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Banditii pl~blieisticei Doastlie. 
- Cetiţi »Românul«. -

A rad! 29 Ianuarie. I liza sufletelor spurcate şi inimHor putrede I tot u,mâllrt, dar odată, totuşi ya trebui să 

F
" , , 1 d" \Y f' I ~ 1·" I cari umblă să nimicea.scâ cu ori ce preţ pe ajungă Ja sfârşit, dându-l do gol în faţa 
enClill evu n1e lU. . a 1 0"1> e illlJU- • v ' 

nec
at Şi' barb a t' în ă t' un on1, - ar 1060mna ,sa ne murdănm opiniei pll~lico romtU1cşti. 

ar! avu 8 ' un pu arme '" it' b l' , . 2) \J .simţ de adevăr şi dreptate care nu iartA. mu.na n r un .. li 19ar - Ulel nu \~ cerca " 1111, un tip al omului lip,sit 
Cavalerul acestor v&acuri batjocurite de 8ă ~,pl'irăm al~t'pe ur: coleg al nostru oare de scupuJ.c t care are aierul că pIu
tOţI' n.o::a Zl'ŞI'l' modern' de ,>' '" d 'd a ştiut să se nJlce prm muncă îndelungată teţ;t-e illt.r'"o grozayă, superioritate ma· 

'ry 1 Q<Zl, cun p nn ea, . t' x 1 d .. t' /1 f 1 ci de veste că impotriva lui se unelteşte prin Ş1 Clns lttt aco 0.un e e.st~ as ~1. um ace fa A C'a.supra noastr[L, ('Sta, în termini 
intrigi şi calomnie, ieşea în largul drumu- u~ lucru, de pnso8, căc: publ,LCul nostru comuni, un hoţ cu . drepturi ab antiquo. 
lui, îşi aştept,a duşmanul cu faţa deschisă şbe c,o \ alo~ro morală ~eprezmtâ gazet~ Din faptele aceslui om ,t-'Llllt mult€, putem 
şi cu spda în mâ.nă; îşi fAcea el dreptate. aut?nza.t.~ ŞI p'?at,e c5ă Judece redac,torI: inregistra unul singur: . 
Nu a.ştepta satisfacţia juriilor de onoare, ,.,Tn?Unll dupa zla~l pe c~e-l 8?rlU el S'a despărţit de nevasta lui iăgăduin
ori întârziata. dreptate a judecătoriilor ]ertf.md toate piăcenl? aceste! lUmI, pen- du-i in faţ,a notarului public, adevărat, ne~ 
căci impulsi\itatea lui primitivA li poru'Q..: tru Idealul nostru najlOnal. luând la prot.ocol, că-i va plăti, după lege, 
cea să-şi apere cinstea chiar i prin rÎlll€'- Am Vr€a să ,facen;t msă o intrebare că.tr~ 100 - nu ştim tocmai exact - coroane 
duirea vieţii. Ş P J organul autoflzat ŞI totodată: cătră pubh- la lună, baIli de întreţinere, pe cari nu i-a 

Nu ştim dacă gândul acesta al nostru cuI românesc: plătit însă nici odată, uenorocindu-o pe 
e frumoe, în ori ce caz este însă just, pou- - E nevoie ca, daraveri băneşti, neca- Liata femeie, care şi ast[lzi ,sufere din pri-
tru că ceeace face aşa zisul organ autori. zuri pur personale, viaţa privată a unui cina aceasta. 
zat al partidului nootru naţional de un an om sa fie invocată la toa.te ocaziile când a) Acest al tre-ilQa ('f;le un tip intere
Je zile, unui om cu simţ do ruşino, nu-i e vorba de o discuţie de ordin absolut prin- sant care face p{\ gentil omul dar trfiieşte 
poate produce decât dorinţa. să f-Ie întoarcă cipiar? Când ou vreau să-ţi dovooe.sc ţie din o groază de datorii frauduloase. 
acele ne,muri când adevărul ŞI dreptatea că urmezi o politică greşit~, trebuie ;l:lâ j,ii rog, lntrebăm noi incă odată, e lip
s~ ,lămur8-au într'un mod mult mai expe- st.rig în lumea largă că un picior ţi-e mai să 8ă aducem noi în publicitate pe aceşti 
dlbv. scurt deeât celalalt sau că acum sunt oameni? Are lips~ publicul noslru cetit OI' 

Nu ma.i vorbim acum d~spre neruşinata două zeci do ani, deşi ai făgăduit prin un de argumente do ace.ste În hărţuielile noa~ 
calomnie Nl s'a aruncat a8upra ziaţului bileţel parfumat, totuşi nu ai luat de ne- est.re cu autorizatul? 'Ku. Noi nici nu vom 
nostru, nu mai vorbim despre Mangra, vastă pe fosta ta iubită? i('şi cu ele nici odat ă, dint.r'un simplu mo
Jooze.nszky şi "tradarea", Vn an de zile Acest procedeu este nu numai car a- tiy; nu avem lipsă de ele şi mai bino ţine,m 
ea a cOIlstituit singurul argument pentru ghios dar deadreptul infam chiar şi atunci să, suferim noi decf~t să injosim presa ro~ 
dist.rugerea noastră, un an de zile noi am când e.se mtemiat pe adevăr. Nu mai în- mân(\a.scă, cum face organul autorizat. 
spulberat'o cu atitlldinele noastre naţio- capa îndoială cii, daiCă recurgi şi la calom- In caJnpania năstruşnică ce s'a purtat 
nale, faptele noastre. Dacă şi astăzi mai llii pe >socote-ala T"ieţii priyate a unui om, \Teme de un an şi mai bine împotrlya noa
sunt oamoni cari îndră8nesc să o coboare \Tând ,să-I distrugi politiceţlte. eşti un eri- stră, cu armele cele mai murdare ale ca
pe hârtie, aceasta nu se poate atribui de- minal de rând, f1rea-i ori câ-t de autorizat. 1 om.ll iei, am avut prilejul de aUHea ori .să 
cât anarhicei libertăţi, oare s'a instăpânit !\oi nu vorbim ad hoc. D. Sever Bocu ne pierdom cumpătul. Şi în clipa aceasta 
asupra societăţii noastre şi pe care noi nu va şti să spuloore t·(}ate acuzele ce i-6'au ne gtmdim cu o adevărată· groa.ză 18 
sunt.em in at,are să Q restrângenr_' ndus prin "Homânul". Voim numai sA ne yn~llH!a dmd ar tr€'bui să isbuc,nim şi noi, 

Cum spunem, nu mai insistăm 'asupra .iustificăm pe noi. . trt'cfind hot.arele ('('lei mai indelungate 
acestei mizerabile calomnii, căci iată or- Ail11 făcut întrebarea a.cea{)ta şi am ră.s· răbdări, când ar trebui .':lb, punem pe lti.1'
ganul auboriza,t serveşte cauza noastră puns numai fijndcă voim să lămurim pu- tio toate pungăşiil8 YÎeţii noastre politice. 
naţiona.1ă cu alte ade vrednice de el şi de blicul nostru pentru ce in ,,'rribuna" pe c<uri s00Utim ('8 le putem încă stârpi 

! act~vitatea lu~ de până a?unl. Organul au- nu s'a publicat până acum nici un atac Cl1 ,"orbe inţolrpte. 
!. tOflza.t! do vr o câteva zile, se nApusteşte personal impotriva nici unui a<lversar. SoeotL"11 in-să ca uo ,-a pazi Dumnezeu 
~. cu o furie Ioa.rte explicabilă asupra oame- ~Qi am î:nţ~les şi inţelegem un singur Iu' de "iosirea ace.~tei \Tt>mi şi publicul româ
I nilor cari scriu "Tribuna". Nu au fost det!- ,eru: sA păstrăm dis<~.uţia p:rincipiară cu ll('.sc, prin o i11l('ryenţie c>nergicl\, va şti S8 
t tule bănuielile injuri{)'ase de pân~ acum, toate năzuinţele de a o deplasa a contrari- inlăturo aceaSlr. catJ,strofă. - ' 
I nu au fost destule ponogririle lansate prin- lor noştri. Şi să nu ,se creadă că noi nu am Vom Utc.(1a deci şi pe mai departe, Ilf> 

I tre rânduri, organul autorizat vine acum, avea la mână o mulţime de "dovezi" dUl "(O'm sugruma toate pomiril(l indignării 

r 
chipurile, ?U ,dovezi cari, crede el, ar Ii in viaţa. privată, a autorizaţilor noştri. Nu, noa.strC' ]('giti:nw. vom îneca în noi toatil 
stare să nlll11cească pentru totdeauna pe avem foarte multe. li cunoaştem doar atât revolta ce o simţim Yâ4ând drept.at.ea noa

~ unii dintre redadorii noştri. (Cetitorii no- do bine şi de o vreme atât de indelungat,ă. stră mozDlitâ de uişte p(lrfjzi şi răi. Facem 
I ştri inţeleg foarte bine pentru ce "trebuie Să splmem numai vr,'o câteva pilde: a,Ge,~t.e pentru că noi inţrlegem să no jert-
t Bd moard" redactorrii ,,rrribuneP'.) Otga- 1) Unul. astazi falit care nu mai -hm pc'ntru o cauză ca1'8 nu estB fi noastră. 
'. nul aut,orizat a inceput să .scofmonea.seă Hea ali moară şi duşman al no-stnJ! ei <1 l1(>8mului nostru întreg, 
f în viaţa nOâ6tră pri,·ată. a inventat fapto om care aro tupeul să arunce in faţ.a ro- Anul trecut eând l1t\·alîl pomenit, din 
! e,ni n'au C'xistat şi a mărit greşeli inerente dadorilor noştri pretinse acte infamante, scnin cu caJomnia mangrismului pe cap, 

firii omenteşti. Deocamdată d, Sever Bocu este un dclapidator ordinar. A pungăşit 118-;3111 reyoltat. Acum zimbim. Cetind at,;,l
c8te luat la goană. (Yez.i .Jlomânul" de o instit.uţ,ic naţionaJli a noastră, cu ze.c,i de curile aduse unui c,oleg al nostru. par'di 

~ Duminecă şi de astăzi 1) mii do coroane şi împotriva lui e.sbo în no înCBarcă ispita ullei cut ramurări gene-
AClun noi nu voim să ![nai facem ana- eurgen, nn proct',"l, care) este adeYRrat, S~ rrt!e. '\"e pot Qlim 'Însă, cHci suntem siguri 



eă r111 pestE:' mult vom zimbi iarăşi. Şi mai 
Slllltf'Jll sigml de un lucru: 

Yiit,oTlll i:.-t oric al fduuântărilol' noa
~(rC' de a,.;t{\zi. dUlJă ce va cerne toato urâ
eiumilc', \-<1 s(,jecţiona valorile, va cântări 
r«pu'lp şi \i.L lamuri credinţele tuturora, 
pil'lJllillt1tqi o('hiul lui sever, înseninat pe 
(1 ('lip;l. asupra llo<:lstră, va zice: 

'\[1Ilt ;lţi suferit treceţi în împărăţia 
dl'l~JJUtţii! Cu a\'\~asta no lllâng[tiem şi ne 
simţim ÎIl,!t-nlllaţi stl suff'rllU toate atacu
ri i P uf'spe l'a l('. nI!' bandit ilo1' publicisticei 
llll'lstre. 

Audienţa ministrului-preşedinte Khuen. Din 
V ieuu se tdeg rafiazi't; 111 in istrul-pre~lillte un
gm' ccmtde Khuf'n-ll,:,dervary a fvat primit (·ri 
in lludipuţ.ă de \';hr:l 11aj. Sa. Audienţa a durat 
d"J,fi Or0 şi a ( .... 1 ,h, O deo-..'~{jbită illlportal1tă. 

(· •.• l\lde Kbueu a raportat ·~I!lj. Sale (k-spre 

."'illlai'~'l politicil, fik'und propozitii în 00 pdve.şte 
!"pzoh-i '·j·a (~j" izei pa rlamcntare şi aii igurarea votă
rii Yf'lul'lliel"r j"iliwl·c. Propoziţiile ac('ste au 

f,)~t upr.,hatoP i:: in Trt:ginw. 

! LI C\·['C'lll'dl.' l'..:,litiCt' .~ af~r11Jă eii 1llill.i~t.rld

)\)"{',:,edinlc :.l primit cir·la Jlaj. ~a autorizaţia de 
a~"1I1illl;a trat.atin'le de imlJit".J.I'C cu opoziţia. 

Dacă aceste tratative n'ar duce, insă, la Ince
tarea obstrucfiei, \'a urma disoh'area parlamentu
lui şi publicarea de ale){eri noui. Maj. Sa şi-a dat 
salH~ti unea prealabilă şi la această nlăsură. 

Apropiata demisie a contelui Aehrenthall 
I.ian·le din AU'I"tl'iu. ~·cltbl().lt} Uraze.r-Ta.gespo8t .. 
("'8/(0 ;)!ot'O ~i ziarul /'ocn/"Ilt.l>iger din Pa.ris [1U

hiil":Î ia ll~ml\·role lor di·'j urmă ştiri }lQzitive dt'<i
pre :q);·"piaLa de:ni"ie a milli"tl'uui c!(, eX1-erne. 
!reltl/frIU "PlUH' l·;id(lllli • .,ia ~ fust prezintată ml)
:':l,:Ulhi Î1H'lt Vi!l"ri, . .,flp~iimiin:t trecută şi câ 
,., Illtc·k I'allayi('ini, arn{ •. \<':td,)ru! monarhiei 1R (\'ll
-ta:li !!t"",,1 ~i P;-"zl1l11plintl "uec,o .. ·,.,Jt· :,1 oolltt~l1!i 
\pll:·nllha!. a pln··al d<'jil ."pro Viena. CCSh:O Slot'fl 

.Ifl' inful'ILa;ia eu iil,"~l·:i J]joi;'tenitol'ul de tron 
i·l"al!l'i,;(~F.'rdin~md :;; :u· fj exprimat dorinţa CII 

• 11 p"r~');ma milli41r\llni d{· f':·~!'·rlle "ii se i.nttilllplt 
"'hi/lIi"l!'i',[ (';'11 lI1:\i "llJ'j~lll. 

O' Doapte pierduti. 
1)(, Caton Theodoriau. 

"Bal'alaurealuJ ManLilre f+e pliitia cu a!>1.a de 
Il dat.()l'it'. ,\dunu~ in jurul unui pahar la 00-
daui, berăr i a d'13nică el in preaj IllJ Ciş.1lligiuhi, 
pe gnHlatii ball.:rici ll'udc'şi !!\\"I;a rîndul de oot.!ş. 

Ac<,., 10, \.':l la oa aca1:\ă, <le (lt.'~f:Ha pe .atunci o 
1 ume a Bueu:reşt.ilor, care ~tia. "it Ţletreacă nOBupii
rarii şi pe ieftin. Lum{'~ .a\.'(~.,\ (1 făoca slujbaşii 
mici. n{>gn .... t0rii, pllltonîel'ii, m;lhalagii şi galollk 
ti i l'itzărmihil·. 

r Il fum:lria !lroa~;l toyarăşii de un ceas ai lui 
"\lanL:tre, baHi'eră c~l·t ii ţinro pantecile şi aCllffi 
ti)rOIliau, borburcsiml un ca.nle<) şi aşteptând cea~ 
-111 care ea-i ducă pc fit.oca1'c în lumea lor . ., 

O plictiticală grea stăl)!lnia, apăsând ca plu.m
bul. ~'YIIl'IlOrOS ca şi oo.;pcţii, un bec de ~z trim
mit.ea o l11miniţti. slabă pe chipurile .aspre ale tu
lul.l'ilor, înt.re eari faţ.a voluntarului sa osebia iu 
linii blânde, ,"notiri, - şi'n jurul meselol', trei 
J ntrUllitc, mim! a~igure sdipau păharele guleT3te, 
dE'şertilnu spuma smâl1tan<)ll.să C(' se wurgea cu 
ilori de zăpiijoare pe 6candlrri. ) 

X ()all!{~a de S oemvrie 11.medă, se !limţea aiară 
jn(,f~pt\lld ... a pice . .Mu.~teriii goliseră locuL Chol
nării ('ii,,~au. StăptllluJ, ha tejghea, pierde.a răbda
rea. Ol'l1:cuJ arăt.~, că a trecut de miezu nopţii. 
B:tutura mdfl,.tu!a\'l() pe cei rămaşi şi gazul se c.heI
I li ia de goaha. 

1 lin coltul unde i'-e oonwnia chinuit. :Marckrc 
1"'[~!"1l l 1}ata . .xouiî. i!1~i biiu6cră cât bateria întreagă. 
El Ull g'lL'ita,;,c mai nimic, 

1 ),'gt>telc SLlht' l1tl dovedeau limbile C"'.!t.<tră.rni-

Disolvarea dietei provinciale croate. 
Monitoarele oficiale din Budapesta şi 
~\gram pubLioă azi un autograf împără
tese prin care dieta provincială a Croaţiei 
şi Slovoniei este din nou disolvată. Auto
graful îl îu.să.rcinează pe noul ban Cuvaj 
să facă propoziţii in ce priveşte noile ale
gen. 

Disolvarea dietei este o urmare fireas
că a l"8zultatului a.legerilor din unnă. Fos
LuI Ban Tomasici în două rânduri Încer
,ase să obţie la alegeri () majoritate gu
vernam€mtală fără să reuşească, însă. In 
urma ace,stor înfrângeri, Banul Tomasici 
ă fost nevoit să-şi dea de-misia, pe-ntru a 
da. putinţa unui alt Ban să încerce 
în.ighebari'a unei majorităţi. 

Di.':lOlvaroa aceasta neaşteptată a stâr
nit în t-oate cQl'curile cea mai mare sen
"atie. 

'" 
Votarea apropriaţiei. In şedinţa de Sâmbătă, 

Camera deputatilor a terminat diseuţiaapropria
\ ici, cure a fo....<>t votatll. In şedi'llţa de azi, Luni, 
apnfprillţÎ;a e ',a ,"vtat şi în -Il treia cetire. 

('il a('eastă votare a expirat definitiv armis· 
I id1l1 îll<,heiat Intre guvern şi opoziţie. 

1.11 do:mI\Sul vorbi-rei deputatului Csermak şi-a 
fii.ellt azi, după -o aMenţă de câteva .săptărrnâni, a
l'ari~1a primul ministru contele Khue:n-HedeTva
ry, cii.ruia ta'băra de mamelu<,i i-au improvizat o 
primire giili'igi ... a.'lă. Yrimul ministru e reîn;,ăr,ă
tuşi t deplin ,.şi - după cum se afirmă în cercu
rile guverllu:mentale - hotărit. "JXffitru a d.a 11lp~.a 
der>i"i..-ă eu ohtlt.rucţia. 

• 
Schimbare în ministerul de culte. In cereume 

politi{'€ din Budapl'l'>1.a €'ste \'iu di'seutatll o dispo
zi.tie ·a m.imi~trului de culte contele Zic h y, prin 
care oonsilieruJ baronul BaTk6czy, 'şeful "ee
ţiei şcolilor medii din Ungaria, €'8te trocut la altă 
;;('{' ţ.i e . 

TmT":ttriva baronului Bar k 6 c z y presa un
glll'pa~t'li de 1111 an a de..'3o<'hÎ19 o oa.mpanic înverşu
nată. pC'ntrucli baronul Bark6<>zy î:n oonduoorea 
. .,eeţiei sale era <'"Ondus de principii prea clericale. 

Di~poz~ia aceasta a ministrului de C'111te se . 
ya adllN' in di.<;cuţie şi in pnrlam('nt. 

lor în cingăt')l'i, săbiile târăiau pe scÂ-ndmi, Mame 
gr-..]e purba.u picioart.le împlc-tocite şi mustăţi ;lt11-

foaHe se ]ă",,'Ul muedo pe bu.z.e. 

G.riibit, che!nănu st:înse lumina de pe urma. 
Pt~ uşe se îmbulziau, clătinându-$, militarii şi'n 
uliţă aghiotantul începu să fluere: 

"Ah! pentru milit.ari, infanterişti, tun-ari..." 
Din SUdul bulevardului, mai mult aiunecillld 

p-o podeiul ee prin~ pojghiţă, două 11mbre se 
alegoau \'€'uind, Mai de aproape !le desluşi 11n 

ofiţer cu nm·ast.a. Ca dintr'o poruncă tTupurilc 
gradaţil(Jr se îudreptară, chipiurile do pe sprÎn
("Cne;,te droseră pe frunte. T.recu o infrigurare din 
pl'i .. ir(\a p<:.>SOlTIorÎtă a maiorului, ca.re-i fulgera~. 

La evlt.ul Sărinda.rului ee despiîl'ţiră. Baea.lan· 
rca-tul 1f.ard-are apucă la sUinga, pe podul :M:ogo
şOIl.-ei, ceilalţi porniră spre cazarmă. 

Sâlnicit în aufletullui, cuprim~ de o nesfârşită 
t.rist.{'ţR, baealaureattu îşi rid'ică gulerul, se scu
tură şi ·se gândia: O noapte pieroută! ... 

. Şi un dor cald îl cuprindea după o ţară di1Jl a
pus; după un oraş vechi, medieval, unde să simţi 
că şi morţii trăBSC cu cllgetullerr, cu opera; dup~ 
un colţ ltuninos illlde să plutea.6că art.a; după o 
nălueă. 

I.tl~{ll1tUldu-8e, de un vUJ, '~erg~a astfel pe uliţa 
n'!l'oită, deschizi'md cu inchipuirea o cărare albă 
inaint.e ... 

Tăool'ea O ţesea (l llllibră amorţită şi u.m
bl"e1e trmnurau ude. La Oap~a doi întlîrziaţi boou 
şampanie; de sub bolţile unei taverme vooea un 
plân.<;ot de strună rănită; doi îndrăgostiţi se furi
şau sub coyiltirul unei trăsu.ri. 

.. 
.. 

30 Ianuarie n 1912 

Sub aCeBt titlu mojicesc citim in fi
ţuica din Târgul-Murăşului "Szekely Ellen. 
zek" următoarele: 

"Aşa se pare că popii valachi cu con
gruă din Şa.rdul-săcuiosc îi plac ba.nii .ata
tului, dar limba oficială a aiC€stuia nu. Cel 
puţin aceasta reiese din cazul de mai la 
vale. Individul Ioan G ligor din numita 10. 
calitate dorind să. se ~ăsătorească, s'a dus 
la preotul gr.~cat. Alexandru Gligor, .ca 
să-şi cMră certificatul de botez. A~esta 
i-l'a dat, dar nlmlai in limba valahă. Ma
tricula.ntul, însă, nu l'a acceptat şi a cerut 
unul ungure,sc. Văzând aceasta. Ioan Gli· 
gor s'a dus iarăşi la popa valah şi l'a rugat 
să-i facă un certificat ungurooc, popa însă 
l'a refuzat spunându-i că nu ştie ungureşte. 
Din pric,ina acestor vexaţii nemeritate in~ '. 
surăţeii s'au. mâniat şi luându-şi ca mar
tori pe primalul e.omlUlal şi pe invăţătorul 
de stat rraIos ~Iartoo, i-au adus popii la 
cunoştinţă dt trec la religia reformată·,' 
Când, după 14 zile, îusurăţeii s'au infăţişat· 
din nou la popa, a.coota s'a înfuriat şi a dat 
afară atM pe mire cât şi pe mireasă. Re
comandăm în llitenţiooea ministrului de 
culte pe acest popă, care adevărat că nu 
refuză congrua, dar nu vrea să ştie ungu
reşte" . 

La rîndul nostru punem cazul m,aten
ţiunea fOlurilor noa.stre bisericeşti şi poli
tic~ compete.nte, rugându-Ie să apere pe 
preoţii co-nştienţi cum e prtrintele Alexan
dru Gligor din Şardul-săcuiesc şi să-i puie 
la adăpost de inj miile murdare ~le~}!t.wy,. ........ ' 
reptilelor d8la fiţllicil(~ şoyinc. După c!\~ 
ştim nu există şi nici nu poate exista lege, 
caro să COllstI1ngă pe preoţii români la re
dadaroa în ungure.şte a actelor lor oficiale 
şi cine încearcă să le impună acea,sta, coo-
mite un atentat la aut.onomia bisericilor 
noastre, atentat caTO t-rebuie prevenit din 
vrame, până c·e temeritatea potrivnicilol' 
noşt.ri n'a trocut încă ori ce margini ... 

Din 'Urmă prindoa &1 80 ridiC{} un murmur, se 
dC;Jluţ\ia l.l'Jl larmăt şi un alai .ră8-băt i a deaproape. 
In mant.aua rui, zgribulit, ee gândia Mardare: o 
intrunire studeuţoească, cum mai fuoose de curind, 
sc-.a:nc1al do sigur, .l}i'şi iuţoa pa.şii aă ee.ape. 

Strigăte taJ'i; unle, se împletia.u într'un glas 
dingUll', puwr.nic, îl împresurau. 

O· trăsură degh!imată; trasă de 1lJl cârd de Oll.

merni, îi .răsări. Iar 1n mijloc, o femeie Înmuia.tă 
în horbote, &Clipind de .scule., purtl9. pe buze trau
dafirul 'unui zi-t:m]x)t. ~ u se vedea de flori, şi-o 
mal'C de oapete i-~ der500perie.e. Sarbărorită era. 
actrita cea maro deLa Q}loră eaTO 1lo()l'00a. farme<} 11 
suc.ce:iului dela 1'litmpă. - . 

Cunune ~i crengi umpleau trăsul'a.. 

In părul ei pUlin despletit, ca o iulie, se mân.
dr(>oll. o camelie. 

Cu]>rin8 do aceleaşi friguri, l'ăpit de valuril6 
ameţitoare, tânărul 00 desooperi ş.i''Il limba ei·su
fletul lui rQ-.ti -cu bu.wle: 

- "Eviv8. bellissimal" 

I Cu goRturi gingnf}o actriţa î~i feria faţa de hor
botele ce n'o lăsau să yadă, -o mână de -orBiţl 'I'idica 
rochia de măt.ase şi piciorul mic, a~mns "ro pantof 
dp .at>LIl!'lJ at.ingea. scara trăsurii, să C'Oboara. 

•• 1 

Priu mulţime o cărare 00 deschidea în calea 
ei, in fat.a hotcluhu. 

J)inainte.a uşei o pnna baca.1aureatu1. 
IT n bra.ţ fierbinte îi Îillcolăci Atunci gÂ-tul 

şi buzele ei r{)Şii flăl'ut.arii ochii cei aprinşi 'ai tu
ni'lrului frU!Dlos. 

Pe franţuzeşte "'pusese: 
- "Pentru ,"oi toţi" • 

• 
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COl1sistoarele noastre n'ar face un lu
cru de prisos revoeând preoţimei în me
morie cât mai des datoria de a nu tolera 
nici o ştirbire a drepturilor ei, mai ale-s că, 
in timpul din urmăl dup~ cum ne ,spun in
formaţiile ce avem la îndemână, .sunt pe 
a.locurea şi preoţi cari nu ştiu să procedeze 
cu demnitatea părintC'lui Gligor din Şardul 
săcuiesc. 

A vem la reda.cţie copii de pe certificate 
redactate de preoţi de-ai noştri în ungure
şte, DU voim însă să facem uz de ele, pen
tru că intenţia Doa.stră nu e să jignim per
soane, ci numai şi n ulJn ai să cOmbatem 
o .slăbiciune, a cărei importanţă nu toţi 
o pot cmnpeni în deajuns şi ale cărei ur
mări pot să fie foarle păgubitoare pentru 
ncatâmarea 8ingurei noa.stre cetăţi de a
p[uare naţională, încă neatinsă de ghiule
lele dnşmane. Ştim cu toţii că această co
tate e biserica noastră strămoşească şi da
lori .suntem a o apăra şi a o păzi chiar şi 
împotriva celor mai puţin declarate ispite 
ce se fac intru oblicirea porţilor ei. 

* 
Din cazul dela Şardul săcuiesc ne alI!

gem din nou cu o experienţ.ă ingrijit,oare. 
YedE'Il1 cât de slabă e legătura sufletească 
între credinci{)şi şi biserică, în acele tocuTi 
inundate de puvoiul străin. A fost deajuns 
ca matricuIantul Ullgur să se răstească o-

• dată la insurbţei şj legătura aceasta. s'a şi 
distrămat. Insurăţeii au tre,cut la legea 
ungurea.scă din partea locului j doyedindu
se înc'odată cât de covârşitoare e aut.orita
tea chiar şi a celor mai inferioare organe 
alo statului maghiarizMor in comparaţie 
cu autoritatea ce au în fata credincioşilor 
3. puea ţi pe povârnÎşul înstrăinării reprezin
t anţii bisericei noastre. Preoţinrea noastră 
trebuie să muncoască. în asemenea locuri 
din ră-sputeri pentru întărirea c{)nştiinţei 
romtmeşti şi pc'ntru stâr-pirea bălăriei din 
preajma altarului nostru străbun. Insură
teii din Şard111 unguresc. instigaţiprobabiI 
de oameJ!lii stăpânirci. au fost de credinţa 
că preotul român~sc le-a făcut mizeriilo: 
(-)i nu şi-au putut da seama că. dimpotrivă, 
matrieulantul ungur a procedat sa.mavol-

DepIY1·tându·şi picioareIfl mici, printre fust,ele 
albe, artista sburooo pe 'SCările hotelului. . 

Mii de gla€.urî, din ulită, o cbiemau la balC<Jl1. 
Ea se ivi Înc'odată. 

- "Eviva bellissima! " ~ăpase i'ară din piep
tul miIi tal"wl ui. 

. Şi cu chipul intins, culese camelia d(:sPTinsă 
dlI~ pănll artistel ce flL'S€:Se aruncată lui, pemtru 
lOţI. 

Lar dupăDe 8golUotul tăcu, golind ulit·a ;;i bal
conul ramase în noaptea rece, n-egru oa o ~uÎlIă, 
~a'Calauroatul ~fard.are pied în umereala 
l~tlln~ricului mai îmbi'itat decât tovarăşii lui În-
flcrbantati cu bere -

.......................... _---
Dr. ROTH KĂlMAN, 

l\[EOrc. 

TEMESVAR- ERZSEBETVAROS. 
Strada Batthyâny 2. (Colţul str. Hunyady) 

Cosultatfuni: a. m. 8-10. d. a. 2-4 ore .• 

Consuftaţluni separat pentru tuberculoşi. 
_- Altolre cu Tuberculln. ,.. 

-..., 

ilie. jiguiud un dropt ul bi;;erieei 101', pre
cum nu şi-au putut da seama nici de. dato
ria lor ele-a se conforma atitudinei părin
t01ui lor suflclesc, care a ţinut să-şi afimlE' 
calitatea. legală cu demnitate. 

E lUl simpt.on acest caz al distramării 
lente, dar sigme ce s'a pOffilt de mult b 
periferii+e masei româneşti şi nu putem să 
accentuăm îndeajuns datoria noa3tră. a tu
turor de-a o stânjeni din vreme. Se poate 
lntâmpla. in cazul dat, ca părintelui Gli
gOl' să i-se casczo ac€a nenorocith dr' .-:on
.gruEi: se poate întâmpla ca forurile politice 
să ocrote<16{'ă şi do data asta procedura 
nelegnlă a rnatriculantului din che~tiune, du-
plice ţinta I-or rămâne mereu aCeBaş: sub· 
minarea in fnţa poporului nost.ru a auto
rit{lţii forurilor noast.re, pentru ea să ac{~c
lerezc în acest chip fataiul proces de dis
trămare naţională. a noastră. Cu atât mai 
irnperiDllsă este deci ant.oria nostră de-a 
ne ftp[tl'a 8iluaţiile din răsputeri şi de-a face 
ca simptomele, - în timpul din urmă, du
rere', de~'itul de numeroase - de felul celui 
ehn ŞarduI cangrenei săcuieşti să dispară 
pentm totdeauna, înseninându-se pretu
tindeni prestigiul aşezămintelor noastre şi 
c(11 al apără t.orilol' lor legali. 

Anarhia În Biserică. 
Primim următoarele: 

Domnule Red,ado/', 

])e () t'l'eme 'Încoace ptlblieistica noa

stră ,~al1iol'i2uitl" pa're a fi trecut cu desă
vurşire peste ori ce consider-aţli de morală 
şi de lnmă nI r iin ţă. D. Goldiş în n oul său 
ipostas de director, pare a-şi li lIitat cu 
toiul trecutul său de profooor şi educator 
şi atribuţia sa actuală de secrotar consis
tOl'ial*.) ră mărturisesc că am 1'ăma"s ca 
ti'ăsnÎf t~{[zând până unde a decăzut acrsf 

slujba.ş al bis('ricii. care scrie la adresa 
unui aS('Ba/, consisiorial din Sibiiu: "unde 
eşti mizerabile ase-sor oonsistorial"t "cara

ghiGsul Triteanu" "banditul" etc. - ca
re-şi bate joc de liturghi.a b1'sericii noastre, 
- pentru care cUl'ântul "călugăr" Q, ajuns 

un curânf de ocară, ca şi acela de ,,1'()1l

li tnrghi,gitor." 

Jf ă m,ir foarte Imdt cum poatf~ .>:ujcri 

o astfel de anarhic P. S. părintele episcop 
1. 1. Pap, şi cum nu ia măsuri lm.poti'Ît'a 

acest ui sccrel.a.r, cfIrc îşi bate joc de bise
rică sub Cli t'ân t că "a.pără. solidal'itatea 
naţională", Aşa HU cred să nwi fi vorbit 
l1Îri odaM În biserica noastră un secretar 
consistorial. Dacă s'al' întâmpla tin astfel 
de caz in bisetl.ca catolică, n.efericitul dc 
rabiat inconştient al' trage chiar Q dona 
ZI consecintele. 

• Un cleric scandalizat, 

*) Dl Goldiş mai e şi deputat sinooa'l, d,,'put:H 
congres-ual 1}i ft'8esO'r în COThSistol"ul din Arad şi 
a,sesor în ('on.sÎstorul mitmpolitan, deci îi dă 
muna! (N. Red.) 

Banditismele 
R ,.. 1·" " omanu Ul . 

Ceeace am pre\ăzut a urmat: nu Se gâseşJe 
nimenea care să iscălească atacul c!'iminal îndrep
tat impotriva onoarei şi eorcctitatii mele pu b1ic(' 
şi private in ziarul comitetului partidului naţional 
din Transilvania şi Un~aria, cu toate că, Sâmhăta, 
făgădui-s.e~ră că vor semna, în urma cu\'âniulnÎ 
meu, după cum vor afla de cuviinţă. 

In răspunsul ce mi't dă azi. "Românul" seri!,!: 
"O. Atanasiu Hălm5giall deşi mnnai tipo~raf. 

dar este Om cinstit, care nu are asupra vieţii sale 
nici o pată şi d. Se .... er Bocu, ar putea să fie mân
dru, când Atanas!e Hălmă~ian j.ar intind~ mâna", 

Eu încă') fiu pe d. Hâlmă~ianu de om cinstit, 
În orice caz incomparabil mai cir.f.,tit decât pe di 
rectorul d-voastră, acel d. Vasile Goldiş, care a 
introdus banciitismele acestea in viaţa -publică ro~ 
mâ:nească, pe a cărui frunte ~'a rămâne vecinic 
pata de a fi injosit, la ultimele trepte ale decă· 
derii, necunoscute până la d-sa, presa românească. 

Sfidez cu cel mai mândru dispret calomniile 
şi insulte!e murdare ale lui Vasile Goldiş. Nu sunt 
venit din Africa aici, în aceasta societate am cres
cut. sub ochii ei mi-s 'au desfaşurat toate actele 
vietii mele şi nu aştept un certificat de moralitate 
d~la amoralul V 3<;iJe Gnldiş ori dela becisnicul 
de Marşeu. Dimpottiv3, ar trebui sti'mj examinez 
CQnştlinţa, să ma pipai nu cumva m'am făcut fii
ră voe vino-\lat de ne-o mişelie, cand aş şti. că 
aceşti oameni mă tin de om de om.~l1ie. 

E destul pelttru a caracteriza banditizmele 
acestui domn să-i citez propriile sale cuvinte. J n 
Numărul 43 al "R.omânulu'" dC5Crie o scenă ce s'a 
petrecut între dăusut şi Dr- AI. Vaida- Voe\'od în 
sinul comisiei de candidare dela alegerile din 1910. 
CU U11 llde"ărat lux de amănunte publică in acest 
artic~l nfacl.lrite laşe, ce:ipre curi s'a făcut destulă 
yorbii, ale diui Yui.cla. L~ adrcs:. mea. Şi iată ce 
zice 
\ ,,,,.A tuud d. Dr Alexandru Y aida-V ooHnl 

s'a intors şi privindu·mll drept in ochi m a întreb<lt: 
"Răspunzi tu cu cinstea ta p20tru cinstea lui Se
ver Bocu ?" M'a frapat ÎHtrebili'ea, dar fără he~i 
tare am raspuns: "In ir.teN!su! solidarităţii parti
dului naţional r(Unâll da, eu raspund cu cinstea 
mea fteutru dustea diui S~n~r Bo-cu"-

Şi acest om crede că mă poat~ face acum ne 
cllistit înainte de a'şi da dor .. da suprema a ticălo
şiei sale. 

Celalult Îmi az!~ta Împreună Cu d. 01'. Sel'cr 
Isprîl'o'nic d", sccundal1t în ;lfac~rea nlea cs"'a)e~ 
reasc.ă cu dd. Dr. V Iad. Dr. Vaida şi Dr. Bontescu. 

Martorii părtil-or adverse pun întrebarea: 
-- Primiti! d-Y. răspunderea pentru trecutul 

lui Sever- Bocu"? 
--- Primim! --- repHcă d. Or. Sever Ispravnic 

şi d. D1", lustin Marş.eu. In protocol punând şi dan
şii aceleaş intrebări mart~Yrilor ad,'erşi. 

La juriul de onoare, se faCi! el apărătorul lli(:U 

1i ucum? Demisioneaza d,eJa Reuniunea Femeiior 
Romane, că n'ar putea sta alături de mine, Voi 
reveni dealtfel asupra acestei demisi uni. 

Tot în numărul de azi amora]ul Goidiş î,nÎ 
mci pun~ o întrebat'e, pe care în miŞ<elia ei nu Q 

Între-ce decât prostia. Şi anume 
14. Adc,-ărat est~ ori ba, clic S. Socu, d d-ta 

ai minţit, când În numărul 12 din 1912 al .,Tri
bunei" ai sustinut, că ai supus toate actele Vle' 
ţii dotate private şi publice unui juriu de onoare, 
care ţi-a dat cualificaţiunea deplină a onoarei 
şi corectităfii d-tale personale? 
Toată lumea ştie că supunându-te unui juriu rle 

onoare înseamnă aU supune toate adel.e ,'ieţii talc 
private şi publice judecăţii lui. Cum am minţit 
deci? Inaintea juriului erati acuzatori dd. Ioan Su
clU şi Dr. Romul Veliciu, secundanţii cari kw 
cerutt i-am oprit eu să aducă vre-un act al 
meu in faţa lui? D. Goldiş se face prost, nu tIl!l i 
pentru a putea fi perfid. , 

Adevărul e tocmai contraru1. Nu numai că 
m 'am supus juriului, dar am mers cu latitudirtea 
până la marginile e:tdr>eme: alU admis pe un pre
şedinte numit de adversari. Eu am "roit să') pun 
pe d. Oneu de preş,"dinte al juriului. Aţi zis, nu, 
d. Oncu e interesat. O. Oneu ar apăra pe un necin
stit. Atunci am spus martorilor-mei. nu difj~ultez 
pe nimeni, ca să vă iau pretextul vecinicc10r a
mânari, căci trei luni lnirev.i ro 'aţi partat to~ cu 
amânări. Şi a fost intâi designat din partea d-,-. 
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d. Cosma. N'a primit. Apoi d. Bârsan, care a pri
mit. Şi sub preşedinţia sa a fost Îndrumat d. Bon
tes-cu. să'mi dea reparaţie cavalerească. 

Reproduc aci din nou din "Tribuna" Nr. 110--
1 ,)t O scrisoarea fo~tilor mei mariori: 

DSaie 
Sever Socu 

redadl>l' 31 ziarului .. Tribun.a·' 
Arad. 

.-trelll ,)flOare a. Tp îllcuno.;dinţa. că a t'a Caf'I 

,le OIlOal'Ll i8ca tă ;nt re d-trt şi d. Dr. Y i.ctor Bonte.;]
(·u, s'a tllchei·at azi primind sati..~fadie. corăspunzii
'O~T'C din partra 01,11: Dr. r. BO-fdescu - pe cale 
1'(1 ['al c rt'-I.1SC ii. 

Primeşte. e.l'jJi'C",Ul deosebitpÎ /laMlre cOi/si· 
del aţ·il/ni. 

Arad. 16 Jiai 1910. 

Dr. Seyer Ispravnic m. p. Dr. lustin Marşeu Ul. p. 

Şi când astfel de sfârşit au avut În fata juriului 
propus de domniavoastră, cu preşedintele 
domniilon·o.astre. în faţa unui juriu compus 
insă din oameni integri, calomniile d-voastră jos· 
nice, credeţi că mă puteţi târi acum Într'o discuţie 
publică, in care sA rAmânA totul nelămurit ,i sA 
vă alegeţi, în cazul cel mai rău, cu aparenţa fap
telor pentru publicul d·"oastră orbit de patimi\. 
Dar ar trebui să uit cu de-săvârşire de demnItatea 
mea şi să nesocotesc şi demnitatea acestui ziar, 
coborÎndu'l în "'âltoarea murdară a calomnillol' 
josnice în care vă tăvălIţt. Nu ne daţi oare zilnic 
dO"\'ezile celei mai neÎnchipulte perverliri a jude
cătii şi în chestiunile cele mai simple ,1 lămurite 
În cari ne deosebim? Pot eu aştepta o .iudecată 
on025tă Ikla d·voastră? 

Intre astfel de impre.iurări Yedeţi dar bine că 
am un moii ... , un puternic motiv ca să cer pe auto
rul mişeliei patronatA de V a~ile Goldi" 

Eu n'am nevoie de certificate de moralltate 
din partea nimănui, societatea tn care trăesc, prie
tenii cari mă cunosc, ştiu că nu's capabil de fapte 
infamante. Vreau însă să pun pecetea infamiei 
pe fruntea calomniatorului mişel, pe fruntea cri
minalului, care atenteazl la cinstea oamenilor, 
cum ar atenta Un hoţ de codru, la viaţa cuiva -
şi poate să stea totuşi membru in comitetul naţio
nal ori membru al societăţii cinstite de oameni. Pâ
nă când nu voi primi pe acesta. să rimână pecetea 
acestei infamii pe fruntea lui Vasite Goldifit pe 
care nu'l pot da În judecată. 

iDealtfel "Românul" chiar în numărul de a.d 
mă ameninţă Înainte. Ei, iată incă un motiv pentru 
care nu mă pot decide deocamdată la altă hotărîre. 

II provoc însă aci pe d. Goldiş. să continue cu 
infamiile şi să mă anunie când s'au isprivit. 

Căci dacă aş merge acum la judecati, mai 
târziu ar spune iar, că n'a m'a cruţat şi mai are ,i 
altele. Aştept dar dosarul complect al propriei 
sale mişelii, pe urmă - vom vedea. 

Sever Rocu. 

"Gunoiul" 'Ii "ha ... "a" 
ca raţiune de a fi a !lRomânuluia. 

"riio batjocură, de când ne-am apu
cat şi noi do ha:rţ.ă ne curg abonamontole 
gârlă". Aşa zic-ea mai acum un an admi
nistratorul ziarului autorizat 1'''E'zi "Ro
rnânul" Xr. 10 a. c. pg. 3, C~)l. 3) într'un 
moment do sinceritate. A\~Ptl ~ 1 ii mărturi
sire ne face cu putinţă să, îtli;olcgom, de 
ce continuă ziarul "partidului" cu ţigăniile 
fără precede-nt in a,nalele p ublici.s tic ei 
noastre? - D. Iorga zicea astăvară,: "se 
vede că gunoiul e raţiunea de a fi ti, ol'ga
nului dlui Goldiş." 

Acum, după însa.ş mărturisi..rea orga' 
nului dlui Goldiş, raţiunea lui de a fi nu a 
numai gunoiul, ci şi "harta". Cine ar mai a
bona şi cin~ ar mai ceti "Românul" dacă 
el n'ar fi monitorul celui mai imoral scan~ 
daI şi al celor mai neruşinate minciuni şi 
al "') e ·OlJ.lllll. 

._-.,.--- ,,'fi R I '8 U" A fJ 

====== 

"ChISli. ,colari . 
din com. BUDadoarel. 
~ Un răspuns • 

In ?\ rul 278 al "Tribunei" sub titlul "Che
~tja şcobră din <,omitatul llunoooo;rei" preotul 
gr.-or. Z. Tilkea din Vaidei. cu o droaie de n~a
doviiJ'lui se năpust.e.ştc aSll{Pl'a mea, vrind să se 
6pel\) :pe sine ş.i "li vună Ţ)() mine Tina pentru pc
ridit.'lr{'.a Ş('o.alci diu V .. 1ldE:'i. 

Pont.ru lămurirea. adey a rului, daţi-mi voie 
DJe ROOactor, ca :pe ~urt '$A-i reflectez în urmă
toarele: 

Fiind majoritatea popontlui din Vaidei gr.-or., 
deş.i .a,em 35 copii gr,-<'-.'lt. obligati la frecventa
rea şo<>ald (şi nu 15-17 <"U!l1 zice d, Tilicaaj do
vadă ofi<,ios..<>.ă oficiul,parohial gr.-or. Nr. 150-
1911 şi a oficiului protopo-pesc gr.-OJl. NT. 689-
1911)';nu au voit să 'infiinţ.€'.z.e şcoală deoacbită, 
('.i din anul 1856 1n<'eŢlund, an de taD. au vota.t dm 
bugntul comuna.l toat.c ""pe>.e.e le de lip .. e,ă pentru 
"u~iinc'rea şcoalei ~.-or. A1'ară do aceasta au mai 
primit jX'utru. şcoală IIHl do an <'Îl,te 1000 cor., zi 
1lUU miic CDToane, dda uniYeraitatea să.';onsci1. Din 
!U'(.~ti bani pl'OCum şi din pooQPBCle şeola.1'o şi alte 
\,('Jlit{'., cilştigat.e de p-r.-vr. ,~i de g.1" . ..cut. imvreună, 
Ţlent.ru ~(,OHJl'. ~ "Xl' fi putut înfiinţa un fond şco
lar. Co a putut face d. Tili.cea cu ntâtia bani nu 
ştiu? 

Aşa, pe banii (lo:raun<-i, am S1:b.qţi:nut 56 de ani 
o ~ofllă unde l1um,; ei Sl.lJlt fltăpîmi: d. Tili<!.ea 
ca dirMtor, cumnatul şi gine1'ele sliu ('-11 invăţă
tm·i. Drept mulţumită pentru alil.ta bunăvoinţă 
din partea :noa,..~ră, dmd "S'au .... otat din bugetul 
{'omUll.a.l p<'.ntru bi~l'ic.ag1'.-<'Iat. 100 COT., d. Ti
liroa a I'N"Ul'S p[L'I1ă In nllUL.stru. se înţele.ge fără. 
rozultat, d{'~i h~rica gl'.-OO'. deo;:.ebit de fluma 'Vo
tată pentru ţ.<'oal/i a primit şi Ipl'im('~te anual 400 
cor. Apoi pc pnmcii no~tri nu.1fuU ii batjOMJ'e-s<l 
şi hat, cât poporul JV'.-oCat.,&<,ârbit de atÎlta ;pati
mă şi UTă, în cele din urmă a ţYl"C'ferit gă-şi în
S<"rie Mj{>ţ.ii la ~('<">aJa din Or~ti{', Cudsi-r şi Ro
mO·H. De pildă băiat.ul m(>U do 7 a.ni a fost tortura.t 
de im-i"iţ/itor in ~!1.11ă a~a, în('ut a zăcut Ţie pat 
mai. mu1t<, zile. Fetita ('.rîi.snieului me-u fără nici 
O vină a {o..<;t bătută ylmăt.ă: şi rănită în şcoală de 
î.n...'m.,i preotul Z. Tili!C'ea. Cauza Il ajun.q la tribu
nal ~i a;;tilzi se lt.-'Oatc Yed~'l3 sub ~r. 6425 - 1911 
în Deva, 
- Cazuri de lloret-eS au obwmit zilni<l. ·Aşa ntL e 

mirare <'-ii fiiru:l exe€ipi.ionată şcoala de l3!ut.orităţi: 
şi fo.~tu1 (Ilot.ar Lau;r-Îan Berdan (d~i .a fost gr.
cai. şi, de aJtă parte, .avea ordin dela (,OlDitat să 
înfiinteze şcoală e-omunală-) mer.gâ.nd in şedinţ.a 
~omit.etul.i ~r.-{)r. şi insistitnd <'Iă 1811sţină ŞOQllila 
Nnfe-.:;i'llnaH şi .să nu laee să e în{iint€>~ !;}Coala 
<'Omuna1ă. po-poru! ~r.-or. a strigat: .. Duoo-ţi pe 
îndi.tătorii aceştia din MmUJlă şi no da.ţ.i in:văÎă
t.ori harnic.i, atunci vom jertfi ca ~ă sUI"ţ.mem 
şc-on.la". De;!i ('u şi notarul BCl'<'ia.n am insisnat 
în. rc-pctite TÎT,duri pe 1 îmg li d. Tilicea cl!:, de.f;\i în-
yă.ţntf,rii îi sunt unul ginere ~i unul eumnat, si pur
~arlă C(·n1ra lor dUŢlă dreptate şi să ;nu periclit.cT,o 
ş.coala. eonf~iol1Jală, nu am 'Putut aju~e la niei 
un rf',zultat, ci d. Tilieea ('.U ai şăi a .grăbit ~ă ho
tiirn.~ă în 1909 în.fiinţarea ş.coale.i COIDUn.Me, d.o
vadă primul -comitet .i}Colar: a fost compus numai 
di.n oaID()nii lor. Se inţ.e1e.ge di ou. am p1-orostat-o 
aeea5ta la ('omit.at. Am \protestat mai daparte şi 
':J.'r1lUM11 f~t în mod ID.Qloegal de -ei numai pe gr.
c.at., chiar ~i pe bi&.rica gr.-cat., ln urmă am pro
t.(\~tat şi aoYlrdarE'.a ajll.torolui de 30.000 COl', fiind
cii nid ('.i nu s'au învoit să ni-se 'Voteze nouă 10.000 
cor. 1X"ntru· infiint.a.re.a une.i ~,aJe gl',-.cat., te· 
mâ.ndu-.se de con<'1lre-nţă. De altmintrelea suma de. 
30.000 {'Ol'. d. T.ilieca nu a voit să. o folosească 
lWJltru 8{,o.puri ~lare, ei dmpli ee i~ 'Vor fi 'Vo
t.at suma., a voit 811 insiste pentru deschiderea ŞCOJ.'l,. 
lf.'i comunale. 

In 8 Dec. 1910 ne-am aauna.t să fooem o ).n. 

ţi,leg-Ne, d. prorop0>p gr.~.at. s'a p1'Cwntat, cel 
gr.-01'. deşi a footpromis totuşi nu \Il. venit. Ei au 
Vl'\lt numai să :ne ba tjooorească, ~â.D.d că di.u 8 

• 

30 lanU3rie fl. IOI! 

iuvi"iţ.ătf>ri ne dAu şi nouă: lIDu1. şi anume să 
trcad la unire gini'Ti'lc dIul TrEcea, l1D.văţă.tol'Ul 
Voina, cure .a trC'buit 5i~~llr să-şi sepe cucuru.rul, 
fiind<'il nieilllll ll-omîm de bine din Va.idei ş.i ju-r, 
nUa voit să-i lu<,.re ni.ci pe bani, (p'rC .... "'U.1l1 aţi putut 

-

<'1:ti in 1910 in "Libe1"tatea". • 
A~,~~ti'a sunt stihile adcv!lr.ate din Va.idei şi f-( 

a.~'l put.eti y<,de.a <"ii nll eu pel·irlit.ez ;<coala di.n Vai-
dei ci d. Ti}j<'e.a i~ dat lovitura de moarte. Tre-
b11i{' t{)todatll ~11 dC<'lar că ~ul'$eJe publicate eunt 
mi;;tifi('nte, şi e o minciună că.cu aş fi ('.avent al 
pr.im.rpretmu]ui şi de Q{'C{'.a rp-rotejat. Prim pre-
turul <"hiar sI aibă lip.q11 do ea~enţi nu se VIa. aJxe.sa 
şi rug·a ® un preot romÎm. Din .contrl c8.Ş puma 
zi('\) cii ei sunt protDjaţi d .. prim-l?TCtorelo. fiindd 
aeuza f/i.<"Utl.\ În('ă in 1910 eontl'a n()taM.llui caro 
a noorf'o1'"tăţ.it pe pOţK)Tul meu, la Îndemnul dlui 
TiIi{'.('\3; ni('i azi nu e "N'zo.lvat.ă. Aşa dar drept aţ.i 
zi,q în ~r. 2,57 <'li "Vina e Î:n maro ;parte şi Il con· 
ducătorilor Jocali". 

MuJţu.l11IDdu-vă pentru bunii"'\"oinţă. 

Y Il i d e i. 3 (16) Ianuarie 1912. 

Semnez cu stimă 

Ioslf Popav Ici u., 
p1'oot rom. unit. 

Hoi-a Redacţiunei. Am dat loc răspun
sului pKrintelui 1. Popovici in scopul de a. 
contribui la IămurirE\a adovărului cu pri
,-ire la şcon1a din Vaidei. Cetitorii noştri 
cari an cetit in traducere fidelă documel1' 
tele relative la. această chr,st.iune odioasă, 
in Nnll 278 - 1911 al "Tribunei", nu pot 
gi'tsi in răspunsul prtrintelui Popovici nici o 
infirmare a. celor susţinute in articolul din 
numărul amintit. Părintele Popovici, din i 

n(\fericire a c.onfundat ,.şcoala. româneas.' 
că" din Vaidei cu părinte.le TilicBa şi cu 
învăţătorii dela acea şeoalâ. Să zicem că 
aceşti trei inşi sunt de fapt aşa de răi pre
cum. ni-i arată pâr. Popovici.c...,;V;'ffiraza ... 
onre de aic.i că Ş<'onla romAnPMr~. 1'~1.-! 
stituţir. e \TPdni('ll (1e peire? Nu vede păr. 
Popovid că aici e pe terenul celor mai re
gretabile personalHăţ.i? 
. Sau crede Sf. Sa ca va gasi cineva de 
l")(l.ni buni scuzele pe cari le aduce aici, cu 
bMaia cormor gr. caL etc., d~ndu-Ie ace
stora importanţa unor motive pentru cari 
a-l' trC'oui 7.ădărnicit1i asigurarea şcolii? De 
unde inţelc-pciunea de a aprinde moara 
pentru a scăpa de şoareci, pârinte Popo· 
viei? 

Cu toatK scuza par. Popovici el răm·âne 
în ochii noştri un "preot trildi!tor" câci 
scuzele lui sunt numai bâiguielile vinova.
tului care mai crede cl1 poate s~-i incurce 
pe judecători. . 

Păr. Popovici zice că "recursele publi. 
eate de noi sunt "mistificata". Somăm pe 
părint(lle Popovici să dove.dească aceasta, 
căci la ('-uz co.ntrar rălmâne şi cu păcatul 
do a fi spus un neadevâr. ~oi avem copil 
autenticate de pe recursuri. Da.că ele sunt 
mistifi.c..ate apoi trebuie să ajungă in puş
cărie d. notar Danilescu. 

A'Veţicuvântul, dIor din - Vaidoyoi. 

AVIZ. 
Abonaţii cari nu şi-au reinoit incă 

abonamentul sunt rugaţi prin aceasta 
să binevoiască a,,1 reinoi cât de curînd 
ca să nu fim siliti a l~ sista eXf)edarea 
ziarului. Restanţierii sunt rugaţi să plă'! 
tească şi restanţa de abonament~ . 

Adm, II Tribunei ff
• 

• 
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Dr. Y. Meşter - redivivus. 
Ha,s<a"mcndană la. 29 h.nu.al'ie 19l2. 

D. Dt'. Vasile 'M eşter fost a.dvocat şi 
director. de bancă în comuna noa.stră, in
-t:ep~, din nou a '80 îiJ1~irui Între fru.nta~i~ 
neamului şi înc.ă între cei mai verltablh' 
fnmta.şi. Şi în privinţa a.ceasta. e ajutat 
chiar şi din partea. stimatei sale soţii. N' a
ve.m nimic în contra. ace,stei împrejurări, 
loai ales acum, dmd avom tmbuinţa de 
fiecaro dintre bărbaţii no.'jtri, numai bu· 
cura. ne putmll când fiecare voieşte să. fie 
la. postul său, ctmd e vorba de a lupta pen· 
t ru drepturile şi interesele generale ale 
lleamului. 

Am pus in titlul acestei corespondenţe 
euvântul re divi v 1iS , pentru că d. DT. "V a
,,,ile M eştcT numai in urma rolUi act de re· 
naştere poate reintra 1n şirul a.ş.a. zişil<lr 
fruntaşi ai neamului. Despre aceasta se 
va convinge cetitorul din cele următoare. 

Cu vre-o câţiva ani mai nainte s'a res
.pândit vestea in -comuna 'Iloa.stră precum 
Iji în întreg jurul, că d. Dr. Vasilc Meşter 
S~~ va a.şMJC], la noi ca ildvoc.(llt. . Mare ne-a 
ftPSt bucuria tuturora, pentru că CU'flOS

cându-i activitat.ea,CG a de.'Jvoltat'o deja 
t":a. univereitar pe terenul luptelor naţio. 
mile, eram de convingerea., că. mtr'însul 
"om câştiga nu luptător de prlina. forţă. 
care ne va condu~e cu mai mult ~ura.j şi 
{'U mai mare -curăţenie sufletească ţinând 
t-;US st.eagul naţional. c-are şi aşa începu.se 
a fâlfăi Într'o grandiositn:te, co băga 

. spa.imă şi cutremur Întro c..ei ce se aflau în 
tabăra nouă punlrea contrară. 

BUGuria noastră încppuse a. se şi justi
fica.pentru că d. DT. 'V as ile Meşte1' de 
i'apt Înc0'pu.se a merge pe căi bune şi ade
vărate. Poporul din jur priviau cu Încre
dtTC în tânărul luptător şi îl urma a~~a, că 
d. Dr. V. M eştcr în~epu6e a se forma de 
no fel de .conducător împrejmuit de iubi-
1'08., stima şi încrederea tuturora. Cu toţii 
nutriam puternica convingere, că stoagul 
interetlelor noastre româneşt.i nu poate fi 
pus in miini mai puternice, ca în mânile 
dsalo, pentru că nu "a fi putere lumească 
ca ace&t st.eag ,'lă fie smuls din aceste 
mani, decât trecând ntmlai peste corpul 

i :fără viaţă a steagului. 
Şi iată. -că timpul, llmuilosul timp ne-a 

adua, cea. mai urgisitoare d"C'lilusie. Pe 
câ.nd noi eram liniştiţi, Dă causa noastră 
e pusă în paza unui cinstit şi necoruptibil 
bă:rhaJt şi fruntaş, iată că. ne pomenim de 
odată oa .cu fulgerul din cer senin, că frun
t~ul nos-tru, speranţa şi nădejdea noastră 
a aruncat steagul lui încredinţat în noroi, 
<"a un obiect de dispreţ şi fără valoare, a 
părăsit tabăra sa, unde e:m aşa zicând ge
ner3J·~onducător şi rupând brusc cu tre
cutul său, trece în tabăra contrară, Iăpă
dându·se de programul nootru naţional şi 
a.'ecoptând programul partidului guverna· 

'. monta!. cu care partid poponll nostru sta 
F 'intr'o crfmcpnă -şi desperată luptă. de multe 

i: d(>.(;enii. ln şirurile noastre se produ-ce o 
1 7x\p{1<"f~aIă. o adevărată dest~ăbăla.ro, p~
d tru cii inzadar am căuta motlvul, care p31-

boloO'icc cel puţin să arunce lumină în 
fi' 'Privinţa (1,Cest~i lelonii a fruntaşului. şi a 
l'!oonducăJtorului. Involuntar ne-a vemt în 

, minte istoria. unui ,strămoş do ai noştri, 
jsf,oria viteazului Coriolan. Tradarea 000-
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stui strămoş de'5i nimeni nu o poat(' scuza, 
totuş psihologice,şte so poate e.splica. După 
ce în urma vitejiei sale per.'lonale, lupt.ând 
eu un eroism ne mai a.uzit Coriolan ajun
gunJ Î>lt Capitoliu (',')to adânc jignit în (1[11.

iJ i ţia sa de biirh'-l.t şi t:!e erou şi în urma in
stigărilor unOl" tndividioşi nu i-se da. onorul 
ce i-se cuvine, cea. ce îl fa-ce a trece în ta
băra dUŞImUltt de moade a patriei sale. 

La d. Dr. V. M eştcT nu pute.m afla nici 
ml motiv, care rar put(~a scuz.a înaintea 
lumei pentru pa.'ml nesocotit ,ce l'a făcut, 
pentru că din paJtoa tuturora i-s'a antieipat 
în cantitate pmLtc prea mare toate onoru
rile, ce i·se poate da. unui luptător naţio
ual. A fost adu;; în areopagul naţ.ional, 
unde i-s'a (ht,t, un loc de cinste şi a fo,'!t in
v'estit cu epitetul onorific de fmntaş al 
neamului. 

Şi ce f(toCc ;].{,est frunta.~? Cu ocasiuIloa 
ultimelor alc'geri diC't.aJe prin cercul Sa.'3cn.
montană În-c{':pB Încetul cu Încetul a se 
răspândi unelo' şoptiri, cari la început nu 
îndrăzneau a se propaga în g1<l$ sună!tor, 
că conducătorul şi frun·taşul naţional Dr. 
Vasile 2Vefter se pregăt.eşto a se liipăda de 
credinţa, dn convingerE'll sa. de p.:înă. acum. 

Cei iniţiaţi în klinele oc.cstei pre,me
niri de convingeri, ~e se produce in sufletul 
tânărului şi însufleţit,ului naţional~t ,au 
fost martorii unei în..qpăimântMonre ve
de,nii: Intro d. Dr. Vasile Mcşte·r şi între 
d. C. Burdc,a încep a se ţese U11cle fire de 
inţ.elegerc reciprocă. Telegrame poste te
legrame se schimbă între ace.şti bărbaţi, 
iar trenul dela gara din Timişoa'ra a avut 
curioa.:.;a ocasÎune de a duce în cupeele 
sale de 1 clasă pttflă în capitala ţ{trii pe 
aceşti politiciani. Ce s'a int âm plat ? D. Dr. 
V. Meşter s'a hotă.rât nici la mai puţin şi 
ni-ci la m'ai mult, docftt ca să păşească în 
cercul Sasca ca deputat dietal cu program 
guvemamen taI. A uzi -şi înspăimi:Î.ntă-te ln
me româneasă, Dt. r asile Meşter candi
dat do dt'pll't:at. dietal şi încă prin mijloci
rea lui Dur·dÎla.. Ajuns în capitala ţării Dr. 
Vasile M eşteT e&tepresentat ministrului 
pre,;;edint.o Khuen, căruia ii ofere servi
ciile. Şi încă ce serviciu, de a nimici fără 
.cruţ.are curenul naţional din cercul Sa.sca, 
în schimb însă cere un scaun în dieta ţă
rli, acccptând intru ,toate progra>mul gu
vernwrnental. Khuen fiind deja angajat în 
privinţa cercului Sasca cu d. Branisce şi 
cu baronul Dtl-Oa, n'a putut reflecta la ser
viciile oferite dlui D1'. V. Meşter şi aşa s'a 
întâ-mph1t, că ·acest domn n'a ajuns depu
tat guvernamemtal. 

Acum îl vedom pe d. DT. V. M eşer din 
nou între frunt.aşii neamului şi încă între 
cei grupaţi în jurul organului oficios al 
comitetului naţional. Tot de aceşti frun
taşi se ţine şi d. DT. Valeriu Branisce. 
Acolo li-e şi locul pentru că se vede, că 
eomitetul naţional întru atâta are tre
buinţ.ă de fruntaşi, îndtt li-<SB iartă np-ufra
giaţilor politici şi şi de alta natură nu nu
mai tradarea de neam ci şi păcate de or
din mai înferior,cu unica oondiţie însă, 
ca să jure pe nimicirea lui Goga a lui 011-
cu şi a Tribunei. 

Şi iată că d. DT. r. M e.şter a primit 
această condiţie, pentru că îmbrăcc\ndu-.se 
ia.răşi în haina intransigenţei naţionale 
porneşte o campanie contra bărbaţilor cari 

_.îndră,snesc a.~i spune părerea în Tribuna, 
ia.r .stimat.a sa soţie ia. peste picior zefle-
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mizându-l pp Goga, pe tem,a articolului 
Copiii nimdnui. Publicul cinstit in.să cu· 
noaşte pe renă.scutul fruntaş şi ştie să-l 
l'f'ducă la a.dpv ănda sa valoare şi' dacă 
aCl'st om ('-cste d in nou ridicat între frun
ta.~i, apoi a(~l'nsta se poate numai în ur
ma stArilor bolnave, ee domne-,sc în viaţa 
noashă românea:socw precmn şi in urma. 
~eoalei dBlt"-.'-lta.bile intemiată de Românu.l. 
Oa.meni caGoJdi-t', Bran isce şi M e~ter, da
că ar domn i moravuri mai ,sănătoase în 
viaţa noastră Pllblic-ă, a fi sooşi afa.ră ca. 
nişte ... din templul naţiona1. Spre noro
cul nostru însit trebuie să. liniştesc opiniu
ne-a publieă mmâneasdL că aici, în cer· 
{'ui. ca.re pânrt dud nu l'a demoralizat Dr. 
rota/ll n7'(H1i.~te, prin oferirea lui minis
trului pn':...;ident. l\huen, a fost cel mai na
tionali'5t. cert:, Z.lC llnacc;3l cerc "Româ
nul" n'a pmut prinde teren şi să sperăm 
('it în vii-tortul. aşa. va fi, p('ntru că cu tQţii 
suntem convinşi că "Tj'ibuna" e şi va ră
mtmea cel mai curat şi intransii:,l'€>nt organ. 
de publicitoto române.'lc, iar nume10 lui 
Goga şi a venerabilului bătrrun DT. N. On
Cli.,· va străluci totdeauna în curăţenia lOT, 

pe care murdăriile unui Goldiş şi ai celor 
de seama. lui nici odată nu o- va putR.a il1-
tunoca. 

Dlo DI'. V. Meşter nu te prea arăta la 
ware ci mai mult la umbra. recori,toare. 
Acest sfat ţi-l dau în inter~ul dta!e.' Nu 
te prea avânta la înălţimile unde au a.juns 
prin hărniciile lor un Cos ma., un Goga şi 
tffi Oncu. Mulţ.ămeştet.e deocamdată că t.e 
afli în şirul celor de o seamă cu dta: G 01-
di,~ Ai Tlra71it:;tr, 

J ~ .~ 

Latour. 

======~=====~=-=~=-=-=-================= 

Scrisori din Bucureşti. 

Cazul Grlgore Ioan. - Pământ pentru tărani. 
Ani'Versare. 

Bucur&jti, 13 Lannaric. 

O @camă de oameni din regat au format o ÎD
c"I)1i~abi<}ă eampanie in oontra eroudui dda Gri
viţa Grigore Ioon, pentru care uu demult s'a des
chi8 o su~cri"pţie 'Publri.că spre a-i rusigura liniştea 
bătrâneţclor. Nu atât di'll du~măm.ie faţă de acest 
voinic ţăr·an, ei mai ales din lliI'a 00 o purtau fos
tuluigcneral Oamdiano-Popa<>CU, şeful lui Grigore 
Ion, au pornit o luptă ipă1imaşe, căutând. să scadă 
meritele acestor doi. In patima lor, oetractmii 
au mers piină a.cDilo m.câtau afirmat că steagul 
verde "nici n'~ fost cuoerit 'Prin lu-ptă, ci·a fost 
găsit de uu soldat in reduta păITă13iti'l de turei. Işi 
:poate in('hipllÎ ori-{~1ne, s'ar 'Putea crede ca oastea 
lui Osman l'a~a ~ă-şi fi arUiIl<.>.at steagul ~ 

Oavăt tu tu 1'0-1' aeestor kgenOO menite a d:i:&
tl1lg'O aureola UDO'l' pcrsoame eaxi nu e'au dat în· 
lătmi din faţ.a IDorţei, le pune d. }()Cot.-.oolO'Del 
Tll'rnOS<'hi, (~are a ,luat parte la luptla dela Griviţa. 
şi <"are doolară ei tot 00 e'a ooris în oontI-a gene
ralului Oan<liano-PoP<'fJCU şi in contra lui Grigore 
Ion ~!llnt nQ~devă:ruri. Dsa scrie: 

. "Cu ochii mei am văzut pe un eoldat <le vă
nător, {".are venea d{';SlpTe 7"oo11tă, de unde eraU. 
turcii, 'lll"TIlwt -şi de alţi camarazi ai 11li, .ca-re ţi
nea in mâllli n drurpcl t'llTC.e8C, iar mai târziu s'a; 
stotbi1it ci .adevăratllJ nume al oe1uî ce luase dlra-
peJul era Hrig<>re Ion." . 

Preţi-oase lihnuriri dă în a{,\Castă privinţă ~i 
d. Dr, Mik>ti.giu caro în ealit.ate de medic al: 
enl.cii roşii .a fost pe 'Câm<p'Ul de răsboi. Toate a
Ot".St{l-a~ precum şi r.apoorte~ de atund &Tată că 
aw~m a fa,oo eu o (",ampanie pornită din resenti
mellt.o IpersonaJe. Dar sumt acestea procedee ad
misibile? 

• 
La camcră il'a depus proectul pentru eumpă

rareo bun11Tilor de mună moartă şi Îlnpărţrraa. IQr 
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ta t~kani. P.rooetul ~us do d. N. Laho'Vary 
'. preY .. rle treoerea in prqprietawa statuJui a mo
t;iilor - a.fll'ră de pădU:l'i - tutmor aşczămintolor 

. fi.liantropiee ,i -pereoanclor juridice. Drept preţ 
~& tpămii.llt'lHilor fPCn'lOanele proprietaTe ale zise
lor moşii, YW 'primi ca preţ, un til.lu de rellltă 4, 

Ja ~ută JX."r]Jetuă, llomIDativă, inoom-ertibilă şi 
iruiEcnabilă asupra st.atului român. j 

T.Jlltc ,Ill{)şiile trecute în 'Proprietatea statului 
'B<l ~'or T)JlJ'('ela dt mai in grabă, apre a .se vinde 
in loturi la ţ.ăra'Ilii ·roonâni cultivatori de pământ, 
.8'Ub()Uncliţiunile ~i in ·mod·uI 00 se arată în pr()("'(rt. 

Tot <hl'pă r<>.guJele botării1~ p-rin legea. de faţă 
se vor "iudo şi moşiile oe tluniastăzi proprietat<>a 
statului şi cari du:pă legea din 1889, urmează a fi 
vi'mdutc în 10turi. 

Mo·şiiJ.e ro "OI' irrypilrţ.i în moduJ următor: 
Trei din p.atru părţi, se ~'or vinde in loturi 

mici de. cincii hectare (putând eâtcva \Să fie ceva 
. JUai 1llA'ri s.4lU mai mici, după împrejurări), i-ar a 
-.patnl parte se va vinde în loturi IDUl.ri, de 10, 15 
şi 25 llJl.; în J:'IOg'iun(\a dealurilor ţii a munţilor 
,VOT putea fi in mod csc.0pţion,al şi cateva lvturi 
de tT,;! IH.x>tart'. 

Moşiile mai mi('i de 400 ha. nu se "01' "inde 
,d{~[jt in loturi mici. 

!'iimcni nu va ptttC'a lua. nici direct, nici prin 
pel\'loOnno rut0l1mee, mai muJt de 25 hectare. 

Pe Jun.gă tărramiiromâni, cultivat[}ri de pă
.mÎim't, po1: t(~llmpăra loturi mici şi mari; 'Preoţii, 
,tiootitUl'orii, lnJVăţăwrii; în caz <lând dânşi a.T fi 
traTh5feraţ.i în altă comună, decât accia in care 
o,rtoC şitwit lotul Ctlilllpărat de dîmşii, vor \putea 
~)a.~trll lotul 4lIXmd:1ndu·}, cu îndato1'il'Nl îMă, de 
:a 00 ,reÎn'tCiUl'Ce ţii de a @.C a."i'oza la lot, indată ce-
,~)1'in demi..,i1lDi. t~ire lap€'oohmo, sau orice al1ă 
;prit~ină, nu .ar mai ocu!pa functiune-a lor. 

A(~t.(\u <ltlnt Pl'inciplliele digpozrţi din PI'OOC
tulaea:;ta, care, docă va tre-ce, va avea in-contcs~ 
tahilc urmă:ri bune în (':() privt'Şte SlÎhlaţia ţăra
nimeipc aJocul"'ea liT)osită de ori ce proprietate. 

• 
'Şi, in ti.mp ce oamenii cari, ne a-viî.nd ce face, 

ki'au ~llpucat "ii CN:*W lf\-.O'€1lde, să discute lucruri 
.[}o mult stabilite şi trrocute în domemiul ist.oriei, 
în timp {'e preocupările zilmiee au făcut să se des
lănţuea..<llCă 'Patimi. epigonii a'PToape au uitat că 
.. Ioi Il :fo&t ~llli"el'-~lT('1l unei glorioa.'!o fapte a OŞ
tenil')T români, in Tă~boiuJ Ipentru neatârnarc: 
luaJ'(}!l Smilrdanuhli. Aniversarea aeea.<ita, eurc Il 

fOl.'lt amintitii rL'11 ov la.ie în ~coli, a fost serbată 
în chip dmun de regimentul Ilfov Xl'. 21, care 
încă Il lua1 parte la el'oi(~a luptă. Serba'rea s'a in
<:epu.t iC'U 8oC1' .... io('liul di\-111 ofici.at de arhimandritul 

. Herafim, du.p/i care C0lonclul Teodor~u, coman
.lantul roglmentuJui, li ţinut soldaţilor şi ofiţ.e~ 
rilm' o fru.moll ... 'itl cuyâ.ntare, amintind croi3Illul 

, <~ar{l J'<l l,uTad,crizllt t.otdeaullR !pC oştefuIlul 'l'omun 
4;li ooprimân-du-)'-illădejdcu că în vii t{)T .aceia.,,; sol

_ .daţj, Il căror regimente !li;re o tradiţie aşa de 
~ . fnUH\lW,;ă, vor lupta dă c;LŞtige Ipentru <lropolul 

lor o (locomţlie şi mai lUIU"C -decât aceia a coroo-
'I111Jui lwmuuiei, câ..'~tigată in urma cucerirei 
BmÎl rd ll'U uhli. 

Citii.a ~ldaţi iau recitat poezii cu subi.ectc 
din neuitatul rillihoi. A~tfel s'a oorbat această zi, 
anai mult în c(\l'(mrÎ:lc militare, deşi ca trobuia să 
fie 'lIDpri.lej de mândrie şi de uoui îndemnuri 
pentru tUiţi fiii a('R(oltci ţări, fărră doo~b~re de 
clll8ă ~i Ot.:'Upaţie. Rărblltoarea neamuluI mt:reg, 
Clll"C, 'prin er.()~;:;mul dovedit do Q6taJ}ll săi în uee-8te 
zile, L~'a ridicat :acolo unde este. 

• 
" OrCUlD froţii din re.gat au -sărbătorit amin-
:t~roa 'u~l.l~i 'fapt~ glonaso. DaT 'Uoi în Ardeal,? ~oi 
.ce 1UI1 nă'l'bătorit zildc acostca? Imphmrea 
'Il două ~ăpiitămÎl,ni dela lansarroa 'Ca
Jomnici ~ui V Uid.~l ~ FruTIloasa mnivcrsllre, oda 
.(~arc, fil'eŞte n'a lic"lRit nie-i groh(}titul vietăţilor 
,Jin ,t",,1a Zdnyi. Ce trişti "Ni I ~P-I 

Cronică din Paris. 
Un contravenient original. - O fosQ impări
teasA. - Discursul academic al conte lui de MUD_ 
- Pe eşafod. - Salcâmul lui Victor Hugo.--

Bietul păsărar! 

Pari.,>, 24 Ianuarie. 

Străinii e.ari VlZItau Parjsul, avoou obiceiul 
să spună J)ihu1 21CUlU: - "Da, oraşul acesta e 
fără indoia:lă cel mai frumos ţ>i cel mai atrăgă· 
tor din j'UIll~~; dar in acelaş timp este ~i oraşul 
(!·d lllai negllgt.\1lt". Şi .aoe8ltl3. din pricÎ!nă că tro
tuarele de .aci erau \'('.Ş'llic R<."Operite de un strat 
gr{)s de hîu'tii, prOSpl;cte ~i .afişo, pe cari dU'Pă 
<>c le ci<tea, {)'l'i chiar fii"ră ale ceti, ili!(lătonu le 
lăsa în "\'oia vântului care după ce 1e rămlcea câtva 
în vă7xluh, !le nşternl~ une.le peste .altele pe pa
Yltj. 1n ce J)riyeştc c.urăţ~nia străzilor, f.aptul era 
într·ade ..... ăr Te.gwtabil; şi dacii 1)I~ri8ul a păstrnt 
l)î~nă IH''Illn tnli zi.le !PC împii.rtitorii de aiişe-.re
d:ună, 'a fjî("U1-o din :;impIu :;imţă:mimt de uma
nitati'. De z('ci .de ori pîmă H('Um, d_ I~&pine, pre~ 
f('dul poliţici, ti yoit sii !Jnmll calJut :aoost.ei .stări 
de lucruri; de z.e.ci de ori iwu lp.arizienii au ple
dat cauza umiliJoT di.;1ribuit-ori de prOlSlpeC'te, pe 
cari nu wJia să·i lip.."Niscă de ,pim('~'l <le toate v.ilele. 
h sfftrşit, ei au foot -3uprimati, pc <.'l.'l,le indiroctă. 
Adocă, s'a YO!lat o lcg-e dUŢJii c.are imtpăTţitorii de 
afişe 'V<Yr fi lil.~aţi 8ă--şi "udă de t!l'(;UJbă 08 îJ!l tre
eut; k·.g'e-.ll pn:w-De însă că treocătOTU.l care va a~ 
J'unc.<'l. 'Pro .... ~.dc pe j01:l. va fi pUlS la amendă. 
AtiHa ·a lwbuit IJ(',ntm ('u rpariz.it.'uii să refwe de 
ll<'.\l!ln înuintc (~ hotilr.ire, hârtiilc multicolore fie 
.v.ari 'le J:ntim}cu {"ll un l!>a1ut distribuitorul de 
'Pr0"1J'Ccte. Şi de 11'(li zile încOlLl"C mă pl.imb pe 
<I1işte -trotuure curate, 'UJDdc uu vtld nici o bueă
,iei! de bin-tic. Fi1'e;;te că. mt\<;cria d{)venindu~le 
impo-sibilă de pra{"tin:~at, âmpărtit.oTii de reclamă 
6' au l'ctra.<; <lda ·sune, .. Notez eă ('ci din tii prizian 
care a contI'la:1o'cnit di5)p<lziţiumilor dIui Lepine, i-a 
pus ;pe 1L~"Clltii politien~ti îmtr'o poziţie foarte 
oelioeată. A:n'llime: in Zi1Ltl Î!n, eaTe a intrat în TÎ
.gvare !tW1l:a l~e, .a; fOflt Ş('.clinţă la Cameră. D(\
od.:utA, trotuarele şi drumul din preajma palatului 
Bcuirboll ou fost .ac{Jl{>Crite de autc de hârtii pătrate 
cari di<kau .... de S11H. lnJig.naţi, .agenţ.ii de poli
ţ.ie an -ridic~lt caJfrul ~Ii vadă cine <Jr.a lndrăzneJ"ul 
-ea·re IJlU respecta. lf"j,tl'41J. şi ('1 au I;'i :pus mâna pe 
crci'(\a:ne şei pe (~nwt '1xmtru a·i in<'heia prOOOA
y<'rbal. I);.tr mar(l ]{~ fu ~t;uŢ)oar{'.a vii..zând SU8, f;US 

de t.ot 11n Iwnl;-,.ln:n 'plutind dt'-ii.s'upna Camorei şi 
<lin {'are hirrti1Iţ('lc Ţ>{rtr.atC' cădeau n(·.Încetat. :Era 
IlViatonll Vedrines, parC' radJ'('sa .1f\tfeldepuna.ţilor 
fraiIH"t'.zi reti tii1eMlc ae-rLanc. I\~ hiirtiile ee se 
80 î'11p:rămăJC'au mereu În preajma pa.r1amODtullli~ 
erau 6{':rhse euvint{'.le: ,,)[('s.~ieuns les d{1>utes, don- ; 
n.~.7. '!'-.'ln" {'e<':'l'e, donncz toujOl1!'~ des aor~nCB li 
la Fran-ee!" 

_ O Qo.aJl1nă băt rc1ni'i~ cu. Ţ){~rul alb ca z~ 
cu ('hipul bră7JC1at <1(' Hlru şi ~,uie'rinţă, trecea ieri 
pe la nn"vTeZ{\C'O Î11aintc de aJl1ir3zi, :pe sn>b ~'1l
ddc din rne de Rivoli. Era. ,imbrî"'t.oartă în ne~, 
şi ~e "'1Hijlll(·.a de braţ'Ull umui d..:,mn cu înfăţ.î
Ş<ll'('.8. di-stinsă.S<, druduse jos dintr'un auromobil 
'luxos ei da să intre în lmnl din oole lDlaÎ alese 
ho1elu;i -pariziene. un 'bijutier mare. 00 sta ÎID 
pragul ~răvlJiei lui, euan .dde ocl:W cu ~eBtit.ă 
damă lH'{"tmoseută, s(' a'P1t'că in faţa ei până la 
'păm ân t şi ;pri \'iroa. Tefk'l<,-la e.el !mai adâinc ]'(;S

!p{~t. Străina ii ·r{l$punoo of'U '0 blândii înclinare a 
('ll'puhli... 11ă aflallll în .aeele momente la .doi paşi 
de doam.na ('('-3. blJt,rină; ... ·ooeam trecătorii 'Oprin
du·l'.C ca să o pri\'eas('ă ţll în <w.hii 'tuturora -citeam 
a~.(\ia.~ Rtupoare r('s'jX'>M".:loIIsă. Cei mai 1lI111Jţi o aMn
tlailJj oM1 o ~timă <lin cde mai .g~aye ... "Cine să fie 
oare ~" mi-am zis opr~ndu-.mă llronmÎ"l'it -pe loc, 
în vreme ee !J1{)oCun0t'!oC'nt;a pătI"unn.ea în hotel, in 
faţa 1P~:nWnti}ul11i plecat pîmă La Ipământ. Atnnci 
pri.irea mi-se aţintipo -ch.ipul in tdi~ent al uu'l1i 
p:trizilln, ('\1·'l'C se olprişe ş.i .("} :pe loc şi pe care îl 
yăzu~("Jl1 salutîmd dca",emeni pe doamna C1l părnl 
alb şi -cu rochia cemită" M'am apropiat de el ell 

mÎma la ~ăIărie şi l'am M1gtat să·mi spună ti miE' 

:.: Cine voieşte : .. : 
si Cumpere 

. tntiltlminta 
fabricate in tarII. inb"adev5r 
fin~, comosde, degallte " du
rabile acela sA cumpere cu 

~?t!~~~~! I 
- - D-Ak·t6" - -, I 

In casa lui Keresztes A ,dnis Încrede e la 

• 
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.ei-n .. cra .8,('('.'l. cl~loInnă atÎ.t de d.i3ti.nsă şi dire) 
hUlloa ii Hlrăta Uill .atât de mare .raspoot. PoM'Îzi. 
nul mă privi cu 'llim~TC: - Cum,:nu o.C'Uno~teţ.i' 
îmi 1'.JJU3e el; fosta mOO6ltră imlpărătea.să Eugenia 
acc~ în faţlai că.reia 60 pleca odată lumea În'trea 
gă, dela polul N ard la cel sud. 1'rl'run îndepărtat 
murmul"Înd cu .... imt.cle pe cari Je~a rostit 'odată N a 
pol'Bon 001 Maro î;n faţa sicriull'Uli lui Frederioc il 
ha I\:lIB't.dam: "Sic traal5itgloria mundi". 

- ~!inţu oare a ilu.8t.rat in ziua de 18 Ia· 
n'Uftl'ic rec(.':'p1ia dlui lleIH"i Rt:KUier, ca membn 
al .A.\IlicImniei franceze, a fo.~ de "Sigur o şedinţi 
ex<,<pţ.iCJIl1ali'i. P~tu!l Rtignier a foot salutat dt 
contde ·A .• Jc ~hU1, ilusttTUl Qrator conoorvaWt 
Di.o.<"Ursul -dhli de -'1 un s' Il d(',ooobit mai ale:! 'Prin. 
tr'o apologi{~ ·a patriotismului, l'la-Te a sguduit a· 
dfmc pc audi1:l}Ti. Bminontul .academician Il do~. 
nit ~11 felul cel mai strrulucit scriitorii oori se pre: 
o(>u~)ă ~ de ;Pl1,ţ.in in oŢ>erile 101' de f1imţămâ'D'tul 
plltriO'ti(~. A iubi 1J'1l1ri:a~ a &jmB d . .de Mun în.som 
n'-'ll7.ă Il iubi cin.<;t,e.a şi virtut.ea, îm>emnează II 
iuLi familia şi omenil'{'a. l>i.<>CUTflul ace6ta a făct11 
scll8'aţic; presa pariziună !Il' a ~ncotat de a se ocu, 
pa de dîlJUl'lll in modul ('('1 mai d(}gioo. 

- ] n f;3.'])tiimiLna a.celUlta a foot executat Ma·. 
sinul H.en Il!rd , care a ucis doi agenţi po.liţieneţlti 
{~ pril(~jul unui simplu oalC~ident de trMură. Re, 
lliliro a {tl'8t un alcoolie, c.coo ce nu i·a hU'Pioocc.al 
t.otuşi 'PC j1ll'uţi să~l COru3aJ1Ule la moarte. In dimi· 
neaţa (·· .. '<nuşie Ill. exoC'utăl'oi, ~iî.rui 'Pro<m'l'Orul şi că· 
,lă1l1 <fiU -piitrunl'\ în col'ula I('~mdamnatului ea Ilă·l 
ammţ(' că i·a <&Q.'Iit (,,(,~I:Sul din 11rmă Heuard \Il ară· 
tHt u.n <,atlm şi o ~Nrmarc uimitoare. Şi dmd i-s'~ 
adu~ tra.d.iţ.ionuhll pahar d()rom, uciga.';Iul l'a luat 
în milllll, Jlipoi I'n N·,~piru.'! cu v01'belc: "Ah! al· 
«lohl!l! Unde m'a adus!" 1')1131 golit t-otuş 'Paharul. 
mu rmu rind : "Acum wt nu mai am ''Teme să mă 
indrf'IPiRz". H(inarrd, in.aintc de a ISC UNa pe eţ<fI· 
fod, a asllit.at la .1itm.ghie, Il 8ărll't~11t crnooa şi l'~ 
imbrăţiş.at ~pe duhQvnicuJ ,,«'lI. "f.\ă nu vă lăsaţi 
"o.;twpîmiţ.i d(' ul('ool !" fiU fost llltiTIlC'I('\ sale cuvinte 
Apoi ~i·.n pu." f'in'l';U r ('1I'1m1 sub lunetă, şi duipÎ 
ZCK'(] ~m.d(l a încf!tat de l3J moi fi. 

Siiptăm:Îua tn:-("ută a (DL'IT dea,<.;('.meui cxeeutal 
"În 'Provincie pari(~idll'l 1l,:uiT8i·01-. Câ.nd .'l'a ureal 
ŢIe Cţ\afoo şi a văzut hlllH~a adumat.ă in ju'I'U!l ghi 
]oti'Ilci şi 'P0 oal"O o me11ţ,i.:nca la di-Clt,antă un cordo! 
de eoldaţi aJ.o căror baion6~'''J;iihlt'f~U la _ 
.dirrtÎli raze ale auroTei. B011P,;ÎPf a px, .. I!I1Uh.".,\'Ai 
dH lume!" A 1}oi Il PlI,:it liui~tit JJ1 mQll<rte; eu 111 
zîmhet orgolios pc bU7,o, zlmbet prov'0aaft cit 

JllîioorLH 'IM~ {'.are o ilimţ,pa văzÎlnd mulţifffi(>-3. v{'uiti 
~ă·l "[1(1ă tnuriQHl... AtÎtt de .adevihat este eă dil 
tmit-p. f,(,ntinH:o>ntt'le oDlaneşti, cel m.ai statoru 
tlenti:rn<.'nt k,H{~ YlUlit.atea! 

- Am tn'l'ul (}(' m:l,i multe ol·i pe bulevard'\l 
RIlf'1111i1, în fllţa llne·i C~I.~C J:llari şi fnmnoa~, ca:n 
Ţlr(\r.int.:i uI'mi'i\()al'o): ŢHllrtiC111!aritwt<·: p(>ntrn 11. nI 
... iin~hel'i ('l'{'~t('.roa unui \~B:kîlln d.p,'Ttnl de atrrf« 
caro a fo..<;t \~ilfiit IJYrt'R al)Toope de oa'ilă, imobilul i 
clildit hn ·aşa fel, c·a gă :prezintc 1))0 fa~a.da sa o sco 
bitUTă maro, în care ra.rourile ISlllcâlllrului .an era 
ţ.iul n(>{X'$ll:r t('reţiterei lor. Faptul m'a intriglat. Mi 
într{~bam, i'n a.deviir, ~~uro I'lii fie Ţ)ricin.a ţ)Cntr\ 
~are e'{liP1w1..1 un {·ht>.<rliune e.ste aşa de menajat! 
Şi lJ)Cntm (~ ;prQ!priM1aroi lan:obi~'Uhri .a oon:sirnţi 
ci !'ă fa<>ă conl('.('lSii 11l11Ui r:im'P1upom pe CaTe .a!r I 
putut P8ă~l r{'te7~ pur şi simplu? Zilele trec1lte aii! 
p-tI!l'\ i1111'C'biî:rile tw~tca unui 8el"~nt de orRţ; p 
care-l vedC'am .plîmbîmdu~ prin faţa elk~i c 
ţn·N.'Î.na. Hhjh!l~'11 ~li~lcnooo mi~ dat ex:plPcatl 
ace..'it'ui lloet {'1l:riOo8 de pietate. Şi anuI1W, am afla 
că ~alefunul aecla a fost !plant3Jt de Victor Hu~ 
pe .('iind era .(',,-,-,')il 'Şi ~~ă do atu1ll<'1 incoace, t'Oţi pJ1 
flri<'t.arii ('·R'l'i nu 'J)OOedat innobile 1iD ruool loc, III 

N'epcctat cu ~fin~(>nj(l (.'O'J}actU poetului ... Şi .al 

2;ă~i1 ~~tul odmirabiJ. 
. _ Cin-e nu~l .cunoaşte, în Paris, pc p~Wra:r 
')e ('>are·1 înHlbwşti în fie·earo zi în grădirua T't 
l<'Ti(\H? Cine n'a a.~istat la pit(l~1 joc al vr 
~ii1or {'.ari ~ adună toate în juru"! 18I1U, i-oo aşoa; 
'10 'Ilm(\ri. ŢX' ('liP .. "PC braţe şi pe cari ile CU1IloOOf,! 
''le nume ~ (''ine n'a. riim.1U3 uimit de felul C'U 

micile !păsărele răapund la chemarea lui şi 

care tine in maltaz1nul alu de $!!h~te bogat 
uorta- numai ght.>te ,1 dobote p~egAti e in ţarl 
di" piele inA ventabfll cu preturi 'oerte mo
der te fabricate imitate nu are ,1 marfele sale În 
privinta ~xecut' unei drlgăla,e sunt nCÎntrccutc. 

La dorinţă să pregătesc tot felul de 
ghete ,1 clob'ote dupA măsură. ~ 

-
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~mgu.los'C pfme>a din mâ:ni... AL~tări, biotuJpă.eă-
: rb Suferinrl do ea.tarad, el Q fost -operat 

'rai!' C o . _-1 :1 

'J;roo O'pt'Jl'.aţia nereu.şincl. ş.i-a :pe.rout V{':(:cfJde ~nt~ 
ton:k'>8.uJ18. De .acum bicl~ ~m se. 'Pl~~~ tr;stA Şl 
ând-u:reratÎll grădina TUhlNles, Şi Yl'lll~)Ule 11 lU

~x)njoo.rii ca in troout, dar el n11 le mal ,poate ve-
.3~ . D ... AnIi 1'" st"";,mt, lfV'I n1.llIIlC, pasărea cb& <11.'9. llr .... u '"'.,..-- .t'~ • A' •• 

: ,'ă" t' de; ~ 'Hw.ază /!V'o mânecă, OrI 11 ClU--'mat t{) vma ..-..., -.,.-Y-' .. bl' ă 
L"UJ!"!rt() 'rfrne..a om miini. O SU:bsorl'PţLe VU llC e 

.:>- c;Uc dea·} pune pe nefQI'icitult>ă:!lărar la oo~
~ mizA:riei. Ind o figurăprypu1a.ră Il Pan· 
.', d' ! C. R. B. 'l'IUlUl c.a't'C mpare. 

Saisoara dia Io .... 
Incidentul italo-francez. - Patriotismul. italian 

. .,. ;presa. _ Rlsboiul. - Un vapor austt:18c cap
turat. _ Contele de Torino la BerhD. 

Roma, 25 Ianlla:rie n. 

(Dela core~~p. nostru). - Captu.:a:r~. ,oolor 
.~}auă Y13.poll're franc.(.)Z(\, dei1pre oare va SCfls~ml 
:in u:11itlua tm:n oon,,,"pondenţ.ă, !li. d'at n~tere [a l~n 
«m.f1ict d-iV1()lnatic, care ~ urmează litre Italla 
'\şi F.T'aJncia do patru zile. . . 

. LucruTile I't13'\1 ·!t."l!tfol;· Cru:{';~(î;t()!r~ ltahaTI 

. "Aoordat {l oprit diu drum ~i a ,oondus In portnl 
-din Sarol aia, Cal i a.ri , vaporul fran~X'!Z O(],~tl~agp" 

, 'care ducoa Între alt.o1e, un ·ooropwn iU T'U'lllt1. 

1 ' . a· ..... l"'''' cru",w,ltor a casptll'rat un n acelaş ZI, ' VY '..... "'i'" , . 

\alt vapor francor. llfanouba, e~e narvl~ tot ap'.B 
Tunis, şi ca're Uy'!'.s. pe bord, ŢIl'mh'(\ adţl pa~er" 
<)9 T'\1T'Ci. 

Inrorma.1.ii1c ce aV"u~ gUY€'I:-nul ~talta.n. Hl1~1' 
că lU.oci Turci sunt Dfiţtrl elUl se duc In 

~~ .. 1 1 .~~ 
.răsboi, şi în virtutoo UitLm artleo, a U'l1Ul ~ .,' 
." .' - 1 ltal1a avea drupt:uJ 8U ~-uo.'~treze 
lUtern:.\ţ,!L'(ll3 , ..' . . 3 
'Vaporul şi sit a't'eitczo l1C 1 UITI) ca prw::tIllen {e 

:r&î'ooi. , 
Incidentul eu vaporul (>Al ducea. a?1'op~anul '3 ~ 

1;ran.şat ropt·de: în urma dO\:l:tr~{~.lel a\':atonlh~l 
.IJ-dval, că a.cT0'Pla1Iul ~lu nu va il p~ 1.1) HC.:~ l~ 
'ul .' u1leia dintro cole două naţnl1tl bdJge 

1(:.] ntCI T' t 
J'a:ntc şi ('.\llll ţinta yapol'ului era llnu;, un IlOT 

, lt .• ll"~ n l;~x'l'at YanuTul (.,'adhage. neutru '4.-1.- '(.01. i.-l_ ... -<. t" .,.., 

{;u' .li onouba însă, lUGl'urile s'au ('.am ll1CUr<'8t, 

o!k,oaroec :Fraincioa, a lHot(·,~tat energic contra oop
'tururei yasu]u:1 jK\ IllotiT că Turl'~i cari ('ă1~t.Qrl'iau 
au TUllies fă.eeau parte J~ll Sem.tolu.na. 1",OŞW, ('are 
frW la fel eu Cru.(·/·{/ f'VŞ'W ert'ştmă, d€!CI e:~l:U !\;l

initu.ri, ID(,Jid şi infirmieri, ba <.~eva rolll. ml~1t, 
J' r!lIlCl'a ~t i 1l,,"'C in ('t~ ('.a\ it<lt~ eiili'i torc.g~ at'R.;;tu, \·;\f 

. hal ia, pare, a gruşit.,clj;pturilld yaporuJ. . 
Şi Fl"aIlcia a l..'Orut E~"Il .. ar(m .imediată.a Turn

:kn'. i-m' Pl,(>:;.a frumOl'\Ză 18 a 1wrnlt d(>~"lt.U!1 de ,,:che
ffi(lll'ti1 CDlllr.a haliei, caro împiedecă h?er~ e~rc1.1-
laţie in ape nf"UHe. Guvernul Hepubhcel :F r:'lu-
1:~(\l.('l, in ,,;usţi'ueroa prctf'.J1 ţi i1c"r ~al'C, SPUTIO ea . a 
o:.m'3efYat şi OOlh"'Ol'vă noutralitatoa, deoa.rec'e ~I~ 
în 00 Cllil1 ta1 (' (' lil ă:t orl"SC Turci i -do P~ N a7l~lL?a. ŞI 
nlwnai dlJ'PllOO au ştiut că J,'l"':: parte dlU ~rVH'lU 3n-

111 itar le-ti Ţlmm iti P lO(':u{'~1. . • 
G'u'Vm'ntl'l .regatului ltlui'Ci, s'a viiZlrt ill 11u?llr: 

('jlturn, 'eii<:i, p~tTe, actul .a{~t.a., ar llU~('a C~)U<,t.ltUl 
'lIn gmv coufliet, llunu~~ll dl pl\.':I~l.atlC, d<t::, ŞI :ll 
(.'(}nsocvente ră.--boinioo, Şl d.ate fuud relaţ111e In 

AGaro :se gă.-.c>,se aces1C două stare, o rupt'7 fă Il~ eOfi
vi'IM). Atunci, a cerut h:liira intervollţl?- trrbuCla· 
Juhl'i dearibitrii dill Haga. int.erv{"JlţlC .'Pe l'&r.e 
.Friluci.a nu Q ip'1'imit-o docât dupăoc Italia "a li 
~~ll pe p1'iwnicrii ~ur.ci. " . 

Pentru yerifil">{l'l"I..':".l cali-tăţii J)T!wlllcnlm, 3'a 
trimis o \'omÎflie iot.ali>aDă, eliTe .u făeut Ull examHn 
~'Umar cle modicinii 'a~pr!lp.ri7mlierilor şi rozu.l~ 
tatul examenului 11 {O&'t că dimtre eei 29 de TurCI 

. (':C eraU Jm vaporul fl'1aneez, o foarte mare p.a:r*,(\ 
~trmI familiaTizaţ'i cu wl'ln'onii şi ro instnrlllentA..'o!e 
'fie mooi(>ină deci itn:fiI'mieri. cu. între ei 4 sau ;, 
o('1'au medici: iai' eâţiv·a, (,Allri nu aveaunid o id~ 

•. TR IB UN A" 

00 13;coo:stă ştiinţă, .'1'1 dochrat că Stmt contabili 8'1 

Semilwwl. roş-t,i. 
Astfol 61:.aU l-ucrurile, şi, pare, că. Italia osta 

dispusă .t\ă liberw,c pc prizonieri, î'U..'!ă, va d.mâne 
să se di'&C1lte şi să se llimpoz.ea&că câtm"a puncOO, 
ân1JIllo6: 

DIl'Că r talia va OOll.'>ffil1I11ill Fronciei şi po prim· 
nl('!J'ii cari intre C(,i 29, nu erau ISllTIitari, ce va. 
fGOe FJ'Ml,ctjl. cu ei ? 

Dacă 1Jribu'Ilwul din Haga va d~ oontÎlnţa <!a 
Italia a procedat. bine arestimdu-i, Pra.ncia îi v .. 
TCi'titui Italiei ~ 

&tu poaw Francia ii va trimite Hbori m 
TUTCia'~ 

ln ;a.oc.s t c&z, ce y -a fll 00 1 t.a.li a ~ 
Ton'toC accgtoa olrufllt che'ltiuni oo.ri..se vor re.z.oJ.va 

în cumIld, vi cari cer ° foarte llli\.rO prewnţă şi U;L 

foarte mare tact diplomati~, dcoarooo estle foaT:.e 
dE'licat.d poziţi<a celor douil 5tute, şi prietenia G. 

actuab:uentc e..xi.'~tă Îlnt1Xl olc, cere ca să II1U se rupă 
firul 'amieal 00 le leagă. 

Cum spuooi mai 8113, presa fna.nccză 'Il a:~"1lt z;
lde ':l<Jo.-;te UJl limbaj d<x>tru Jc forte {mutra ltali "i 
şi guvernului său; 'iar pr~a it.ali<amă a a·vut.şi al'e 
o T·C.âorvă Con.re Inu o !putem atribui d~t. fuptuhi 
că pr«>a itwHa:nă ilji -dă por{cct de bine aa:mB. Ile 
reriozilli'too afac~rei, şi nu vreau să dauneze pat.r10i 
,~ale, cu o atitudiTI'C dârje ('.e a:r lua. 

N ti mă pot opri a nu "i\. J'IOJU~Tca ~i de data 
!J.Hta, {'.it .~runt de patrioţi Italienii, deoarece, chiar 
9"1 p1"( ..... a cea. Jltai d<.,favorabilă guvonruJui yro-;,a 
Ql}()ziţiw ('l(·l~i lllai înclihjitc, 'în ac'OOstă ocazw, nu 
a diutat să irite opinia publieă cu o camp.wuie a.n
ti/>,"H't,onm1UOll'tală pe ~~t.ă temă, nu a v.rut ;8, 
dea o \[n.ai iln.:rw ~tlrsă de iritaţie în Franta, ('i 
toată pY"{,-"3, ea ~i ('um '<ar fi fost de oomun aoord, 
& di.ooutat cu clulm ~i cu dcmni1at.e ~nci.dffiltul şi 
un a crit.i<".3t atit.udinea sau actelo. 

Pe llrmă, dupik:c luerurile "1"01' intra in fa~ 
lor finală, l'ÎC va di-'lcut.c'l şi po.aw şi critica a.cţi'l
Dl-a guyemu 111 i, da l' pîl'l1 ii at unei toa tii pru.'\a, în 
U1~.d. d(~[Un ş.i cu 1ll11lt ('.ulm, aşL,ea,ptă uTmări.lo şi 
iufvrmna.zit opini.a publiclt. 

P.attia ~ne llcvoi{l de limişte ca sit TeZOlve o 
elH:~ti{l t p.arc d'i a fo...,t euvâ.n tul oe ordine; şi toţi 
,,' au {'.(,'1uorm .. :rt .. 

Aş.:J M tN'bai ~l fie ţl{'Ste tot, cind momoote 
gr<..J·e Vill ",ă a:mcnimţe lini:jtoa patriei, Acosta !'le 
J1UDl{'::;te idt.",:u;l'a1 patriotism. inr :pu vorbe, \'01''00, 

,"orb<>. 

In jurul răsboiuJui, şti'rile se roduc la ao(~S'te<!: 
In apele portuJui Derna, a :fost Oltptnrată (l 

ma.ro hueii egiiptcanil care I3.vea brei ffif.'1'1llui di~l 
ir}l'llJ'~ătură :nmniţii de r~"boi şi uu sfert marfă. 

r'U ti1lJ1ilor it.aliau a bombardat Maum-am, 
lUl-de ~ SCllWaJa.'le pl'('.z;enţa U1lOr Arabi oaronaţi. 

La Ta.giura a fost o Îl1<'ăior:a'ro de noapte fără 
nie.i un m(frt ,di::l ni('i o parte; iar la Uoms .L'l 

grup de turC'O-aJ·~lhi a fo.<rt fugărit i!{l lhll detaşa
ment italian 00 ora în roellnol.l.';'1clXl. 

. Eitunţia militară se lntă~t.e menm in toate 
pw.itiunile ctlN'r.itle. 

Tot 1'11 l("ţ{iHură ('1\ l':'\,,,boiul vă CO'ffi'lL1l1o('. că, o 
t.clogramă yenirIL j(yri 1.a H.oIDill diTI Perim, ,'fPU11C 
că un chiurasat ~l c.uvtllrat in ,apele Mă-rei Roşii 
nu vapOl' aue,triac~ 'Ilucrnit Br('.gerz.. râmă acum, 
dl'v::tl i i lipseFlC, da.r ~]X'l'iim că nu va ])1'0-0-003. ~i 
aeenst.ă ,;e{~H.'.9t.rare un oonfliet ca 001 provooat cu 
Fran('ia. 

" 1)l'i:Ilcip<'.sa erooitară a. Germaniei, a dat IlUlşt.e-
ro 1l11.e1 fioe. Lu'C'.rul ·a fOHt notat ofici.aJ Î11 toată 
Ell'rop.a. ia'f în Italia. 'Il 8'VUt un răsunet:. mai mare 
deoar«'e re ammtă că contele Je Torino, iIllooicul 
H~"l.'tIui Italiei, va TJ,leca 111. Berlin să. l3i8inte la. 
bote-zul mieei prin<,'ip.ese, {tIe căroi ilHLşe sunt Rf.gina 
Elena a 1 ta.! iei '';Ii R~ilfla IlHlmÎi. ,Margareta . 

F~lJptlu !1C<.\'lta nst~ fOt:J. l"W simptomatic şi domn!l
~tt(·az{j. şi lIh'1Î o111'1t aTTI1<>11ia oc domnoşto Întl'o 
c:l:S('lo tlonmi1oar(l din Italia şi din Germania, ar· 

-
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mon ie CR!re in ur.ma v izi1ei QmcolaruJui Germa
niei 118. ROIIlll, de sigur că 8e \''11 atrÎ!Uge şi mai mult 
~i V'a avea. ca 'T'eZUltat prelungirea Triplei Alian. 
şi >poate şi e:fretu.a.roa pioei cu Turcia. 

1. T. A tiGft. 

INFORMAŢII. 
A R A Dt 28 Ianuarie n. 19\2 

Noul curent naţionalist din Bosnia. Ind ;11 

tOWlnna .amuJui tn-eut, CU" venil'08. nouJlli guveTll 
al Bo .. 'miei, Potiorek, se da.~ fIfflllThalul unei miţ;
cări de redeşteptare a apiTitJUlui public din aoestn 
provincii 8ubjug.ate. Cel dintâi plUl făcut pentru 
rf'8i!imroa credi.nţelo.r noului cU'reut ff'Jmentat l'i 
căld1lra idedorroge:neratoare a fost de un maxi'l1'l 
de eIlO'I"gioe fără 'PN'J('ooent ,i s'a Ilua:nifestat priH 
câteva focuri de l'ovolver îndreptate oont.ra foottJ
lui guvi'll-nor ~at.a -dJe dud. lndrll.clnoţ'ul - numit 
mai târziu 'Ilobu:n pentrucă înlOCrca.se să'şi apere 
ţara şi n(la.1Du} - w. fost înfundat În temniţă. Scâ:o::i
·teia larWl{'..ată. de el 1l18ă TIU E'a sti'Ils ci a ars trolDlI
rată doi ani î·nchei.aţi pânii re s'a put.ut încinge 
cu flacăTă. Şi căldura e dogoritoare se 4'limte fJi 
.a Î!n~t ohi,ar să ţ)tlTle.a"'l.eă d~etele .slujbaşilol· 
ootropitori, căci după ci~t .scrie 'U:U ziaT d~n Bosnia, 
roou<..·tut in li:mba Ul1gu.IX$<>eă, prN>.a naţională Il 

tiirii trooare tot mai Gllult Bub putcroa de forţă ~ 
vitalhate acumulată in <m:r.sul anilor de impilara, 
prin o dreaptă îrnţel("gero a drepturilor ~i con· 
I7tiil1ţa trează a .acestui poporviglhl'oo. 

T{lndin1-o1e .de răspândi're a ~nltur(oi ungureştr 
care se impunea <sub UJ.aSCa filantropiei ma.chia-: 
veli0tl, III fost p.roprie pentru credeşt.eptar~a 000.

ţltiin ţ.ei tineretclui de C1lT:înd Oţ\jt di.n şeoli, oare 
Il intel{\'! că numai prin cultură naţionalîi şi muncă 
n('Obositit ~ 'J>c.ai.e ('O'll."'Clrvu un popor. l$i po Ul'Imt 
aoes!ur măzllinţi Bosnia lo.;'a .ala'! cu un curent pu
wrllic trozit in masele poJX)rului, ca l"0 .s',a oonoen· 
trat intr'o grupaTe aparte, :noo-croaţi şi duo o agl

tuţi<l Îllwţită prin Pl"{'6(l lOT - azi .df'h'ftul de put.m
!l\il'ă - pBlltrure..;,uizul'CIl ideilor de oari ·sunt ot::(Il

duşi. 

Oficial1tawa îll."ă şi aiZ'i îşi <arată urmărit ... 
de.1;a.st.r uoaS(l; deoparte sluj ~i i stii pân i l' ii, de al1J.l 
6uţ)Crimii şouale:lm- înt!l'obuinţe.azii cele mai IDe6-

nhil1€! mijloace ])(mtru iTIă:buşi'roa nou-ei m~ri. 
Ueuşita aooatei .apucături 1 dacă poate fi vof'~ 

Q(.'sprB oreuşi1ă, e num.ai toem:PQrală, tJriuunful fării 
ÎndoiaJă va fi al ideii alimentate de credinţele 
,~ună-tQasţ) ale unui }X>POT. dornic de libertate.. 

; k- ---r Necrolog. Inregist.]'ă~ cu dec:>sehit regret 
mo.artca "cncrai.ei matroane I1ermina :Maniu, vă
duva regretatu.lui Dr. Aurel Mllni'll, foot ooV'OC4't 
şi deputat diMal, mai turziu nmar :public în Ora
V"iţa. Defuncta se trage din o YQche familie isto
rică Tomul1ea..~ă. Tatăl ei, Dimitrie Raica a fost 
prirmar al Araduhri în 18-!8. In ('.!h'la părinţilor 
săi a avut parte dc o creştere d('08{lbităl în adevă.
rat spirit IomiinBS.c. Ea Iasă în tlirmii o întreagi 
l'~l\nificaţio de :familii f:runt.~ româneşti, cari 1) 

deplung. 

Inmormuntare.a .s'a făC'ut azi la .Ql'la 12 din ci 
prin P, C. Sa Rom&n R. CiorogllT, V ooil(l BeIee:. 
protopop, Bodea şi Tratan Vaţian, p.a.robi. Cosciu
gul a fost dUEl dela -ca.sa. mortu.ară, casa. dnei văd. 
:ţ.ivia V~~a, fiica decedatei, la .g1aTa din ATad, de 
u'lldea fost tTa:n""'Portat ~a Lugoj, unde va fi 8ŞE'
zat .în cripta farmiliad spreyocinÎcă odihm.ă. 

. Transmitem ooânc întris·ta.tei familii oond()-
leanţele noatltre. 

. 
Famiilia decroat.eÎ a publi·cat următorul ~nunt 

funelYral: 

Ou inima frî.ntă de durere, dăm jalnica veste. 

Yăpsire de haine. Curăţa re ChemiCă.1 
Spălare cu aburi. ' II, I I FARRI STALY~ 

1
" . . , I La suma de pasta 10 Cor., pachetul sa retrimIte francat. " 

•• 
06zmos6gyâr, Kolozsvâr, Pâlyaudvar. I I 



Pq.8 .. TRIBUNA" 

• L" tr I JU' T, _ rrw aceste (plaiuT. i, und. e. S'U1lt Mâtea... gre--~M încetarea. din via,ţ.ă, .Q mult .1Uvi!el ,n-aM e -. -y- D 
'-1' li - t l"tă .p"ri ~i a-tuta f"iri difen-te ~ ŞI tot'UŞ a l·CUŞlt. a vid. Henniua Dr. MOOliu năoo. ruca, m amp "'" . U', ~ 1 . od 
...... _x grele truierinţe in 27 Ianuarie 1912 m al a reuşit, căci1.litlid~ CIS'te muncă aN o este ŞI r : 
"-va Mai Il.CUm .'"1"("0 6 'S11.p1ămâni o cunună! de ,d. 09-Jea a.n al vit.'-iii sale. 

RăJ.năşitele S<'urrupei defumc~('\ &e vor tI',~nsportn şoare şjVN:'-O .câţ,i-ya tineri, mân:aţi de d<mlll de ~ 
d d ..... ·.la SlU3 1 h) pr~"Un.'lI ... i inteli lW\llţei 'l"(mjHnC dim QI('eSte părţi o in 29 lanu611'ie ~a 1 ori\; . a. tU ... rau y "'~ 

la g.a:ra din Arad pÎlnă la ~oj, unde în 30 Ian'1<\- seară d<l di.-rt,raeţii şi d('-a da priJoj s1\ riiBune f}i pc 
rie la 10 ore a. !p, după n1;ul gr.-oI'. so vor aŞ('lza aici fel"Ulecătoarelo cÎlutece I'omîmeţrti f}i a oferi 
iu cripta famiJiară spre vccini-ca odihnă. Arad, şi tpub1 ieului romîm <-"uIt eâte ... 'a &pcct&t."OIle pc 
în 27 Ianuarie 1912. " ~('l)ă, :,;'apUlS pe luoerll şi, inf.rrun1:ând cubăT'băţic 

:Fericire eternă Slt.flctului ei nobil şi roronorlCl o bs-t.aco ldc , şi-a dU8 vi,;;ul la isbân.dă. 
l'ale binecu'VÎlntate.' .' ..Nu voi cauta să fk'lC o ('ritică dramatică, cruci 
i Văd. Livilll Dr. Vuia n. bramu, ca fllCÎl. Bth~. pentru a<-est ocop nu mă simt dC'Stul de ta.ro. Cu 
-('a Lupu niUlc. llai~, ea nQră. Ecaterina Doga::m ACeste şira vreau numai să lă.muT('l<l(} unc-le fapte, 
I1ăsc. Maniu, ca ClUIUlată. Alexandru Lup~ ~en~- OOiJ'i nu pot fi ţ're<mte cu ve<!('roa. Favori7-aţi şi de 
ral mal()l' i. p., Toma Dogariu jude de curle 1. p., o vreme bună şi 8prijiniţi ~i de (preoţim~ din jur, 
.(·a (,"Umn.aţÎ. Dora Dr. Bont~'1l uă&c'" V:uia, HN·· <miCoesW attît mor.nl cât şi maltcrial a fost deplin. 
mma V lIJ3ilon. ni!sc: Vu.ia,. Salvato: ~ uaa, ca ~e- 11lentru 8u-N'fftul morrul i-se cuvine o !parte bună 
poaote şi nqpoţl. D~:>lna Şl Lla'T~a stranepoa:e. Văd. I şi tînărului (~9.ndidat dtladvooa.t Dr. Teodor Ro-
i'lim.U8 nI'. Man.glUea, Dr. '\ lCtor Bonte.scu, Dr. xilJl, CQ;re o{'lŞi 'Venit numai eu vre-o câte ... ,a zilo 

" Petru Va.siIDn, ca nepoa1;ă şi nepoţi. _ , Î'~ai,'ntea !pM.NX>{'Tii, t'O't'~l.Ş cu băT'bi'iţia ~re o posedă 71: t George Morariu. Anunţăm C'U aduncă păr~l'e I ~l eu. tal;n-t;ul dra~atl'C,. e.~ (,~I'e e mzes~r8.rt, nu 
. ~le rău moarlea acestua fost brav d3lSCM roman, Il'U7a1 . oC~. s a pus m~~lşt, lll

d 
iJJ 00, ~a;.r~ ,n:~t1'1.1at 

• - 1ă ieri în Arad unde 00 retrăs€-se pont:.."1l mu ~ t;.I mc Şi pe ~"Cl a ţi t'iballlţl. liLC.nta muJ-
mtamp n1 : 1 al G M ţunllt.lL dşoara Flol'l(~1l B o d ca, care ~l-n arătat 
1, . • tată b v t met " 01' a o eorge 0- . v ' y. 
lnlvtca men a a T' yv . . . i%tă lP'uterea taU{'ntulul sau mUZIcal, Ş1 dşoarele 

I'ariu a slujit ~ cinste şi ou vredrucle ca:teira LivÎlal şi Aurora 1 l i (~a, cari au venit dLn d(j.lll;r
romiineru:K'·i1I timp de 21 de ani în oomuna Mân- tlhi mari la !probe, 'llopoi dşoarele Constanţa şi 
~lruloc. El In.să în mmă un fiu. Alexandru, ndvo- Silvia l!f unt eu n, cari au giL?dULt do mlllm ori 
~~a1. in CaTilîn.so~ şi mai muloo fiico, interoeic-l pc 1iJctantR"lo .no3.lstro: ~u :poţ să ',retac numele 

d f T' br - li d~lÎlngem şi noi dncI B o ci ca, m ,ale carC'l 'saloane sau 'Putut fa·ee 
100T(l e amI ~l .av~ rOOllllJ10. '*". , in dro.-gii voie rope-titiilc de J.iJpsă. 
~'a pc un om cmstlt ŞI brav, care 15 am de-annd111 l' 1 . dl' 1 

. . dr . ul . , • ăl' d 1 1 ~ 1 mu ţll mim "Ul prMt OMl C o Il ro a, oare 
m-a cetit elI· ag sens Ş1.1:1 a l~C Zlt ee .. nv~- ~e-a impin'tenat la lucru şi De-a adus sprijinitori 
ţătorii din c.eroul Al'adulul, rpnn o delegaţIe dm şi din Dl.a.T'i af..-qlitrtări, şi dJui Iuliu B ode a, caTO 
MândT'uJoo oooousă do veneratul preot d. Iancu ne-a provliZ11tM."{'l1JaJ eu mobiliaruJ de lipsă:. In 
~fănuţ, au venit să dea ultimul On{)T ddunc1u- sfil'rşit m~~lţu.mim lp'I'eoţ.imci noootre do1a -s.a-te, care 
lui lra Înmo:rmântarcB. ca.ro a a'\"Ut loc in Arad. nu ~'a .SflIt a <la sprijinul 101" un()r tineri dorn.l-ei 
'La d 1 M 1<1 "~fl' t 1 D~ de lnamtare. groapă, . OMl. () ovan, preo;ouulll ee .nuU-

nnmii învăţătorilor din Arad'a ţinut o .cu'vântafe. Am zis mai nainte 'Că şi fl1lOCOSW material <& 

foot 7nllltumitor, că,ci s'au inca6at <'U totul 275 Transmitem adânc în trist atei famhlii expl"€--,>ia 
COr. 40 filI. Fiind dil('tantii din difQrrte ;părţi şi 

~·ondole.anţelor noastre. ;programul fiind hogat, am avut mulm E'OpL'-f!C, a-
Primim u'l'1llliitOO'Ul I3,nunţ funebral: decă 245 cor. 40 fil. Iar venitul cu.n!llt de 30 cor. 
Suh-'icrişii {~~ inima frântă 00 durere, OOUCfID1 ~'a 1;I'Îmiii! .,Reumiunei f(>IDeilor 'romane din Arad", 

Ja C'Iln~intll. tuturor nldeniilO'l', rprictinlor şi cu- ('n 'Să 8C rpue şi din el mlka:r Q cără.midă la zidirea 
.oacuţilor, că iubituln06tru soţ, tată şi frate internatului de f(lte. 

George Morariu, înviilţător în penziune, după Iată ~i ll'\unde *,uprMohÎ'torilor: Dr. Ni(X}]ae 
un morb lung, împilrtăşit fiind cusf. taine şi-a dat Oncu 10 -cor. KO('.zka GY'lla 7 cor. Sabin Stcfoo 
lrufletul în manile Creawrului, Dlltlllinecă în 14-/28 şi dna P-ersida .Mihrulin .ci'tt-c 5 {'or. Gutti F'eJ'('n(':z 
1. -c., dimimeaţa la OT('\le 6, in al 57 -l~.a an 311 vietii. 5 cor. Ioan C~ma, OctayiMl Trurnăşdan, Dr. Eu-

Rămăşiţele rpiimânteşti al('\ defun-ctului au fost gen Cootina cât.e 4 oor. DI'. l)(mes J akab, Ba.glu-cz 
depuoo spre vecinid odihnă Luni in 15}29 1. c.' Z,Clltan CÎlte 3 <'Or. Iuliu Rodea, Kloin Jozeef, Pop
orele 2 d. a., din ca.'la N r. 10 strada Battyanyi. ţl€r El(\mr.l· cÎl te 2 COT. Te·odor Lnzar, Ioan Popo_ 

Fie-i ţărîna uşoară şi memoria binOO1llVÎl.noo.tă. '\. ic tU , BUrAA, Ioan Vanciu, Petru Cociu, AJexan-
Sidoni.a Morari'11 nooc. Scorţariu, soţie. ViW. dru Ni-l"'a c:He 1 cor., - dlI'ora şi -pe acea~tă cak 

Aurelia CumI nă.sc. ~{oral'iu, Alexandru, Luereţia ]() adu('('.m Rinc<"l'C mulţumite. Unul din com. 
măT. Stan, Gheorghe, Eleonora, Sid()nia, fii şi arajator. 
fice. Dumitru MOl'1axiu, frat.e. Gheorghe Stan, goi- '-Y _ "Dela cap se impute ,petele". Deşi am de-
nare. Stefania, Cootică,Dora, nepoţi. ~ 

cIaT3It în UIC>OS't, rpreţuit ziar, -că nu BUnt oontra in-
- Intoxicatii alimentare în Cernăuţi? Din tereselor şi aspirati'lliIlilor n()illlStre j:uate de a R

laşi ~ ,anunţă: Mai multe J>(Irsoane sosite din ~a repre7Rntanţi din sinul îlostru în corpornţi'U-
Oernăuţi au a.dus şti'rc.a căi 150 jpel'Soane din illIC01 llile '1loaatre bÎJs()ri.eeşti şcolare ~i am dedara<t şi 
oraş 8'a'11 îmbolnăvit gl'lav în Ul"llla unei intoxi- aceea, că nici !prin p:ând n.u mi-a fost să-mi bat 
('aţii alimentare. joc de dăscălimOlli n08i!ltTă din care fac :parte, to-

Bolnavii pTezintă crampe d('\ Btomah şi du- tUlş d. Dimit.T'ie Boariu Su.sţiM şi azi rontraruil. 
reTi. Da.<'ă nu-l pot convingo des'pT'e adevăr, a.<poi fie 

FllLţă eu simptomclepe oari le prezim..tă bohla- .drupili poft.a d.sale. Sif o ştie iooă, că a-mi ha.te 
vii se crNie însă că nu poate fi vorba de o înto- jOoC de eÎll1~wa, .am 1rnY!lţat-o deJa ~ care ca pre
xlca-tie alime<ntară. zident al Reuniunei !Iloa,<rt'ro <tr.acluale şi in -cali

. Populaţia din Cernăuţi este :foarte alM'mată. tate de coonisaT' a tpov()!'Jtit pe stradă bătându-şi 
- C1lnună eternă. ComU1Ua bisericească şi in- joc de învăţătorii dm Banat zi-câmd. <lă au lpalato 

i-eligenţa dim Mâ.ndruJ.oc, drept ră.9cumplirare a şi de mllTh(',i,t ll'U mume.(lSlC mimic, şi din weest motiv 
"llllunei pe lIDormîltul regretatuJllli G e o r g e a fo.'it \Silit a fooe rra:port la Vea Consistor, oorînd 
li O '1' & l' i ~ decedat ieri în Arad, >caro a servit pedopsilJ'oa ,lor. 
:.n de ani ca învăţăt()ll' în oomună, i.n semn de ,.Dela eap 00 împuto ;pc,ştele", dJe Boar! 
demă r('('Un~tinţili au dăruit 40 COT. Jpe seama Soc o do:r. luHan Paguba. 
f<l'D.duJui de zidire -a !}Coalei de fete din Arad. 

- Promotie. Sî1rl1!biită a fost promovat la 
univernitatca din Cluj dootor în ştiinţele juridi-cc 
v:rednicul n<flstru tinli;r Eroi 1 FoI e a. 

F.elicitările noastre. 
-Cununie. Dşoa'r1a Zenuţa Popoviciu şi d. Dr. 

Oorio.l-an Grădinariu, .advocat, i~i anunţă cunu
nia. ee va .avea loc la 4: li'eb<ro.a:rie n. în biserica 
gr.-orl. rom. din Cennei'1l. 
. Felicitărîle noastre ! 

- Petrecere în Buteni. {line lrl fi erem.t că 
poate reuşi ro Ruteni şi o pctrooare a in<teligenţci 
rom[mc, o petn-cere B inteligenţei din Buteni şi 

- " 

- Soldaţi sub roatele automobilului. Un re
giment oeimfomnterie din F'l'anţa fă.când exercit·ii 
de IDal"ŞUlti şi ajungând îrn hotarul OT'aşului An
VC1'S, două baţaJio.ame trebuiau săi treacă fIOSOOIUa. 

Noaptea îmă ploase şi şO&e-alJ,a era 'Ill1lodă - iar 
tl'€Cerea s'a întâmplat toomai in clilpa -când un 
miaţl taxim('\tru 60 apl"i:llpia mL o iuţ.eală vertigi
noasă de soMaţ). In urnna lunreuşuJui frina nu 
mai funcţiona, fiind ~i drumul !precipitat, şi ve
hicuhrl s'a T'('!pezit (ltl toată iu~ala wtre soldaţi. 
Zece dintre ei au fost -apooaţi eub -roate. iar un 
eăpitan a; foot isbit de o p~tră am marginea 
drumului, 'încât a l'oonaa .l1l<?rt pe loc, La o co-

- ~ ~-------~-----
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titurll t.aximclrol a putut să se oprească şi ~ 
gând rilrniţi1. i-a ralll""'POrt~ în m.a.ş unde li~'a'll 
dat îngrijirile ne<'~re . 

- Altoirea contra tifosului.. Drul E. Coanbe. 
medic de ~tat-mlljor in Fra'llţa, dda !labol'atorul 
d~ altoire in potri'Va tifomlui, OOl'ie dooP'l'c altoirea 
Ui(':('IU!;ta. ,în nLa NR.ture". lntrebuinţată in 1911:; 
în arm.atn. fran('!(>,ză Din Mw:rooo, a dat 00100 mal 
lmn() Tczultat.e. Au lntre<m1 in mult pe oole din 
a;rmala engle-.ză şi din ooa aIIlCT1{''Ia:llă. , 

In 1888 şi 1892 proft.'iSOTii C'hant.omcs-so şi Wl. 
da) au al'toit cobai ''7i iepu.ri 00 casă tm culturi dt~, 
micr(:,bi 'Încălzite până. la 100 sau 120 de grade. 

La <YIll ~'a întrebuinţat i'Otâi.a.ş dată în 1896. 
I'n armata en~leză altoicsc de 12 ani.ACUlJllII\ s'a 
introdus -in armata ja{Klllt-.ză, germană şi rumeci
can.li. In laK'-casta din urmă e obligaware ca şi v.ac· 
cinul in pot,riva v ărsatului. 

Acum e vOTba -să 81(\ lI.'P1i,ee la civili.. 10 Franta 
mor la tlOOO de inşi pe an de pc urma tifurmhit 

V(l.(·:einul se prepaJ'ă uU1lă metodlll dTul'ui Virn
cent, di wcloru! Lahor.<t<w'l"I.\:I.ui, cu microbii titU"l'Il
lui şi ai plliratifusului. 

N'U e delooprimejdioas.ă pen-tru OOJmenii !;a
nă~i. Trebuie patru, ~,i:nci imjOOţii ~i nu e mai 
~upltrătoo-rc decât oea îlJl putriva vărsatului. 

Nu lecui>0Şoo t.ifumll, d-ar apării do 01 (ro. sigu
,1~a.nţă a.bsoh.t.ă. ln. Maroco la alwiţi n'a fcst nioi 
un caz; la ne.a.lwi ţi peste 100 la mie, 

- Vapor austriac oprit de TurcL Căpi1,a.n~ 
va.ponuni "l,odovic:a" al -societăţii austrro-aanert
elima a OOIllun iea t di rooţiei sale <~,ă pe câ"ll'd voia să 
i'l1t.ro in porhll Kubuk, ,amtori1;ăţile turro, !)ari 
{'wdeau că va/mI esto d11l:aţionralitatc itahamă, l'al.l 
oPil'it. C(l.p'iban-uJ a fost nevoit să laoo pe p:rimul 
Rău ofiţer ca p1'izonioer î!ll mânilo Turcilor şi ..,m 
00 ducă la gu.vernat'oruJ din Se.,'.l.lUlO\'I;l, spre a-!$' 
Frocu:rale,gitimaţi'ile J1~llJrn. 

DUlpă inapoiarea sa JJa. Kubak, ofiţerul llilsilit. 
00 garunţie Il. fost pu~ in libertate. Vasul "Lodo
"iea" şi-a oontinua.t cii.littoria SPJ'O Smirna, UIllde
căpitamlll .It :rec-lamat cazul oonsuJ.u.lui au'8tfro-u;n
gar. 
RecomanJ.ă.m în atenţia Ono public. magazinul ~ 

piane Heldenbers:. Sibiiu, str. Ci:mădiei 9., cel mai nchl 
şi cel mai de incredere dintTe magazinele eXÎstent8· 
din tară. !',are d"!lmce piane\."~_lelsr fabrJ ..... 
~trăinc. "-

x Azi da.hia. se mai a.flă .-Me o familie. ca.re POAte
trăi fără nici un in,;trument muzical. Muzica dă Toie
bună, vioiciune .celor ce o a~\lltă. Doar uu se pO'l.i;;Y 

Închipui muzică. bună fără instrument de asemenea bu t.· 

S'au dov(l(lit de cele ma.i bune instrument.e. având ;.'1. 

plă.cat ei con~tructie finli instrumentele muzicale deh 
fabrica. Mogyorossy Gyula Budapesta. VIn RAkoezi-l1' ; 
71, dMpre cari vorbp,şie mai pe 1a.Tg anunţul pllbliellt 

in numărul de azi al ziarului. 
x Inainte de inventar, sCădere la preţ. gente, mu!~ 

furi, săculeti pentru dame. articole de piele, g-oeker-e .. 
şi diferite articole cu preturi ieftine de oca.zie in pră
vălia lui Hegediis Gyula Arad, Piaţa Andrâ.allJ' Nr •• 
15. Telefon 506. 

x Seminarul Juridic Dr. Gereb. Cluj. Str. F&rk~ 
(lângă edificiul ~l vechiu al teatrului). Pregăteljte pli 
lângil. ODora.r mic, pentru examenele de drept, de stat, 
riguroa..se, de drept de !<tat, examene de advocat ei de' 
ma.gistrat. In 3 luni se d\.stigli. lir.enţa de doctorat. Fiind 
in pragul proiectelor de reformă a invii.tâ-mântului ju
ridic, e dorit ca toţi cei interesati să se a.dreseze spre 
binele lor la. aeest 9€'JTIina.r, tare inlesneste mult oa.riera 
a.d voea.ţială. 

POŞTA REDACŢIEI. 

1. L. Ţi-<a'lll mai răspuns OOată. Nu pu1em. de. 
cât să te sfătuim 8ă munceşti mult, să cobori in 
V{lTS IIlUJIlai 00 ai simţit uu adcvă'l'Iai şi să-ţi câş
tj,gi 01aTitatoa imaginilor. Nu,.i l'i.'P'Bă să 'PUblici 
imOOi.at. Rău au fiieut alte ziare că Vi-au dat îll 
'Vil('>ag îMqpUturi]e, inoon.testabil, slabe. De aHa! 
mai trim.i1~n.e şi-ţi "Vom f.a.oe critidî cu plli.oore. 

POŞTA ADMINISTRATIBI. 

Dionisie Negru Ciacova. Am \primit 14 (~Ol 

abon, pe sem. 1, 1912.. . . . 
Dionisie Goonţăl LărpUŞTllC. Am prl1l11t 14 (~.)'1 

aban. pe oom. 1. 1912. 

Redactor responsabil: Iulia Glar,i .. 
,.,Tribunan institut tipografic, Nkhin ti eo1II 
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REISI MIKSA 
FABRICA DE 

DBILE 
In. 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
lndrâssy-ut 41-43. RăkOczl-ut 14. 

(Ungi ~Apoll0')' 

ŢIMBALE: 
cu organism pa-
tentat de oţel, dând _ 
sunete re~onante ŞI _ 
foarte plăcute, - _ 

-_~-.,iii1 se pot căpăta şi pe 
rare. - Oramo- -
foane cu plăci ar- -
tistice, - vloare, -
'Iaute, harmo': 

nici '" a. - Numeroase distincţii si medalii pri- -
mite ca răsplatl. Inventatorul pedalului ,mode!""
,i al organismului de oţd. Catalog tnmlt grabs. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. 5zab. hangszergyăr. 

Budapest, VIII., Râk6czi-ut 71. 

~,IINER" crema neunsuroasa. 
~e~~~ ~ou p: ~~" 
:triţirl~en,~ ~~. ~'" }:. \,:-~.)j.~,(~. ~~. ," 

• f ti': --... ('~~~' T.~.~" ))\)~..,. ) 
mUle,arel ti e. - " \"';:~~"'\) ~:-..,.~'. "l' \. 
Inlituri petele gal- ~~\ .r~~,.,:".,.~1'J;' 6). "'\~'." ~c.".J bine, bubele prid- "l \~... ,II'::;: ~- . 
Dulte de lufterbân- ~ ~'J" r-- ~ ~;~ .... 

E:::::::~ f.···;Î;~.y~.'\.;.~..' ... '-~.~~ .. " .'.1. 
....... Io!odmult 't' ,.~ ". ,<~.~ 
1 :~IG~ :~:=~1. ~~~4~~~;" 
Janer" pudr)C e non piUI ultra pudref. Buni la 

CI. baluri, aaloane ,i de zilnic folo., 
.. .re acopere mcreţurile ,i e cu totul nestricădoali, II! 
hloril.: roza, albi 11 cremă t cutie 1 coroanL 

"Ianeru săpun I bucati 60 fllerL , 
l "Ianer" pasta pentru dinţi t dozA. t cor. 

Ianer" aplll pentru ~l'O BunI pentru,dintl! 
" 4 4 KOrburo,1 ,1 !lin, 

ren bureto,l. contra miroslllu greu de gura. J .trel' 
COr. 1-60, JumAtate sticlit, 80 flleri. 

"Ianer" esenţă pentru păr ~~~~~=;::e~tr; 
~. b'etei" contra căderii pArului 1 ItidAt 1 cor. 30 fII eri. 
D Iane"" pomadlli pentru CT",terea plruluL I t. 
~. h 1 4 gll 2 coroane. 

l!l "laner" văpseala pentru par ~n~ ~:!~~a o~ 
in II' b1ol1d. plrul sur ,1 Cărunt. Nereuşlta co~orii e ncbisjl 
el la comRnde ei se ne teze c' părul incăruntlt In ce coloare 

.1 le vipsească (negru brunet). Un carton 4 coroaut 

1 ,,1 a n e f" apă care face părUl blond 
Pentm a vlpsi TI' timp scurt, in bAl, auriu, pll.ru1 bloDd. 
~tI, chiar şi broneI ori negru, 1 aticl. 4 cor. _ 

') r, Of.cretl ,1 znnlcl expeditie al POtta. .:. Telefon 476 

Pentru inconjurare. copirafacerilor numai ,.Preparatelt 
.• r, lui Rudol' laner" fetite din tarmada sa ca valoare ,i It 

pot dipăta la 

_ Farmacia "Maria ajutătoare" alui Rudolf 
, laner, Temesvâr, Oyărvăros f6·ut 70 . ... 

"PASTORUL" 
INSTitUT DE CREDIT ŞI ECONOMII SOCIETATE p~ ACŢII 

iN TIMIŞOARA.PABRIC. - ,-- %it • ....... .. ... ...... 4 • ..,. 

ACTIVA Contul Bilanţ pe 1911. PASIVA. 

Ca ~sa - - - - - -- 3712 
Bon In Oiro Conto Il - 1 34 

banca austro-ungară 5078'(16 
80n la alte bănci - - 5121'25 1019931 

Cambii - - - 734941'52 
Cambii cu scop. hipot 509596"-
lombard - - - - - -
E itele - - - - _ - _ 
Ca .. â institutului - 4653870 

124453752 
6990 

5402') -

Rea'ÎIăţi - - - 11068695 15722565 
Mobtliar - - - _ _ _ 1977 -
Otbitori - - - _ - _ t1544-
Int- rese trantifoare restante 1 49463 

.!.':1.terese tEanzit. de reescont 354624 
---= ....... --!.-+--

1528660 o~ , 

1 

DEBIT Contul Perdere şi Profit pe 1911. 

Interese duoă depunf'ri _ _ _ 
Interese dupA reescont _ _ _ 
Interese după tmprumut. hipot. cedate 
Inferes~ după imprum. pe amorlizare 
Salare - - _ _ _ ' 
Bani de cvardr - _ _ = = 
"'pese de cancelarie _ _ _ _ 
Porto- _____ _ 
Chirie- _ _ _ _ _ _ 
Maree de prezentă - _ _ _ 
Contributiunl - - _ _ _ 
100 0 Dare dUDă Interese-Depuneri 
Compet1nte de timhru - _ _ 
Amortizare din mobiliar - - -
Profit curat - _ _ _ _ 

3166844 Interese dela cambii - - --
2316095 Intere.,e dela (ambii tu âcoperire 
41441Q hipotecarl - - - - -
71542 Interese dela Imprumuturi hipotecăre 

7820 - Interese <1eta lombard - - -
124830 Ve ite dela efecte - - - -
273741 Yenitele casei irtsliltitulul şi ale rea 

54044 Ihătllor - - - - - -
1120 - Proviziuni ,i ahe venite - - -
1168 1--- -
6413 54 
3160 84 

9164 
219 W 

3267562 

11695109 

Timişoara fabric, la 31 Oecembre 1911, -

3000001\-
2543259 

9~9i75 
1300\-
77497 
203

1
-

077801115 
452938\-

1299i.J\6'-
5151 3 
181 °1,66 

1661414 
3207562 

152866~ 00 

CREOIT 

48616102 

38370\02 
11063 18 

51753 
1805 !i 

Dr. Putiel m, p. 
director executiv. 

P. M'ni,an m. 1'. 
prim·conta bil. 

DIRECŢIUNEA, 

Rotarlu m. p. Dr. Mezin m. p. N. Mtc1uţla m. p . Plavoştn m. ,. 

Czaran m. p. Toader m. p. 

Sub scrisul comitet de revizie am examinat contul prezent al bitanţului, precum şi cel il perderilor ~ i 
profitului, şi confrontAndu-le cu registrele principale şi auxiliare, purla,e In bun~ regulă, le.am aflat 

In consonantA şi exacte. 

-Dr. Roman Rudnean m. p. 
preşedinte. 

Dimitrie Adam m. p. EremJe Mezin m p. 

Ioan Unuleseu m. p. = ---. ii5oi~i5i5o~iit5iSi5a}ai~~~~~~~ 
!3 Mare deI20zit de cUI2toare. E 
~ ~ 
tE) Am onoare a aduce la cunoştinţa ono public, cA in ~ 
E€) (Cluj) Kolo8zv4r, Monost.ori-u. 7, a. d.s~bls aII el 
!O mar. mal_zid inregistrat şi provăzut cu cuptoare din st! 
!O fară şi străinătate, unde se află in depozit permanent V'1 

ta cuptoare moderne de mal'oliel stil secesion şi cuptoare de OI 
!O olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. C~ 
tE) Atrag atentia publicului asupra depozitului meu model, asigu~ OS 
19 I rlnd-ul totodatA despre calitatea perfectă ale articolelor şi preturile ::~GI;M 
19" cele mai solide. ~ .o Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită stimă: 

k9 Tam'sJ J 6%18'. 

; I ~~ -=----4.: J 222mmm2H2!Q!i22immmm;mmm;$ 
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&ît':;;;;;:;;;;;:;~======~' f!'======Jţff: I t ti . dt ~·f ' ~ n 8 en i8 oom/cu, Od Of I 
~-Vf~lff? 

[~j De neintrecut! W ici QI ei 

P. Bittenbinder : ~ ~~f1«':-~~ Oft'T altoi de prun .... hosnied ca 

~
i'., 'l'.' f-" .. ' '\ .BaJkanska Cartea« (Rfgma bal· 
I;~ -.. ::' canullll) şi .Kraljica Bosne. (Re-
~ - - ;' gitla Bosniei). - Altoiul de 2 3 

'')..~' ani cu coroanl admlrab"ă e cel 
" mai bun dIn diferitele soiuri de 

Spălătorie aranjat! cu maşini electrice 
pentru curăţ rea chemică a hainelor, 
colorare ,1 spălarea fulgilor de perlnl. 

LU eZA JOZSEF 
Seghedin-Szeged, Laudon·utca 9. SI. 

(Colţul pietei Val eri .. , 

colorator de mIIă.uri, curAţi. 
tor chemJc de haine şi epilAtor. 

Timişoara - Temesvâr. 
Centrala: J6zsefvâros, Fr5bel-u. 31. 
filiala: Oyârvăros, f()-utca 2.7. az. 

prunl. Poama e foarte mare, esceptional de duke ,i 
foarte gustOlnll.. Se coace spre sfârşitul lui AUgllSt, 
dnd se poate folosi ca dresert, pentru uscat, Iii fa· 
brlcarea ţuieei ,i a Sl'g-OVltlllui. - Prumi mei nu 
suft"r de cArlerea frun zel or, (Polystigma ruhrum) ca 
de regulă alte loiuri III cari in mijlo-t:l veni cade Având sistem propliu de.a curăţi chemlc şi 
frunza, pricinuind Atricarea poamei. Acest 501 a fost 

Curăţă şi coloreaza, chemic, ori·ce 
haine de dame, domni şi copii, per-

premiat in diferite rânduri, cu premiul intâi din par- a colora, sunt neîntrecut tn meseria mea. 
t~a guvernului. A fost premiat la expozitia milerară din Colorez haine de domni, dame, copii, dan-

dele, pânzături şi Îmbrăcăminte de 
mobile. - Apoi spală şi calcll ori-ce 

Budapesta 1896 şi la expoziţia din Vltnll 1897 cu me- tele, stofe de mobile şi covoare. Pierde \ele 
dalie de aur, la expozItia internatinnală din Paris 1900 le spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez I fel de albituri, gulere şi mangete. 
.tl medalie de arg-int şi in fme la expoziţia regnicolară haine in tlegru. Comandele le execut îndată 
din Bosnia şi Erţegovina tinutll la Sarajevo iar~şi cu cu mare acurateţă. Baltoane de piele le co-

Comande din provincie se fac prompt 
Costume bărb. curăţ chemic cu 3 cor. 
flirbue,te totfelul de tort În diferite colorL medalie de aur. - Pentru calitatea prumlor garantez. lore:t in colori Închise. 

Bava. T. KoJdi6, 
mar. proprietar to Bre~ka, Bosnil. l~=_==============m ~ . I 

.==~~============m 
PregAtesc 

cuptoare de teracotă, 
căminuri, vaze, glastre, 
cu preţuri moderate. 

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

Ma gyar Istvăn, 
fab'icant de cAminuri Si art'cole de lut 

I !e~~~~~ă~~~~~~~.16·tt 

'f, .. III i I B III! III Î I ij 1.I~i ~ 1111E1 

1: .. 
la 

IZB 

ma 

I~'---------------------·----------------------.~ 

la expoziţia industrială din .'~'_'" 
Sibiiu în 1903. ~--''';':~.y-l:' 

~'t2" 

d 
r:-·/~<":""'·?J.:'~~~~ Roate e tors fi2t~ 

din material uscat ŞI mers liniştit, pe lângă garanţie, să 
află de vânzare la 

Emil Irauss, 
strungărie şi ateHer cu pu

tere motorlcă. 
Sibiia-N a.tyszebltl, 

Margarethengasse Nr. 5. 
-ori_ roatl <le nu merge bln. IA prim .... 

Inapoi. 

a====~~============D 
HaaJ Sandor, sculptor, 
Arad, Kossuth-utca Nr. 4 • 
In .tabilimentul de plctrlrie a lui Malrovitz. 

Executa. şi re rareazll 

lucrări de sculptură artistică 
fi~urate şi docorative precum şi por
trete după natura. şi fotografiii, monu
mentc mormântale. totfelul de producte 
ale industriei, apoi lucrări moderne 
sculptate pentru decoraţia zidirilor din 
teracotA, piatră, ghips, ciment şi din 
.lte materii pdângă preţurile cele mar 
- idtine şi ~ervid\1 constÎintios. 

~=====================H 
".A!I~~---'1I!!1f<-~_~~.-~_1.a4~ ki ." _ wc:_ -= _ M ..- = _, tW ~ 

; TnK1 Odte Testve'rek· ~ţg;:~~!;':r1:t~:,:t:~! 
! \i , de mort, agncultonlor 
j şi măcelardor 

. 1 fabric3ntidecumpene. 
i 

Hodmezoyasarhely, Szeged, 
cumpenele 

! ~ Lănc-utca. Bokor-utca 10. --
noastre, pregătte din 
(el mai bun material. 
Cumpene, cântarc de-

K'IIIIi • ------1 cimaie cin fit'r eu ba. 
/ante de otel, inlractu
r;,hjlt>, autent flcate. ~ 
Pentru România lire
răm şi neautentijicate 
Comerciantilor le dăm 
rabat. - Catfllog la 

:a... \?:c:;Ş-~2';' '~j.~ ~r;j.::":. .,~'-;?; . '\'_-': ,c~nre .. trimItem cu re· 4 
~ ~ ; .... ~ -:_ ' , - 'i;2;.~~ Y mt!.'arcerea postei. • 
~':- _.Pt~ 
!'M',j a 1~~U _.. ---- • - --iJţA ~ 
~.v-t-:~;'* III ~?Mll--A.""t~, ... 41111 

-
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'n '9°4 a dştigat de1aSO'EnT f Antai 
:idatea din Budapesta a - a e rn e r 
r~p8itorilor auntorilor ,i'~3 
IIstruitorJlor diplomă. -1 ~ 1 d bi j 1 I 1 aur tor e ser c & 8a oane 

: 

Versecz, Telnesvari-o. 20. 
Prime,te spre executare, conform planul~i 
aarlre ,1 reparare, Iconos19ae, aÎhre, 
8. mormAnt, acoperi, de turn ari, aran
jamente biseri-cc,tt apoi pre2iUirea tuturor 
lucririlot de bran,a aceasta precum şi re
pararea ,i 1'"op'iirea de DOU a monum~ntelor 
deallemenea şi orice Icoane bisericeşti. 
La dorinţa pregAtesc pn spect; pentru 
vederea lucrilrilor In provintl merg pe 
- - - spellde mele proprii. - - -
Execuţie prompti. Senicil.l con;tiinţios. 

Fabrici de ceasornce Ielec 
trice şi ceasornice de turn 

grI Thorofzkai as 1 arsa 
Rozgonyi as lendvai 

Budapest,VI 1, Sziv u.32 
Preg-ăte,te 

eia. uri pentra furn 
din material de seamă eu functiune 
precisati, in orice mărime. 

Ciasuri principale ,i laterale 
electric~ c j a 8 Il r i vertizatoare 
pentru ,coif ,1 fabrici. 

Ciasuri pentru castele, clslrml 
,1 terase ,1 jocul dangătului de 

li clopote. - Primeşte reparaturi, pre-
cum şi prefacerea ciasurilor vechi În 
masuri de tum cu salt de minut. 

Cu maÎ mare ,1 mai modernă 
,'" fabrică de ciasurl electrice şi de tum 

;;'~,<j din Ungaria. 
;'~.;'~_'{'t"~~.,t:t:'t''''ţ'J$WMdf.'3'i ",)I!'J~:;.;.~ Ciasornicaril perm anentf al caplta-

~?~j:y".~'~-A' ,-"~'~:,,'#'.~~_.,,--+~,~.",:,"' _'~"'::_~~<-.. ;"'..f'~-,>.)~,-.... ~L""_,;'\,,"_":~I ~. f < •• că'l f 
Y.'::::,;i:ţ~,:y:ţ~ţ:~:::\",; .. ~(c. :îţ.;~'~ .. ~~~:,,:.ţ;;,' '.'--:',{ .. ;,~ '~':.':'l lel '! urnlSOnl I <?r er~te ungare. 
~~ ;;;;t,':','"i:":'~."'''':'~;i~' "c/.;:":'l-)t:<'~," ::,~."",~~ fabracllor de tutun ŞI casei de amanet. 

$a\lity.xa;hl:i!.iliI!S::'$tt&~~~·:,:-~.a Premiat la cxporitia Il'ener. din Peet ~D i2' ~ medalie de altr ,i la npozitia uoeia\iei In· l d.~trUle din ui CII dlplol1! • d. olloare. , 
:1 

-'~'~~=a 
>'~ ,elArie ,1 coferarie I ti 
~~:~t,':~~ Drendf G. & Feiri W. ~ 

{J'~ ',,' ,\ "~'.-1 . (odlnloari Sodetatea eurelatilor) li.::~ 
Slblill-NH~Yt,jz4'ben, ~~ 

- '< '. "' c "~:l1~§"!:t,,.. Heltauerg. Sir. Cisnadi.l 45. f 

., ... ;. 

\{ag~ZI~~~~~~~:::;:~;:ntru cirotat, carArlt, vinat, ~. 
! t' port " votaJ, poclizf tiI procovăturt, portl!'0nee ,. bretele W. 
~. ,IOUde ,i alte artko~e de 2">llllr.terlc, cO pretu 1 f'''ftr. mooerate. 
'i )el'ozit permanent in cureJe de ma,inl, curele de cusut 
i I leKat, Sky (v§rzob i ). - Recomanda pc urmă cel m.n buni 
i ampen de piele fabricatie proprie, pentru OI, 1.1 ŞI mLibri, 
l' ari st"u ~trins lIpIte pe picior, - Reosrlrilc se ~.xeCutA prompt. 
i ~ are deposlt de hamurf pentru cal dela soiurile cde mai 
IIft'ftloe pâoii t. cele mal fine, coperltoare (tolurl) de cal ŞI 
_t)fere de cAlAtorle. - C"mardetc se eieptuH~SC cooŞt'li,ţ10S. 

.~M'._~~~ ,li < .:" ", 

Pianuri sau Harmoniuri 
se cummpără mai bine şi ieftin În cunoscutul ~ solidul 

magazin de pianuri şi harmoniuri 

v. Heldenberg, SibiiiJ 

~====================~==~ 
~ Ceasornice, giuvaere, 5.5 
EE gramafoane, şi plăci SEE 

se pot cumpăra pe lângă garanţie de 10 ani, 
cu preţurile cele mai ieftine din Întreagă ţara. 
fie chiar şi pe rate, Ia martie depozit alui 

T 6th J 6zsef, 
ceasornÎcar şi g:uvaergiu. 

Szeged, Dugonics-ter 11. 
Reparaţii cu g:uanţă de 5 ani se fac ieftin, 

Catalog ilu strat trimit gratuit. 
- Nenumărate scrisori de recunrştintlt -m RevTnzători se caută. a 

Fa n 
Renesik Zsigmond în Deva 
Ofedh OHETE AMERIC"NE ŞI 
FRANCEZE cusute cu mâna fn 
atelierul propriu precum ,i GHETB 
OA TA, format modern pentru băr
bati, femei şi copii. Oaloşi, ghef6 
comoade şi pentru gimnastică. Mare 
magazin de game renumite de Su· 
tivan pentru tocuri la ghete şi creme 
excelente. Ghete pentru picioare ne. 
regulate şi bolnave le pregătesc 
după măsur~ La comande din pro
vincie este destul a se trimite O 
gheată folosită. - Serviciu prompt 

~ -m 
D lalllllllllllllllllllliii Ei 

Cer mai bun şi mai ieftin jzvor de cumvărat ! .. 
Ce] mai mare asortiment În _ 

pillrii de domni ,i copii . .. 
numai fabrlcaţil veritabile tn cele ~ai moderne colori -

şi fa~on ekgant - apoI in iim 

CjJindre şi Claque-uri Ia --Gustav Schuster SUCC~~~~WS;~I~h~!g!!~eb~n. -
Specia1it~te: fa~ricatie pr~:' -

pne de paIaJU : 

~ ~I;t1iJ. -pentru taranii români şi saşi. ~ 

iI:1 .:(1 ... :0 1 •• I III II] 1=111 : II: m 
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"SEBEŞANA" cassă de păstrare pe actiuni În Caransebeş. 

cC» .... "C»c:::~r~. 
P. T. Domnii actionari ai Cassei de p~strare pe acţiuni »SEBEŞANAc din Caransebeş se convoacl la • 

X-a adunare generală ordinară, 
care le va ţinea Lani In 5 Februaru /f)/2 si. n. la 2 ore d. a. în localitatea institutului cu următoarea 

ORDINB DE ZIa 

1. Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghiere despre gestiunea anului 1911 şi aprobarea bilanţului. 
2. Propunerea dlrecţiunei şi decidere asupra împărţirei venitului curat. 
3. Darea absolutorului pe anul de gestiune espirat. 
4. Esmiterea a 2 acţionari pentru verificarea procesului verbal luat În această adunare ienerall. 
5. alegerea comitetului de supraveghiere.· 
6. Modificarea §·Iui 13 .. din statute, precum şi a statutelor fondului de penziune. 
7. Eventuale propuneri. 
CaransebeşJ 25. Ianuarie t O 12 st. n. 

Dil'ectiunea. 
NB. ~ot ~ecls,i,v tn adunare~ generali au nU,mai Icel actionari, cari au depus fa cusa institutului in .rel~ oficloase plnl rn 2 feb.rua~ie 

JOt2 la 12 ~re dm. ZI. actllie lor, transcrise cu o luni nainte de adunare in registrul institutului pe numele lor. femeile se pot prezenta numai pnn 
astfel tie plempoten(latl, cari lndi sunt acţionari. Minorenii şi persoanele juridice se reprezintă prin reprezentantii lor legali. 

ACTIVA. Contul Bilant PASIVA. 
, 

C:lssa rn num~rar- - - - - - - 39594'38 Capital societar - - - - - - - 260000 
Olro·conto la banca Austro-Ungar. - - - 827936 fondul de rezervl gnnera!- - - - - 64149'11 
Cass8 d~ paslr.re postalA r ling, - - - 782'75 48056 49 fondul de rezervA special -- - - - - 5021"85 
Cambii de ban,1 - - - - - - -85'>290'54 fondul casei institutului - - - - - 7500'-
Cambii cu acoperire hipofecarl- - - - 538517- 1393807 54 fondul de penziune - - - - - - 2237940 99050 36 

Imprumu~urj hipott"care 103400 68 Depozite spre fructificate - - - - 8]6785 ~5 - - - - - 487405 00 Imprumuturi de cool-curent 48941 57 Reescont - - - - - - - -- -- - - - 26]84 68 Imprumulu,j pe amenele 16241 11 Imprumuturi hipot cedate - - - "- -- - - - - ---r.. .."., -" 

Efecte - - - - - -" - - - 25756!- -rO'vJ(jeode neriuic~te - - - - - - ,.. .... 
Valori de fnc:Jssat- 1275167 Contribut e nesolvWI dupl Interese de depozite 213] 60 - - - - - - 22303 OS 
Depunerea fond. de penz. - 223791~o Interese tranzitoare andep.- - - - -- - - - 1500"-Casa institutUlui - - _ - - - - 48480'89 PIOfil transpu3 d'n 1910 - - - - -

40433 7t 
Reall'ilti (de 'Va!lZ8re) - - - - - - ]3074 02 Profit curat pro 1911 - - - - - - 38933"71 
Mobdlar - - - - - - - - - 60091 t • 

• dupJ amort;z de 100/0 - - - 600'9] 
Diverse conturi debitoare - - - - - 5408 2(' 
Interese ao,iclpale 'a reescont - - - - 425155 150]5 67 
Imer. ant'cip la 'mprum, h'p. ced. - - - 47890 
Int. tranzÎloare restante la rmprum. ,1 amb. hip. 062507 " 11355 52 

1754392 75 1754392 75 

SPESE. Contul Profitului şi al Perderilor. VENire. 

i 
1500 Interese: P'oflt transpus din 1010 - - - - - -

dUDă depozite spre fruc/lt - - - - 42r t)498 Interese: 

de retscont - 2349345 dela cambil de banci - - - - - 81688'40 - - - - - - ambii cu acopE'rfre hip.- 41392'12 
de fmprum. hip. ctdate ]tl5799 I • - - -- - - - - 8259'19 
de cont·curt nt 259'34 07475 76 » rmprum. hipolecare - - - -- - - - - - - 2818'97 • rmprum. de cont curent - - - -

Contribuţie I • fmprum. pe amanete - - - - 1406-51 135565 25 

.~ di ~\:tA ,i comunall - 0720"05 I Venit dt'la efecte - - - - - - - 1189 50 - - - - - ] .. ~. :",a 

duP,A mter. de dep. spre fruct. 420650 Venit dda cau institutului- - - - - 1""1 - - - 10027 45\ 574 96 
"8Iar~ $; mărci de prfzent' Venit d('la real1t.tţi - - - - - -- - - - 20801 2<J 7135 05 Provizluni şi diferite taxe - - - - -Spese de cane- la-le şi chirie - - - - 7151 17 
10011} amorti/are din mnblliar - - - - 600 91 
Prut t Iranspus din 1910 - - - - - 1 !SOO-
Profit curat pro 1011 - - - - - - 3893371 40433 711 

-1, 
14730() 29 147390 ~l -' 

Caransebe~~ 31 Oecemvrie 1011. 
Dt. Nicolae Ionescu m. p. Dr. Iosif OIariu m. p. Constantin CAltiun iun. m. p. 

IIi rector executiv. membru tn direct. tontabil. 

N1c. Marin m. p. S. Bistreanu m. p. Dr. P. Ionescu m. p. Const. Căltiun m. p. E. Hodoş m, p. 
membru in dir~ţ. membru În "direct. • membru in direct, membru 10 direct. membru în direct. 

: I 

Subsemnatul comitet de supraveghiere am f'xalllinat contul prezent al bilantuiui şi cel al venitelor şi speselor şi confron· 
tându-Je cu registn:;,1e principale ,i auxiliare purtate in bună regulă, le-am aflat cu acelea În consonanţă şi exacte. 
Nicolae Jumanca m. p. ,Romulus Carabaşiu m. p. Ioan Lazaroni m. p. Ioan Mdldovan m. p. 

preşedilltt. reviwr expert al .So\ldarltlţii.~ 
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