un an atâlO9. forţe. Şi, cu toate :lOO:ttoa 

n'au dBpJină dreptate :wei cari v/ld numai rlnl. 
E drept că se pierde atâta energie inwdal'. Nu 
C8te mai puţin adevAra:t însă cII aceste fl'iimân
tări au avut ~i u:rmările lor bune, de cari ar trebui 
~ii ţinem ooama. 

Ele au f~ou.t .'Il! dispară a.patia, ue oopl"Însase 
wilctele. Au făcu't ca mulţimea eă .se interesere 
mai mult dil ch.estia naţională, să ceteascll ziarele 
şi să CU11tC a afla ooevărul. Frăm.ântările aoeste, 
interne au făcut 8ă dispară nep4sa!r-ea, care cu:prin-
5('.se şi o parte a. tineretului nostru. Calomnia rls-. 
pimdidl de slujitori.i ei a sddit ce e drept în unele 
~uf1ete nooumerirea, a făcut însă ce. ooi nedum~ 
Tiţi să ia ziarele şi să oaute a se oonvinge despr6 
:l{tevărul ~au minciuna .,fruntaşilor dintâi". Aici 
in :rogat erau atâţia ardeleni eari uitaseră eu totlil 
de cei lii~aţi acasă. Zgomotul luptei i-a făcut să'şi 
atlu{\ă aminte de indatoririle lot'. Luând partea u
nora, Bau a altora din beligeyanţi, ei au început 
să ceteaseă ziarele Il.l'delene., elutilnd să se in.for, 
nl€'W e..uct despre cele ce fI8 petrec aca..-s.ă. 

Şi cu bucmie COMutăm că marea majoritate Il 
ardelenilor, cât şi a fraţilor din regat es~ azi pc 
deplin edificatii a,"Iupra roatului calomniei. Scrii
torii au dat prin atitudinea lor ooa. mai frumoasă 
lceţie acelora, cari credeau ~ dela înălţimea. oficia. 
Iltăţii lor, li-ee perrui~ orice. Deslll'oa aOOMta se 
VOI!' fi eooviM aut<>rÎ.J;aţii aradani ou oowa sir
bătoriloT Crîi.dunului. Pe când la "Tribuna') A.U 

trimis cu plăcer('l contribuţia lor, pe atunoi la !l.p~ 
lu] "Românului" sau nu au rbpna. sa au brimoe 
apelul îndărăt, cu obeerv~: ,.& respjn~ cu 
indignare'). CalOll1niatol'.ii voz a~ de altffll in 
t'l1!l'înd şi A1te sU11>l'u,e. ' 

'" 
Scriitorii grupaţi in jurul dif~riterOl' re"isle 

au înfierat de altfel in mai multe ll'înduri fellli 
cum autorizaţii ardeleni voiau să induc« lumea. in 
eroare. Destul să amintim cele scrise in "N<m.a 
Rm-istă RomiLnă" şi revista ,,Ramu:ri" în jurul 

cr6Ilgi1e de brad tro.zneşte putregaiul. Un proverb 
românesc zice: Zgihie'J puţin pe Rus şi vci da de 
ursul Aălba~. Astăzi putem intoarce acest pro
vmb: Zgâria'l pe .autorizatul român şi vei da de 
spiritul pornit spre di.strugere, de duşma.nul lu
minei. de omul interesat. de calomniator. 

Obse:rvă.rile acestea .tlWlt de altfel auzite dela 
un distins b?i:rbat de li-~e ardelean, OaM a lu~t 
parte la multe acte din trecutul mai .apropiat, 

- "E de mirare, spunea al, cu1ll la Ull popor 
de patru milioa.n..e nu se găseşte un spirit mai ho
tArit, mai gata de jertfă pel"S01l.all. Orice IQvitură 
00 primeşte in tăcere, .sau .se roărginea.o toate la 
protestul prin presd, protest rue cărui urmări le 
u-age de regulă r-edact<>ruJ !responsabil al zin.ruIui. 

.,Este o apatie de nesuferit la un popor, care 
i'n trecutul lui Il dat dovezi că ştie plăti după cu
viinţă binele, oa, şi răul. Par'():a BU'Iltt;t tliturul din 
Ulrmlt pentru acest popor. Un servillim di:sgustă
tor su.~ 00 şi jos, (1 tea.mă de orice umbră, o grije 
atupid4 de a. nu supăra pe nimanee.. Şi doar 8.ve!ll 
atâtea 6X6lllple la alte popoare, a. căror situaţie este 
identică. Până ~i evreii, oei mai matarialişti oa
meni, cei ma..i umiliţi dintre papoare, cei lllai siu· 
garnid - şi, in anumite ţări, dau frumoase ex.6Ia
plo de tărie gu:fletoo.scă.. ~ oi ne mărginim cu gin· 
dul aă apa trece, pietrile ră:ruân. 

"De aceia ar trebui sitndna te cele ma i înain· 
tate idoi in mijlocul ~"tuj popor. Trebuie zgu· 
duit prin oe>a, trebuie SC()S din staroa .asta de trai 
vilgetati-v şi tI-bua făcut <Să 00 mifl.te. Dacă aotUll
lele fl'i1m.ânt.ări au oontribuit cât de puţin la a..ooa
&ta, n' am avea mai Ull C\l'vân.t de protesta.re". ,. 

l;li, uite, o ve1lte a umplu.t de bu.on.rie sufletele 
tuturor acel:ol'a cari inMt~ii după mepate. 1 n 
urma propunerei dlui N. Filipe8Cu, ministru de 
rit&boi, M. S. Regele a. semnat decretul pentru gra-
ţier-oa ooldaţilor, cari fuwse.ră -condamnaţi pe 

vi.aţă in urma evenimentelor petrecute CU ooa.zia 
r'-sooalell1r la. Stănoşti, 'I1ll:Cle ţlranii au. ucÎe pe 
locotenetl tu} Ni ţ.u.les.cu. 

Presa ş.i opin.ia. publică a primit eu sa.tisfacţia 
această. "tire. Voinicii flăcăi, cari, ~ din neg-li
g«lţă fI'au fleut vino\'IQ.ţi, \"OI' putea a.cum să se 
în.:toe..rci la vetrele lor, ta cei cari de atâta voreme 
ii plâng ea pe morţi. 

~,G9Stul d.lui Filipooeu, 8Crie un ziar a fom 
nil gest frumos, iM' ootul· M. S. Regelui' un act 
de drept&te. 1)." sigUll' vina aoldatilor dela Stăn~ti 
a f~t mare. D:al' era O nedreptate ea, dupl1c:e lm
n~tJ.a se f0'3tl&e asupra tutu:ror oalo! l1!rmlr j ţi 
t 

A.rad, 17 Ianuarie. 

j .. zi .se iTllpliti~c doi ani de zile de când 
contele jihucn-H edc1'vQ.ry ne fost numit mi· 
nLstru-pre.şedintc. Data aceMta coincide 
cu expirarea armistiţiului încheiat Întra 
guvern şi partidele obstrucţioniste. In şe
dinţa de iori, anume, a fost vDtat şi buge
tul ministerului de finanţe şi {Lstfel, cu vo
t.area proi.e.ctului de buget pe 1912, parti
dele opoziţioniste îşi re.câştigă deplina li· 
bertate de acţiune. 

In cursul acestor doi ani guvernul con· 
tolui Khuen-H edcrva1'Y, de.~i se poate ,spri- ' 
jini pe o majoritate sdrobitoare, în afară 
de câ,tevu proiecte do legi Ilcînsemnate n'a 
putut să obţie dela Cameră decât vDtarea 
bugetului, dar şi a-c&asră votare numai în 
urma unui comprDrn.is. 

Azi, situaţia a redevenit cea veche, Ar
mistiţiu! închei.at la 8 N oenwrie nu mai 
are valoare şi cele dOLIă partide opoziţio
niste au COllVen}t aSl!pra necooităţii de·a 
continua ob.3tnwţia împotriv-a. reformolor 
militare. ' 

In vrsrnHe din urmă, presa. guyerna
melltJală publica,se în repeţite rînduri in
formaţii vădit tendenţioase, in cari se spu· 
nea că fracţiunea indepe-ndistă de sub şe· 
fia lui hossuth e hotărîtă să se retragă din, 
luptă şi să nu mai sprijinească fraG\lunea ;;.
]ustohiBtă în năzuinţeJe eî de 8 impltlde'C\iI-.: 
votarea refolnlelof militare chiar şi prin 
obstrucţio tohnică. A-c.(\ste informaţii au 
fost mai mult expresia dorinţei cercurilor ' 
guvernamootale de-a vedea fracţiunea ju· 
sUti.stă izolată, - decât relatarea unor . 
fapte pozitive şi reale. 

Guye.rnul va avea, deci. să reia. lupta 
cu obstrucţia parlamontară eu aceleaşi 
n-oînsemnate sorţi de izbândă cu c:ari o 
purtase anul :trecut. I11 Cameră. deoc.am
dată se vor discut.a câteva proiede de lege 
aJe ministrului de justiţie şi proiectul de 
lege de.spre a,·propriaţie. caro în şedinţa de 
ieri s'a dClJ c{)misiei financia.ro. 

Consfătuirea kossutbiştilor.. • 

Şefii partiduLui kOS8uthi~~t au tinut im-i, ;''11 
lotu.inţa lui K ossuth, o consfătuire în care, consta· 
tând ro a1"mi..~titiul e expirat, au declarat că par· 
tidul kossulhi-st n'a.re motive să rem:nă asu.pra ho
tări.rii sale dera combate reformele militare ru 
toate mijloo..cele parlamentare sau de-a desface 
aliantaincheiată cu justhiştii. 

Consfltuirea justhiştilor. 

Partidul justhist a ţinut 8af'.a:ră o conferenţA 
sub preşidentia oonwlui Batthyanyi în care Il I 

hotărît să nu ob3truÎez.e P'l'oiectul de apropriaţio, 
ci el'şi rez(>.fve forţele pentru enmbaJterea reior· 
melo:r militaire. 

~. -~ . 

, 
-

ToalofQn Nr. "'6J". .Ji;;-J ... ~ laro magazin de trasuri noni şi folosite. 
Kardos Oyula, :~ .'ial .. fLIJI 

j ..:.~ 
Pregllesc Jucruri de fierar, rotar, ,elar. de lustruit 

._ ~n~~~ şi oricr reparArI de branşa aceasta, cu preturile cele 
cea mal mare 'abrlci.' de trilurf sudungarl. 11:"'/:''' . ' mai moderate - Prftcurtnt gratis şi franco_ - Tot 

TetnesvAr-OyarvAros, ~\(]9 ~ -' . aici se pot cApita obnibuse pentru 6 persoanE.>, cară 
H4rolnkb·".y.ui; 1 ....... (C __ proprie,. /Ilnebrt, felurite drute »Iandanerr cu preturi moderate, 
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18 Ianuarie n. 1912 

Oemista Banului. 

"Neue Fr. PI'f~'SO" ()Bte inf"rrnată eli 'l'omra-
1I4eS, B,mnl Croati~i, Il I1!'ezi'ntat. 1tfaj. Sah' domi
tli-i. p-o mutiv ('il alogoril0 nu i-au dat majol'itat.~a 
în diDtă. Maj. Sa n'a primit deocatUfi,~tă oomi:;ia, 
amânîmdu'şi hoti'ilrîrea până dttpiî deplina însă

. oJlrD?iro a oonţ,elui Khu.en-lIe.dervary, t-!pre a pu
_ ccr<l avizul ministrulni-prel,;edinte uugar. [n 
08ereuir ile bine illfol'lIlatoe :se crede că demi.:;ia v,~ 

fi primită. Urmaşul lni Toma.st.cs va fi Ohavrak> 
utualul loeţiitor al Banului. 

Prin. autugmf rogal, -el iet.a Croaţioei a foot OO!l

vooată pe ziua de 7 Februarie n. 

Şedinţa camerei. 

In şeJinţa de azi s'au discutat şi votat mai 
multe proiecte de logi prezint<1Le de ministrul de 
f~te. • 

In şedinţa de mâne 00 va Înoope dllicutia apt'i)
!Jttiaţiei. 

Sel bările "României June". 
Viena, 15 I.,'lInU'arie. 

:[n presa~a Anului Il:m. au. în~eput .ser- I 
nănle orgaruzaJe cu pnleJul JubIleulm de 
40 de alli al ,.Homâ-niei June". 

Serbările s'au inaU~'llmt cu o serată" de 
\;uIloştinţă în sala Hio(l11of. Numărul celor 
:'looiţi la serbări era atflt de mare încât au i 

trobuit să ocupe şi alte odăi lăturalnice. f 
Au Mi",t~\t din Viena duii Dr. Cinrau 

general Lupu, Dt'. Lazăr Popovici, Dr. Cu'
J .. arescu şi d. şi dna Gramat.ovici. 

'DinCngaria au luat parte dIlii dopu
~aţi .M ihali, \i<lida şi Pop, apoi d. Goldiş şi I 

tînii Bredi'ccanu, Morariu, MeştJer, Grop
şUll şi Albu, unii dintre dânşii cu {a;mi
fiile. 

Din Bucovina a asistat deputatul Ou
nitil. 

Din România au venit redorul univer
~ităţii din laşi d. Bogdan şi dna Smam cu 
cromnişoara. 

Serata a avut şi vizita a doui oaspeţi 
iluştri, dnii Mayor Luebke din Viena şi Vr
_ am Jarnik din Praga. 

Au fost apDÎ reprezOTItat~ societăţile 
itudenţ('.~ti "Petru Maior" din Budapesta, 
"Junimea" şi "Dacia" din Cernăuţi, "Car
ll1en Sylva" din Gnlf şi "Coneordia" din 
VÎBna. 

Studentul Voiutschi, preşedintele '"Ho
mâniei June" şi studentul Marmeliuc, au 
.inut discursuri de bună-venire. 

Profc-sorul J amik, vorbind intr'o cu
rată limbă românească, pe alocuri popu
lară şi arhajcă, arată dragostea sa pentru 
limba românească şi povesteşte împreju
rările în cari a ajuns s'o 'cunoască, s'o iu-
bească şi s'o sţu<iieze. ' 

Oratorul a fost aplaudat cu mult en
l;m·jasm. 

Dna Smara a ţinut un dÎJ3curs entuzi~,gt 
arii bînd bucuria Românilor de pretutin
~"ni \',3ri pot să se înUllnească şi să se sa
l'lte în mm10,]e aceluiaş ideal: nu numai o 
.,Horn[wio jună." ci şi una marB. 

mobil. de 
lipsi la: 

.. TRIBUNA" 

Arti\itul Băilii <1 decl,1ma:t poezia. dnei 
Smara "La revedere". 

Miezul nop,ci a fost salutat prin ctm
tocul "Pe-al nm:tnt steag e scris unire" şi 
di:;curslll ului Hoza'nu şi acnla al preot.ului 
Ciobanu . 

Pdrl'cerea (~ll tot.ul 0onlia,lrt a Gur<lit 
până târziu. 

Dumineetl d;imiI1icaţa s'a oficiat un 
"Tedmmn" la capela romhnrt, unde s'a ce
lebt'at şi un requlelTl pentru sufletul mem
brilor J U[) LllWî, morţi in decursul celor 40 
de ani de cxistenţii, pomenindll-li-so nu. 
melc cu respect şi pidate. 

S'a di.stins ('u ac('st prilej corul capdei 
şi în 8pc'cial quadetul Măl'cuş, Crişan, Io
nel IVidule.scu şi Poposcu. 

Şedinta din sala senatului. 

După. sel''Viciul divin a avut loc o şe
dinţă În ,sala spnatului. 

Sunt. .pr8l'jenţi afa.ră de acei cari au luat 
parte la serat.a de cunoştinţă, ministrul 
ROll1eÎ-niei la Viena, d. 1bvrocordat, srcre. 
turul do legaţie d. Ca,1'1', vice-primarul Por
zor, rrdorn 1 universittlţii Hodlich şi profe. 
.sorii Luchvig şi Swoboda. 

Studontul Voiutschi, preşedintele ,.Ro· 
mâ.niei June" face isto rieul soc iotă t ii şi 
propll'fle apoi prC'zifkmţia de onoare dlui 
Dr. Ciurcu, membru fondator core a făcut 
patie din primul comitet aJ societăţii. 

Propunerea. e primită cu aplauze fur
tunO;l",e. 

D. Ciurcu mulţumeşte emoţionat şi 
comploetează istoricul societăţii, tenni
nfmd cu cuvintele' "Fiţi uniţi, fiţi cinsUţi, 
fiţi vr8(h11('i". 

Rootorul universităţii din Iaşi d. Bog
dan a.duce omagii tmpiiratului Franz 10. 
.sef şi regelui Carol prot.edorii cultureÎ. 

Ţine apoi o eonfcrinţă Întitulată ,,~Ic
di-cina poporu~ui". 

Profesorul J arnik a ţinut o conferinţă 
doopre "Evoluţia limbei rom{tne şi impor
tanţa ei", - pe care a terminat-o îndem
nând ,să se păstreze virginitatea limbei În
trebui1nţftndu-se expresii populare. 

Profesorul Meyer L1(rbke a ţinut o COTI

ferinţă despre "Naţional~smul ca ideal". 
S'au ţinut a.poi discursuri ocazionale 

de căhă delegaţii societăţilor. 

Studentul Eugen Biunu vorhe.şte în nu
mele tinerimei din Cluj făcând aluzie la 
durerile de ac.a.să. 

Au fost reprez(\ntaţi şi ministetul in.
o 

strucţiuneÎ au.striac precum şi societate.a 
romanişblor din Viena, al cărei reprezen. 
tant a ţinut un discurs ocazionaL 

• 
Trebuie remarcat că a fost un entu

ziasm indescripbbil şi deplină cordialitate, 
în tot cursu 1 acestor .serbări. 
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Cronică Iifarari. 

Cum s' a stricat limba ro
mânească 7. 

De Dr. Al. TăIă,eseu. 

(Urmare.) 

Zif 

Jelea, jale, (a joJj). Sunt <'llvinte gJave cari 
.~l1'Ilă foarte frumos, deşi t<.tt atât rie trist, pc ro
mânl'Şt{~; Il. fnr:trlat verb intl'an~it.iy, doci a intrat 
a(Emc în '~11fIctul MDlÎlnuJui. D. I.ahovary nu cu
noaşte fiu!1f'tul românului dacă erecie <'1\ .,doliul" 
poate înkcui jd{·a. ZiC{'ID "port doliu", adecă 
haine do d(tliu. un 1 u.e ru llt:l;x'rficial, }10 când 
,.pnrt jr'!pa" f~te ('gal cu eernir('a sufletului. Do
linJ a ,"pnit {ko·datll. ('u meda apu8{'.anii .şi e bine 
cii :l "nit t'lll .,;p di.~tiILgă haina de suflet. 

Rob, a robi, robot. r ng-urii au luat CUY~llltul 
r()b tot dda ,~lavi. {!p!a cari a'lI Juat şi ei sistemul 
de fI"On'itate, .pe care noi flJlll:mii l'arrn simtit mai 
amar, rohia. In limba slavă ru>boti îni!eamnă a 
lucra. Cuvilntul romîmc'>C a seni, servitor, ser
vitoare (>,.~te mai H>cbiu d('Cut aecl de rob ('are, 
prin a.']Jlicaţiunea lui mai se,eră la stăpânul slav. 
a dipătat o Însmnătate mai gravă. Senal, servi
tornI a ră.m;](~ a fi indentificat cu sluga (un~. 
Bzu]ga), IHk'(~ă: ·eu ltH'rii. t,orul anl-(aja't in mod ]1-
ber. cu luna. ~u unul, iar r"buJ era luerÎÎ.t,ofU!1 si
Jit. Hu·huJ nu. mai luera, el muncea oblig-at făcea 
robJt p(mtru oarC<'are 3YUntage de vieţ,uire; cftlld 
Îll1să mllllca era o pc.'(]eru;""ă se numea ~i se nu
moşt(l m.u!1-ră silnică; cuvintepl'imite tot deh. 
ela'\"i şi, a.şa (~rd, nu D{' bună voie. 

Eliber:mdll-ne dCl'!IUh obida .slayă atflt politicii 
cflt şi re1igo~:.~ă. ar trebui sit uităm şi robia, dar 
si\: nu-i uităm .şi pe aceia cari ni-au făcut atâta 
r:hr pe '<l{'ea~ta l LllllC, IX' slavi, deci ca ră.'1plată s~ 
zicem robiei &dăvie. ln ce Pl'Îv(''Şte cazurile mai 
atenuate cum ('~3te "robul lui Dumnezeu" ~ă ne 
exprirn:lm I;'i noi m:ti modern: "servul lui Dum
nezen". Primul şi col de -ct:t;>et.('Ilie principiu al 
crc::;:ti nt.'iJlll:lui li foot egaJizarca oa.menilor îna
intea lui Dumnr' 7A"U, diind ficl('ilmia liberul arbÎ
triu 3~Ulprll j'apt~lor sale, în &Chimb însă şi riia
punderea. 

J)eaipi res.ultă că robia, în conce-ptiunea al. 
\'ii, t,rebuie ru,~ă in arhiva cU'\'intelor pării.."ite., 

. dar ('Il amintire putem păstra "roaba" grădina
rulul. ;'\'oi, 'Să răm~nem sCl'Yioorii lui Dumn('zeu. 
oeia ('{) în realitate sunt.em în înţelesul adevărat 
al ~~llvilntului rUllIllnc."c_ 

Muncă. a munci, muncitor. Am arătat dcooe
bil'Ca Între muncă şi lucru.o Totuş şi azi la luel'u} 
mai greu îi zicem mUIlICii:. "Ce hwrezi a.co}<> 1" _ 
"N il lucrez, nnmcClSC t" De~i a di.'lpărut robotul 
munca li rărua.s şi \'li rămâne~ fiindcă trebue să 
lucreze ('incya şi din greu. Grentatea muncii eosta 
cara('terisată şi prin .. muncile fe~i" dind naşte 
copil nI: cah-arul fem€nin. 

Mire, mireasi sunt traduse de d. Lahovar,. 
în li rn ha \'(J la:piik prin neologismele fin-clantat şi 
fidanţată. 

l':lllă ai"i tfltnş cre.d('a.Dl .că d. I,ahovary gr& 
şeşte uneori, ll<'um m'am .convins că nu ştie, BaU 

nu vrea Bă ştie romuneşte. Fidanţatii sunt ('.ci 
IO~0diti, sau mai pc rOlmlnoşte ,,încredinţaţi". 
pr~um foarte <!orect să zice prin A~('al. lfiril 
su nt Tlllmai in o singură zi, în ziua cunllniC'i, şi 
nu fiin,dd .cu\'i'mtul este aJba:nez, cum afirmă d. 
IAlhovary. ci deoan~ cu aceasta ocaziune cei cari 
00 cunună sunt unşi eu sf. mir, @unt miruiţi; de 
aid mire, mirea.să. 

Veselia, ori <':1t 'ar fi de L'llavă, ea a intrat În 
inima român ului în alte momente decât robia, 
aşa cu n'av('m nici o novoie de a ne reintoarce 
In Clllvint{']e .arătate de d. Lahovary ca neologis
me: la }{'tiţia şi jU{~lmdilitate. Să nu se sperie 
d..'3a, ... osclia românlllui n'a perit nid dinooa.c:-.e, nici 
dincolo de Canpa.ti şi chi'ar de i·ar fi perit, i-ar 
reveni cetind pag. 33 din broşura ooale_ Am trăit 

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

= Iare asortiment in trusonri pentru mirese. = 
La cerere din provincie trimite Bogat J catalog ilu.traa 
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H1'lzilţi ani îu rugarill şi am CUIlVS(}Ut multe Le
tiţii, tOllt-o feto tlr!igul\.e, (nu-i V<Jrbă, 8JCUDl ,""'Or 
fi îmblHnlnit), dur loti\ia la'tinc&';<Că mi-.se !parc 
că 111 ş('oal:l o traducoIIl p<l româncşte: bll,curie 
şi nu l"L'~~L,lii', d(',~i llIlu;wdouă cuvintele sunt de 
origină Gh'\'ă, 

Ciit prin'~t(') cuvântul i,}farii? cunOW cîiţiva 
cu acc,4 nnnH', dar să >8'erie cu 1: "llarie" J u· 
(mndiLth~? Să ne ierte că o gik;im nllmai îl) tex
tul latin al ('uvânt uilui: "G uude:ullul'l igitur" ,., 
8[1,1 C'Îmtinl1 dar ~i de a,,,tă <iatir, d~"OarL'>Ce romtl
uwl o lnt-ot,d{'uuna tînăr ,când e .. osol. 

Prihană eGt-c nm.ll din ~llVillt0le ('ele mai fa
"~H'it{' uJc din Labo". ary, Se face punte şi luntre 
ca lltl Cl:Jlm-u ,să fie lzf!'onită din limba romii
nea~c8,p('nt!'udi bic-tul tăran pierde numai d{'cât 
noI !IlIH'1l situa \ iunei 8,1;1e urniJi te şi acca..,ta ar 
fi sfltrşitul domniei boC'rilor, de {;ure aşa de mare 
n(}\'oic are bidul pur.q~ in('uJtşi de caro ure aşa 
multii tC':umă d. 1. Laho,'ul'Y· 

Sărac. Ooare cino n'are pretl"11ţ.ia ~~ă nu m:u 
fie e:1nlJC ~ <c:"ind ehi,u rom t1nul zice: "l>cef.t să 
f"ji ~ăr;l(" mai bine 8.1 n'ai nimic". Ou alte cuvinte 
6ăra(_~uJ ll'U o silraodc t(:t. Totuş îi €'>Sto ruşine de 
eărikia lui şi de ac{:ia el preferă să-i se dea un 
I.~'rt if~.l t de "JP:l Ulpcrtate", doci\t di.' sărăt'ie, Aşa-i 
rnm[w nI, sar.a<, clar 111l1ndru îi crooe că neologis
mllJ îl H<(;(>pere putin. So \'ode însă că d. Laho\'ary 
n'a fi\ ut nevoio nflIlă ueum de asomenea carti
fi('a't ~i nj,ei nu i·l .Uol·03'e, totuş nu este exolusă 
l)U!tinta f.;ă C;lljH,te llUOO LIră să-l ceară, dat:u va 
ino('l'r~'a Ipreamu1t să idreptcze limba româucUS<'ă. 

Siab. Putem fi slabi în mai multe privinţe: 
alab la pun,gă:, slab de înger, slH·b de carte, slab 
la cap; e"nd zic ia:<jj d~·.Lil intlltJoauna se întc
h.'ge c-;]âbielUllea put,crilor cOlipoule. ,,1lîmearca 
o. .. t-c sJ'l.bil". :Hlc~'ii uu este grli,~ă, dar 'nici odată 
nu }Hjilk fi ddji];i, Aşa fJur e o nuau('are în plus. 

Rac. Da, domul1le L., racttl îl m rlIl(' iim, ne
greşit, fiert: pc Câl1d cancerul ne rnândi pc noi, 
do vin. V('·,~i cancerul nu ost<o n(XJlogisIU ci un 
tA!l'nlt'Tl t.N:Lnic mod~{~al, care se IPopulal'iscază, 
CUlln t>' fi popularizat şi maiOlwza cu ('are a<şa de 
bun e rlKiul, dar în contra căreia nime nupl'o-
te'i!t,cllză, . 

Rană. R, nu esto sin11nim CU uJcer şi plagă, 
Ea ~e o lc~iun() nedofinită bi;u'\ pc i'Îlnd plaga 
e:-te o rănire făcută cu un oar('care instrument. 
l:lc(\1'e.le tolunt ră.nile cari nu sunt făcute 'Cu i'l1stru
monte ci prÎn slăbiciunea. ~au otl'ăvirca sângelui: 
ulc{!r wmerie, ulcer sifiJ~tic, ulcer varieos, sau ori 
ce rană veelle (ulcBT chronic), ulcer al corneei 
etA), Aşa dar .fiU 'nt(~leg de 00 vrea d. Joi, să ne 
8jiră~)c3l<'~ă şi do termini ti'{~llllici cari ni-ci odată 
llIU vor fll>C'C niei un rău cuvÎlntuJui veehiu rana, 
B. .rănÎ. 

Siu~ă. IT ngurnJ tot dela 8lavi îi zice szolga. 
&te pentru noi dublaN.-:l <'uviintului străv{'.('hiu 
aerv, servitor. Ca atare este firORc lucru să fie 
1i1sa.t în părăsire, deoaroee cuvintele romÎlne.şti 
mai ''Pp},j 311 rll'(!""P\1ri cDtăti'nCi;iti mai suverane. 

Slujba, .• Este titlul funcţionarll'lui dil pe tim
pul ben l~uWl trobwl). Azi numai boierii mai pot 
&<veA slujb8lŞi pe la mo.şiile lor, dar' chî'llr şi aoo.lo 
C{~i titrati 'PN:tin<i a fi numiti fUllc\iollari, B,(}(.că 
nişte organe c!ui fllnctionooză ca şi la 8tat, dwpit 
o ·anumită -orguni"'al'€ şi rogu,li bine 6·tabilit.c de 
ma'i nainte 'Şi nu după ca,prieiuli boicl'ullui. Cu ils
pnl.vni<·iii am IpJOC'at &iujbaşii şi <m Profectii au 
Tenit funcţionarii. 

E a,,:Ia de natural aceasta, că mă prndc mira
l'(.""a: Iwntru ·ee îl eupără pe d. Lahovary 1 

Slavă. "Sl a",'ă ţie Doamne!" ,$'a 'Pogorît din 
el!lNa ('('ridlui." Aceasta oot<o limba l'()mîmeru:;;că 
a,părlltă <"lI îI1Jvenşunare de d. Lahovary. Cine în~ă 
~il1e la libertatea cug-f"tl~llli şi a oontimentului 
rf),miin(':S(' va Z.ocB întotdeauna (nu apururi): 
,.Mă:rire 'fio DoMIlnel" şi "S'a coborut din înăl
t.iml~a ('.Qrur11Qr", Prea elăxite = preamurite, 
Ciilmios. 

.. T R T R rr N A" 

Aşa dar t:.laVi\. s'a suprapus 'Peste două cu
vinte stră'V{'~Li rOUliUl(,~ li: marire (glorie) şi 
Îu!utime , ea nu Dumai îrustrăinonză oi şi sără
ceşte lirnba, Nu e vorbă numai de simpatia şi 
anti.patiu taţă d{' ~uvânml slavă, care sintetÎsează 
marca naiiune 6'lavă, ("ll eare noi românii nu R

n~m nici Q logătură, afară de acea de a fi putut 
resi",ta (> mie ~'ill{'i8ute de ani tmturor îneercări
lor do desnationaJ jeure şi al>:ior bire. 1'11 arca na
ţiTI() ~dn.yii IlU ne poat.e ic.rt.a nouă ~i unguri~or c~ 
am rrlm.ti.'l o baricr:! in lfHk%U t'oluvu. s<.,-parundu-l 
pe cei de ~md, de cei de noIXl, poutAl spre bine 00-

lor dint!îi J'ar în orice caZ în eiuda ccJor din 
urmă. A 'k g'"l~)rifiea neaifllul iJ)rin pronunţarea 
numelui lui ori de dlle ori ne înălţăm mintea şi 
vo{'C'a ~pre l}Ull1nf:'zcu, şi a ne socoti v1"."rsu~ 00(,'
V{ll~at rOmilll€&c de 'Jlrl'amărire, ~te un diepreţ 
pentru înli:lşi mqiunea noastră, 

Trebuie Găi'tic 1;'i să simtă ori ce suflare ro
mânca&eă ca romfmul nu este de .c~bârşie slava, 
ci de ori~inii latină, că (}ultUrA sla"ă ce s)a în
('creat a L infiltra Sll fletul nea.mului românosc a 
fL~t Jlcg-l1tivă, fide·că în ID-c ",ii ne dGsvoJte ea ne-a 
împilitllc-n tâmpit, Îr.toDJDai proC'U'IIl azi !'ougru
mă unguful cu:ltura l'Om11I10ltiZ'că în Ardeal amu
tÎnd viel"~'ld n l1,tional în şClJală şi chiar în biserică. 
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Autorizate ... 
Cel cbematl_ Robespiere-ul organului autoriza.! iar 

are chef să discute. Voind să ia în zeflemea mişcarea. 
grllf'raţiei tinere, Într'un articol publicat de HRomânul" 
a neut cOlJlparaţie intre Dantoniştii revolutiei franlX'!l!e 
şi Tribunişti. ajungâ.nd la wnduzia că Tribuniştii sunt 
Dalltolliştii de odinioară, părilltclc Uiorogariu - DantoD. 
iar fiI O. UOKa. - Camille DesuloulillS. In a.colaş timp 
ii prezintă ve Dantonişti ca l)e ni~te oameni lipsiti d~ 
.. pri('.('pere in ('hestiulliJe naţoual-el'onomce", "Îllcătuş:ltÎ! 
intr'o idpologie unHateraJil. Îu fat·a exigee,ntelor rea,le, 

ale vietii", CII Ull cuvânt "intelectual! academiei ..• dar 
Diei deCUlTI oameni politici in înţelesul fll'ipriu al ct1V"n~ 
ruluj", 

Alll Q<)\edit în două articole că Robespierre-ul atttu
rizat haJHLr u'.are de istoria revoluţiei franceze, arălb
du-i că Dant~)Jji~tii revulutiei fram:ezf) au fo.st singurii 
(lumeni de acţiune. 

N eayâud ce să ribl)UIllIă, Robespierrc-ul autorîza1 
uf'Clarii În numărul de azi al "Românului" că a. fă.eolt 
illllllai glumi. I 1 H "A 

Luăm cunoştinţă d~spre aceatită explicaţie. Il rugam 
însă ea pe "ii tor iÎl "adnoteze" [ie-care articol spunl.d 
dintru illCC'put dacă e să fie un artiool de glume, IIllU 

articol serios. 
Asta numai pentru ca lumea să-i cunoască. intenţiile_ 

In!Xllo, cetitorii \'iLd !ii aşa cii, glumă sa.lucru serioil. 
a.rti('olde lui ~uprjnd numai - pro8tii... \ 

Dealt.mint.eri. dacă dl Robegpierre are chef de diA
cutie cu oric~ pr.et. ti facem phtc~rea să'l a.vizăm PIJ 

Jl Emil Isaec. 

In tinu"t.urile locuite de I'Omâ·ni, adecă în Da
cia n .. dic deJa retrag-erea h'"giuuilor romane po
porul nostru n'a ,putl1t fi cî!~tigat pentru o cu)
tllră f'trăină ~i pîmă cîmd poporul romflll n't] s'a 
~'uUl'at, U,o;:"D]O unde ~'a putut, de suveranitatea 
~trăină, nici n'a exi<>tat ahi!. ~u·ltură pe acci'lte 
tărÎtmuri . .Exi~wnta nO<1",ra continuU. în a{'-est.e ti
nutmrÎ c'ste dO\'Hlllrt dtiar mllalai 'prin faptul că 
pop,;ru;l rom;we.,c .tr~liu:,t() azi înto'emaj :în re. ~r,a

nite>le pc cari le avea U{'Ulll două mii de ani Da-
cia. i\şa4ară încă ooată: "Cei 

Pe noi nn ~ltuatiunea g{'ogNtfj,eă, ci continui- I)ar şi piină atunci va hu~e 
chl'mati. esiti._!' 

t~jt('a t'ulturc-l romane lIe Il'aga de :UPU6, pc cîwd I istorie. 
pc ",la"i şi pc 11nguri alte traditii în aJte lO'Cl\ri • 

bine 8ă mai invete niţioli, 

X. 

îi traoopiartă. Este dar de a norustră sacră datorie Reveliollul_ lot. Abili aCum află.m că p11tinii noştri ... 
a cultiva sufletele străinilor noştri, cari neconte- pri-eteni de.~8te drum au tinut să se constitue tn socie
nit ne vorbesc din atlltea şi atâtea monumente tate romilnfloas.că dOO1lebitA şi au scrbat revr.llionul 1. 
i6torice acoperite Je un giulgiu străveziu de pă- altă parte, Ei s'au dus, mA rog, în sala mare a hot,LI,l
mîlllt care neon hranit cu tot -ce a fost mai nobil lui "Cenrra.l'· şi apolo au ~tepbat venirea anului n{)Il.,. 
în si\nf!'.:h~ stri'im(>şcJ8<C, in cefC r«StrîD~, ~'a\'('m nimic in l'ontră, Tot ('ee ne It.-

Tr'oblJia d ştie :fi{~al'e român ca slavii n'au r;iiră însă, e.ste că amieii noştri, recunoaştem, din inţu
nontribuit ~·qlnilHic la forma(iulll\a ,limbei romfl- ficienta informaţiilor noastre, se dedau la ni$te COll1-
n{'.~ti, limha era formată Ia v('niroa ]or pem.c noi. hiHatii lipsite de orke temei. Cică d. Sava. Raku nu ur 
Ei au <a.lt<>rat lllmnai, ne~au profan~lt limba, intro- fi luat cuvântul în noaptl'a anului !lOU, dICşi a foot ~ll
ducimd În ea cuvinte inerente dominaţiunei lor lutat de cAtră părintele R. Ciorogariu. A tAcut. pentrll~ 
~1("Rt€ noi, .,Îşi dădea perfoct d.e bine ~ll.ma de ceea'l~e se petr!l".e 

~e poate zice oa ro, ea ungurii f.lmt părtaşi În jurul SllU ~i de inalt.a valoare a persoa.nelm cari !>It 

la formaiilmea ~im)J('i noastre fiindeă aYl~m în proslăyca.ll reciproc". 
limbă Clll'intc cRri JOYfdcse o rr.lati'unc intre Ei bine, iubiti amici, vA rugăm să luati la cunoştinta 
Mă'jIun ~i SllIp1l8 {'a: iobug:e, chin, 1!k;\Ş, lacăt, s·ă- eă d. 8ava Raicu a vorbit, da, a vorbit şi 1ncA fome 

1 I 1 () ) frumos. A fă,cut un succint .. bilanţ al a.uului" care ca-
a.ş, anţ, îngu{!li enge<lni, tăgădui (taga<lni, 

J ( ) dra intru watc cu c(\1 făcut de ante\'orbitorii d-9ala 
făgllir-lui fogadni, dWZCţe]lli (h'zfselni), al<"'atui 
( Ik 

"k" şi n Închinat - gtiti pentru CI 'ne n înrb!'tl"t, )'llhl'tl' amt'ftl'" 
a, 'atlll, I1J 'otm1Hny = C'Ollstltuţie) închipui (kep '1 •• ~ " r 

kC'l'ze-lni), bi rui (birui), pildă (pi]da), oraş (va- - pentru r('fiactorii ,:rriLunii". - Ei, cum vă pla-oo? 
ros) ('t{~. etc.? - Că toa.~tul cilui Sava Raicu nu a putut intra in g'A.-

zetă, se datoreşte numai fa,ptului că d. Raicu 8. 'Vorbit 
SU[l't :nr{'a multe ~layi~mc în 1imba noastra w dupăce s'a incheiat ziarul noo.tru. ' 

pentru ca 8ă le pot dir.:;.eJuta ocăţenia romana ~ 
chim 'Prea nmIte numai din oategoria act~lor • 
implH~e prjen vi(~h'nţă neuitată; eu m'am marginit Confratii dela "Romîl.nul" tn articolul lor del\pre 
a r:lJ,.c.;.jmn{lc cUl'intdilr "prcBl'Olii;:itc" sau combă'tute ('-{'le • .Două revelioane" constată cu multă ironie că la ci .. 
de d, I.aho'\'ary. astfel ca cu nsi('ul de a-i fi ne- La revelionul lor, nu s'a vorbit, deşi ei ar fi cei batioro-
1'1ăcut, îrmi ~rmit nu îngădui a ~;Jăra cu toată Titi (',fi retori ră6'Jflati. Ne lotrehăm InBit: rine să fi YQr
('nNg-ia C11'vinte1c 8t rămm:eşti 'de origină latină bit si mai ales pentru cine? D. Cirio a lipsit din Arai!~ 
Jlldllrare, mărire, înî'i<l('are (g]orie) etc. faţă ~e iar d. Bonte.scu îşi pla.sează roadf'le prăpăgtioaMÎ eale 
slnoni:rneJe uSllJflatoarc ,;la,'e. (forinti. numai în fata unui puhlic enorm. Ce putea ~d. 

Bohda Prosti! In toată ţara romÎlno~~ă a ra- ~pună d. Bonteseu fată de 10--15 oameni,( Cât n prive,te 
·ma.., a'('oalSta formuJ ă !'<};rd'i. de a ml1']ţnmi jn Joc pe d. Nyilvan. este el atit de eiret tnc<tt să nn se rom-
de .,primem<('ă Dumn<czpu 1 ~r ultuită Domnului!" IlIomită toemai În Arad, Y. 

Tr{\'buie expll,hat fără~urere de rău ca pe un ce - Ger cu, mplit, De pretutindeni 00 anunţ);; 
!'ltrăin, n{'ÎlltolE%. ll{·intrat în sllfletuJ limbci. N~j ~f ,1 ~ ~cr mare. j\ al au(\S in părţile ardelene ge.rul cre,tIe 
nu slmt mlk"ar frumoase la auz. merel1. O fomeie din Abrud, novast.a lui Ghoor~ 

(Va unna,) . g?e Praja, durfmd bărhatullui ei de mâncare la Rn-
Şla.; unde 1) mun'Citor, a îngh&ţ,at în drum. 

La Timişoara gerul c de -20%. La O:rşoTa 
tcrm'ometml nu se r1 • .li.căJ \P€t'Ite -15 ro " 

I ::î(CR1 STALY~~ I Gozmos6gyâr, Kolozsvar, palyaudvar. 

vapsire de haine. CurătiJre chemică. 
Spălare cu 2 buri. 

La suma de pasta 10 Cor .. pachefuf S8 retrimite francat 
• • .e • 

• 
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In Arad terroornotrul a arătat azi diminOi\Jţa 
~,-127o C. 

Din Bucur0Şti ni-se J'.crie că Dumărea a înghic-
• t-at între. Su,lina f;\i portul Brăi~a, înt.rerupând co

lDunicati'a v8ipoarelor. 
In Bucureş1:i tcrmometrul s'a coborît la -14%. 

- Lipsă de medici în comitatul Timişului. Oon

f;:i:liud admini~trativ al coonitatJuJui Timî(l a 

eonBtatat că la cO'llcurnurilo publ i·eate penru ocu
parea de mai multe IPtn!1uri de Ul("Jici Ipe teritoriul 
Ilornit.atului nu a intrat nici oanunţ.are. A.~tfol 

nu f',c găr~tc nwdic nici l)(mt1"'11 comuTIole Fo'lia 

ei Vărudia, fii'Oil>căi n-:otâhulia o în disproportie cU'1 
runne,a şi trai1111 scump. 

Oonsiliul a hctiirit să ceară dela mini~teruJ 
d-e il1k'rne pe S<'IIDla !K~('stDr mooici câte un ada.us 

docul de 1200 GOrOa11e. 

- Concertul teologllor arădallÎ în Brad. Ni"3c 
fil('ric: <.) seară care v'a riîrultuoa lll'uitată pcnT.tu 
!f1o..'U{'!a tincrimci de pe V,u,lea Crişului Alb, iar 
Jlentru n(li, cari olin cauza \'unstei l;-rrivim, la.astfeJ 
de ocazinni, €JN"ptici ea ni-ştc misa'nrtwtJi, sbutxlăl
Jlieiilc tinerimei, Pml.tru nui ziD, ya răIl1Îmea mult 
~imp o sară de r0<.'.fpatinnc :mflctcilJ&Că. 

In~ă d~n hunii vrO!1le ni~() Vf,t"oti~e că un grup 
i1e toolog'i (((,la "emi nal'1ll t.oo'lo/ri'C din A rad \'tl da 
<a oona zi de Cr:tetun u:u {}(}llceI"t urmat dc da~lS, 
in ON1,~UJ Il(il-ltm Brud, (',cntrul rarluÎni\j.mUilui r:lin 
laJmicuJ Zarlmd. I 

Progmmu1 variat., (\X'(..cutar(~l\. 1) rHC K,>ă , Ţmita- I 
't€u noprihănită It tinerillor coowertanţi dMl d.).' 
IIfHJCJa C,(!3- mai oc,latantă, <'ii seminarul no .. '4ru din 
-Aroo arc în fnmt~ bărhaţi lumi1Ja\i, cari COTl.duc 
lOu mult 1.01 dCc,<>ti'1101c a("{'.~tui s(\minar şi I;J'C ale tj
Ilerimci, wpre binule "i f,a.ta nl~amului romîmesc, 

ConoortuU\,\'a î.ncoput cu ,,0 idr,c!', mal'Ş de I. 
lfură-şun, mllf(~1e l}tJO'.tru compozitor din Blaj ţlxe
'Cluta1. de orhestra t,0lJll.og-ilor, ~ari d~i timiâ la. 
lIlooput, alt,eraii oaroşicnm în prezenţ,Q lor ~iri· 
tURlii, de pnbli<ml aJl(lS şi de tumultul celor ce nn 
mai contrmi'~u de a 80 îrubThlzi 'hi 006ă, totuşi s'au 
2"i hi tat pe deplin. 

A llrmM, Ipoi .,Cî'inwcul marinarilor'" de T. 
• In'. de Ii'JOOldor, exetruuat cu multă C'Uno~ti,ntă di· 
IU1:I11ică rullzic~)lă şi cu mult. Himt. ~n.ce Il fO'lt 

-4Ir însă mai sati.8fi1eă,OO'l+ şi totodată de-o importam tă 
l ""'-,_"'fretuuilitnte la M'rhHt.on.rei, a ftl<3t punetul 3 dirl pr')J 
'/ gram ,,0 co \'{t~te" ... şi "A~ta-i sc'ura:', două t·)- J 
: (li~lde ~)o().po,·~1e:;, Juar eolindd? n~Jat'\tre atâ~ rn. , 

J

! :te,...t, cut mal '~Ikl!\ .C'1 Tlill:tE' nmzlcală, !ormcaza tin 

/"nh(>,t:bd (>J(',k~llar,tl~ naţlOnal, caro prl11!l aeum :1 
j~t f(l'l1rie put,in (wploatat şi cărui al" trobui qă 

j ~-f\e d~'C ~Thai Ifl1U11ă !ltt'nt i lltle 

1 Mult Il \~}ă(!ut puhJi~Jlui "Junimea pl1ri~iană" 
I de N. Adam, d:t:r m:u uIt'!'! "Hai Iîeană", de T. 
, J~ugo.ian ~i "Bă.di,şor dC'părtiŞ<Jr" de L. N iffll'Cil'Cu, 

1 
f 

, 

.ilouă (',flI1t,('(~ 'P~raJl(l aranjate pentru 001' bărbâ-
t.etJc cari la ('creIT'a publicului au fost bisate. 

l'u nct{,]t1 Je orh(~tril precum şi "soJo" t;li "due
tul" de vroa.re, ne d'lvoo{'SC p~ deplin cii la ticmi
narud 1l1'0f4tru Jin Al"aJ l:\C pu'ue Ull I;)(>od deo.'lebit 
~i pe Dlllzi('a in~trllmentală. 

Un pu:hlic l"\)mÎmnsc aJee, o tinerimc nume-
r03f.ă l'nia ea lCi1l1t0!"C'i:1e dUlflă o ploaie caldil Din 
\o't ce Il ayut VrtlDa, Crişului A:lh mai f . .rumof!, P~l
nă şi drii,'!ălaşolc fe-tit,!' de prin 1)ul"ţi:lo Boro..'lineu· 
lui şi Şiriei in (lrătdHa.';11111 lor :port naţi.o.Thal. 

Fllila n{):î.Qtră a Zara nJllllli nu a Jir6it nic·i .1e 
~tăclat.ă din mijlocUll nw.tru. Mai ieri, eJaltăi~ri 
(j)It'<liind în <":1\"a \nrci')(mtru 8lŢ)Urar011 şcoa1,,1 lr 
noatRtre, ·:wtăzi vorbiorud cu unii, ",fii·tllind, îmbir
'bii'tii:rud şi învi!Jtîmd ~ 8l1ţii. v'et;nic clis;pu~ a alm··?a 
acolo unde îl ehiamă dalturia ... 

Nu \"(~~ }Iii zic rumioc dallTlre rDzultat.lll mate
rial, la'S (',a despre 1l('.eat~ta 8ă vorbf,~I"lCă cei ce nu 
nll3:i avoau kc nici un{ie să şadă, docUlIIl să mai 
jo.at'..e ... - N iţă ZăribJJdeanTl1l. 

- Ziarul "Tribuna" se află de vân
zare in Bucureşti la librăria .. Neamul 
Românesc" Calea. Victoriei No 107. 

(:i~ / - "Societatea culturală a CTeştinilor gr."ilr. 
~}-em'ni din Oieci", ~i-a ţinut aduTharea anuală Du ... 

mi'Ilecă:, 1 l:muarie a, e., cOlli'ltituindu,se pe noa1, 
'')'eJ+.~ de trei ani, Sucietatea a fost înfiintată În 
anul 1908, la iniţiativa dlui învăţător Gheorgho 
Precupaş. AduID11.rea a fost prezi(btă de părint:'lc 
G. LU'P'P,>9, a ciirui clIvÎ:ntc ~Î'orîte din ,adevărată 
~nimă de păstor sllfl(>to,~ au {U·eut adâncă impre-

.. TR IB UN An 

flic. Invăt.ii.torol G. PrOC'Ti'pf\IŞ printr'o vorbire pa.
trunzăt()are arată rostul şi folosul învăţăturii, a.pui 
arată adi·vitat.ea s()(~ietăţii dosvoltată în docunml 
coklr trei ani trecuti, Slcietatea numără peste 100 
de membri, bibliof.{'lC'a societăţii are 216 cărţi, ce
tire fiind de 270 i~i, iar 5U de membri abonează 
foi. Ou J).umnez,pu inainte! Dioei, 2 Ianuarie UH:1. 
- Petru N an, ll'A'al'll~ 6oeietâiii. 

- luzăpezirea trenurilor În Româl1ia. Din 
ln.şi ni~c ~rie; V i.-.colul care bîlll tuic in('ontinuu 
de cflwva zile a întrerupt cu totul circulaiia tre
nurilor. Enormele clmtirqi de zăpadă de pe linii, 
Pl'()('Um ţii din cauza \liUllJui ~î a gcrului puternic 
a pt;13 fID lllc(~ani{'ii mruşinlJ()l' în il1l;posibilitate 
d{l a mai pll1ea at,a rhiaJ.' (PC ma~ini. 

Tren~E- ?rinciar c:re pl:'ea.~o Vi~c:i d~n gara. I 
BnlHl('.ştl Jm eaU7.a zapeZCl de pc hnle Şi a trc
nnlui {k 'P(~1"!'>Oanc înzăpezit in gara l-tebricea s'a 
înarpoiat la Buh1i('~ti 

Tdografiî,TIoc!U",,"C skqÎei Inşi s'a trimis im~ 
diat do,uu In.işini eu .mai mmlt.e echipe de llIcri'i
tori 'pentru a J(:.sfunda Enia. Ou mare greutate 
şi dllip:i ee tremll impodmolit la Rebricca, s'a re
lnt,ol\'\ 1a V ll.Glui a putlllt ca trenul princiar să·~i 
(,GIltin~ drmrnul mai dt'parte. După sforţări co
}(,,"[1;le tr{'nul 1ll'inciar a ajuns a.bia astiizi dimi
noa\ă La Ol'C'Jc G în Ca.pitală. 

l,inia 1 a..,.;j·C nghcni este de~son1l'nea Înttcrwp
tă din ea11Sa~ z-epczei şi <lin <,aulZa und detereorări 
a liniei dintre oeantoanole (j şi 7 de pe această li
nie. S'a trimis din gara laşi o maşină şi o echip~ 
de lueriitori. 
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- Atc-ntatul unui elev. Din Suceava se teh ... 
graJiază zÎ'ar(',!or ungurCţ!ti că un 010Y de pe clasl. 
a V -a gi.rnnaziaJă cu numCile G ore i u c a îm
rm:;ocat amvpra prof('ltlo(Jr1111ui de matematici M a
k li @ Il oS k i. care a tratat rău cu el. Pe urmă s' .. 
p,inu'Cie. ·Profe6oruJ. a murit "i ell în &pital. 

- Prima universitate ovreiască. Inainte e. 
cîlţi,a .aui, un nej:(ll!Stor bogat dÎ'n Moscoya Il dă· 
ruit lun.ooo de ruble pent,ru înfiinţarea unei uni· 
Hlr"ităţi izraeJite în l''lJllrt''tina. In cur,ml anil',r 
un Amcri(~~1Il a mai dăruit 1t;O.O(~) de ~olari~ iar 
o baronh"ă din Berlin 100.000 de mărcl. Umver
sitatp3. cu toate a{~tca nu s'a putut Infiint.a, 
fii'lld<t'ă guvernul tlll'COSC nu s'a învoit. 

Din UOI1f<ta:ntinopole se tc1egrafiază acum ci. 
Sultan,UIl a îl1/răduit infiinţ.area universităţii, care 
t;{i va do:'ehidc în 1 e 1" u oS ali m. 

t Gheorghe Micu, notar în Ipcnsiunc, a rc;pau
zat în B~~trita., ta 14 ianuari~ 'Il., în vT~tă de {j4 

de ani. 
Odihne~cH în pace! 

-Revolta unui regiment portughez. Din Li· 
8alrO'lla ~c teh:'/l:rafi!!ză că regirrwlltul de infan· 
terie diu Braganza s'a revoltat. Colonelul ragi·
mentului care a gr!~bit în cazarmă ca să rest1l
bilea."""ă ordinea, a fost împu..~at. Regimentul 
nll!Il1ai ('umare greu a putut fi de~annat. 

GUIVorlll1'l a hotărît să disoalve regimentul .a.
C(\.'lta si să înroleze eoldaţii, în fraet j ulli mli'runt.e, 
în alt~ regimente. 

_ Procesul fraţilor ZsiHnszky. Ieri 8' a urmai, 
J,ini,s. l!l:i·Dorohol (\Ste dC!k%monea între- ~naintea curţii cu juraţi din Budap.l'>Sia in.t-erogl" 

np ,;t il din ('·auza ('iel'nirei de trenuri întînnplată t()Tul mUl't<Jrilor în prooesul fralilvr Zsilinszk.y: 
V/ne)"i cllimine,qă între staţiile VomicC'l1i şi Ca- Deelaraţiile martorilor Blll1t grave pon'lru fra~~l 
r&-'Ill. Cu veaziu a,~~{'<Stci (·io<,uiri frîmarul Alexan- asa.sini. t)'.a cOllstatat, pe baza acestor dl'Claratll~ 
dru V nt:,lf~"('ll de.!a tronul de persoane a fost tam- că asaJ8in31tului nu i-a prcmers nici o încăierar~ 
pouat de V.3ig'oane. 1ntr'0 stare d('3tul de gravă ci fc-eurrile de revolver 8'Ull tras îndată ce fraţii 
numitul frimar a f(,:>.t adll~ aSL'-ară în lfu~i şi traIlB- au intrat în casă _ fără a bate măcar la u.şă/ 
purtat la ~t)Î'tdul :SI. bpiri.don. 1 n ~int~ de azi s'a ma.i luat interogator1l1 

Cir-eul,atia :re <1('eal'-tă linie se face prin tra1lfl- alor tr~i m:rtori cita\j pc cale tdegrafică. 8':n! 
bfJrJaro. Tn'uuJ de l)..ruhoi, a ajuns ahia la orele .rvsti,t apoi euvimtlhilc de aeuză şi apiirare. Pr()· 
11 nO~i(pt()a. curDtnl şi·a l!1t.<lificat a,cU2' .. a, c.crînd oondan:naf(~ 

.rĂ;hi'pr]e de lucrători trimise la Vorniceni fratilor Z:;ilinszky nu puntru omor premedtLat, CI 

pent.ru a rCp!lI'a linia, cu toate sforţările ce fa.c, numai pentru leziune corporală mortală . 
nu t;;ot lu(!ra din cau-za. gcrului şi Il vÎeoluJui pu- Sentinţa 8C va aducc numai noapt.e.a târr.iu. 
tennic. t ' 
.., , . ~ " -- Aeroplanul invizibil.· Din Londra se H-

,]_l111a I.RşI-Va;:<,ulll ftlto hbera, tlOtUţll Cl~~ Jlunţă o nQuă invenţiI.', cu ajutorul căreia amopLt. 
l.uţl,a: s; fa~e ~CI9,tW de gre~. A~a t~enul ~lceat ~m 'Deie 6ţl vor face cât SE' p0!l1te mai puţ.in vizibile. 
J~Şl,\ lll~rl dlmmeaţa a. .iI,JlIIlS In 1 aşc.am cu o m- Inventato}'ul, baronul Ronne, crede că a deslcg,~ 
tut'ZJel'(f de 6 ore. cu inv~ţia sa şi problema amuţil((J,i sgomotulll.i. 

In' uJtin11lJ tÎmp aflu urmă1:oarele cu ',Privire Experi811tcle ţii l~~a bazat pe legile opticei. Su· 
la: circulaţia de pe liniile ferate. prafeţele aeroplanului le-a constrnit dintr'un Ilie-

Moldova ~te ooparată -eomploot de Muntenia. taI uşor şi st.răluci:!",r, din chrominiu. :Motalal a· 
ComunienţiA liniilor nu se poate f~.e. nici prin- cesta rure toate proprief!1ţiJe oglinzilor. lnventtl.~, 
tr'o par,te. torul are convingerea că llll alStfel do a-eropI:... 

1 . :M ld' • ""'te v <tl'obllle să fie în inălţimi invizibil, dupăce supu-
n rl~g~~:nde~'l \~ '~1 V~l;\ .sl(l~t lll~aC~zl Ulll"ffi~' fetele de chrominum vor l'OOf;lindi totdeauna C'11-

toaIX'Je ·}lUI. C a as 111 l,a. ~lUrea, ra~ma- UŞI, 1 '1 ed' l' '. h' 1 t te ' 
-"'1,- - .... }J, '{l _.1 • • P . D lh orI e ro 'lllrlll Şi In c IpU aces.a Ae va con pl 
~y araşC>şLl- .om·an, - 'UruuJ(>;I1;I" a.şcanl, OI.! aeoca-. ]- '1 'b b~·· 1 f 1 D-
I h 1 ' , . '1'00 Il -, L . li' 1'" I'n Cll ()f! {l sel m l.K~I<>aGe a e atmos ere, ax 
'wtu:eru ŞI 'U - 'j,t'lU'l- II' t.<ll· f" ,1 - f • - l' d 1 . '. 

Int.r\' st3iii1f' Cinn'[l şi Hîl'noya IlO () di81anţă 
de 500 nwtri w află mOrTîl>ane de zăpadă între 30 
şi 40 metri. Au p'lecat la fata locului dnii Ingi
llPri B01BZ şi Toeiu]('l,.<;ol'U <"Il trei echipe de lucră
tori pen1rn a re..~tabili linia. Munca dqpusă de 
h1l·riî.lt<lri osti) x .. adar:nidl. cu OO1ul, dooaroee linia 
C'urăiită oo1:.e rustur.aotă im('!(:liat de zăpadă, 

~tirri:1(' eare wsme cu multă greu·tate din Bucu
N\.; .. ti, anunţă că Barangul oot(' comrplret înzr\IPC
zit. Nu o119nai liniile fera.te, dar chiar drumurile 
di'ntre l()('taJităţile din M.em ţ.inut .sunt inză'Pezite, 
În'CÎlt multe târgllri t;.i ('07nuru rura·le sunt a.c-ope
r1te di) zăpa.dă' şi >5ătenii sunt nevoiţi să ,lucreze 
zj şi nUllt,)t(' .contra furiei v~lului şi a zîLpezii 
eare le ,ameninţ.ă ,·,iaţ.a. 

--Confiscarea ziarului "Arbeiter-Zeitung"o 
Organul socillii6t "Arbeiter-Zeitung" diu Viena 

tl publicH't în nu:n,iirul său de ieri un artîool în 

caro se >'l)l1!le <'li m<y;u,nitorul de tron arhiduccle 
FI'ani('i~ }'<,n:îinnnd nea să-şi yândă vila Est c 

dm It'alia. 1bi întil! o oferÎtle gHVC-rTIu]ui italian, 
Cll\rC Îlli\3. n'a '\,(lit s'o ('ump('ro, fiin<l fOllrte ne· 
glijată. A·euro VTt1;} ;8\) rumţ)('I'C ,guiVernu:l austri.aC' 

ca să·l €tC'rupE' Ij'C m(l~tenitorul d(' tn~n de o NU' 

cinăl grea. 
Pent.ru u('{'st al'il{.'{)l 1111mărnl a fost cCIll.fiscat. 

\ 

llnou('.a. vor rers rmge In og In a OT Şl noru, aeM'-
planul va faoe poate impresi,a U118i trSmhe de UOl'. 
1 ar PC11t:ru ca să nu fie disting-ibil in urma lm· 
prejurarii ('ă foţele do jCt8 ale aparatului trebuie 
!'ii reogl illQ('I::lscă suprafaţa piimâ:nt1l1ui, partea no 
joo a aeroplanului se va termina într'un ungh:u 
fl!l<'uţit, feţ.ele obliee llOpntimd ast.fel resfrînge 
imRginea ,terenului ci numlii culorile din atmCtl'
feră. Inv{'II1tatorul mai erooo că a descoperit şi mo
d'alit.atea pontru amuţiirea sgomatului produs ~lC'l 
helioo, aşa ca cel mult până la dists:nţ.a de 000 de 
lll()t.ri să mai poa.tă fi auzit. Critică înea. nu ~'a 
rostit 118Ullra nouii e.OllStTucţii, care nu pare nerQ)
lizabilă. E int.eN'\.'mnt, eă, dlllte fiind suprafeţele 
oglinzi, aeroplauul în soare va st.răluci în mud 
orbitQr, ceeace tr€buie să'1 facă mai vizibil chim" 
doc.ît cum erau aBroplande de pună acum. Se 
IXlMe Însă ca invm1tatarul să'şi aibă pre..zervatint1 
şi în acoasăt privinţă. Cel dint.iti sbor al senzaţi{)
nalului araxat e fif,'tepLat cu viu intNe.8 în lUIDl"R 
înreagă. 

- Bicentenarul lui Rousseau. Franta ~i EI, 
\'e·tia 6C prog:ă tn;c ~ă Rărbiitorca,g<':l a 200-a ani
yern.~,ro a naşterei lui JCaill-J rueq'Ues Roussoau. 

Comitetul fran('.{~z, care ~ eompUTJe din melll

brii guvernului, senatori, d~'ip~,tati. profesQri uni
':~l'ISit,arj, Iit(\raţ.i şi primarii tutul'Or oraşelor dia 
Franţa unde Rf'l1;."şoau a t.răit câtva. timp, la Nll"i 
.se mai a>d,-a.ogă .dcJl'1:,'1ii oraşelor Ne.u.ehtltal şi Ge-
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!leva, e'a în1rulIlit zilele trecut.opontrn a stabili 
·progra,tmll serbărilor. 

Pri:.'flid(>n1ml comirtetului acosta e d. Looll Do
argeois, ~ThlitDr şi.. foot min~tru. 

- Asupra duratei pământului. Profoooru1 
Chamoorlain deJa uuivereitatca din Chi.cago a 
.ocotit că vământul va mai ro.mâne i.ncă bun de 
.klcuit nU1mal 10 miljo-ane de ani. Şi cum, dUlpă 
datele actuale ale ştiinţei, 'pământuJ există de 10 
mil()aDe de ani, el v.a avea o durată de 20 milione 
ani. Luc':r-u>l nu e îlli!ă prea neliniştitor pentru noi. 

Hai ales că 8U'l11. o mulţime de alţi goologi carI 

.ontestă socotcliJe dlui Cha.mbeI"llain. 

:s: Atelier de fotollufii artistice. ce primul rug. 
1\011.& ei Kină,st, Orăştie Vâs'r-tel' Dr ... (cuei, lui 
HermaDll). Fotogrdii ,i portrete. reprorhlcţii dupl r .. 
""rllm vechi şi Iloui ÎD mărime. naturală, expuueri de 
.bieetiu speciale I'lentru iuterioruri, acatice. ,i lucrări 
t. aquarel şi alei artistic exeClltate. Cei ce se provoacl 
la anuDtll1 din .. Tribuna" capUl fi" rabat. Fiti eu atu
liune la firmă. 

::1 hutitutul de economII ,1 ajutorare din Arad. ca to-
< "'ritle. (Aradi tahrek h .e:(\lyegylet mint navel
kezet) ciil!. atr. Petoffi Nr. 1, deschide ÎD lIH2 a 31-a tll.
'Ioţire. Cine plăteşte pentru o delHmere 50 de fileri aip
?imhal după ,ase ani economiseşte 156 cor .• lmp-ărti.
.MI-se ,i dia. cAşti"ul tovărăsiei, la proportia depulieru. 
Membrilor imtitutiei so di credit ieftin. Inscrierile lIe 
#at fare dela 1 Ianuarie 1912, btainte de .. mini d~l. 
9-12, după aminz] dela 3---5 ore. - In~titutul de eeo-

.rtomii ,i ajutorare din Arad, Petom ute .. Nr. 1. 

I Actlvltatoa vrednkă Il I\!'minarului juridic Dr. 
Gareb, .. arată mai bine numărul studentilor oi cal'lJi
tiatilar pregătiţi. III lemestrul trecut au rost pregiititi 
"entru riguroase 93 de inşi. pentru examenul funrlamen
ta.l 46 iar peutru r.enzura de advocat 12 candidaţi. Re
zultatul .. fost uimitor nu nu mai el au trerut toţi ~. 
,repa.rati de institut, da.r au ohtinut şi note e::lcePţioll,,1 
.... bune. 

De aceea toti cei ce prepari vre-lul examen 11 
ârflpt (fundamenta], de stat, riguro, ori cenzură) să te 

adreleze neconditionat la acelt .nie ill~tîtut. eare pu
,.ri foarte con,tiillţio •• h1 schimbul unei remuDE'utii 
bag-atele. In toate afarerile de farultate di lămuri oi 
cratuit. Seminarul Jurldl(:, Dr. Gereb. Cluj Str. Fuku 
Nr. o. Telefon 1053. 

x Inainte de Inventar •• cădere 1. preţ. rente, md

turi. aieuleţi pentru dame. articole de piele. gueker-•• 

~ .iferite articole cu preţuri ieftine d.e ocuil la pri

,.Ali .. lui Heged/la Gyula Arad. Piaţa Andd.SlIT Nr 

II. Tele!oR 506. 
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IlĂSBOIU $1 'ACI. 
ItOMAN. 

Trad. de A. C. Corbul.. 

Hlrm&re). 

C4.nd se intoarse Pierre a.casă, i-se deteri două noui 
,}rocla.m.aţiuni ale conte.lui Rostopşin. In cea dintâi 1I~ 
tleclara cii. svonul după ()are contele s'ar opune la. p~
risirea Mosc.ovei era neÎntcmiat şi că. din potrivi. ,,0>1 
I'stc fericit văzând că da.mele si sotiile ne.gustorilnr 
piel.ci din Moscova." 

Cuvintele acestea. ti ~eleva.ri lui Pierre ~u limlJa
)ltme ci francezii vor intra În Moscova.. 

A doua proclamatie anunta că tabăra rusească en 
h~ Viaema că conwle W itg-onstein îi biruise pe france.zi, 
(lar că guvernul le oferea săbii, pistoale si puşti cu pro
ţa.ri reduse. Tonul llA:estei proelamatiuni nu mai era 
'~.şa glumeţ ca cel dintâ.i. Pierre rămase multă vreme 
j(ânditor după această lectură; era. evident că j?;rozava 
iurtună pe caro o cheIl)a din toate puterile inimei lui 
~i care provoca în el un fel de tea.me. irezistibill. s.~ 

aIIlropie. 
- Să intru în armată ori .să mai af/tept? se întroba 

,1 pentru a suta oori. 
El luă un joc de cărţi ea-ro se afla pe masă ii tn

j<p,pe să-si aseze o pacienti. 
..Daci paciCl,nţa reuşeşte, tşi tisa el' aşezA.ud eărti!e 

~i privind la tavan. va insemna că ..... 
Da.r mai inainte d; a-tli fi terminat fraza tn ghil, 

auzi gla.sul prinţesei celei mari Cllue-l tntreba da~ă 

pllW& să intre. 

,.TR IH UN A" 

x G.tia"f Tâtray - o l"&dea-m are, atr. Ra· 
koez,., prhălia peotnl elită, unde 1. fik)t c\un 
p'in lucruri de. mână, ~Dtru dame JlreClUl1 lfÎ D& 

~6Iarii, cnl ,retlilri fGarte iehiac. Tel.i •• 78:l. 

MI,clr. ealfaf.JI ,i sociali . 
- Petl"eoeri, concerte. --

20 Ianuarie n. 

Teatru in Avrig. Tinerimea adultă din A
v1'ig invită la repreZ<'ntaţÎa t.ea;t.ralil. urmată dD 
joc, ce va avea hc la 7 (20) I'l1,nuaric iu sala 
mare a hot0111llul comunaL Se va juca "O şedinţă 
comunală" de Oh, St,oil(},,'!, Inooputul 1'.1\ orele 8 
seara. 

• 
20 Ianuarie n. 

Teatru În Vic!·a. Tinerimca din Vidra-mooie 
inyită la reŢl!"('zenta(ia t,eatTală, uMnată de joc, 
00 va a\'c,fi. lee la 8 IJ21) lan. în sala şcolii gr.·or. 
romÎ:lne din V idra.-.mN"lie. Se va ju('a "S('a1'a pe 
u:liţă", tablou, ~i "Tiganul în cărută". Inceptul 
la orde 8 seara. • \ 

20 Ianuarie n. 

Teatru în Buteni. Tinerimi\a l"'\lIInânăJ din Bu
teni invită la repr{,zl~nwlţia t.eatra..lă urmată de 
dans, ee va avea loe la 8 (21) Ian., în rost,:lUrantul 
"Cor01ma". Re Ya juca "Hiimiîşllp:ul" de V. Aloc
sndri şi )}CaJc.a. oc.a mai scurtă Sine diyorţ" de I. 
A g-:lI·b i('('a nu. Ineopll'tul la orde 8 seara. 

Venitul C1Jral se va adiloqa la fondul pentru 
zidirrAj şcolii române de fete din Arad. 

BIBLIOGRAFII. 
,.solia Satelor". Numărul întâi a,1 foii sap' 

tămiin.aJe din Cluj "Solia Satelor" a avă1'ut cu 
un tmmll.r bogat şi variat. 
Noua rc\·istă Yll apărea firea re Durnincci'L Pre
ţnl e 4 ('or.pe an. R.ed. şi Adm. Cluj, Ti'P(}grafia 
"ClIruwn". 

• 
"Cosanzeana", revista literară ~luJStl'ată dela 

o riiţltie, a lllpărut cu următDrul sumar (Anul IT, 
nruJ 2): M. Oa~par: Sub Ştefan Vodă; - S. 
Born.('mi6a: C~ nt{(.~ în surdină; - I. Drago-slav: 
Sărbătorile lui "hlq; Va"il-o; - I. U. Sorieu: SLl
rata; - A. Cotruş: TrecutuJui; - T. Murăşanu: 
~& __ i 

.. VA Însemna. eă trebue B'1 (lttru Înarmată" urmă 
Pienc în sine. 

- Intră. intră, adăugii el, a..dreiându-<Oio printosoi. 
Prinţ('sa cea. mai In vrâstă cu bustul ei lung ei cu 

chipul împietrit urn~a să tr,liască singură in casa con
telui Bezukhow. căci sUl'orile ei se măritaseră. 

- Lart.ă-mă. vere, dacii te stâ.n.ienesc, rosti ea cu 
glasnl mişca.t, plin de dojană. Trabue tn sf!rşit si luăm 
o hotărîre. 

Toată lumea pleacă. din Moscova. poporul se răs
coală, şi noi rămâne am 'Încă aci? 

- Din potrh·ă. totul merge bine. vorişoară. vorbi 
Pierre cu glagul glumet aşa. cum lie intâ.mpla de câte 
ori sta. de vorbA cu dânsa. 

- Cum dta găseşti că toato merg bine? Ca.meri~ta 
mea devine impertinentA. 

Nimeni DU mai poate oiji ~n stra.dă. in curând vom 
fi aici. Te rog, dă poruncă să fiu dusă la. Petesbllr~. 

aşa cum, sunt; n'~ gustul de a cădea in mâiuile lui 
BODoaoarte. 

- Liniştoş-te-to, verieoară, lilli~toşte-te. Do unde iei 
dta. toate veştile acelea? Diu potrivă ... 

- Eu nu mă voi supune lui Napoleon al dtale; cei
laJ ti să fad ou m li-o plăcea.. V rei să dai porunca si fi '1 

dusă la Petersburg? 
- Voi face precum doreşti. dar svonurilo dtale ~unt 

in exacte. Cite.5te prodamaţia eontelui Rostopsin; el 
afirmă pe capul său că inamicul nu Ta intra. în :!II03-

cova. 
- A. wntele dtale! Strigă contesa mănÎoa.să. Este 

un ipocrit. un rău ril,cător care favoriseuit riisOOaJele 
poporului; n'a. scris el În proclamatiile sale că orice 
om suspect trebnie~te tâ..rît la l)()rti' Le. eAte idiotii n'/t 
dat loc aceasta. poruncă!" V arTara IvaJlovici mi .... po-

18 lal1llar;e 19t2 

&rî~)~lro; - A. Fogazzaro: MiAt.orul 'Pootu·lni;: 
- .A. Oraur: Ruina; - T<:rmil J:brej.a: D;v~l"'Iie 
d{x,;'luraţii de IrIIlOr; - Bplcuid litOl"IUl"C. - Flori 
de-o zi. - Ilnr,,'1.raţii eU'. 

'* 

,..,Fladra" IlI"ll\t 11, anul 1) !I. rupiirnt cu ~ 
torul snmar: 

Ncn(>..!l Ouţă de I. Bri:î,to!>(~u·Voineşti; A'llul 
n-ou de HWard; G al'!1. de M. D. Hădulcscu; Bom~ 
ha N"Liri'le {!cr{'ş1i de Victor Anestin; Tragedie d0 
ZlLharia .Bâ:rsan; Intr'o zi de iarnă de Mcfis1!4);. 
l\foartc'!1. amantului do D. IalOOb~'Cu; Drul M&
rinc,~,<;'u de Al. Ş~'rban; Sarmanul mpu tOTarăt 
<"le M. Cruceanu; VnRtaJci de 1. U. Soricu; 'Flori 
do ghiaţă de P. Locutolt{'lillU; Clipă de durere de. 
V. D-I'motriuş; Viaţa duobl!ă de E. J.ovi,noocu; Cro
nit~:l ll11zieu!ă de 111. .Mă:rj,;llritl€oCU; O caJ.'ltc de bu
cate ist(l.rică de Gh.Ada:rnC€'Cu; :E,couri. - Dale' 
nuri de I&'r. 

• 
1. Slavici: Românii de pet'-rt.e Oa.rţ>.aţi a 20 fiL 

+ 5 fiI. 'porlo. 
Gorun, Ştii româneş't.e 1 Ed. de lux cor. 2.2 .. · 

+ 10 fiI. porto. 

Radu D. Rosetti. Razna. ... Ca o eeri.."10are d~ 
N. Iorga a 3 001' + 10 fiI. porto. 

M. Sadoveanu, Un instigator a 1.25 + -lI' 
fiI. 'P0l'to. 

Bornstjerne Bjorson, SYD.'Ilove Solbakkell _ 
1.50 + 10 bani porto. 

CăIiJldarul Poporului (Sibiiu) a -4:0 fiI. + 111 
fil. IPOr-to. 

Călindarul SăteanuJui (Sibiiu) 30 fiI. + il 
fil. ŢJorto. 

CăIendarul Poporului Român a 40 fil. + 1 .. 
fiI. porto. 

POŞTA REDACTIEI • 

L. 1. ".fertfa frumoasă" se .publică în ,)Trib.' 
na l")oporului". 

POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 

Olll'Ol N [l~Y, hotelier Blaj. Am primitH OOl'~ 
abOOIlJll("'Illt' până la 1 .AJprilie 1912. 

Redactor re8ponssbi1: Iulia Giaren:. 
"Tribuna" il18titu,t tipografic, NichiD ,i eoo. 

$ • & • 

vestit că era. cAt pe-aci să fie omorâ.U ieri pe Itra.di 
fiindcă a \'urhit fra.ntuzeşte ... 

- Prea iei lucrurile la inimă. conteso, z1ee Piert. 
şi îşi reincepu pacienta. 

Cu toate că oracolul îi răspunse da., el nu intri t. 
armată ci rî!,mase tn oraşul care se golea din ee tn ee 
mai mult. Pierre era. într'o stare de tulbura.re şi de te&
mă. şi în .acela.ş timp În hllcuria a.eteotiirii: el pre.tta
tea ceva teribil. 

A doua zi spre seară printe:>a plorA si Pierre primi 
visita intendeDtului său general oare-i decla.ră că pe.
tru ea o să vindă una din proprietătile lui. 

- Ei bine. vinde. răspunse Pierre; nu mă mai Doi: 
da aCuma i.napoi. 

Cu cât aJarerile. şi mai ales ale sa,}e, w tncurca. ... 
cu atât Pirrre era mai mu1tăroit.. Nu mai rămăsese a
proape nimeni in Moscova. Iulia şi printesa Maria ple.
caseră; numai Rostowii mai erau tnci in ora,ş, dar Pier4 
re nu-i vizita. 

Ca să se distreze, el ;merse să vadă un balon m.U& 

pe care-l construia Leppich În scoo de a.-i confunda 
pe duşmani. Impăratul Alexandru avea o mare 1nc:.:e
dere in oficadtatea acestui ba.lon ei îi recomandă lui 
Rostopşin să dea zor cu contruirea lui. 

Intord.ndu-~e dela ei!.mpul de constructie. Pierro 
zări o mare multime pe Lobuve-Miesto, lacul execn
thmei. EI porunci vizitiului să oprească caii şi se dt)t& 
jos din trăsură; un bucătar francez, acuzat de 8pion~.j~ 
!u4!ese biciuit. Călăul tocmai dcsleg-a de pe banpă It.., 
om gras cu favoriti rosii şi care purta cioraj}i alba::tn 
si o ca.misolă verne. Un alt delicvent, slab şi Nlli,k 
un fran-cez de a,semenea, astepta la o parte. 

Pit'rre, cu fata bolnăviciosă contra.ctată d-e atll,t 

specta..col, iei croi drum orin mulţime. 
- Dar ce este? Pentru ce? 1ntre bă eL 
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Anun! lifafara 
j, ap!l.ruţ; 

,.,Almanahal scriitorilor dala noi". 
1 foarte f'nteresantl ,t vastiL carte, eare \lup,;nde foto
rtafiile alor 46 Icrlltorl niKutl la Ardeal. Tar. Un. 
IUrend .1 BAnat. viata lor pe scu.rt. tn,irarlt& elrţilor 
18 le-au dat la luminI. ei o bucati literară. "te-o ,0000e, 
• nunii ori ceva etiinti, nepublicatA tad. 

Pentru Inttia earl. ni-e dat nouă Romlsllor de p~
iatindenee.. ta si. avem o a.stfel de car'e la tnds'Illnl, 
Iare ne face eunoscuti pe cel mal de aeaml .crlitori 
discuti dincoace de Carpaţi, a:tl In viati. 

"Almanabul scrIItorilor dela no'" • o oldlndl fideli 
I a.",olll'e tuturor tale .. telor Icrlltorl1or del. Doi. ei e 
III măr,ăritar pretios pBntru fiecare ea~l rOlll.lneascll.! 
~ei cine nu dorp,şte si ~unoucl ~i tnfil.tiuru ti .,iatll 
lehH mai de seamă fii ai ne4lUul.i sh, al $ilO- aeria 
Il ceteste lIilnic In !.Mre ,i priR reviste? 

.. Almanabul IIcrlltorl1or dela Rol" mai UI a~oi "~I 
Iri eapit1u interesant ei de mare pre': {'.a'r!ltl.l pres el. 
Se arată in farslmiI capuriIe tuturor foilor romlneeti 
• 41 dincoace de Carpati, se ex!)une pe leurt istorie .. l 
Iletlreia. ce proceu il avut pAnl acum, uri i-au fOlt 
telaboratorii mai de seaml ii cine Icriu de prezent la ... 

"Almanahul" la sfAreit are si Cale .. dllr pe 19n, a,a 
ti ori rine cumpllrl .. Almanahul ,crlltorllor dela DGl", 
.. mal ara aevole de alt calendar la ea.i! 
, DMarece cartea aceada s'a tiplrit .umai bltrt 

•• 

tumlr restrtns de exemplare, on. pu.Ue e rurat si 
rrllbeasdl a \) Mmaada, ea fiind • carte Ilena. ... e
tioad. intere~antă şi instruetivl. 

Un exemplar costll trlmia franco oor. 1.86. Se 'Pute 
.",anila dpla editor (librăria Net. S. Bornemlsa) din 
"Orăstle-Bzanv1l.ro6, ,i dela ,).Jbrirla Tribuna" dJa 
.\rad. 

Celor ce comandă mai mult de fi exemplare U·ae 
il exemplarnl cu 1.00 Cor. franco. iar 1 .. eOJllQde d. 
,eate 10 exemplare 1.40 Cor. exemplllluL 

Comandele peste ·lG exemplare .. le f&ol .s.ct 
It. librăria. editoue. 

j, a.pilrut: 

"Attl.intiri" de Al.. Cfura 

ta oeI dintli volum din "Biblioteca scrtuorllor del. a ..... 
.. care 8e Tor tipări rInd pe rind toti Icriitorii romlni 
lift Ardeal, Ţara UngureascA fi BA-na.t, morţi ti 1n 
" '~ati. 

_~ Valumul .. AmIntirI" are 264 pagini şi cuprinde 2S 
lftl,~ .. clror subiect e luat din viaţa fratilor no,tri 
')lod din Munţii-Apuseni ii din viaţa. autorului. Bucl
iile IIUllt scrise intr'o neao,e limbii. romllneasc~ ii c. 
multă putere i, limpezime. ei eu mult simtămlnt. 
6eeare buută te captivează, procurlndu'ţi o rad. mul
tAmira lufleteaacll,. 

D,e mult n'a allll.rut la noi Rom!l.nti o carte aşa. de 
! frumouă ei ca prezentl!cre tehnicA, mar ales ea e .. de· 
i vlll1,t eveniment pentru literatura. noastră elin Ardeal. 

Se poa.te comanda dela autor (Librăria Nat. 8. Bor
nemisa) In Oră.tie-Szhzvârol, şi dela. • .Librăria 

Tribuna n - Arad. Preţul uuui exemplar • 1.60 + 20 
bani porto. 

'REISI MIKSA 
1 
.FABRI CA DE 

DHILE 
in. 

BEKESCSABA~NAGYVÂRAD 
Anddssy-uf 41-43, Răkoczl·ut 14. 

(Ungi -Apollo«). 

1 Ua candidat de ad~ocat 
cu practică complectă, află aplicare deJa 1 

i Februarie a. c. intr'o cancelarie advoca1ială 
...- din Arad. - A se adresa la administratia 

ziarului :t Tribuna~. 

.. II' R J BUN A" 

Cine vrea sA cut:npere 
vite 8t:nericane 

.,RI PARIA PORT ALIS" 
pentru altoit, să se adreseze preotului Petru 
Pelle din Mini, (MeRes) comitatul Arad. 

Ipoteca"" elegant aranjată, .bi~e .. profi văzută cu drogUrI Şl mtr'o 
tomună bogată româ-

nească e de vândut Tot acolo se află şi o 
fabrici de maşini de agricultură. -
Adresa la admmistraţia ziarului :. T ribunac. 

AN UNT . 
Se caută un om special şi cu practici 

indelungată pentru a 

conduce o şcoală de vite americane altoite 
şi numai dacă a mai condus asemenea în
treprindere sub conducerea şi direcţiunea 
sa, fiind bine plătit in perspectiva şi viitor 
bun. - Oferte şi referinţe să primesc la 
adresa domnului 

Alexandru Ionescu, 
pepin~rllt ti p'oprittar 

fn Drăgăşanl (RomAnia) 

• IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
_ Desfacerea ieftini a firmei -
~Asz6 DV~ - ---- ORADEA-MARE, 

Strada K09suth, (Palatul-Sas). 
-
eli -(n vederea sărbătorilor de CrAciun, aduc -

la cunoştinta ono public din Joc şi pro- : 
vinde, că au sosit noui transporturi de 
articole sudice şi anume: Curmale cali
tatea ce mai bunii, malaga şi smochine. 
Castane de Tirol, alune italieneşti. şi 
nuci de COCJJS, portocale dulei, lămâi 

- coapte, fructe zaharisitt, prăjituri pentru 
- "ai, ceai chinezesc cea mai flOă calitate. 
: Rum englezesc şi francez; toate cu pre
_ tun moderate. - Ma'e aso,timent 1n 
- bomboane de Criciun, ro/ea prăjită, tot-
- deauna proaspătă, diferite compozitii din 
: 8 feluri. - t'aceti comandă de probal 

Cu stirni: 

Asz60v MIHĂLV, 

• _1 '-'11111111111111111111 • -
Premiat eu dlploml dela corp. meaerlql1or. _ 

Bothâzy Laszl6, § 
sc:ulp1or ,1 Intre!~rinzltor de beton -
,1 piatră de artA, depozit de nisip. : 
N agyva rad, - Erzsebet·utca --Primesc Qri-ce lucrări ce se refer la _ 

bran$l mea precum lucrări la edl. _ 
ficii ,i cripte cu diferite expozituri, 
de platrt şi mannoră, apoi crUtI, -
monumente, etc. - lucre~ tn bnon -
cu mare pricepere, precum caldă -
rlm de beton, canale, poduri d! : 

beton cu fier, table de ciment. bazine de asfall _ 
TrImit dfsemnu ,i catalog. - VOIesC si atra,' -
att'nţiaon. pub'ic prin lucru bun ti preţuri iefline. -
Uferez pietri ,1 nisip In eanl mare : 

.1111111111111111111111 • 
• 

1-=====;;;;;;;;;;;;...1 
Cel mai mare depozit de 
încăltaminte din LugoS. 

Gneta da bUl yeritabit SeheWfaaUl ori lac 
elegante ,i solid lucrate, pentru domni 9 
Cor., pentru dame 8 ("or. Pot fi cu $ ret~, 
cu nastui i ori firi. Ghete de box pen1ru 
dame numai 7 cor. Ghet~ de box pefltru 
copil drla 1-5 ant cor. 2'60, dela 5-10 
an; cor. 3"60, dela 10-15 ani cor. 5'60 
Ce ui·ce nil va fi mu1tlmit cu ghetele trl
m'5~t i·se vor re'rim i1t. banii. - Cremă 
$1 tocuri de Rumlla fiecare ptl1rt>che 2"ratii. 

EBERSTEIN HENRIK, 1 pantof'ar îa L()go.. 1 

III1IIIIIII • ~ I_I_I_IJ _1_1' • II' 1 
Deco,.t cu medalie de autl. 'upf»a'tla 

qric:oll din -1.u,oJ. ._; 

Dicsics B. Ignăcz, '.,,' 
succcesorul lui' Bâlint Dtc.sics. 
Ateller de trAsuri, ,ele ,1 lustruire. 

LUOOj, strada Nit! Popa ,. ' 
lAngA bt.erlca ,pt •• orie~ .. 1t'O .... adl. 

Pregateşte totfe'ul de trl,uri si drute, 
precum şi lucrAri de dogărle $1 fAurarie. 
Repareazl trăsuri vechi cu preţuri ieftine. 

Recomandă On. public p r ă j it o are 1 e de cafea brevetate şi că m hl uriI e 

. .' 

(şparhert) recunos('ute de cele mai bune, dintre 
cari până acum s'au colilandat peste 400 bucăţi. 

Primesc şi ecsecut pelAngA preţuri moderate orice 
lucJiri de strungărie in fier, repararea maşinelor şi 
mechanismelur de fier, a casselor etc. pellngă garanţie. 

Trimite franca fiecăruia care se referă la ziarul 
acesta pretcurent despre prăjitoarele şi căminurUe 

Ei 

-------------~-
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~ Stefiin Fekeshăzy 
II&titut da ,lpsltorl.1 dl halrll ,1 CIIr!ţătoria chlmlci 

Bistriţa, F6ter 17. Î3ngâ PrimiriI. 

Primeşte: cu ti tIri lucloue ,1 flnt"'t curli· 
tire de trusou'it albituri de desupt, de masă 
,i albituri de pat; perdele ,i orice lucrări 
di" branşa aceasta cu preluri fuarle ieftme. 

Curăţire şi vopsitorie chimică 
de fotfelul de haine p~ntru bătb~ţi şi teme-It 
pardrsll şi j~chete flrA ale d{'Sf~cf'; 'poi 
mllteni de mobil~ pf'rdele dantele ,1 a1tt-1e 
Exe,"ufle plOmpli. Prtturi foarte moderate. 

Cina voieşte 

rachie curafă 
d se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
din LUi"', 

,,"r R t BUN A" Nr. 4 -'"1912 

Ne angajăm pentru pietarea in stil modern şi foarte artistic a internelor bise
ricilor, icoane pe ceTlme, fresco, icoane pe altar, altare, construiri de iconos
tase, auritură, pietaTea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane la ÎncruCişarea 
drumurilor, pietaTea icoanelor sfinte şi a ori-ce soiu de icoane bisericeşti. 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pietarea, abducerea cu 
marmoră şi auritura Jor o executăm cu cea mai mare artă şi cu preţuri 
convenabile, - parohii lor mai sărace eventual şi pe lângă plătirea in rate. 

f!nminarea b;~eridlor. mbuurl'!, intelellerta mal amănunţit! .. 1. 
-i7 'alll locului o facem 1l'"1Itl •• Cu planuri ti pro~pecte III~rvim cu plăcere. ~_ 

~ G"l~~~ill~~ .. , •• t t:.1o r .!o.r. .. !. I..,Ii.h .• h.h 
,XI:: t T 1" f W( f fi" "r 1" Î "1" OiI" i-' f "t "'( T "r OiI" r t t .IT\; f '"'1" f f f t f r f r :;". 

. 

:t:năsar, 

Nagyfar~d, Csengeri·utca 21. S1. 
Avis! Domnilor fabricanţi şi particulari le 

aduc Ja cunoştinţă, că am edificat o 

turnătorie artistică pentru metale 

.. 

Lifrrează cu preţ idtin ar
tico!e de măsărie pen11 U 
biseri li, şcoaJe, farnla .. 
cii, prăvălii şi birouri 
cu preţuri foarte it fti ne. 
TrimIte la dorintă planul 
şi nota cheltuieiilor.- L~ 
comandă mai mare scă-

der.e de preţ. . 

SIBIIU, Strada ~largaret:ha Nrul J8. 

Prin practica mea bogată câştigaU în tară şi sfreinătate 
mă aflu în plăcuta poziţie să pot satisface oricărei cerinţi 
de branşe, în bronz, messing. t ne, cositor, aramă. 
după desemn ori după modele vechi. 

An d rei Paksa, 
Sibi,u - Nagyszeben. 

~ 1111111,.,11 ••• 1111110"'1111111, •• ;; 

m Nici o fabrică de gra. ~ ~ 
mafoane şi eufoane riu ~ ~ 
poate să lifereze mai --c.....3J~ 

· f· ~ le tIn ca I-'"-~~.-G • 

~~ l~.:..;t 
_r..~ 

Iteicb Aladar, 
aten • ., de Instrumenta muzicale. 

Budapest, VIII .• H~ps%iDh'%-u. 27 T. 

~ I I I J I I II II I I I I I I I 1« I '.1 I I I I I I I I II II! ~ 
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Stiassnyes Novak 
turnătorie artistică de metal. 

Budapest. Vl, yaczi·ut 119. sz. 
Lucrează diferite decoruri la edi· 
ficii, cripte. T oarn! diferite părţi 
pentru maşini precum şi table cu 
inscripţia pentru advocaţi, mediei 
şi ingineri. Table cit ate cu în· 
scripţia numelor de strade pentru 
oraşe şi sate, cu preţuri ieftine. 

~.f 
ti~\1 ClIIIIIIIIIIIII.1111111111 

: Primul şi cel mai fiJre depazit de piane -: W. P. RJ c h t e f, 
• BraşoY-Brass6, Fekete-utca 29. 
• 
- Lifertazl: piane, harmonJci -_ ,i pianine, fabricatie Sossen- ...,.,... __ 
.:1 dorf, Schreighoffer şi fărater~ -_ Imprumuti piane in 
_ conditii favorabile. -

Atelfer de curetlrle, 
,elArte ,i coferarie I 

~~ •••••••• !.~~ •• ~~ ••••••• ~ 
.I - A ellerul de fotograraflat as lui:::: t 
-t C Si z h 'e g y i S â Ido r -- : (odinioarA Societatea curelarilor) 

• Cluj-IololSvar, Piata tlatyâs kintIy-ter Re. 26. I.v " Sjbllu-NIlF:y~z('ben, 

Orendt G. & Feiri W. 

Â ..... (LAI'lI,g;A far.na.cia lui Mintz). _ Heltauerg. Str. Clsnldiel45. 
.. Aici se fac şi se mAresc cele mai frumoase foto.. t MagRzln bog~t 10 articole Dentru clrotat. cltirlt, vinat, 
• grafil, dt'8semenea acvarcl~ picturi fn otel, e. aport ,1 vola)t poclăzl şi procoviţurl, portmonee ,1 bretele 

+ speclatitlţl in pinze ori mAtase, cari prin spă." solide şi alte articole dl: flSlI~r.terle, co preţul i f"'~fte moderllte. 
1 . L f f .. Der>ozit permanent in curele de ma,inl, curele de cusut 
arc nu se stncA. a Irmă lţl cu băgare de seamA" ,l h~1itat, Sky (vârzobi). _ RecomandQ pe urml cei mai bUDă 

• n'o confundaţi, Cluj - Kolol5vârt Piaţa Mâtyas. ,Jamperl de plete fabricaţie proprie, p~ntru 819 1j ,i militari, 
• k' raly ter No 26, lângă farmada lui Hmtz. - - Â I can stllU ,trin!! Ij(tlte pe picinl', - ReoarArile se executi prompt. 
T Rdenndu·vi la acest ziar veli ave. favor in preţuri... Mare deposlt de hamurl pentru cat dda soiurile cd~ mai 
• .. ieftlOc până la rele mai fine, coperhoare (ţolurl) de cal ti 

. 
___ ia.~~·'~ ••••••••••••••••• _ ••. b! .•• ,~ II cofere de cAlltorle. - Cn

maT1dele se deptultsC CO[l,tIUţ10S. 
_. .., ~ ~ Pir 1 •• 

• b _ 

••••• ~~ ..... I •• I ••• I ••••••• 

1. '. );'~r~:" Georg Barthelmie i 
• :Ut'~ /l~·--·. D1echani~ ;. 

• ~:;, -.:' B r 3 Ş o i, Strada PorţII Rr. 4L • 
• ,-~'- >_ .... <".';~., _ jil:) (Col«ul deja arad. Sfbtulul Ioan). • 
f) ,~l~~i~ -~-' .. 
• Atelier pentru maşi~jt de scris, socotit, • 
: dictat ~i de cusut, apoi pentru aparate • 
• electrice ,i fizice, lampe electrice de ~!7.~ : 

• buzunar, gramafoane, plăci, ace. hârtie . ~i~~'~ 0 
• -- de copiat şi diferite u!ensiliL _: i!'J~~:~ .. 

.. ~ 
• T eleIon 380. ' ,\~ • 
: - Instructor pentru scris la maşină. - : 

••••••••••• ,1 ••••••••••• · .... 
, ~ 

~===========:========-
Cei cari au lipsi de ghete Il se adreseze 

prAvAliei nou aranjate de ghete alui 

Nicolae Luna, 
Pancsova, Strada Oizella (Meszaros). 

• 

JI.lsortafl conform cerinţl'lor moderne 
lmde se afli de vinzare ghete tu
f'nte In atellerul propriu, pentrn 
bA-bati, dame ,i copÎl, uecutate 
eftogJlnt ,i trainic, CU prt'ţuri mode, 
rate. lucreazt ghete dupa mhurA, 
In tim~ scurt, execuţie elrgantă şi 
pre1urt ieftine. - Pentru p,cl0are 

defectuoase ghete spc:clale I 

n~~~~~~~--~a 

I LEVAY GVORGV 
I 

! 
STRUNOA~ 

SZEOED, Piispok-ter 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare wf/elul de lucrari 

ce aparţin acestei branşe, I precum: popice şi bile, dopuri 
şi slăvini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucDJ-41e mână, 
articole p. fumători, camişuri, şpipwi de: (oile şi dacuri 
pentru biliard; domino, şah 

mobile, etc., CUlere .. a. .. ,. 
şi totfelul de decoraţii, la .~ 

Comande1e se efeptuesc ~? ii::};, PD,_. ,"~ , 
: prompt şi conştiinţios. - -'-"'_ I 
.~. ~~~~~~~~~.~ 

~~XI~Z~~~ZI~~I~ZZX 
td . ~ 

~~Schrimpl Szaniszl6 ~ 
~ cal mai mara lurnătoria $ifabricl da ~ 
~Iuminiri de ceari in Unjlril de sud ~ 
~ Temesvâr·Gyarvâ:ros/ f6·utca: .i 
ir4 Recomandă comercianţilor: turte 'şi prăjituri cu miere, -..: 
~ precum şi lumi nări de cear3, ~lbe fi colorate, fade cu ~. 
~ preţ moderat - Bisericilor se dă la ~ 
~ ,~:.~~.:, cumpărarea de luminări rabat - ~ 

·!'t~· ~ 
~ !!'1~;..'t:!;;Ei1;'t!41# Comande1e Ilie îndeplinehc prompt ~ 
: ~_iR-~~"h~~.~ ~ 
~ '" ...... g:~~A ~ 
~ \ ~ 

~~~X~~~~~~~~%~IIXM 

, 
tiz 

li 

• 
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Oassa de Păstrare societate pe actii În Szaszkabanya. 

ACTIVA. Contul Bilanţ pe 1911. 
-

1 I 

Cassa -- --- ---.. ......... +--- -- .. ~ -.. "'" ~ ...,,-- --_. 35059'981 Capital social ___ .... -- -- ...... _- -- -- 250000'-
Olro·Conto ]a Banca Austro· Ungară ~ ..... ., 76i8'o1 . I I din emisiunea IV. --.- ~~ -- 14725'--- ... ~ ----
La alte bănci __ o ---. ......... -- ~- - .. .--- ~ ... _- 7049'52 14728:03! Fondul de rezervă .. -

I I 
... -. - .. ...~-~ . --,- -_ ... 

r mbii de bancă 538782'- Cauţi uni .-~ . - -" - ... _~ 
-~- " --.-... ~~ r ~ .. _-> ... .. -.- < 

l.ambii cu acop. hipol ~ .. ~-
~- -~ 277657'- 8164391-1 Depuneri ____ .. _ .. ---- ... _ .... ._ ~ r_ . - -~_ .. --_: 

rmprumuturi hipotecare ____ -_. 25J047 - Reescompt '- -~-- .--- '-- ~ ---- -- - _._~ --- ... ........ - ... _-- <>--- ----
Casa Institutului . . ___ 36601'67 Dividendă neridicată ( 

---- .. '-- - ---- ... ~ ~- .".", ---~ --- --
Realităţi de vândut -. 

, ._. 26'294'27 62895 94 Creditori .. _-- -_ .. - -- --. ~ .. _-~ ~ - -- ---- ---- --~_.- --- ~ ~ --

Efecte 91585 - Cont Curent --_ ... -....... .. ~- - -~-- -~ -. .. -.... ---- ------- . -~ ~ , 
_ .. 

~--- ~. -> ~ ~ ~ ~- ---- ---- ---~ 

Interese transitore Mobiliar 2687'30 --- --... ~ ... .. -""'~~ .... ~-- ------_ .. --- ... ... _- ---- ..... -- -- -_ .. -
Profit curat 10 UIt amortizare ,_-> 269'30 2418 - ---- ~- -~ ~ ---- ~"'-- ~-- - _.- ---- ------ -,,~- - ~ -- ---

Antici paţiuni 265 -
~"- -" -- .. - . _ ..... "-"- ~ --~ -- .... --.. ~ ----

Proteste __ '0 a ___ ---- -- .. - "' __ c'" 
-~ -~ ~ -~- -. -- -...... 30 19

1 

Expositurife şi Debitori __ .. 11234 45' 
. ~-- --- .. ---- ~ ....... ~ ... ....... 

Interese transit. -- ~. --- ~ .- -- -~-" ~- -~ ...- ... - ""' ...... - 14798 Oi: 

-1 
130)500 163'1 

i-j 

DEBIT. Contul Perdere şI Profit. 

'1 Interese escompt .... 

I ~ camb. hipot. 
341101S! » Jmpr. hipot 

I 
:t de Întârziere 

10951 64
1 

P(ovisiuni __ o' .... 

40438
1 

Interese de efecte __ . 
6813 I (,llii Diverse venite ... 
3338181. 
2f)913~!... •. - ~ 

28878'581 \ 

---I----U---
84766~08 1 __ _ 

Interese Depuneri .. _. ._.... .__ _ ___ 25369'05 
Interese Cont· Curent .. ___ .. __ ._ __.o 2094'96 

! Interese Reescompt _._. .o._ . __ . ___ 6646'17 
i ~; '." ·1:~4di ____ ____ ,_,_ _._. . .. _ .___ ti41470 
i ~ l'~ "'i;> după Int. Dep. __ . .__ ____. 2536'94 
I '. ',1, ·-.j;·~t~ de timbru ._. ____ .___ ___ . __ . ._._ 

._- .. - --- - _ .. ., -

.. _ ... . - - --- - -- . _. . . 

'-- ... - --- ---- --- .. --
. . - .- -. .. -- ..... -- -- ---

-.- .. - -.... -- . - . .. 
.. - - - -~ 

- - -- --- -. "'~~~~rr-I _ - a_ ...... ... ... -,~ -_ ... ~ --- _ ... 
1 .; ~.. ,. ··nte ___ --- -- ... ~. _ --...-
: ~ L '''!: ::l, -:1Grt mobiliar __ o _...._._-- •• ___ •••• _. _ __-: 

} ... _-v:_. ___ 

PASSIVA. 

264725 -
74 15O i52 

30001-565444

1

96 
2494j6 -

23726 
753115 

9890746 
15Y()7!70 
288'18'58 

, 

-
1301500 63 i_ 

CREDIT. 

2677001 
155471°5 
2803°1 54 

168962 
554636 
3889-
329290 

84766 Of 

t Chfrilll m. p. 
j cUr.ctor. 

S z a ~ z k a b â n y a, la 31 Decem br~ 1911. 
Ioan Radutescu w. p. 

contabil. 
o I R E C TIU NEA: 

1. \'; t;,n ! ... p.~ .............. " Dr. Ah~L'COca m, p. Pavel Corean m. p. Stefan Juku m. ,. Sofronle Mica m, p. 

COMITETUL DE SUPRAVEOHIERE: 
__ q_ ,. , __ ...... <""k--' 

""JbS;':Q'lnatul comitet de supravej!hiere am examinat Bilanţul şi Contul Perdere şi Profit ti confroatându·le cu registrele 
principale şi auxiliare le·am aflat exacte. 
Szâskabă nya, la 13 Ianuarie 1912. 

George Şolla m. p. Teodor Ilana m. p. Ioan Mandu m. p. Velca Sirbu m. p. 

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

~{\r alo~izare de "nisip 
.. Cr:c; Ire nlstp mult, s. cearl In interesul propriu, urma· 

tC'~r~:i cAt~loaie ,i tlrospl'de: 
F. J. Forme şi unel~ pentru pregătirea articolelor de beton. 
F A Fabricarea liglti de bllofl, or{Jndllit4 la lucru de m~nă . 
Cs, a, 4. Fabricarea ţiglti de cement pentru lucru de mdnă, 
B. B, J. Fabricarea bJo~rilor de beton. 1 
C. S. 1. Fabritarea tablelor mozaic şi cemenl. ~ 
SI ceafi totodall examinarea gratuitA a njslpuluj, mergerea 

fa fata locului I inginerului nostru ,1 si examimze maşm~le 
noastre de valorizarea nlsipulul. . 

S ' t' , B k Ingineri, 'abrfcl de maşIni . zan O es ee, fi~d;P~t.Yilrvi~ian~~ii: 

.,. 

Schwalb Adolf fia Vilmos 
tinichigiu ,1 arămiet. 

Hudapest, VII. Verseny .. u. s. 
(Coltul atrA,.U M uranyl. 

Pref{Ateşte totfelul de lucrAri 
de tinichigiu, articole pentru 
bucătărie ,i gospodărie, u
nelte pentru stupărief vase 
pentru miere. fabricate de 
specialitate: masuri de litru 
din tinichea albA (Xi nickelf 

cane pentru olei, lack ori pe. 
troleu. facle, lămpi de carbid 
şi alte 8 rti co I e technice. 
Casset. pentru banI. 
Catalog trimit gratult.i franc.,., li II 
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