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Discursul d-Iui MihaJi. 
A )'od, 28 Xoemvrit'. 

In erepnsculul sterpei sale cari eri po
litice d-nul Dr. Teodor MihaIi desigur nu 
m"i visase o faimă de stdi.lueil'ea celei pe 

~" eare Olimpul politicei noastre i-o hărăzeşte 
, azi eu-o prisosinţă într'a.devăr vrednică 

de zei. Totul ee trebue să J'egrele însă d. 
.\lihali e dt darul acesta de sus nu s'ar fi 
pogorît a~tI'Pdt-i, dacă nu eram noi "fii 
clegenrraţi",noi "n)()l'(·.onarii"'; noi "sălba
ticii", "pestilenţioşii" :;;i "morUfrrii", noi, 
n(~eljl i pigmoi f(tră credinţă, 'cari intr'o 
clipă de temeritate păg<'in{l am îllcen',at nIl 
<lsalt impotriva tăriilor preaînalte ale po
litle('i noastre autorizate. 

Dar. pe semne. 8C~ria a fost să fie aşa. 
ne dtll'nt zile Olilllpui nostru fierbe de 
!wÎnie. Fulgel'p ţişnese {'utremurâncl nă
praznic cllprlwml globului rumânesc, iar 
în pom'La Olimpului, in cadrele Îllroşit.c de 
p;1timă ale ziarului "Homfmul", apare pă
rintele 1 )1'. Vasile Lucaeiu, in chip de al'
ehanglwl rrtzbllnător ridicând !'\:ntenţios 
<lSll pra 110'-1 st ră lin pa loş de fJădl ri ,-;bllC in
t\lnte". 

~' ( ;~.p..*"·'('...I1l fkln\ lorLaH> (~ pu.catu+- CP-,lHl 

'\ Q!l\-ill'şit. In nepricoperea nonstrrl, fatalf\ 
;-""111 innrăsnit. să ptmgărim 1:lis~lH'Slll par-

, lllnwllt ar d('1a 20 Noemvrie al dlui Teodor 
:\1 iha li l;ii sn ncsocotim prodigioasple el-sale 
('alitflţ.i de bărbat politic. Am arătat a
l unei, cii după o UlCcre dc luni de zile, dt'
pllLaţii noştri, n~luftndll-şi aet.i\'itatea par
lanwlltarti, f'rmt datori să se afirme la 
ÎIl:tltimca eauzei ]'omftlH'ljt~ {;l~ 'cfi, într'o 

Nopţi de toamnă. 
1. 

Pll1f ind semet 
III 1,rd de var. 
Pr.sfe păduri, 
Cresc neguri mar;, 
Pe muchi de denl 
La curmătw·i ... 

Să Ibai eCl.'ânl 

OftPază lmlg 
Din ram 'În 'l'am 
Şi 'n 1';8 p1'el/mg 

imi ba.te.apoi 
Ou pU71l1lii 't) ,q8um ..... 

_ .. Vi il IlOpţ'i .. de-acunI 
Băhde des 
Din vânt şi'nghd 
Ş1~ ne9/U'j, ies 

Din 'văi adânci 
C1l pas semeţ .... 

Ţi,niind în gol. 
Priviri ce/'~şti 

Tu, stai ş' a.scnlti ... 
Tu stai la geam 
Şi te gânde,ti 
La cei des8ulţi .... 
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situaţie politică dr gravitatea celei aduale, 
l"t'editarea fragment,ară a celor mai pnţin 
eOJlvingătoare· părţi din discursurile lor 
anterioaJ'e. precum şi argumentaţia redusă 
ce se poate scoate dint'un articol de ziar, 
nu pOHit.e să inalţe prestigiul cauzei romfl· 
neşti. Am spus că aş(C'ptrun \m discurs 
de~o dialectieă măc<u' la nivelul discul'su
rilor mai de' ,seamă unguroşti, o ilpărare, 
care să poaUl fi încadrată cu demnitate în 
situaţ i a politi('ă a monarhiei. Şi crcdem 
că am fost chiar indnlgonţi faţrl cn discur
sul p/,('şedinfei1ti. cluhului nostru parlarnen
tar. Ecoul slah de care ~'a Îlwl"ednieit <1-

cpst diseUl's în lumea poliLieă, ră~punsu
rilt' ce a întfnnpillat în cameră, gestul ce 
i~a aJ'ld'at. primul ministm şi chiar crnp
ţiile organului Hutori7.at, an doyedit, du
)'(:'1'('. ('ă aveam drplină dreptate. 

A rgurneutaţia· principiară 'am dat'o 
în nrtieolul nostru din cho!StiullC, în mod 
prea lă.tnurit dee[d, să mai simţim llceesi
ta tC'a unei re\"(~niri, iar eine s'ar mai îndoi 
totuşi de faptele pc cari ne-am întemeiat'o, 
poate S1t SI.' nonyingă ehial' dill enjn clouă 
('010<11H' ele "Voci de prl'~ă," (Pr8ti K <.l pI6). 
:\;" lT.i~<'lg. Pf'st<'r Lluyd) publieatf' azi d<' 
"HoJllfuml", !wnt,ru a dtlyedi, mă rog. fe
IHllllpnallll ('('UII nI dis('ursuhli dilli Mihali. 
\. u l' "·(-"1.('·"~Mf· n iri cpum~'n1r~ lltt-~~·cttOf ... ~te 
foi de nccst ,.energic" discm:s, coea cu îl1~ă 
nl1-1 Îlllpip.decă pe direeronl1 ;"iarulni ofi
cinl su atribuie serislll11i nosil'1l intellţii pe 
('"fi nu 10-mn avut. Să trecem însă ÎnaintC', 
-- nu de arla mdisiofplidi a lllonitol'llilli 
vorhim llGUH1. 

X u nştepUUH firo~te ea dC'puLaţii IlO' 
şt I'i Hă :;,pulbere printr'un ,slllgnr discurs 

Pe cund ,gem rţ 

Din 1/(';9I'e"ă;. 

PMd~ păiiuI'i 

(ii'esc neguri ma/'i 
!'p lai de răi 
La clli'mi/furi .... ' 

lI. 

Am srins lumina'lI sţ'pşnic ş'aculIl trîntit pe paf. 
Cu hlhilarănifă de-Ilu zîmbet {prii/ual, 
PrÎ11ind lâ focu7 'N',~cl din bolnavul cămin. 
Cwn i.,i topeşte-amorul în ('(Înteeu! hain. 
Ascult p·ierduf. la, gealil'ori., ro 'ntr'un ostrol' 

rădeţ, 

Rom,an(a ce mi-o cântă pribpuqul cânfăre.(. 
Ascult ... ş1"t)cin8 de 11J1'eaja duioasei melodii. 
Sifilt cum mă 'neieaştii dorul Că1·ă·/'ilOl' }fusli.i ... 
Ascult ... şi-un plâns simt por'că ră;;bi.nd CI1 lUllfli 

chemăI'i 

Prin sgnmolul de-acorduri, din ne'9"(', depărfiiri ... 
Ohemări l Căci cine şfil', pe căile. pustii 
J/or poate 'n a~~tă clipă atâfea 1JOl'zii, 
Câ.nd dom' cu fieca,re din t'eşledr.le foi 
n poezip·şi află sicriul în noroi ... 
... Jar jalea toarsă ','fi jalea din phh/Rul lor i·ih}r.! 
M i-o spline-ac am la gcwmw·i. pribeag /li con tiii·"f ... 
... Şi lu,. 'în astă clipă, o suflete pribeag. 
Asculţi aie" la l,o.ntul ce şfle:ră '1/ ogeag 
Pril'tnd la focul 'V e,se? , din bolnavul cămin. 
Ct/m -Îşi topeşfe.-amant1 în e(infecu-i hain. - '. 
Pe. când alară ''11 largul cărărilor pustii 
Plângiind te C/riOilf' af/ifea şi-afâtea poezii ..... '? 

T. Murişan_ 
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id(·olugin BN:ulari"t a potriYlli('ilor noştri, 
sllnt0!l1 totuşi În (lrppt Skl aşleptă.lU suc
cose parlanwlltan' relative. lată. do pildfl, 
dnii Alexalldl'll Yaid~I-Yoevorl şi Ştdall 
C. j)np, ('ari au \-orbit eurând după (L Mi
hali, s'au achitat mai binC'. Dar llU o rin 
da toria nO(ls,t r1t Sf\ clf'sch idell1 la acest loe 
cursuri politie:e [wJlhu deputaţii Iloştri, 
mai a]ps după ce Sllllh'lll COl1yilllji etl hu
năcredinţa IloaslrfL este nesocotiUl de ('('i 
căror am dori să le vorbim. Şi dacă totuşi 
ne-am luat curajul sil ne ari\Unn desiluzÎa 
eo-am îU{,C'l'eat pc urma vorbirei diui 1\1 i
hali, mn fost detrrminati IHlilnai de gelosia 
ce·am simţit vlt7.ând triumful ienin· al po
trivni('ilor lloşlri. pr('f'nnl şi de o îngrijo
rare prf'u intemiat.ă. ce ]le-a cuprins elp 
soari'a (,<1\IZpj rumimeşt.i in (:,unera un
gară. 

Admitem chiar c{l d. ~ljhali putea Hii 

rost.('Hs('·ă nn discurs mai domn de condu
cen'a ullui popor dl~ p"1irn lllilio<111e, dadH;ii 
lua puţină ostenoală pP.lltru a se pr('gt\li. 
C'ondueMoru11lIlHi p.lrtid parlamelltar trp
buo sfi fie. fără ÎIH!oial[t, în dar ('u pxigC'n
ţe}(' intelpct \lale ak parlanwnlului in O,O'f' 

Eif' lupt 11 şi daeH nu-i corem yt'l'Vrt. daruri 
firrf;iti şi ta}('nlp, o (,ollcf'pţie dnplin exi
gonrfl (' dntllr H[l 1IP-O dp(l de l11daU' ce 
.>Uq,lti(, llllr'o c<.\liJat c dl"-o at flt. (\(' ."111)('
l'iUd ri'î r[lsptm(}pre pCJlit i"tt CUllI (' l'pa pe 
care o duţ.in~, E llJl a dp\, ilr ('[('meu i H!' ;1-

cesta şi numai pntima puate să-l IlOSOCO

t('>11se11. 

Dar lIi-s\' r[t:-;pllIH1C' cu îu cadr<'le <1i~(,ll
ţil,j la hudgetul de illtOrIW nn ora locul 
prntrn coucepţii politicc' gCllC'ral(' ~i că d. 
~lilJalj a tl'pbuit s{t sc> murgineasdl la eh(',.;-

!& 

Eminascu in Irant_ze,ta. 
~ă'mi fie îngăduit de a Rdu('{', ln rîndul meu, 

eîlteva oLl'el'vîiri, sau. mwi 8illlpln: Iătllllril'i, la 
l"Îndiluile di'll Nr.-nl 240 al Trilllllwi înehin:He> 
tl''.ldlwerilnr dJui AL (il'. ~\ltll, de dUră D. AdI' 
{'orbul. 

Când am primit din In~i alhastrll b1"Ol;lUJ'iL'ă. 
.IIU ('etit cu zor \'('r,;urilc franţuze.ştL :in ('ari mii 
bucuram (,li voi gll,;i ri1 !'ffI1':;:it tl'3nseript,ia vl'ed
nică dea îllfăti,'i'l! pe ElllilH.>;'WIl t'etitoJ'ilorfr~lll

('ezi. r;i în adcyiir rn,pnsatlll 'el. ~llt'l ne-a dat "er
~iunea (>~a ma;j lIlultămitl.ltal'(' din ,puţincle euie 
S'lIU publicat până 1H'1I111. şi mai satisfiî(~ăt()ar(' 
decât tradtH'ej'ile c1nei Mi.l)cl'·Verp:hi. ('Hl"i )luni. 
fonrte literllle, În~fi jll"e.a puţÎn literare. J mpiÎr
tuşinl I'n tDtii pihel'ea de !'ăn '3 dlni Xnllopol ('~ 
1111 î-~l fo:'\t d<at (Ilui Şntu sÎi. Î'I'ndndi eilt lIlai multe. 

Totuşi lllai am şi Il altîi părere de riîu. După 
CP a i~pnhil ('Il Irudllepl'ca, de ce 'nu s'a ~iilldit 
tl'adn<'i\tornl - SalI ('(') plltin ('(lilol'111 tie azi -
să o 1IJ'<l1e ullui iOcl'iitol' han{'{>7" ('.are <1<.' signr 1.1\1-
euros ar fi îndreptlltcelc <'Htt'yU mÎ('i gl'l':;;eli ('e 
i-au ;>.C'ăpat Romimnl ni, c>.ăci ('ll toa tă ('11l1Ol\.ştel'e:! 
lui a IimbBi fran('eze, d tm î~ltl"() limbă fltdîÎnâ 
s(~l'ia. A{·E'."te l'd~der j, deqlll de migăloal'(' i,n ])()('zie, 
fiind înliitHr'ate, am aypa 1I,1I t.('x! aproapp dp-o 
pol ri Yii ~Il f)J' ig i Ha In L 

Bt"11derile, pr('('UlTl }p-n îIl~nmat ill Corhlll. 
"unt de două fc1mi: de limhă şi ,de gramati('a. 
Pă{'at În"ÎÎ (':) Înctre>ptândll-lt', dl Corhul le-a' mai 
adăogat lll1e1<> fli de graJlultică, ŞI de limbii ~i d(, 
prosodie. ' .. . 

Ve!'sul: 
QU€ la fempeie cclale .• et d',tln 8uIlffle 1l1lissal1f_ 
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tii de amănunt. Iată, răspunsul acesta, ne 
dă întreagă. măsura illgeniosităţii politice 
a· (Uui ~Iihali şi a organului d-sale autori
zat. Să nu amintim elUcIe, d. Mihali putea 
să aducă în discutic, de pildă chestinnoa 

re fol'HWÎ adminsistrativc. Che1tiun0u a
cE-asta a fost tratată chiar in firul discu
ţiei la budgetul de interne. Şi cine era mai 
in drept să indico sistf'!mul administrativ 
cel mai potrivit. pentru Cngaria decât chiar 
unul din ,~erii polit.ici oficiali ai unui popor 
earc simte mai muH blestemul aduall1lui 
Histom.Că. asupra sistemelor adminÎstrative 
nll se pot l'o.'Jti discursuri de concepţii po
litice largi şi esenţiale. e () cugetare caro 
numai in straturile autorizate poate să În
flore<'\sdi. ţli cel mai naiv 1)olitician îşi eHl.' 
sp,ună a,<;tăzÎ, - mai ales fiind vorba de 
.tdministratia lmg'arrL - că în acest St,(lt 

po1i~~tnic, cu aicI fea categorii de aspiraţii 
aufonomiste, chestiunea unei reforme ad
rninist.rative acumulează importanţa unei 
!'ierii Întregi de alte chestiuni politice car
dinale. E o chestiune de viată pentru noi, 
llaţiunile numaghiare, - anl spus'o chiar 
Iji zilele troeut,c - ca, după ce CllIlonşt.em 
intenţia guVel'l1Ulll! de-a zădărnici prin con
t ralizal'ca administ caţ iei efec tele politice 
alo unei reforme eledol'ale democratice. 
pe care in -cele din urmă ya fî necesitat s'o 
inHiptuiască, să ne năzuim din răsput.eri 
a asigura la râudul nostru efectele proba
bile ;Jie unei reforme electorale democra
t ice. Am adul.-.;drept pilde Franţa şi Ho
rnânia, două ţări primitoare pentru toate 
cuceririJe spiritului modern, două ţări ia 
plină desvoltare modernă, cari, 1n vreme 
ee gUVf~rnul nngar plănuieşte centralizarea 
administratiei. au elaborat rlpja proif'ooteln 
nllf'l dccentraJizări contornplate pe o scarn 
ltlaÎ întinsă decât în celC'lalte ~tate din Eu
J'0P<l, deşi sunt state cu un caract,cr naţio-
11 al pregnant, deşi hotărârea lor Il' a, fost 
df'1 ermin<ttă de cOl1l:-iiderarea atâtor cate
gorii de dorinţi şj aspiraţ.ii naţonale fire§h, 
cftte Îllt;llum înCngaria. In statul ungar, 
Întocmai ca in Austria, numai o adminis-

('U f]ue în loc de ei, cum propune «-sa, ar deveni 
falA" având 13 silahe. Aşişderea. cu verSUl} 1)Qu-and 
pom' un scul t'llif;seau ... ", unde mai în.('~pe o gre-
şală, deoarece ,'j1~.1' putea zice franţu7A\şte: l('s 

oudf'S se succedenl, Însă cu nid un chip ('li nf.cî 
ţ;uţu nu a.'JCriB): 8e succede l'ot/de. a l'onde. Mai 
frumos ar lHUla Tersul astfel: 
(Jwwd pOllr un seul nlisseau, l'ondc succede â 

{{'aude. 
Versul d.in Doina,nu este i,n textul dini Ştuţu: 
Qu' est-ce, pout' lui, ce que le ciel donne. 

('1: Qu'est-c,e, ]lour lui, que le cicl donne, 
\'el'S (lam st â"n gaei tl, dar oorect, insemnând: Ce 
mai dă .cerul pentru dâneul, dacă nici toamnlli nu 
ii esti': toa.mnă, nici "ara VMa hlÎ. 

De asemenea se arată dl Corbul prea l!levcr 
J:ând spune că nu e corect ver8'ul: 
De cOl'beall:r qu un nuage ti l'horizon surgi. .. se; 
inversiunile au fost totdeauna admÎse în ~'ersifi
r:aţ.ia franceză. Tot aşa nu găsesc nici o greşală, 
nici o &:ă-dere oarecare, În faptul că nu s'a il'epe
tat prommlole e.llp. când avem subiectul chiar în 
versul întâi (mai ales că şi aici versul cu elle, nr 
avea silabe de pri'l!os)._.: 

.. .la Jigne ennemie 
Et surnos terres s'etablit. 

Dans le monde, cum a scris ŞUfu Î'l1 Despărt'ire, 
8au dans ce monde cum vrea <lI Corbul, sunt două 
lllla'!lt.e care se Jlot, foarte bine i,ntrebuinţa una 
'pentru alta. Da'Că ar fi să le precizăm: dans le 
monde inljemn~ază, Î11 lumea largă, în întreg uni
ver,gul, sau şi: în soei etate ; dans ce monde însem
nează în lumea noastră pămwntea:scă, pl"În Ur
mare ar fi o re8t,rînger~ a S€ttlsului, care 1a dl f:hlţU 
câştigă un fel de măreţie mai puternică. 

In D\liolla iuălj ,~8Qrt de la :tQmbe" jlună mai 

~l1'RIBUNÂ." 

traţie regională, decentralizată. până la li
mit·ele celor mai mid unităţi regionale 
poate să satisfacă exigenţelor unei vieţi 
constituţionale. E o chestiune mare acea
sta şi putea fi ridicată chiar în firul dis
cuţiei la interne, - fireşte după o temei
nică studiare şi -după fixarea. unei atihl
dini preC'ise pentru politiea noasb'ă· ofi
cială. 

Cât do străini sunt însă autorizaţii no
ştri de o preocupaţio serioa,să Jll acest 
pund, ne doyedoşte în mod clasic urmă
toarea, declaraţie cuprinsă. in disţul'sul 
dela 20 ~oemvrie al dlui Mihali (eităm în 
tnHinccl'ea. .. autol'izată"): 

... mă (uiOciez ~I: eu, la dorinţa, exprimată de au
leuorbitoru.l Gyârffy Gyula, de a sana în ori ce 
chip stările păcătoasc din administraţie, f j 6 

chittr prin statifieal'ea acesteia. 

PoHim, d. Mihali e împăcat. cu ideea 
(~enlralizăl'Îi administ.rative. Ori poale CD

mitetul, cum~rmind cu toată seriozitatea 
răRpundcrii snle politice, a găsit că aspira
ţiile noa,,,tl'e naţionale vor putea să se a
propie mai UŞ'Ql: de realizare, în cazul când 
centralizâlldu-se a.drnjn:i~f(\ţia, ni-se va 
lua orice posibilitate de orguaizare rcgîo
HnIă! Fio-uc pcrrnis să, lnclin~l..ln spre al
ternativa noastră, că d. ~lihali a săvârşit 
ducă nu o greşală capitală, cel puţin o ,'i
[l{)vată neprecugdal'o. 

Dar bunul nostru şef parlamentar, e 
HU ma.i puţin original şi în celelalte mari 
chestiuni polilce la ordnea zilei. Ne adu
CC'l1l aminte cum d~sa s'a dovedit un mar(' 
economist cu ocazia. desbaterii asupra pri
vilC'gillllui băncii comune, iar acum de cu
rînd- - ehinr in acea fatală zi de 20 Nov. 
- s'a I'~Jnar{,t'lt l1n hărhat politic nu m'ai 
puţin prodigios, <;-u~ordâlld coresponden
tului ziarului "Vilag" urmMoarea decla
raţie (dăm în traducel'ea "Unirii"): 

Ce se tine de 1'elol'mele milita.re, pentr·u noi 
lucrul cel mai principal este, că Oltre ţa,ro pOilte 
suporta poverile ce ni-le impun aceste proiectd 
ili wnai după acee{~ pol veni la l'înd alte înt ,.ebăT'i, 
cum slInt limba de COltla Il dă, chestia steafjul'ilo/' 
elco 

; 

dulce decât izbirea celor tl'ei diutale 8m .. ~ de til 
lom!;f', pe oare limba fra1Jceză 'llU o 001'0 de fel. 

Bă mă ierte dI Corbul cii-i dau în treacăt. acea
stă mică lecţiI) de fl'an~eză; nu o stăpâneşte nici 
dlni de atâta vreme ÎneÎtt 80. 11U p'()ată profita de 
aceste ci"tteva îndreptări. Şi Jlv. m'aş fi amosweat 
în vorbă, dacă corootările d-sale, \,Qllind dela Pa
ris, n'ar avea o autoritate deosebită, oapabilă de 
a inrduce în el'oarepc c.etitorii Tl"ibu'l/ei.. 

Să venim acuma la textul rllui Şuţu, de altmin
trelea destul de reuşit_ Cursul lui fundamental, 
de care t,radllcătol'ul însă nu'şi putea da seama 
în vremea lui, este tocmai că dinsul a vrut să re
dee cuvintele, atât de plastioo prin adevărul lor, 
ale lui Eminescu, pr~n întorsături fra.ntl1.Z€şti 
poei ice, de cele prea folosite prin expresiuui în
vechite şi banale; par'că i-a fost oarecum teamă 
să'l arate pe poetul romii-n cu ooracterul lui deo
sebit, ou imaginile lui straine (rorbcsc din punc
tul de vedere al ootitQrll.l1ui apl.lsC<\'n). S'a ferit de 
vorbe ca: au umplut omida an'nii, 'îndărăt toi 
dă ca ntcul, şi cum vi}~ cu drum de fier (atât. de 
ca l'QctCl' isti epen't fiU mell ta1i ta tea ţă rău cască de 
pe vremuri), îşi desbracă tftf'a sânul. Iar la sfâr
şihl1 poeziei, "rî-ud să l'lltl'ebuinţeze şi pe iraln
ţuzoşte un cuvânt Dlai 'puternic /it nemerit-o cam 
pe dos. Mai întâi, vorDa c!wrogne dacă o găsim 
la Baudelail'e, la Richopin, nu se p()triveşte de 
loe la Doina emi-nesciană. Şi apoi "fairc liti(wc 
df: quelque eho,<;e" însemnează a despreţui, a as
rârli, a împrăştia -un lucru ca şi cum ar fi bUH 

...:le 'url aşternut de vitf- AşI). dar: ei()rile .şi spân
!.uriHorile lui Eminescu, î.ll loc de a îndrăgi duş
tua'Ilii, s'ar abate din calea lor, i-ar ocoli, nici llll 

i-ar băga în seamă, ceeaoo dă Î'Dtregei poezii \lll 

sfârşit cu ţotul gre,it. 
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Vedem ('ă, f'i1'orma însemnătate a Cor 

ccsilor de ordin politic superior şi deciSi; 
acordate .. ~n reformele militare a,~piraţiil(. 
panmaghian:, au 'iu faţa diui ~fihaE 
impolianţă secundară şi că dsa l'ămân 
surd În faţa campaniei putrtate nu num~ i 
de prf\sa noast ră, ci chiar şi ue-{) mal i\' 
parte li, presei de dincolo de Leitha. D~:~ 
o o problemă prea dureroasă pontru ni ~J( 
să stăruim întru a luminaîntl'egnl oriZ1' iti 
politic al şefului nostnl parlamentar. Ni .. P 
şi ruşine. Cine vreu şi cine poate să înţlj iBI 

lragă caro este O<:\llza lipsei noastre de Slll .. 

ce,')€' politiee în monarhie, a înţeles de Jl1uli-
Noi nu ne-am pierdut însă speranţele·' 

Drago--tea noastră, de neam ne spune ta: 
nie că regenerarea deplină a vieţii noa;strţ4 
de partid nu e depmie şi vom primi şi d 
aici nainte eu resemnare improşcăl'ile mil)'; 
C'iunii, convinşi că adfwărul totuşi va git. \ .,1 
ltli-o în eplo din unnă. 

Episcopul Dt. Vasile Hossu la Ma.iestatea Sa., f', 
Din rieno, ni-se tp,legrafiază: Nou.l episcop oi st 
Gher/ei D,.. 'r usile 11 ossu a f o~t primit azi în au, 

f d dienţă de 1~ ai Sa. pentru a depune jU1'ămânful d' 
{I:delito.te. La depunerea jurământului a asista' C~ 
şi ministrul de culte contele Zichy. . l'~ 

După depw!('I'eu jUI'ămânfuJui, noul epi.sco;: n: 
a fORt primit de Ma}. Sa in audienţă particuLară, rl 

.. 
Şedinta Camerei. S'a continu.rut f?i azi diseu, 

ţin bugetului ministerului de interne. Inainte de 

a 

a intra in discuţ.ie, Polonyi Geza a luat cuvântul t~ 
cerînd întreruperea discuţiei bugetului in1e:r:M o 
lor, fiilJQcă nu est.e de faţă nici mini>strul de Îll' ('1 

terne, nît'i ministrul de finanţe_ Camera a trecUt bJ 
la ordi,nea de zi. 

Oratorul zilei Il foHt Jlcok Jâno8, care ~I P(J' V: 
lmnizst ('u Szml'eC'Sănyi. HMk fi ('el'ut d('sfiinţ.;\· ~ 11

1
, 

rea virilismului. • ... \ 

P · 1 .. t Kh" 1 I I A.{~ .-nmu -mIDlS ru Ren a mpărafu. SMZl' 

lu unu d. a., ('ontele Khl1oo-Hedervâl'Y a fost pri- Il 
mit în Rudi.entă >de :Maj_ Sa Impăratul. Prim-mi· 5, 
nistrul a referat .Maj. Sale degpre 8~tuaţia puli-
t.ică (Un ţară şi a rugat pe monarh .să-i acorde un 
concediu mai scurt pentru ca ă meargă la Seme
ring, Inainte do a merge la Burg, contele Khueu 
a C"onferat lUai multă vreme cu bal'onul Hudall, 

= • 
Ca să .nu lungeflc Pl'OO, nl1llt şirul acestor scurte 

lămuriri, mă voi opl'Î aci. Nil însă fără a mai ob· 
serva odată cât (} de greu să traduci. E grea ori 
şi -ce traducere; dar mai ales traduceroa di n poeţi. 
Do aecea, înt.l'n cât mă priveşte, am aj'uns la cou· 
vingel'ea d'i, rC.9pectândll-il(l pe cât se poate ritmul 
pl'osodic <fiI fiecărei bucăţ.i, ohservându-se regu
lile primordiale de limbă ~i de gramat,îcă, tradu
cerea ooa mai bu,nă va fi cea literală, adică a-cooa 
care se va tine vorbă cu vorbă, ritm cu ritm de 
original chiar şi făI'ă yersifiC'..ar-e. Căci, bine in
ţeles, DU l'uărn drept. (l proză de valoare, o ~im" 
plil împerechiere .de cll\'inte mai mult sau mai 
'puţj'n mliidioase;, mai tl'('(huie ca cuvint.ele sii 
cupl'i,nză şi o idee, sau cel puţin o fQrmă nouii, 
personală, a unei idei. Şi tocmai în form.a acea
sta, în cuvint~le alese, ('onstă meşt.eşugur1, mile. '* 
8tria S<.'rijtorului. Iar cladi trallspu,nem zieătoarea 
curat romu,nească într'o -expresie echivalentă, Q_ . 

bi~nuită, ft'anţuzeas.că &au germană, ce-am făcut? 
am banalizat totodată pel'son al itatea, gândi l'aa 

pOeDului, şi farmecul rostirei lui deosebite, de cal'e 
cotitorul străin nu'şi poat.e fa~e nici o închipuire. 

Concluzia este deci că vom avea traduC'Ql'ile 
ideale dinh"o Umbă într'alta (fic în poezie dax 
şi in proză) când S() va găsi un scriitor dest~l de 
art.ist -ca să'şi dea seama de nuanţele ee se pot 
tmnspune spre păstrarea cleganţoi şi a ritmului, 
în Iim bIt de a doua; dar ~i de acele {le trebuie cu 
di nadi11'sul păzite, neschimbate, sprepăstral'ea. 
lllsuşirilor caract.eristic.eale autorului~i ale grn
iului original, ca fiind de nCal)ărată trebuiuţu 
pentru dreapta lor preţuire de darii străin'î, ci
rora în definitiv se adresează ta:du~el'&I, 

M.iir1cheu,. 26 N oe.rnvre 1911. 

Marcel JlofJ.tadon. 
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~linj~trlll l~omun de finante 

: externe. contele Aehrenthal. 
~l cu ministrul ":lE'! 

. * ~ 

, '. 

Alegeri nouă. La G Decemnie ,·a a,e-3 loc a
kgcrea de deputat la Hossznpâl!li (com. Bihor), 

.fn urma (lemisiunei obligate a. doputatului 
llcâtby. numit ministru do eomerţ. CaJUdidat gu
rernamcntal (\'JtD Befith,Y LU:,lzlo. ,Ju8thiştii l'au 
ran(Jidat pe BLlza Earna. ., 

La 8olnoc nu s'a fixat Îne3 ziua alegerii. In 
l k.('ul deputMtJ!ui demisionat Dr. N ag,', Emil, par
i tidul kVI!f'uthist îl candidează po Szafmc/I'Y jlfar_ 
'Partidul guyol'uamental n'a hotă rit llână acum 
,mtpra ('a.tldidurtul u i 8liu. 

lar1:58.,refraje. 
A rad. 28 NoenwriC'. 

D. Goldiţ;, puulică in numărul de azi 
,Il ZiiHUJui s{w o lungă poliloghie, drept 
r[lfipllJl::i la Il rticoilii nostru din lHuurU'ul de 
;-i[Il11 bMă, îu ca re ('{)ll~t atam adeYărul, crt 
oI/fond intn-g dti'iboiului aee~ta. fratricid. 
('an~ de un au de zi/{- ot,dlY8şte viaţ,a noa
stdl publică este: numai d-Sll. Citindu-i 
răspunsul, ţi-s'ar părea că-ţi vorbeşte omul 
ccl mai sincer, ee! mai Cllrat în intenţii, ca.re 
('sLo gata în orice manlOnt. să aducă supre
mul sacrificiu. instlş persoana sa, cIadt a
reasta al' fi într~Hlevăr o piodecu, l'(lală 
il prlcii. 

Dar nUlllai coi ee ou eunosc duplicit.a
ten şi ipocriza acestui om primejdios şi de 
o yieJenie ffiră SeaJlI[lll vor mai putea da 
('Ha credit. cll\-Întelor sale. Ana.lizaţi-i 
bi!le contrastul dintre fapte şi yorbe. dintre 
proc.pdouri şi declaraţii, nu pe 'Te-un alt te
llloi,.4,.sil1gur pn tenwilll celor ÎnUunplatr 
~ph~ aee~t .rrlsb(~i încoaci, ca să ved~ti ipo
~Ia anvIstulm cum se dă. de gol amgură. 
.,' 1\CUll1 no an1Pnintă, iar cu retragerea. 
IlaI' eine nu-şi aduce aminte de formula 
sa "nu-s acasă." pentru lupta. între fraţi" 
pubJicntă, în "Drapelul", - dupăce orga
nizase complotul dola V ns. La Vas a. fost 
rugat cu multă insistenţă să nu ineendic7,e 
pa{~eil În Arad şi în comitat. să ne răfuim 
noi Între noi dacă. avem ceva de răfnit .. nu! 
il fost răspunsul omului plin de. 0-

tnwă. care nu VOl'a pacea, llln în
dreptarea, ci răAboi cu ori ce preţ. 
nimicirea oamenilor de cinste. ea dâ.n
sul să pună mfma. pe ,.Tribuna" şi pe 
<i1te situnţ,ii. asupra cărora jinduia cu ar
gaţi i săi do ani de zile. 

('{lUd a plecat. Ia fainl0asa şedinţă, din 
Budapesta. tuturor le spunea nestrămu

tata sa hotărîre de a se retrage, căci .. nu 
vrea să pri'l11CaScă răspunderea." unui răs
boi inteHtin. dar aoolo cine a. sedus bună
eredinţa I1wmbrilor din comitet eu cele 
mai grosolane minciuni şi a pro\"ocat dea
ufept·ul răsboilll cu care ne secMuim de 
ani ele zile puterile. docât. dânsul. 

Acum iar se retrage, căci lui nu-i tre
buiesc nici bani, nici măriri, dânsul, suflet. 
eurat şi candid; .n'are docât o singură do
rinţă scumpă sufletului său: partidul ro-

Teleton Nr. 46'7. 
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III 6/1 să fie tarc. wlitar. solida/'. Înch egat 
pe tellH'ÎlIl'i putc1'I1Îr(' în rarirel!' riiseipli
fu'i de fir, .. rare să fie În ,'1.'(//'(, a sdrobi la 
/lw/llI'l/f pl' oricille al' Înccrca să afenfeze 
la solidaritatea iluţiHllii româllc din Un
varia .~Î 7'/'(lllsiII'Qllia. 

U. sî1rnW!1. fanfaron ridicol! Dar pen
tru a Înti1ri partidul. a-I face solidar. În
clH'gat :;Ii t<.lre a trebuit. Srt înHăjbeşti om 
III Oltl. s[l distrugi hllna inţ,dugcre În sin
gl1l'llJ or<lş şi comitat. nnde domnia o ade
yăr.ltrl <trlllOllie socială, care înfiripase un 
Hy[mt pe toate terenele. unde ,politicl'!Ş~ 
efam mai tari şi mai c{)nsodidaţi, comita
t.ul care ,ne-a dat patm deput.aţi în alcgerilf' 
HlltcrioelJ'f', şi care era fortăreaţa C(la mai 
puternică, 'ti partidului naţional, să arunci 
În mijlocul acestei armonii fr{tţeşt.i tăriu
nele discordiei pe vorhe do nimic, pc ean
cHlluri, uri şi intrigi, po cnri singur li-ai 
urzit i;ii plănuit? C(>-i ardea gTandnmanului 
Vaida-Vocyod, pe eare a fost-uşor să-I aţ.âţe 
la nn1l1ea lwfasiă, eăci îl ştie lumea in
tn·agă (~(1 om de înţelegere. ordillP. disei
plill{1 şi pace (', de frulnoasa solidaritate 
dill Arlld şi ('comitaf.? 

:Dar simte şi ipocritlll că trebue să 
Rpue reva'. pentruce tot uşi a proyoca.t a
ceasta gnHI7,uidi drsbinare Între' fraţi. ~1 
auziţi ce spune. eu ce-şi motivea,,(\, nrinÎi-
11<1 leIt' fnpte: 

"Şi fiindcă îl C'1l1108C atât, Ide bine pc P. 
('. Sa rărintt,]e pl'otosincel Romf\ill Ciorogal'iu. 
am ştiut ce mă aşteaptă, când cu groază a tre
buit SH mii lapil.d de dansul şi ·de "Tribuna" în 
momentul. cîLl1d m'am convins c10finitiv despre 
aceea <'il!'. C. fîn s'a hotilrît a c~)mplet.a opera 
T. P. C. Sale părintelui arhimandrit ~i viear 
{'pj."c~pes(' ~rn8ilie Mangra, sp~r~fllld prin :,Tri-

.. buna' IH}·J'l.ildulllaţwnal .l:.WllUll .,_-____ .. ,,_ 

H'a convins d-sa definit.iv. Dar spune-ne 
şi nouă pe ee se Întemeiază acoastJa con
vingC'l'o a. J)-Tale? Intr'o broşură. bazată 
pe documente, între cari îşi publică pâ.nă 
şi cea mai intimă corespondenţă. părin
{ele Ciorognriu spulberă cu ('do mai ela
Rir(> duvezi. toată iiltriga infernală a gol
diştilOl' şi vuivozilor, e suficient, doar să 
aduci impotri,",l. acesLor probe străluci
toare simpla afirmaţia ta calomnioasă şi 
mineino(ls[l? Dar ~puneti ceva. pentru 
Ihunnezeu domnilor, minţiţi ina.inte. ti
duiţi GlllnVa vre-o calomÎlio măcar ca şi 
cca cu numărul unguresc scris de Goldiş, 
daţi în sf{t.rşit orice simulacru de dovadă, 
dar daţi ceva. căci dacă aţi avea bunul 
simţ cel mai elt'montar, ar trebui să fie pe
nibil pentru DVoastră. svâl'colirile astea 
în faţa opinioi publice, cu vorbe late şi 
goale. 

Ce credeţi că opinia publică nu vă ur
măreşte cu atenţ.ie toate apucăturile dotes
tabile eu cari încercaţi să mistifioaţi lu
Tllea? At,i afrimat că suntem vânduţi lui 
J eszonszky. aotun nu sufla ţ,i nimic 
clt)spre asta, a cheltuit nobilul porsonagiu 
Vaidl1 riuri de cerneală ca să dovedească 
in montm;cntala sa opE-ră' a ridicolului, cu 
cit,ate din articolele lui Goga că suntem vîn-
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du ti lui Tisza. acum tăceţi ati afirmat că 
am scos numfij' unguresc în onoarea ]111 
rrisza, nici un elrv[ll1t. ererlPţi doar dom
nilor dl Hve\.i brey(~tlll de' a. sfida în chipul 
acesta opinia publică! In schimb ce ye
dem: vin c[lţinl oanwni onorabili şi-i spun 
În fnţt\ dilli Uoldiş. srl suhordonez() inh'l"P
selo sale 'particulare intf'rese]or gellcrnlC'. 
d. Goldiş îi somează îu ]mhlin si'i-şi prolwze 
afirIlwţiunilf>. Oan'H'nii vin ş-Î a(hw prob,~h' 
cerute. iar d. Uoldiş. când i-se prcsint5 
probele îi ins'ulH\ in RC'rÎsorÎ particulan\. 

Yin(' ptirintl'le' CiorogarÎu. eu don-zi. 
date sc1robitoan'. dlSPUllsul (' .. eonlir,ur
ghisitul''' şi .. Inangrist". Uar ee a păţit. insuş 
d. Im'ga, cu acest om ( .. lIs şi de cea, mai 
patcJlt-ată rc~a(',Tedinţă ! Şi ce a avut. de ::ipllS 
la sdrobituarele osândc .de dlui [orga, cafe 
a trf'huit s{t-i refuze orice f'xplicatii po 
cale de scrisori. c(lCi In toate minţea cu 
neruşlllare. 

In scrisul acestui om nu-i nici o eOl1Yi11-
gc:)'p, uiei o cn'dinţă, totul c ipocrisÎe. min
ciună. ])(>rycrRitate sufldea,sci:Î. ,şi lipsă ele 
dplllllitate onwllenser.. Cetitorii cunosc 
toate l1lomentele polemici lor din acost aII, 
îşi adlle aminte ClIm ioan In:obat rId. Goga 
şi Trih-unu mineiunilc în mod public, işi a
dlle a,minte şi do modul cum 1"a trat.a.t d. 
Lupaş in câteva ocasii do ,Polemică. Dar Pll
tpm 85 ndăogrlltl. că amândoi acpşti d-ni nu
tnsc. ('pa ll1 .. ii prrfedă scţlrbli faţ.î1 de aCC'[l
si a lipsă de caracter şi domnit al c a dIu i 
Uoldiş. Ei hine, îşi pot închipui cititorii. eă 
llupă t·oate c(>le întâmplate. acum câ; 
renI săpi5mâni d. noldiş ,s'a adr(ls[lt 
cătfe am{lIldoi cu eMe o scrisoat'(" plină rh~ 
ofusiuni priet.illC'şti, spre cea ma i maro 
uimire şi scft rh fi n <lmândurora. Usa nu
meşle ÎnR{t acoasta perversitate sufletească. 
arfă a 7:icţii, cum obişnuia adesea să scuze 
t ieăloşiile in viaţa puhlică. 

Artistul recurge acum la. o noUi senti
mentală. lată omul care ar fi fericit sii 
poată nduce jertfa persoanei lui pe altarul 
păcii, dar ... "dac(l idealul JIU mi-{ pot sluji 
decât mo.cinându-mă mai drparte în luptă, 
-- Sel fie lupt,ă! Il chiamă pe om lupta 
sffUltă. n'ai ce zice. Aceasta o făcuse şi el. 
Suciu, care-şi aranjasfl o retragore cla~a 
1 mai anul trocut. ca la două săptămâni 
să. revie. Ku-i lasă pe oameni idealul ... 

n. Goldiş, ne mai apostrofează apoi in 
arLieollll său, cu privire la ră.spunsul ('.e 
ni-} eHi la acuzaţia noastră dc>spre pofta sa 
de bani şi măriri personala astfel: .. :1 re 
oa)'e .,Tl'ill'Una" cinstea să. ieic act r!r a
ceasta constatare şi să trafICL apoi cUl'(~ni
tdc c07lsequente ?'. 

Iată ră,spUIlSul nostru la înt.rebarea a
ceasta precisă: 

Ne facern () datode de mIOare .~ă.·i răs
lJl1ndrm d/ui Ooldiş şi să tragem şi CUl'!:'

aitele consecinţ.e, dat întâi să binevoiască 
a răspund(' dsa la o întrcba,re m'itlt mai 7)C

chc cu. care ne datorează şi pe care i·o ce· 
rem de 1in an de zile: 

, -
Iare ro ag az i n de trasuri noui şi folosite. 

Kardos Gyuta, L 11l if: 'f . 

~~-y~ Pregltesc lucruri de fierar, rotar, ,el ar, de lustruit 
,L - _ 1, -' ti orict' reparirl de branşa aceasta, cu preturile cele 

mai moderate - Prt'tcurent gratis şi franco_ - Tot cea mal mare fabrici de trAsuri sudungară. .q~ ,~:; j), .. 

Ten~esvAr·Gyâ.rvaro8, aici se pot clplta obnibuse pentru 6 persoane, cară 

HQ.roJnk.ir4Iy-ut 14. _>II .. Ca.a proprie" ~[S7 . '0 

funebre, felurite căruţe ,Iandanerc cu preţuri moderate. 

-
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Cine a scris articolul unguresc din I 
}) Tribuna« la adresa domnului Ti8za 
despre care d. Vaida scrie lnabroşura 
sa următoarele: 

,,I)U 1903, 10 ~ov. :N1'. 198 "Trihuna" llîn
tee{l,'1tlui 11cam l'omâuosc", cum o numeşto d. 
(lrlf'U, n îl1lh1iL'at LU} artieol do fond de împă
CMe În limba maghiară. 'iuchinat conle./i,; Ti
S?a. :\ :fost şi aceasta n\lmai o "simula!'e" a
lui ~langl'a şi Ciol'ogal'iu 8'\)-1'(' It zăpîi.ci pc 
T i$za ,şi n-I "pu ne .. ub pi/t'ioarc'" deci un lu
('1'11 "cinstit"'. Au însemna ae0.'lSta a te "ahHte" 
deJa' pl'Ogl'anlul pllrtidului national romÎln ". 

S~i mai Plll1Clll odată la îneercaro Y[t

luare" nn·}wlor. ea să se yadă c(\ însoamnă 
(,le In gura dlui Guldiş? 

Mistificare? 
Df> cât e ori ai în fata ta un 01)) mai bă· 

I nin d~cât tine. un om de o înaltă po;r,itic 
socială plină de răspundere, simţi o jonă. 
o adfmcă ptiren' de rău, dDCă trebue să-} 
f'olltrazici.1 ti pare eu se ridică atullei ina
intea ta, şi dac;) nil ornul caro l)lXltO [tyca 
:;:i slUbieiulli şi grC'şcJi. dur inalta lui pozitie 
alfltllri do gray.l rh,"rnmderc împrounară 
('U ca. ,\cestc două to îndeamnă totdeauna 
să taci. să nu compromiţi po ,acel om. Dacă 
lot wşi yorlwşti. o faci fîÎIJddi sClltirnctltu] 
tflil tie dreptate şi adpvl'ix este eu mult mai 
11Iill'(" (' biruitor. 

Cam in :'tC'eastrt situaţie ndi aiIu aeum 
ţii l'll. mudestul scriiMl' (ll acestor rânduri, 
III numărul 24:3 al acestui ziax. sub titlul 
. .l'/'·i cu tradaJ'rQ."? am publicat o convoI'
hin~ u nwa ayuU. hl HlltC'Ili, cu prilejul 
HJlPi achmftrÎ popol'n1e, ('11 d. Dr. T . . ~tih(lli, 
prezidl'ntnl duhului nostru parlamentar. 
Scriam [l.t,uncÎ; 

Am l'cmar<'nt (în t'ollvorbire!) că sunt 1mii 
întl'e Românii noştri, cari îşi scuză atitudinile 
lor pol i ti>C'Q potrivlliee 'partidului nostru na
ţional, prin mi~('>a.rca de primenirc pornită de 
., Tribuna ". Uită, aCQşti indivizi, mang'ri,şt.i bu
năoară. am zis, {'Îi acci cari fac să răsune prin 
,.Tribunal} glasul spiritnluÎ de yrrogre'S al vre
mii, îndemnati numai şi numai do cele mai 
('urate sentimente naţionale, Sl.l'llt atât de de
parte do şubroddc lor credinţe, încât în pl'Î
nnt,a aecasbl ei (ma:ngriştii) mai uşor ar în
căpea intr'o tabără cu d. Goldiş, de pildă. 

D_ 111 ihnli a l'îR eu 'POftă şi <Il zis: 
- Da, este adevărat. DvoMtră vi-s'a ct'cal 

o situatie falşii. Dacă vna cineva l'ii poate 8coate 
'<ădiitori, darii nu, nu. Toale astea nit aveţi să 
la-le multumiţi drcâl dvoasiră. 

Şi arăt[md cum g'a. continua,t COll\'Ol'

bil'ea arn scris mai d8palie: 
- :Foarte bine <fIe prezidont, dar stuneÎ 

pontru c(! permite-ti "ă se urmeze prin organul 
rhoastră autorizat ae-ca urîtă c8!mpanie cu 8.-euze 
de tradarc împot,ril'8 "Tribunei" ~ 

laI' d, .:\fhal i a răspuns: 
- Ei ,'ezÎ da, asta·j "altc~wa, Eu n'am ni

mic cu l'ooaf't.area "Româmtlui". Acolo d. Gol
diş c mai mare. De Illtfp.l toful e chestie de 
tactică ... : 

In faţa acestor r[tnduri ale mele. d. :Mi
ha li scrÎe Însi:l cu ajutorul unui. .. intcrviev 
următoarele: ' 

...-,.-;" .:~ 

.. 
_ Xli corespunde d(> loc aam"ărnlui! (afIr- I 

Illnţiile mele!) Este Rc,'€Rsta o mistificare <)u 
f.!{'ol1 u1 de Il stârni lloînţelegeri intre membrii 
C'omiteiullli. Căci ('Il nicÎodată n:'am sustinut 
l'ă d. Goldi,ş c vinovat pentl'1l act.na18 dezbj'nare. 
In cOllvorbirea -ce-am anlt-o cu aeeI "tînăr oţe
lit" pc Yl'cmea adunării popol'ale ain Buteni, 
dîl nsu] sHsţ.inÎl nd eă s'a creat o situaţie falşă 
"Tribnnei"--dcOlll'CCe cei mai mulţi mallgrişti se 
{Iau întlli drept tribnnişti şi apoi se ma.nifestează 
l'a Illang!'işti - eu am ruspuns numai at.Îlt: 
.. E JUCl'll firesc cii mangl'iştii numai sub firma 
tribun isumlui se pot. afi nna în \'lat.a noast.ră 
puhlică - fa})t r<"man'at şi in broşmR dlui Dr. 
Vai~a. 

;'l{trturisos('. iHdt odată: .simt o maTe 
părf'l'o de rău că trebuie să-l contrazic cu 
('l'a mai mare hoHn'âre ,pe d. Dr. T. Mihali 
şi trebue să contribui prin aGcasta la spar
,g'Nea l1imlndui de corectitudine. care tre· 
buie să pl'anezc, cel putin, în jurul 
UDUl vice-prezident de partid şi pre
;âdcnt do club parla'l1wntal'. Bu. cu 
tuată [h'~Jllinţil'e(l cn o dă astăzi În ,.Româ
!luI" d. )[ihali. Îmi sustin intnl toale râ.n
(lllriJe po cnri }p·am puh1ieat in numărul 
:2-l;~ a] .. Tribunei'·. D .MihalL Uli numai că 
H spus exa-ct ce mn reprodus (\u În ,,'r1'i· 
Imun". dar la sfârşitul ooll\"ol'birii noast.re 
dpln .Butoni, probabil, dându-şi seama eă 
H nxut lipsu de tad să spună, proa multe 
·UHlli· .. t[wiir otelj(' ca mine, a mai adau
gnt şi următoarele: 

- .I:.;fea ti-le-om spus dfale 1wowi 
Fl'ie f in ('şI ('. 

l~lt (t, Îns(t, cu cu toată consideraţia ce 
a ~lyut d. ;\lilwli faţă de mine llumindu-mă 
prjetill <11 d-s<llc, tintmd seamă de desve
lirea adovărului întrog intr'o chestie atât, 
de impol'tantU. am etdca.t toate datoriile 
de priot illi(·~ ţ;i mrl publicat v convorhire 
.. pl'idL'lw<Lsca". _\HU facut însă ncest lucru 
chiar şi în interesul dtui Dr. Mihali. Ii dam 
in chipul (lrcstn prilejul să spulbere o ca
lomnie care de un an de zile a ţinut în fier
bel'o întreagă opinia publică românească. 
Că d. 1lihaJi mă< deaminte acum? Ce Srt zic? 
Il priYcştc. Dor nn nU'maÎ atflt! D. ~iihali 
poate să mă mai desmintrL încă odat.ă -
sunt. sig:ur eil p(\ mine, un biet tânăr oţelit 
('91"(' nwi are păcatul să fie şi reda·etor la 
.. trăc1ătoa.rea'· Tribună, mă ya omorî cu 
oficialitatea şi bătrâ.ne(a. de cari se bucură 
din mila lwamului rornânesc şi a lui DUITI
nHzeu - şi mă ya putea, da pc mâna orga· 
nuluÎ 'H1torizat să mă poc.nească în cap cu 
examenele pe cari le·am făcut şi nu le-am 
făcut. Eu îmi voi SUSţinea însă şi pe 
mai departe afil1nuţiile mele. 

'" 
In faţa, marelui puhlic românesc care 

nu are de unde mă cunoaşte, pentru ade
,-<11', eu d<:lu garanţie cinstea tineretelol' 
melo. D. ~Iih~li PO~ltc să dea, în ori ce caz 
mlli mlllt. distinsa sa situaţ.ie de care s'a 
Învredni('it după vremuri: prezidenţia. vi
ceprf'zidenţia şi alto multe, la cari voi mai 
adauge însă, pentru infOl'Inaţia publicului, 
încă cova: cazul dela BTaşor, când, din feri
cire intre martori. d. Mihali (! afirmat că 
h'ădătmul gugen Brote al' mai fi colaborat 

ia'''' n rnz rrnnf.f:fj§rtWlW~ .:~; , 
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la "Tributltl:' până în ['Ulie Q. e. Un nrodi?' 
l'a/' pe C01'(' a lost somaf. să-' dOl'cdca8ră, 
pe cnre nu l'a dovedit Însă nici până in 
zina clC' ast,ăzi. 

Acum el'padă eitw pe einc voj('~te. In 
oricC' caz d. ~ljhali are ghinion cu eOllYOl'

bi rîie pa rtieulare, 
Eugen Go~a, 

redactor la »Trlbuna>. 

"Chestia personală" 
~ a d·lui Goldiş. 

Nici odatri n'am nutrit nădejde că 01 
Yasile Goldiş îşi ya rocunoaşte pacatele t,;~ 
săvârşite împotriva cauzei naţionale. Am 
nutrit. însă, nădo,idea că alţii, şi în rîndul 
înti\i cornitetul nostru naţional, va şti găsi 
mijloacele să. pună capăt uneltirilor aco-
stui om intrignllt. Se pare acum că şi aeca-
sUl a dona n.1dejrle alIn Ilutrit-o inzadar. DI 
Goldiş ~i azi umple coloanele organului au
torizai. Ct1 proL'Ja sa murdară. 

La insulteJe acestui intrigant. aTn pu
blicat în numărul nostru dc Duminccă .. Un 
l'ilSP1(ll~" in c.aro dm-edinm di dl Goldiş oste 
,~omnl de CC(l, mai patclltă falşitate şi rea 
eredinţă. pe ,caro l·n, cunoscut vrcodatit 
rwta noaHtI'ă publică ... mincinos de fJrofe-
.. f t " S/f ŞI om ne as ... 

In lunile din Ul'111fl, ,.Trilnma'· a do\'euit 
CII prisus îndrepti'iţiroa. acestor aJil1uaţ.ii. 
III Hrrieolul nostru de Uuminecă am repe-
tit. în mod SlmlHl', acuz ele la cari dl Goldiş 
nu \"l'ca să riispundă d~'udată cu capul şi nu 
ră:p~Ul:dc 111('i ~n a,lycoJul.de<azi ce'l P~t- t 
hIleei Ul .. Homanul sub tItlul ,)n ehcsho ") 
1)C'rsonală"- ,"-. 1~ 

nI Goldi'5 bate câmpii. Vorbeşte do :.to, 

.. pri(,tenia de zece ani" eu părint,ele Cioro
gariu: spune că n'a luat nici un ban pentru 
colo bontrea sa la ,.Tribuna" de cal'e "a fost. 
pl'o<lmDrif' (eeeact' nici n'am afirmat. rită 
să spună, însă. eă parte din articolele ace· 
st.(' elogioase ('I'a li sel'ise de d-sa) şi tennină 
en de,laratia că are o singură dorinţă: 
"partidul naţional mm,ân să fie solidar, ta-

't ~ h' ·f t " )'r, WH ar, l11Clrga. e c. _ 
Dovezi, însă. dI Goldiş nu aduce, in spri

jinul acostei dorinţf ... pentrucă nu poate 
aduce. Toată activit.atoa sa este în contr'a
dicţie cu această afirmativă dorintă. 

Xoi Însă drn:edhn din nou fal§itatea 
pa ten tă a dlui Goldiş şi-i punem din nou 
'intrflhările la Gari n'a yoit şi nu STea să 
răspundă. Cnnoseându'} Însă, facem dintru 
început, rezerva: dcsminţirife sfnmtate 1W 

le pute m. socoti. dre.pt răspuns. Dacă. dl Gol-
diş nu t:l'ea :;.ă se adreseze altoI' f01'1H'i, săI! 
supună cheRfiuueawwi juriu, ales din sâ.-
11/11 comitetului naţional, în faţa căruia rom 
rllll'edi C1J martori terneinicia acuzelof noa-
stre - la eari cU Goldiş nu vr~a să răs-
pundă. 

Le reasumă.m: 

c::c:..... 1... tii ..... !.!!ii. 
Calitate bună. - Croială perfectă. Preturi fixe. Pretenţii exagerate exchise. 

KATZ şi MENDEL, (0)OZSV8r, "4tr4s kirâl,·f'r 10. IZ. 
. .."' .. 
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OI Goldiş şi Tisza. 

In ,,(,e]t>bra" bro!)ura a dlui DI'. Al. Yaida 
",!I.(lftgr~, Ti,qza şi TribUlUi", la pagina 42 d. 
Vai.da (f:iră lndoială informat de d, V. Goldiş) 
i\lCr1€ : 

"Cu ~,loul dela (Tt'st" - prpl'mu l'a numit 
lfang-I"'.:l. pe !'.on1do Ti~za - "Tl'ihuna" I-1U;;ţino 
de a]t,(nnn vechi prietenii. Ea deja. la 190a, in 
10 N o<mlVrie N r. HIS, i-a dooi~~at pl'otectomlui 
ei, Ti-Ma, un articol de 1'011d, care pleda pentru 
pare. Acel articol di' lond era scris in cea mai 
ne40şă limbă TIlaghl.al'ă, ca (~.ontelo Ti~a să se 
poat.ă delecta şi eonvinge mI ochii proprii că 
"Tribuna" este propagat.oarea ideii de .. pace", 
aţla (hlpă Cum o îTIţ(>If"~ "p.aeea" leul dela Geszt 
>ti naşul BRU cameleonul d{lla Ceil's .... ') 

.,RomânuF' de sub dire(';ţiunea. dlui V. Goldiş 
a grăbit FIii repl'odudi ~j aes<rt(l rin.uuri - fără 
qr·i ce cornen tar. 

Ei bine. Autorul a('('Stui artÎcol.;.;cris "in cea 
wUJ,~ nNl.oşe li TI! bă maghiară" t'klte insu-ş d. V <l .. <;ilic 
OQldil}, care la 1903 craatntput.erni-c la "Tribuna". 
J<.:t l'a f;cris româneşte, el l'a tradus în ung-ureşte, 
- dar in propria sa gazetă a.re cinismul :lă ne a
eu.t:e pe noi! 

M'ai c nevoie să do"odim ),perf/:dia şi. ţ'al.şita
i(f!(} pate!/! tă" a dIui Goldi~ ~ 

D. Goldiş şi Şeghescu. 

Int.r'unarticol de fond Pllhlieat de d. Oela
xl)i.(l,1~ U09a in "Triblma" Re "pusese deî-lpre d. 
Ooldiş că cu un prilej recent l'a numit pc d. Dr. 
Iosil Şegh('.~t:u, deputat guvernamental şi profe
BOr U'niVe.I,qit.ar "a1 doiloo re-generatot' al ne-arnu
lu'i românesc". 

D. (}OJ.di-ş a răspuns a doua zi. bătându-.şi joc 
flo "articolul" dlu; Goga şi dedarind eă niciodată 
!lU 1'.a numit 1'0 d, Şeghescu nal dodea reg(merator 
aJ. lIf.amului românesc". 

D.Lazar Triteanu, l!...'l(':Sor oon-sitoria:l in Sibiiu, 
a :mre, .. at atun('i dlni Goga o sor i-Ihlar o (publicată 
în numllrul 10/ al "Trilnmei") în care spunea 
Între alt(\le: 

".Mă surprinde (!U.l"ujul dlui ('-rold iş că acest 
fa-pt notorie, (h_\'!prc ear(, ţ:tie Al'adul, Sibiiul 
f,!i·~-(lnNtnsebeşul, il n\ln*~ simplu o "Illm
âună ·infamii". 

{ţi aduc la cunoşt.i:nt.ă ră eu însu.mi am 
auzit, dela chiar d. ]),.. Jos·il Şeghe,~cu că Il. 
Goldir;;, cu prilejul unBi inspeeţii a pooagogiei 
noa~"'ro din Arad, l'a numit "re.generatorul nea
mului românCHc)) ... 

D. ŞHghe.~u a mai fo..'>t pe urmă 111 Sibiiu şi a 
fleclal'at inaintea tuturor că da. d. Goldiş într'a
dovăr l'a llumit "l'e.genorator al neamului :româ
nesc", 

Şi d. C'roldi-ş n'a mai zis nici un c:uvânt, a 
tiicut mulcom in chestia aooa'8ta, d.ar a continuut 

să insulte şi calumnie'iffi. 
Nu este şi alOOaRta o Jalşifafe şi pp;rfi.die pa.

k:ntii" ~ 

D. Goldiş şi Apponyi. 

luai·nte L!U. câteva săpt.ămâni s'a publiC",a,t În 
"Tribuna" o corespondenţă din Sibiiu în care S(' 

spuneau următoarele: 

,,1'0 vromea discuţiei Ţlay}·mnentarc a le:
gilor şooLare, autorit.ăţile 'Il0a8tre biseriBeşti au 
avut în repeţit.e rînduri să oomunice CU mini
strul d~ euLt.e de pe atunci, contele Apponyi. 
In cursul unei audienţe acordate unui membru 
al (\Oll'i'li8t.orului gr.-or. român din Sibiiu, ('.on
tde Apponyi s'a e},:Ţlrimat în felul următor 
d(>.i-lpre deputatul "naţion ali Flt" V. (,~Ldi~: 
. .,Mondja meg Goldiş La.'1zl6 hipV1:8elolarsam.
nah:, hogy tudva hazudoft, mat mâskep be.mHt 
velern cs ma$kep be.'~zelt a hâzban" (Să-i Rpui 
col{',gului deputat V asile Goldi~ că a minţit, 
conştient, pentru că .alt('um a vorbit cu mine şi 
alt-<..'U1Il a vorbit în Cameră). 

,.TRIBUNA'" 

n. Ooldi~ Il tikut In aeUZ"l1 aeea"ta gravă, cea 
1nrli gra/.'ii ee i-se poate adu<"C ullui deput ... 'lt 1111-

ţiona<h~tJ -- iar cimd Il in{'t~put sii vOl'biaHCă a 
cont-imuH eu inmlt{'le ,;,i e~l<lfillliile :-.aJ(' ordi
n.Q·re. 

Nu este H("(><t~"ta () "Jwrfidie şi lalşdafe< pa
tell tii"! 

Goldi.$ şi, Pecican. 

De o perfi.die tot. at~h dp pat.entă Il fOiit d. 0"11-
diş şi in chc.....,tia 11lehidcrii ş('olii a 5-& din Arad. 
Azi vară ptl.'o\c,",e la (~ale o "somare" la adresa dlui 
U1!rll, i"cttlită de ml ţl'iran din l'îrncav(l Aradu
lui. Pecican, eare la 19 Oetomvl'ie s'a prezinta.t, 
în 'Arad, cont.plui Tisza <'a l'iă se plimgă Îlllrotriva 
,;ultrail;tilor naţional/şti·, şi să ceară numirc.a in
văţ.:lwrului destituit Aur('l M iklâ,~y ("o viet.imă 
a ult.rai~tilor din jurul ~,Tribuu(>i") ea Î.nvăţăt.or 
de flt~Lt. 

In vreme ('.0 mma t!1(' .. reu pe d. OI1l'U sa se 
mărturisească vinovat. şi-!;,! înota dill vreme în 
\o'romo ueuza lIlincinoa"ll, d. V~l,;ili{~ Hele;;, proto
popul .Il!" OI'. al Aratbllui, a trimis .,Ronulnului." 
o rectifieare în eare }'('sulbileţ;te u(jevul'ul fată de 
afinnaţiile IlJincinoal"e ale lui Pel'1Ca11 şi tova
răşii, 1), Uoldi'} a r<'fuzaf, insă, publicarea aceste1~ 
rectif1:cări. 

l'erfidia dlni Goldif. so mani10;tii şi mai vă
dit din faptul că nimeni nu cunOţ\at.ea mai bine 
chestia a{'(;.<;t(li şcoli decât Însuţi d, Gold îş, prin 
mânile căruia IIU trecut toato llctdo ('o privesc 
închiderea vrmllclnieă a şeolii; aet.e dint.ro l'ari 
aproape toa.te pOlil1,ă iscălitura dlui V. Golqiş, 
secret.arul L'Ou:->istorului romflll din Ara.d. 

D. Goldiş ştia deci mai bine de.cât ori cîne al
t,ul că tot ce afirmă Pecican şi tot'ară.,~i1: săi, wnt 
minciun·i sfruntate. Ştia mai bine decât on: cine 
altul că şcoala aceasta '!Il s'a 1,nchis ·în urma ,.în
gt<ijirei nefa.~t(," a dlui N, Oncu, ci s'a înrhi.s, 
vremelnic, din două motive: din li.p8ă de bani 
pentru Silsţinere.Q ei şi din lipsă de ele.vi. $tia cu 
chiar d. Nicolae Oncu şi <~oti-i Băi au făcut ce le-a 
sfat în putinţă să împidece închiderea şcolii, î·/I.
demnând părinţii să-şi dee copiii la şcoala 7'11-

mâ.n('fl,~('ă şi sUBţi.nând şcoala Qrcastav/'el/le de 7 
a~i. Bila.nţul a fost o datorie de pe.s/e 7000 co
roane. 

,~-- --- -ţ=' . 

" Scrisori din Bucureşti. 
Activitatea politică. - Idei a democratică. - Pro. 
iecte de legi. - Plângeri ti plângeri. - Un su

spin ce ar trebui ascultat. 

Bu.cureşti, 14 Noomvrie. 

Activitatea politică 'a început. A inceput de
o('1l:mdatu potolită, ca orice ~ctivitate la înlleputul 
ei . .A. vând însă in vedere numărul cel mare ,'le in
t.runiri ţinute în diferite oraşe ale tării, putem 
IH't'.\'cdea patimillc ce se vor de-<;lănţ.ui. 

Din mulţimea discursurilor cari se ţin, din po
topul de învi'l1uiri reci-proce, cari în treacăt fie zis, 
,.;unt dc~tul de cxagcr.ate, se .desprinde totu,;Ii (1 

idee fl-ulIloasă, care, servită cu credinţă, cu drn.go
~te d<l binele obştesc. va aduce cu timpul ::!ele mai 
bog.ate roooe: ldeia democratică. 

Peste tot. partideile politieeau inceput a inţe
leg-o nevoia de a chema la viaţ.ă şi m:J ..... e!e mari 
ale }lQ-ponlllli, C:aTC pânii acuma em neglijat. care, 
nelămurit a'Rupra dre!pturilor ~'ale, ştie doar atâta' 
{'[l Ll. un moment. dat &C schimbă prima.rul, că c 
ordin dela siăpflllirc să '\'otoo pc (~ut.are. Graţ.ie 
hlpt('i purtate de (OondU{!ătorii dela sate, grat.ie 
pnblica.ţiunjlor destinate anume mulţimei, lumina 
a inceput sn pătrundă şi odată cu c.a în Ruflcte 
~c t·r('z('şte oon.ştij.nţa. demnitat~a, don11 do "iat-ă, 
Nu va t,reoo multă vreme şi-a,'ând în vedero PTO
gresele ce le fac satele, vom vedea şi ţărnnirnea 
reprezentată prin o.rumellii ei în parlament. 

Idcia democratică estepropag,dă cu deosebire 
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de p;lrtiddc din OPOZlţW. La rceent('!e întruniri 
~'a a~"(,Mltll:at nt'c,e"ita.tea: de a se lărgi ('olegiilo 
l']edoral{', ba unii oratori au mers până a<'u}o în
('iit au oC'darat eli VOI' lupt.a, odată ajunşi la pu-

'tere, pentru intro-elut<{'Il"ell votului univeNl'al, un 
~ pllnd ('al"(, <}P aJtfd a fost în.~crll<! în IProgram'U..l 
naţinn.aJi"t. ('.al'(, pre"f'(le lupti3. ptmtru a,eordare.a 
dreptului l'lcetora} ]Wntrll t.oţ.i Romfmii. 

('ă ae{'iw, cari la ultimele întnmiri a1.1 pledat 
C11 .atit I·a fo~ pentru iueia democrat.ică. odată ajunşi 
t'O w'r ţirw ~au nu de cuvfll1t. cst.e iIlltă întrebare. 
Dccwamdată eOll':-otatăJn că se a~~~entuea.ză ae.ea.stă 
idcp, că !-\(' \'Oitwşte fltră încon.lur de drepturile 
multimei. eli mulţimea :-:e tr('z(""te. Şi ;pentru mo
!lH'nt e~t{~ destuL 

* 
La venirea !:!a la pllterp, guvernul ll(~t.uarl a Pl)-

hli('at nn manife:-\t prin care ununţ'a o Reric do legi 
D1'enit(· .1 uşura pe deoparte traiul atâta de greu.. 
i.ar p(! d .. :dtă J.tm·t(' a dl\ tuturor lXloHibiJitate,a de 
a-şi put<f:,a manift'st~t IibPl' credinţcle, dp 11 înaint,a, 
pe un t{~r('n "lIU altul. 1>intrp toate f(~Wduielile, 
~leet'a. ear{' a fn~t primită ('.\1 Ulai TImlt entuziatiOCn 
a fn:,1 :H'{'ia ..Ii J"(' "OI' imp:!l'ţi Între tiirani IDoşiile 
de mi,na mo.u·tii, creilldu-,;e propriptatea mijloc-ie, 
de {~are s01.'iet.att·a rOIllîme~I!'OCă are ili!t:îta noyow. 

Chestia. după ('ât ~c pa.re intimpină multe 
Ilreutîi,ti, Ea ('~te studiată, dar cu un proeet in 
aCl'4 sens, prohabil, nu !\c \~a veni în a{'tualra. f;e

si·un() parlaJlwntaril. Piină a{'tuUa ~'an anunţat iru;ă 
eiltf'\-.a legi. ('ari V{lr putea fi binei'ă.eătoare unor 
anumite (')a,,-x' "oei'ale, J>l'(~tele, ~a tH1m Re anun
ţă slmt În&ă numai dovada intenţiunil.or celor ce 
le-au al<,ătnit. Ele sunt îMă suvusc .ha mooifidri 
('U (I'('.azia dii'tl'utiilor din l'8mcl'ă şi 8tmat, mudifi
eări de multe ori { .... "<'llţiale. l'lIri f~H' Hă nu mai G'11-

no~ti in legea votată )lIloe.etuJ anunţat. 
r nprocct rlc l(·g'f', primit eu R~mpatie e-.. te aA'e

la al a ... ig'ură.n'i mun(~itor(>şt.i. Prooetul prevede În
fiinţarea unei ('.aoo "l'outrale a ID(>"eriilor, creditu
lui şi a8igunirilol' munl'it.on'ţ;ti. Jntt"resde profe
Rionalc, a",ig1ll'ările şi ercditul nw",eri~l.'.';\llor vor fi 
sub 'lfătllirea, priveghierro şi aut.ori"tlttC'a .!l(~e-&tei 
('a,,;(' , 011 ('hipul a{,l'!'otJll Întl'(\aga yiată muncito-
1'ea,,('ă va fi sub o unieă ocflrrnuire. 

In expunert'a de motÎ've gc ar~ttă scopnl naţio
nal şi cel so('ial al !H~01tei legi. lnt.erC'Hul l1nţ,ional, 
intru cât S(' rn~vud IDll,'Illl'i ppnt·ru buna pregătire 
şi pentru îm'urajarca TJwşteşugarilor români, in
teresul SOCi1d întru ('ÎI t lf-gea prevede org.ani7..:are.a 
cât mai g'rabnj-că a at;ignrărilol' mlUwit.ore.şti. 

'" 
Aşa o::-te firea omenească. Ori cih I-ar ~ljUtQ 

pe omnol'o('ul, cIuu va fi nici odată pe deplin mul
ţămit. O an('hctu,.. în cla:se:le sociale, cari, <lu:pă pă
reroo tuturor m~nai rău nu pot flta, .ar dovedi 
aici şi în ori care altii t.ară că în mijloeul ei dom
D{'9C nmnulţfimiri adânci. 

Tată de pil(Iă "itnaţia preotilor din ţară. Este 
l'f'lativ neR-tenl ele bine asig'urată. Şi cu toat.e 'ace
~t{'la. ooată eu dc~ehidcrcu sesiunei rparhnnentare, 
"edem înaintându-se memorii cu privire La Îm
bllnnt[ttirea sorţii preoţ.ilor. Re expun plâ.ngeri, 
<"'C {'el' 'adi'iogiri de ",;darii şi se (,OI' mult,(' altele. DaI' 
care ar fi l1uten>·a în st,are să-i multOODea.wă pe 
t·nti? Şi odată -cu d('S('hidel'(':a 8esiunii parlamen
tare, nemulţăiI11itii incep să se ridice din toate 
pllrţile, Tin întruniri, votează r('<zolmţiUilli, trimit 
deplltatiuni La primul-ministru, Şi chiar, dacă ce
rerile se pun la dosar, omul e mu]ţlLlllit eU. le-a for~ 
mulat. A,~tfej V('{)('lll acum yorbill'c1u-sc în.zilarc de 
<,('rprile abwlvenţilor facultăţilor de dropt, ce
rCl·ik~ fuuetion!tl'ilor <,ome.rciali, <cererile negusto
rilor de carbuni. Toţi cer. E vorba însă pe contul 
..-ui .ge formulează cererile? 

'" 
Şi a(~nm, la în<',e:plltu.l unui nou p.a.rlruncnt ~' au 

mai ridicat de undeva plâ.nge-ri. Adică s'a ridicat 
duios 'Suspî!ll.ul a zeci şi sute do sut1ete cari is~ 
rpăşCi'{' un păeat ce nu era a] lor. E plângcrea 
vă.dll'''c1ol' şi a mamelor acelor nenorociti din ju-

Mare asortiment de ; 
Prh:n.a. şi cea %Dai veche 
CAsA UE, CLAVIRE 

eete a lui 

Franz şi liberi lennar 
Timişoara-Iosifia, str .. BUDyadi 12. 

PIINE, PIININE ŞI HARMONII. 

AM 

Calitatea cea mai bună. Preţuri 
ieftine. 
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(lt,tul nolj. ('ari au ('Ilzut morti in tim,!-Hll ră.".eo~l
j('IHl', ""Ul! earÎ îşi i~l)li~':-;.c in (WU{l put'atul de a fi 
(~rezjlt 61 () lume Re poat<, .:~('hilllbll intr' o zi a.,8 
dupii eum ar '-f{'a <,i. Pe1itia, prÎ:n CUl'(' U{'eMl' fe
Hlei ~er dn'pta tp ';Ii, Îel1ure ('~t-e adresată ministru· 
1ui de j1l.~1il,i(' .• ,( 'u ITmlt mai ma-re 7l(' c..'-'tt> durerea, 
t~:Lnd 1IL' g:Îndilll eii [) parte din prc-.a inbitii l1oştri,~ 
ak19i >'t!)"t in yiată. (;cmr{ele lor iniibwşitc ajung 
pilIHl I ~ lWÎ. :)i noi cu tot dorul de a le reda vluţa, 
7111 putem, f~w(' nimit'lI ppntru ci". 

A{"('~teR sunt dUl'€ri mari. al eăror imsJlIu, da. 
~U' treimi a.'wultat. AI cim>r alin al' trebui "îi vInă-
piti nuI,J eurÎnd. Corespondent. 

Cronică stiintifică. , , 

De-ale naturii. 
IV. 

Te întreb, 'stimat cetit()r, la eo serveşte ure
ebea? "Auzului!" îmi vei răspunde. Da, urechea 
(, organul auzului, acc<st adoyăl' e ilwont.,."t.a.bil. 
In {!ele următ~Hlre însă iţ.i mi dovooi, ("ii pe lângă 
ami mai lIJ"C alltc fUlH~ţiuni Î nt\Cmn a te. Astfel de 
ax. la peşt!' ato, Între altelr-, şi rolul unei matl' i
~llk Otolitll], unul dill {)..~('ioal'ele auditive. e~lre 
se află î~l eamerR miilooic a urochii. ereşt(> cu o 
(Jlu·( .. ~caN' re.glll~ritat.e: An de an capătă Îlldi dOliă 
~(.'-oartc llf.lui, un.a iarna. Il'lta vara, una albii şi 
a!t~ mui intullceată. Ai't.fcl. vrind J'lii f1i etatea 
llllUi poşte, t,ai .in două otolituI, il aşezi sub lupii 
şi numeri iIw]e}c. Vin numărul lor c01lf;tatj numă
rul !iCmc.,,>t.rdor, l('.iJ.t-e a vieţuit, pe ('.ari divizân
du-I cu doi, afli anii vieţii gale. Experienta nu-i 
atÎlt de utIQlil'ă IH' cîtt se -parc, dei la mulţi peşti 
nu 00 disting bine illole1e, şi afară de ace('a meto
dul de prepar<!nt al otolitului e tare dificil J n 
ot'iee caz (' însă intcresant HC0.'t fenoruen~ atin de 
asmnunălor (~U formarea de iJwl(' la pomi. 

* 
Aeea ... tll numai (')\ dO"cllUă, {'ă ul'cehca are ş1 

altă Însomnătll1.c d\X'~H ac4;X'a ile a fi organ audi
tiv. Do a~tiidatH ne vom ()('lllXl mai amăullnţ.it eu 
un alt fonomen, st.rÎns } (>.ga t. de llredlC, anume 
eu 8(,11Su.l al şa,~('lea. ~ll te speria, stimat ('>et.iV)l, 
nu Il(" \"om ricl,j('~l 1n l'fr:rcle tra m't'('.lldcli talc, În 
lmpiil'ăţ.ia. spiritdor, pe oori, ~ după aserţ-iunile 
Rpiritj~tjlo.r, - ]0 pllt~m aperecpc eu 8CIl;.!ul al 
şaselea, ei ne vom mărgini a studia un-eJe allimille 
:J}ă-ruântone, la cari vom a.fla un nou )lens, de tot 
diferit in,~ă nu de !lell,~111 al şaselea al ,.,piritiştilor. 
ACOM-a. o simtul p,.chilibrului. d~\9('.Op(\rit abfa pe 
la 8fârşit.ul velleuhlj tr!\Cut . ..\fulţ.i înyâţat.! au vrut, 
'il-!Cl înrok.'7,(l in gMlpul sensurilor inferioare, -
tact-il ţii mU8Chiular -; .uşor ne vom collvinge 
insii din oole tum!itoare, că al e de tot dt>.osebit, 
o$i că merită si; fie drept de sine stătător. 

* 
"P:mbt rb(·in", toat.c f;{' d«"~,"-oltă din mic, 

,nimic nu se. naşte perfect. - iat.ii maxima da 
r,.are su'nt conduşi biolog-ii moderni, a căror cerce
tări 00 ba7..Qliză ve legil!' evolution ismului. Cul
mea evoluţiunii organismelor e omul. Precum 
Însă omul ti. trobu it să bat.ă oole până să ajungă 
dola inporf~ţiuno pa-nă la treapta înaltă .de per
focţiune psihică şi fizică pe ellre se află azi, a.-;f ... 

feol nici organ(\le sale nu ,lje vor fi infiiptuît per
fe«"te din capul locul ni, ci .or fi trebuit ;;ă se 

:d~volte tl'~p1lat, di,u fOl"llIaţÎ'llnî primordiale, 
Nici urt."'Choa, orga.nul ammlui nu va fi scă

-fat de aceste lo~i n.atma.le. Şi iată, cer<eetăril(' hio
log-Hor ne dnvedme. eă e adevărut cec.ace '-H'('1l.U-

punem. 
, * 

I'eşt.ii ali ureehi - n'au însă auz desvolt.at. IA. 
~e h' !;(lrvcsc Iltuncl organele auditive'? Ll'echea 
.tOT insă nu c comvlctă, ei con.f;tă muna.î din cele 

r 
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lff"i du.cturi ~f,mit'-Dl·('ulaN.'. R'a fii('ut următoI!.N'a 
expNi{"ntă: ducă găureşti Qu('turile a.Gt.ea şi laşi ~ii 
H: ~.',ellrgă f<oCruldill ele, p('~tji U1.l mai avoau simţul 
<.'f'hiHbrului: Lllotau pe !':put-e, pe l!tturi, cu eapul 
în jo>, ~i ('c':ldll în ;<:116; .aeum.a ~(' şti.a. ("ă Ur('('hf'8 

'pCţ\telui nu m~li C org'al1ul lIlvmlui, ei al simtului 
de edlilibl'u. 

SaYRllţii inl'elmrtî ~ij l'aur ... şi l!l alt", allimll.le 
OI'j.!:OlP :uwlog"('. Krf'id], un in\'lltat g("nnan, llfl:l 
la !nNlu,;t" heţi(~llte mi\' i. 1n eari ('rau nişt(, piptrj
~ell..'. (;ra\'it,lţilUW3 pămt!ntnlui {'aut:! Ră .dOR pif'
tl·ie(·h'lor jw'ziţ-ie normal:l faţi1de pâmitnt. Oind 
in "il P(JZÎtiUIlP:, fatu cif' pil.mfmt c normalU, C011)111 

intro·g al m{xlnsei f' Îu ("f~hw.i.hl'u. Turburîn-du'Rt' 
:,,·{',;t.a. şi 'lyit,trÎ(,~l fI(' miţ'(~it ."cbimharea (' înregj· 
Htratll de llf'n·j şi moon.'\a tinde ~~j'~i afle i~raşi 
('.ehilibru. l' nastfl'l d(· afl'{lrat mi şi Nwii. &:0-
tillldu-i pjPtl'ieie.a din beşkllÎlI, r,l'C'ul -păt{'şte ea 
pe:;\te!e fără llN:'t'he: pir-rde i'limtu! t'{'hilibrnlni şi 
in(,at~l pe llltltl'i. KJ'f'idl i-a bi"lg-at în h('şieulă o 
ri! itura de fier: rll('ul j~i rt-.lllu lwziţia obi.{'jnnitii . 
CiUli! arl1l3(' UIl ma.g-n(·t În apl'oriereH rneului. a;ce
sta i'TH'epu "il se ia dUpt1. el. VIlX'il Kl'eidl d'tlC(~a 
mu!!"net-ul de dn_> . .apt.<.l, racul i'f' ('ul('a pe vartoa 
drca pt:1: 11 du('e:! În .i(T.~, -- raenel sp <'nlen J)(' :lpatc. 
A8tfp] il ,.i1i pC' birf1.11 ~Inlm.al ,"ii joace {lupă 

cutn fhwrll -- magnr-tul. 

* 
:E {'-laI' d('l'i. cii fun('ii~l1('f1 pl'îmol'rlia1ă a ure

rhii nu :< f{J~t :w?ul. ci :'limţul ('-{'hilibrului. Me
<lu-s-a. eal'C (' an animn.l flÎmplu nrg-anizat, n'ar(' ne
roie de un apurut (~{)nrplî{'at: h(~i{·l1t·a dircctiona.Iă 
era :in;lpajnn,. Jwi'ltrll meIliincr{'H pt'hilibnllui în 
~'Pă. ('tI eilt ne apro.ţ)1em mai mult. ile animalele 
mai d('{i\'oltatc, cu atât Y("fl('m ('ă organul C('hili
b1'll']lli ,?(' perf{'('ţlollează. La r:toc afl~m un aparat 
mult mai enmr1iio.at. La pi'Şte lwşlel1ţa dirtx~ţiQ
nalii ,,'u tr<lnsformat <,hiar în ur(~.'he, ('-arc îIL'!ă nn 
- nuct('! 1 'entru ('(' Î-:ir şi trebui J.wştplni allz? :El 
tra(\~te în apit, -unde nu <,xistă zgomot. eiH de tare 
deSWtlt-;lt ar fi auzul ;lău, cl n'a.r auzi pe (hlt\man 
cÎLIJd S{> !lpntpic. Dimpotriyă in~ii, cu S('-nsu] său 
de l'<.'hilihru (' în .'1taro flil a~l<'{'apii or100 mişcare 
in ~q)ă. lle<HlrC{'{' s'a ~i îng-ri,lit ma.ma. Natura, ca: 
f:ă ajbă un ol'gan' ,womodat traiului ,~un. 

S'~'l. lIltâmplat Însă demult. in urmă (~ milioane 
de ani. eil -nwJte ape au secat şi multi p('Şti au fost 
"iliţi ~ii'şi RL'-h~~lbe felul de trai 1t<,yatic in terestru. 
Cej cari ,,'au <4eomodat. <tu .putut supravieţui acea
Htă s<~hi1Hbar(', dimpotTivii {'ni cari n'allputut, an 
:pierit. Astfel ile nă.,;.euru a.mfibiile. mai târziu rep
tilele, şi În Hfft.fţ(it p"a.':lărilc ~î mllmiferele. Se m'tsL'1l 
acuma ne-<·-f:81tate.a, ca pe lîlllj:{ă un organ. ('.are să 
a.percR-apă. .~chimbărj d-e ochilibru şi \'ibl'aţinnj du
re, să ~l' (,1~f'1'{> ul1ulsirnţ.itor iaţii d(' cele nUl..i fine 
\'ibratiuni aerieue, iial,ă de ton. 

O parte a organului eehilibruhli, a urochij, se 
fă<>u tot mai .finu, tot mai s01lsibiBi. TI rechca. se 
împiirt.i in două socţji: .'l.ccţia ce.hilibru.h1i şi socţia 
auzului, cari fie rapoartă cu o cllm~iînă z.ec.Jm.a.lă 
La o ('1]mp{U1ă dfl ],abol"ator. llensibilă faţă '(le frag
mente din un miligl".anl. Şi azi lm~ii. şi-a păstrat 
ureche.a pa"ărilor şi a mamiferelor Ondusive a 
omuJnj!) facultatea de a cQntrola ~'('hiJibrul CQrpu
lui. In .ant-ecaemera urechii se ailă şi azi încă 
n~t.e eriHtale mici de ...-ar, anHloge pietrÎ'ce16lor din 
beşit>.a clireetiQnalil. a ll'l(Xht8(,i şi a racului. (Ja ei 
pt'şt.ele, are ~j rmml ('ele t.rei duc!uri st'JO.lÎeereulare 
în int()riorul urochii~ pline cu un t1uid; planurile 
pc cari za,(' !;llnt rlX'i.p-J'oe :normale; când 'POziţiu~ 
nea ocJrpl11ul e obic,lnui1ă, <,ele trei C'oloa:oo de li

-chid !'le eehilibrează. La con mai mică turhurare 
-a ochilibrulni ('.Ql"j)ului se ·-.turbură .şi echilibrul 
fluidu]ul. )I('n-ii imroi:at. adze.ază creerul, că e 
pericol de a'şi l.leroc corpul e<>hillibrul. CfflCl'!UI 
iarăşi pon.Ult't'.şt(' extremităţilor, ea ~ă bage (le 
seamă. A,,,tfP) ~{~ eviti! pcri<,olu.l (':'Il să oadă corpul. 
'pÎf'rzÎlndu'i;li N'hilibruL Dovada 8;('('Stor aserţiuni 
sunt urll1ăto-areJ-e {t'oomene: o rîndunică., ciireia 
i-/i'll nimit'it ur{\('boa, sbura ea o C".llt"ca biată. Oa
meni surzi 1. .. cari org.anele i',{'-ml<"t"rculare sunt de-

~9 Nnemvre n. J Qll 

{edUO!L..:{'. îşi pÎ('N"1 ~'hilibrul ime<!iat dlll>ăt~ 1.1'1..
('hid Udlii. Cea.kdtii ~{'tjf' Il UN'!.'hii - bine C1l.IW!'· 

('utit tuturor, - !'l'a d('SYt)}tlit tot mai mult, 8'a fi· 
rut ca.pabilă de Q înregi-sra rele mai fine vib-m.
\il1ll1 <:le aer, fI'a de$volat pimii la fin(>ţa u1'Cl·llii 
II IIUl BN'1 hu\"'e:n. M omlrt, \V ag'neT ! V. B. 

Cronici sxtarnă. 
o pretendentă la tronlll Turciei. l,a LOndl~:.t 

tr~lt-e-te o doamnă care urruăI'c:;>te cu un filllre ia
ter(',,> IWl'ip(·ti i!e rUliboiului d il! Tripolis. 

E:-<f,e pri~l('ip(,;,;a EUf,!;onia ~ ikefol'a Pak'Olo~a. 
p:arf', dll'pă ]J1'OIIl'iiJe-i !in~ţineri, e o d0;cendon~ii 
direetă il lui ('onstHtin ('01 Mare, ~i, prin llrmn,'e~ 
prpWnd{\lJtii la tr"'lwl biwntin. 

1 k'ţ'i .1('(~asl~1 lntcrc.<;un tii femeie, "in vinele .t'Îi
r{,ja {'urgp <wgell' Pah·olu-gilor. :\ îk('forilor, Kom
!lc!]i].))' 1;'i al altur filmi]i r{'..g~18 (numele căro:,a.,. 

illl'R, nu .:'i{' pl'ea put !;Plllle In gt'neth') cum sunt. 
familiil!" !Jue~l, t:j,waris, ek.~ de~.i, Zil\ ucooi'l~ă 
intel"{""lI'ntir femwe "e apropie de tiU de alli, a ştiuJ 
iIH~ă, sil-şi pI1."tTezc şi pimă III ziua dl' azi, n{'Qt.inl'!, 
farlllC'l'ul ti llcrcţi i. 

Illt~1 ee u de-darut unui col.aborau)l· al ziaru
lui "ThJ'(fl1(' alld enuntr .... ·', eare !'l'U crezut dat()f. 
in E\<'(,dtc zile uşa de turburi pentru imperiul hî
zall'tin, ,,'o interyiewe7;c: 

"Eunt nii,..,('ută la )lalta şi cred d{' Olil"OllC .8U»t. 
i!i1lpuJ'ă englezii, 1';1 guvf!l'llul britll.nic ar trebnî 
9a Spl' i5 ine pretcn ţj ilo melc la tronu.l din Constan
tinopol, in zilla dind - {'oe.a('~ 00 va întâmpla. 
mai ('urâm!. "a umai tÎn'ziu - imperiul OlmUUli<l. 
se va d{'~agrega. 

"K u C.'XiRtă 11iei un om enre să l,(~tli dovedi 
dreptnri mai inlltacltbilc a.supr~1 Constantinopo
lului ea miile; şi cu m' a~i mulţu.mi numaj t.'11 

.stăpânirea a~UpJ'H BizlUlţlllui, liJ.,,~ind PutQrik>r 
mână liheră -aRUj)J'1I l·{\~tullli teritorittlni ture, Jle 
care îl JXlt imporţi intro dâ;nlK'le, 

-1,AclUll eitti\"R ani ·",'a format un ('omj~ din 
care fae pHne cei mai dh;t.i u.şi dom.ni t.ro'j ai Înt
;pcriului britan i{'; acest eomi tct, atunci dind COli· 

auI va fi sunat, îşi va da toRta ORtondile imagi
nabile ca să mă pună pe tronul str.ii.moşîlor m()i. 

"Singurul lucru care imi lipse.şte ,..;unt bftJ)ii. 
cari, din piieate, sunt indiHpen'Ha-bili, când vl'ei 
să lntrepl'Îllzi cu 8UeCC8 un rii..'1boi diplomatic. 

,.RUllt, în"il, con.·i11<să, că la momentul opnr
tun, voj gJJHi şi bani: aşa do mare este încrodeJ·.e~ 
ce o a.m în eau2'..a mca, în pl'ioti'l1ii mei şi in mi.ne 
Însumi. 

"Şi j'npl"cderea, du" ~ cum ,;;titi, e putot"t·,a {.().l~. 
guvernl'~lZii lumea"_. ........ 

* 
Pomenitul ZillI' ma.i a.claogă eă pl·jnC(l'i!alLu

genia nu faec impr!,,sia unei aventurierc exaltat,,; 
o copie a aroorolnÎ oi genealogie .'le aflii, u'C&.><e1 

în arhivt·le bizantine di'll Roma. 

De uJtiel, e."actitat~a aiirmaţillnilor ci & :ade
verit.ă şi de marele sigiliu al caneelal'iei statllhli 
din Mlllta.. . 

Şi pentru că illiel"<'Santa dl1ă fi aşa de mode'1t.ă. 
sunt ele părere ('..ii ar trebui, 1111 adevăr, săi-l'l9. 
lase Con-stautinopolul, în ziua când ~ va prodîfl.le" 
în TUl"cia marele talm~-balmeş. 

Banii ce-i neee8ltli, ca să po.at.ă reprf2enta~ 
dupa Cllln cu drept.ate presuptme) va găsi 00 .Illld. 

să-i imprtunut.e! 

Avi7. bUru.'ht>.l·ilod 

FABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Yăpsire de baine. Curăţare chemică. 

I 
i 

"KRISTALY" 
I 

Spălare cn 3 b~ri. 
; 

I I 1 
, 

La suma de peste 10 Cor., pachetut S8 retrlmHe francat Oozmos6gyar, Kolozsvar, Palyaudlar. 
1 , 

1 

/ 

I 
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\ REISI MIKSA 
. ,TRIBUN AU Pag. C) • ......... , 

I R============·=m a=============~~~ 
P B· tt b · d Premiat la a. 1902 din partea expozi-• I en In er tiei Industriale din Beclcherecul-mare. 

1-
'~ 

i FABRICA DE 
colorator de rnltlsurf, curăţi
tor chemlc de haine şi spătitor. BERBERSZKIMIKLOS 

OHILE 
Timişoara - Temesvar. 
Centrala: J6zsefvaros, Frobel-u. 37. 
Filiala: Oyărvăros, f'o-utca 27. SZ. 

Curăţă şi colorează, chemic, ori-ce 
i haine de dame, domni şi copii, per-
i in deie, pânzături şi Îmbrăcăminte de 

pApuca.r, 

Nagybecskerek. -

l .• DE' KE' SCSABA _ NACYVA' RAD mobile. - Apoi spală şi calcă ori-ce f fel de albituri, gulere şi mangete. 
t Comande din provincie se fac prompt 

; t Andrăssy-ut 41-43. Răkoczl-ut 14. Costume bărb. curăţ chemic cu 3 cor. 
t (Ungă ~Apollo(). flrbuette totfelul de tort in diferite colori. 

1 u=================1 

liferează În tară şi strAiniitate păpuci de 
piele, pâsJă, m~tase şi catifea, pentru băr· 
baţi, dame şi copii cu preţurile cele mai 
ieftine. Serviciu prompt. - Catalog trimit 
gjatuit. - Revinzătorilor li· se dă rabat. 

EI ti 
J In atentia pomicultorilor! 1I:=-=p=rem=jat=la=ex=po:Z=iPe=cu=m=eda=ue=de=aur=. =-11 1'=========:' 
j Ofer altoi de pruni bosnieci ca • • o bot: 
I "Balkanska Carlca« (Regina bal- H. PĂLLĂN succesor Pnma tocltone CU a un pentru 
',. canului) ,i -Kraljica Bosne. (Re- • 1 d 1 . b .. o 

gina Bosniei). - Altoiul de 2 -3 Slyaszni J6zsef artlco e e UI Şi fI CIUf 1 
t ani cu coroană admirabilă e cel U E 
• Inai bun din diferitele soiuri de prima fabrIcă ardeleană de b II 'a r d 8 şi tJmplărle 10 VICTOR TURT R 
• "runi.!Poama e foarte mare, esceptional de dulce şi Kolozsvar, David Perenc·uo 3. 
1 marte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 

f
' ci~d se po~te. fOI?si c~ de~ert,. pentru us~t, I~ fa- YERSECZ, Sterl°agasse 160 
· bnearl8 ţUlcel ŞI a sl!govlţuIUl. - Prunii) mei nu 
) suf. de căderea frun zel or, (PoJystigma rubrum) 'Ca B t d 'f d rid ţI' 

de refulă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade oga epozi e ar ICO e e o e eng e· 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost zesc şi franţuzesc. Maşini americane de 
premiat in diferite rânduri, cu premiul Întâi din par- tuns părul şi barba, sistem nou, pietri de 
tea guvernului. A fost premiat la expozitia milenară din ~ ascuţit englezeşti, 
Budapesta 1896 ,i la expozitia din Viena 1897 cu me- e precum şi diverse 
dalie de aur, la expozitia internatională din Paris 1900 , 1 ~ articole de ras şi 

I cu medalie de argint ,i in fine la expoziţia regnicolară Primeşte aranjarea compIectă a carenelelor. ~<'~"".:" ,...'~ - frizat. 
l din Bosnia ~i Erţegovina linută la Sarajevo iarăşi cu L tr' 't . tII d b ~ ~,.,. 

1
( medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garantez. a cerere Imi e inS a atoru e i1iarde şi in ~~' ':~~"i'~"":'. t;' '; Serviciu prompt r 

provincie. - Ţine mare asortiment de biliarde ~ , Preţuri idtine! .. __ _ 
l!Java. T. Kojdic, tlOui şi vechi, bile, cheuri, etc. - Firma fondată ~ . 'f 

i ,-!!!.are proprietar În Brecka, Bosnia. il2. la 1875. - La dorintă face şi tirg de schimb. fi! ~ _.. _ _ _ ,_ 
~ ~ ~ _.~ 

Szighefy Sândor R m 
~_. ___ • W __ .rJfIJ 

2 

atelier de cuţite şi tocilărie artlstlcă 

Budapesta, VII., Strada Akaczfa No 64. 
Colţul Străzii Kiraly. 

Se recomand~ pentru ascuţi rea şi repa
rarea de foarfeci, cuţite, brice şi tesacuri de 
bucătărie in conditii ireproşabile şi pr, conv. 

~.;':;ţ~ Mare depozit de u-
~.~'~Î nelte şi utensilii pentru 
~Y~i''; barbieri, ca f o a rf e ci, 
~~, brice şi curele de as-
.. i~' cuţit etc. etc. precum şi 

_ i~~~ cuţite de buzunar Ş a. 
m~~~L~ Pentru b~r?ie~i se a~
~)~'?:';;-J cut dou.ă ~nclun gratUIt 
:~~<~~.:(f~~ dacă tflmtt 12 deodată. 
~',.:.~ Comandele se execută 
~ pompt şi conştiinţios. 

iii' ~-,._.~~.- a 

Totfelul de blănării 
precum: boauri, (muff), tocuri de 
picioare, J achete după croiul englez 
,i francez, berletuieli cu lână, totfelul 

de căciuli, etc. Reparări 
şi transformări bune şi 

ieftine se pot câştiga la 

Puskas J 6zsef, 
blănur 

Aiud-·Nagyenyed. 
Szenlkiraly-utca 80 - 82, sz. 

--

~_n-i 

KliGY2BI I~fIBI · 
vApsitor de haine, curAţitor chi
mic, broderie, şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburI, În 

ALBA· IULIA . Oyulafehervar. 
Szechenyl-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu
răţire de trusouri, albituri de desupt. 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preturi 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi
tarie chimică de tot·felul de haine 

I_.:tru bărbali ~ femei, pardesii liim 
a le desface, apoi materii de mobile. 
perdele, dantele etc., cu preturi Illoder. 

----

~======================.~====~ I ~tl __ """ ________ " __ ~;1 liiI _ ,._ ... __ • MI ..... 

• - ii 

~ag.azie de arliclii pentru bisCl'lcÎ • preoţi . ŞI -
GEORGE JANCOVICI, ARAD, 

Forray-utca 2. 

Postavuri de re- Aduc la cunoştinţa onoratului public, că au sosit Cea mai bogată 
verenzl-, brÎuri noufătil. de toamnă şi de iarnă magazie în articli -

I 
ereoieştl .. , roşii! în stofe, mătăsuri, delainnri, zefyrnri, cretoane, pentru sfintele I 
vânăfe şi negre. batisturi, - c.iorapi înlpletiţi în teIltniţă - şi biserici ş::reot;. lllulte alte articole cari nu se pot toate inşira. 

.. 



(' 

( 

'! 

1 

" 

rmnrmr."fetMC' SilI,. ';"',. 
--"'" 

A Slepa" k gjuvaer~iu şi 
• ' ,ceasornlcar 

larosvâsârhely, Szechenyi-ter 43. SI. 

I)~,:-~m' I J?: V~.,. I. t ~ Q .t; 
~, :s;."'''' 

i;.~\~Jj~ e 
Mal e asortiment In ceasuri de buzunar de 
aUT, argint şi nickel, in ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu brilfante, obiecte de lux 
In argint şi articole optice. rn atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă 

Preţuri solide! - Serviciu prompt r 

"T R 1 BON A Il 

P. T. 
Subscrişii avem onoarea a fare cunoscut On. 

public din loc şi jur el prăvălia noastră de 
peşte ,1 fructe sudice, care există de mai multi 
ani În casa noastră proprie Strada Hirschner 
N o 4, .r:un u'lărit-o introducâd şi 

mărfuri de coloniale şi delicatese 
Zilnic: Peşte proa~păt; cafea proaspăt prăjită 

făină şi petrol eu ; 10tfelul de brânză. 
Pelângă acestea purUm şi mai departe negoţul 

de peşte şi fructe sudice. 

Halva in engros dela 5 kg. În sus cu pretul 
de ] coroană 30 fileri per kg., - în toată ziua 
proaspătă. 

S'a inceput deja sezonul de peşte sărat! 
Prin mijloace suficiente şi legături cu firme de 

primul rang suntem în plăcuta poziţIe a oferi 
Onor. public mărfuri bune şi cu pretul cel mai 
redus. 
Rugăm deci pe an. public a face o incercare 

şi a să c· 'nvioge de calitatea cea mai bună şi de 
pretul redus al mărfurilor. 

In sperantă că Ono public ne va da binevoi
forul său sprijin semnăm 

Cu stimă: 
, 

fraţii Gingold. 
I:3ra1Jov. 

J .. « 

i Pr~găteşte: butoaie, vane i 
j în ori-ce mărime; din lemn de stejar 
. uscat şi alb, pe lângă garanţă. - Pri-r meşte ori· ce comandă mare, aranjament : 
t compt pentru pivniţe, cu preţ convenabil. t 

i l\,IAI~E I."'EPoZI'r! : 

fURNISORUL CURTII REGALE ROMÂNE : 

i WESZEL V BELA : 
i PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, *. 
i ~ LIPOVA. I-E- i 
.. " .... ~ ............ ,:u ..... ,..4J5~ ..... 
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Illw:nţie Noni. ~Iuvenţie Noul 

Moară de ofsl 
penh u intrebuinţare in economie şi acasll, ma
ci nă excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se in
vârte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasă ani, un kilogram pe minut pelAngă 
garanţă şi se capătă numai intr'o mărim e. 

Pfslul 14 coroaul. 
Face aparate pentru desfacerea sămAnţel 

de lucernă şi trifoiu, de mânat cu puterea ori cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de apljcat tn ma
şina de tmbătit ori de sine stătătoare. Preţurile 
să se intrebe la 

Kadar Gyula 
fabrică de aparate de desflollt sămânţa 
trifoiului şi atelier de reparat maşini in 

Nagyvarad, Villanytelep melletf. 

$e~~I'~~.'O' •• ~~. 
• 

Saiun de haine bărbătesti 
J.'Schneider, SibJiu 

HermannspJatz 8, etagiul 1. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 

. Fiind cumpărarea pianelor afacere de încredere, 
cea mai bună garanţă o dă in astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 
Astfel zace în interesul ori· cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 

I J. Cluj - Kolo%svar, 
S'rada Barfha Mikl6s 14. 

pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângă plătire În rate. 

lIJr Singura agenfură din Ardeal a pianelor »Wirfh«. ..... 
Ăre rn depozit piane! Schiedmayer, Bosendorfer, Ehrbar, Winkelmann, forster, StingI, Stelzhammer, Richter, 00s81. 

Planele:ţvechi se preţuiesc şi se schimbă cu alte noul, pe lingl plătirea diferenţei. 
Efcptuieşte reparaturile· cele mai gingaşe şi 2cordeuă CU acuraleţă, 

10 ani garantă 
şi acordare gratuită de un an. 

-
l' 

Scrisorile de recunoştinţă 
stau la disp~ziţia cumpă .. 
rătorilor. - Telefon 419. 

1111 
\ 
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Cei cari au lipsă de ghete să se adreseze 
prăvălieJ nou aranjate de ghete alui 

IfleGlae Luna, 
Pancsova, Strada Gizella (Meszaros). 

Asortat! conform cerinţelor moderne 
unde se află de vînzare ghete lu 
erate In atelierul propriu, pentru 
Mrbaţi, dame şi copil, executate 
elegant şi trainic, cu preţuri mode
rate. LucreazA ghete dupa mAsurJ, 
in timp scurt, execuţie elegantă fi 
preţuri ieftine. - Pentru plc!oare 

defeduoase ghete speciale' 

~. . •••••••••••••••••••••••••• 
~. 8 
~.. Ioan Haa~ • · ~ . 

: tăietor de pile : 

I Timişoara-Joseiin, Frobel·u. '48. : 
.. Recomandă ferarHor şi. comercianţilor II 

: . atelierul său de tăiat pile = 
• bine aranjat, unde se pregătesc pile mici I I ,şi mari din oţel vărsat de prima calitate Ş. a .• 
• Primeşte spre scobire pile mIci şi mari tii 
• vechi şi noui, pelângă preţuri ieftine. fj 
:8 .. _ Comandele se execută grabnic şi prompt ! 
~ ~ ........................... 
li 4t 4. ~ 4: 4e~II4: Je;te,i 4: j:~ 

CARL GORTLER 
Iăcătu, artistic şi pentru edificii 

51811U Sir. Elisabata 26. 
It recomandA la toate lucrlrile ce se tin de specialitate mal ales 

LA ZIDIRI NOI. 
Lucrări ornamenti«, precum peatră grilai. 
grilaj la morminte ,1 galerii, se pregătesc 
conform gustului in modul cel mal succes. 

Paratonere ,f montarea lor. Instalaţ luni 
de apaducte, closete, bale, introducere 
electrică executate cu măiestrie. 

Reparaturi se prime!c. ~ar.e mag~zin 

== ~:;'··~ti;;i8; d'i~~ni:;: 
~.,.fffft\f-flfffff~ 

2 

î~;~"., ,n" ~ Ajf~lrr d~~ ."",'z;{~ ~. ,e re, co er fie: ~] 
f~.~,:;,~1~ O dt G & F · · W . !1J-'ţ:;.:;~·:<1f:··:~h7~i~J~c:i~~, (l:~arl So~etatea !~~!arilor~ :,< 

. , ,J.~i~ ::l:~!~~~~g:~~:e~: 
Magazin bogat in articole pentru cărotaft clllrfft vinat, 
sport " voiaj, pocllzl ,1 procovlţurl, portmonee şi bretele " 
solide ~i alte articole de ~alanterie, ca preţuri f'1stte moderate. ~ 
Depozit permanent in curele de mafint, curele de cusut i" 
" legat, Sky (vârzobi). - Recomandl pe urmă cei mai buni \ 

~ \ jamperl de piele fabricaţie proprie, pentru el t '!i ~i militari, A;" 
It~',~., cari st;;u strins lipite pe picior. - Reparările se executi prompt.' 
~~ Mare deposlt de hamurl pentru cal dela soiurile cele mai ," 
,'0 ieftine până la cele mai fine, coperitoare (ţolurl) de cal şi 
g cofere de cAlltorle. - Comandele se efeptuiesc conştiinţios. 
l\«(' __ mf!§!t!~~~ 

m~~t~~.~~~.a.~~~.!!-}!.~.~~~-~ .• _~,~~ .•• ~".~-~,.!~-~~_ • ..,~ .• ~.,."~~t,~m 
A;'" :J MOBILE IEfTINE ŞI BUNE f: 
.: _Al pot: prOClIl-a nUtnal la : .... 

.. ~ I~· .s:". • d ;: :~ "'~tn.a. .a.br1cA e 0:'1.0 bile,. 
A' : . ., 

~ PETRUŢIU & PLATZ lE ... :., 
~ Sibiiu-Nagyszeben, Strada Sării-Salzgasse 37. ; 
~ Teleton Nr. 47. (: 

:.l Onoratul public este rugat inainte de a-şi procura mobile să binevo- :: 
... ~ iască a cerceta, (şi fără a cumpăra) MAREA EXPOZIŢIE de totfeluJ ' ... 
A ' d ~~ A; e mobile de artă ,1 simple, care stă zilnic spre vedere publică. '.,. 
... Se atrage atenţiunea l\;upra Atelierului propriu de SCULPTURĂ :., 

. ~ ,1 TAPIŢERIE de primul rang. :: := Executăm toate lucrările de lipsă la biserici nouă şi vechi. - Orice ~: ,..l comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garantJ :., 
:; şi cu preţurile cele mai moderate_~: 

E •• ,i,,· •• ,,".ti~ ,· ••• "'·.'.i·'-' •• fi·'-.",t·.'.~,·~.,.·;;;;19 
GUSTA V SCHUIDT 

'fabrici de ploiere'~«,<. . 
Sibiiu-Hermannstadt, Groser .. Ring N03-5 \\ 

(Palatul Bodenkredit). ", 
· RecomandA magazinol său bogat asortat cu cele \ 

mai nouă şi mai moderne 

ploiere-entoutcas 
(pt. soare ,t ploaie) 

precum şi 

ploiere 
de calitate excelentă 

pn1ro domni şi dame. 
Comandele ee executA proxnpt .i eu puctU.al1t:ate • 

" ..... ~ ................. . 
.~ - .. 

%;:: Aei i e r u I da f o t o g rar a fi a t a lui ~ + 
• CSlzhcgyl S411dor - • 
• Gluj-KotozsYâr, Piaţa latyâs kirâ1y-ter Hr. 26. It 
• ~ (LAogA farD'la.cla lui Hlutz). -- Â t Aici se fac şi se măresc cele mai frumoase foto- • 
• grafll, deasemenea âcvarele, picturi In olel, • 
• speclalitlţl tn pânze ori mătase, cari prin apă· t 
~ Iare nu se strici. La firmă fiţi cu băgare de seaml 't' 

• n'o confundaţi, Cluj - Koloz8var, Piaţa Matyas • 
• kiraly' ter No 26, lângă farmacia lui Hintz. - - Â 
... Referindu-vl la acest ziar veţi avea favor In preturi. .. .. i .~ ........................ ~):~." 

c , 
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~ _-.. *- )i,~ ~,_ ,n___ __ __\~ 

'Schwalb Adolf fia Vilmos '1 

Premiat la expoziţia industria1ă din.,~~. .. 
Sibiiu în 1903. ~~~~ 

Roate· de tors ~ ........ 
: din material uscat şi mers 1iniştit, pe lângă garanţie, să 
: află de vânzare la 

Emil Krauss, 
strungărie şi atelier cu pu· 

tere motorică. 
Sibiiu-N ajy 4Z8b812, 

Margarethengasse Nr. 5. 
Orl.·ce roatA ce nu merge bine să prime,te 

Inapoi. 

IZa II • II II a I il Ilie II I I • I • II II ! ÎlII ;: II II II III I tfl 
~- ~ 
~- ~ 

Reparator de Inotoare. I 

Execută eonşlientios ori·ce]~reparatllri de generatoare, 
motoare, maşini dinamice etc. 

Privinclky J ~z~~f, ,:,,~~~ 
J 1',(1)'; :..:..::::' ;,-,-;t\. 
'l·r'l'!l. ;~Î/~~4t' .. :;;~.iî;:,~ 

./ .ţ'/ "·~'(~JOlIll·.'i" 

. ,lk:jJ.t,J'\' t:~;ţ','f~~ 
\\~~)\~~~~r ... l~::t.;. BOldOSga:z:y~g~u~3. sz 

I 
~ .. ~. ,+~~i:;",~.g* .. ':' ::: ~ ,', - t 

.~~~t~·..:;'(~;': Cel mai mare atelier de pe 
.\ ~~:ţ~~".~g-~ şesul U ngarid. 

M- N 
Wă~~-- Id 
-~-

g 
.... _ ... 

Valorizare de nisip 
Cir:e are nisip mult, si ceară in interesul propriu, urmi

toarele catuloage şi prospecte: 
F. 3. Forme şi unelte pentru pregătirea articolelor de beton. 
F. A. Fabricarea figlei de beton, orânduită la lucru de mână. 
Cs. O. 4. Fabricarea liglei de cemelll pentru lucru de m~'lă. 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. 
C. S. 1. Fabricarea tablelor mozaic şi cement. 
S.ă ceară totodatl examinarea gratuiti a nisipului, mergerea 

la faţa locului a inginerului nostru şi să examimze maşinile 
no:; stre de valorizarea nîsipului. 

Sza'nto~ e's Beck ingineri, fabrică de maşini pentru Industria de nisip. 
, Budapest, VIII. Viola-o. 7. 

~~~~D 

Prinla turnătorie de fier Sibiiană. 
Mare fabrică de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fier. 
~ NAGYSZEBEN. -<$=-

Cea mai neîntrecută fabrică de maş.ini agricole, exe
cutate cu cea mal mare precauţlune. - Maşini de lânl 
diferite mărimi Darace de lână. lup pentru scărmănat lân.lt 

Piuă pentru abale (postavuri) 
foarte mare export În România şi Orient. 

Instalează: mori de orice mărime. Cilindre la mori penlru 
asortat făina. - Conducte de apă etc. - Efectuază: Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apă. Mare turnă-

~ torie de fier şi alamă. foarte mare depozit În tevi de fier 
de orice dimensiune. - Cel mai mare asortiment În maşini 

de treerat de orice mlirime. - foarte mare asortiment de 
MOTOARE dela 2 HP in sus, - pe lângă cea mai mare 
garantie. - Preţuri foarte reduse şi condiţlunlle cele 
mai avantagioase. - Explicări şi ca1aloage la cerere gratis. 

.. .' 

~ J _ ~~ ~ 'e c~ ~i'~ .... '~,~~ 
. ~ ~---~---:-.:;:=;~;) 

I 

! Societate act. de maşini agricole şi mehanice 
(Mezogazdasăgi as muszaki R. T.) 

\. Nagyva.ad, ltlman6ezy-u.t. 
u-...-.. 

~~~~~~l '''are depozit de maşini airicale şi mehanice. 
LI fereaza; maşini agricole şi industriale, unelte, aranja. 

menle de mori, maşini de abur, motoare cu olei, benzin şi gaz. 
Au t o mobile, articole calofornice, curcubete, pentru vin, 

bere şi apa.. Olei pentru maşini şi ci Ii nd re. 

Totfelul de unsori pentru maşini, saci, ponevf, vaItrapud, 
ştreanguri şi păIămare; curele pentru maşini, pumpe, maşini 
pentru vin şi viticultură precum şi utensiJii; stropitoare, ingră
diturÎ de sârmă, cumpene, desinfectorii şi dulapuri de salvare. I 

Secţie de electricitate şi maşinării .. 

.. TRIBUNA" INSTITUT TIPOGRAFIO NÎOHIN SI OONS. -- ARAD 1f1l1 • 

.. ~ : 
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