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le primesc la administraţie. \ 
Multămite puelice ,i loc: 
deschis costi· fiecare '" 

SIO fUerl. 
Manl&littipte nu să inapo

Iad. 

Ce-a rodit spovedanfa d-Iui V. Goldiş. 

Kp cred să Ii fost vre-o ocazie când lu
mea să poată vedea mai clar deosebirile 
dela om Ja om, ca acum în harta asta din 
timpul mai nou. Publicul cetit0r sub ai că· 
rui oehi se petrec lucrurile. n'are dGd1.t să 
judece mijloacele de cari uzează adversarii 
să'şi deie seama de curăţenia armelor folo~ 
,"Ii te, ca să tragă. consecinţele logice. 

1 mpr_ejUTările mă sile~c de astădată 
să a.trag atenţia asupra. unui caz specia! 
recent, oa.re din înt[tlnplare ,scoate la supra
faţă propria mea persoană şi asupra că
ruia. vreau să dau lămuririle cele mai ca
tegorice. Mi·e peste putinţă să nu'mi ex
prim aici mirarea când văd până la ce h· 
ulită e împinsă reaua credillţs. a unor oa
meni, in al căror atelier de g{mdiro cea mai 
de căpetenie preoeupaţiunc el tendinţ.a ha· 
tărîtă de a zăpăci lumea, edificfmd dil ect 

~ pe naivitatea cetitorilor. In viaţa lnea fac 
acum penlru îllt~ia oară ° seamă de .expa
rienţe prin cari plătesc scump de tot încer~ 
carea mea de a schimba câte odaCă sft~rel{l 
senine ale problemolor abstraele cu fră.
mâ:ntările realitaţ.ii, pe care (1 \'ăd din ee ÎD 

.. ce mai vulgară. 
Cetitorii au putut \să'mi unnăreas(;ă 

totdeauna scrisul in eoloanele acestui ziar 
~. şi astfel conştiinţa lor se poate condtitu.i 

lntr'un tribunal drept, acum cdnd îi chel!) 
:să judece, A u \'~lzutL că totdeauna mi·alD 
dat silinţa 8ă salvez nota principiară ~ 

t' discuţiilor, că ro' am ferit de t.rivialiLăţ.i ş.i 
am protestat împotriva. oortelor personale; 
dându'mi ,seama dela început, că trebuip 
pă.stra.t nivelul intelectual şi moralI pe ca.
re'I pretinde menirea unei prese cum se ca
de. Urmând înde.mnul ac,estor îndatoriri 
{ni-am scris însemnările mele. cari sunt ti. .-..r 
nute în cea mai dcsăvârşită seninătate, pre-
srtrate pe ici pe colo cu urmele u11ei ironij 
din cole ma,i inororlJ,.~ive. C'otit,orii îşi aduc 

\ aminte, că din prilejul a.pariţiei broşurii, 
in care d. Y aida "s'a, exprimat în termini 

. neobişnuit de violf>nţi dsupra sitnaţiei, eu 
I~alm şi obiectiv mi·am fixat părorile într'o 

14 serie de articole, publicate în "Tribuna:' şi 
J apoi tra6e în broşură. ştiu de asmnenea C3 

pont.rll IămuriTca publicului a.m adunat, În
tr'un volum măl'lşor o parte din art.icolf']e 
melr, dând astft'l fi0c,ărui om pnhnţa diC' 
a mă controla şi de a'mi dovedi greşelile. 
Ştiu şi aceta că doJa apariţia. ac('!st~1i eărti 

!: tot mai scrin din când in când note a,"nJpr~ 
---' ... " stărilor dela noi pp ('ari le formulez potri-

vit ohscl'vaţiilor mele. 
Pentru aCE-asUi munca. ohieotiyă, po 

pare o .săvârşesc de ani dr zile în publici-
o :.:::r,Îeă, urmând husola eredinţc10r mele şi 
~ndnunările unui plan oarecum prograrma

tic, n'am primit nioi un răspuns din part.e~ 

De Octavian. Goga. 

d?mnil,~)l' cari Astă~~nes,~ ~stăzi coloa~el~ I ~~psie ~~u eamiJa!ca n,e:lO:c:oită dela Or&d~o 
zIarulUl "l{Dmanu) . Cata vreme artlco- ll'P,bUll' inceputa mal mtal tulburarea. apet( 
lele mele ap{l.reau în revista "Ţara noa- Se ammţh deci prE'ludiile minunatei orhes
stră" ele erau aplaudate d('Şi lansau ace· tre. S[t n[td[tjuuim, erI. în scurt timp vom 
leaşi idei, cum au ajuns însă să fie publi· auzi întreg corul cântând un măreţ imn de 
cate în Il Tribu.na" după deflbmare.a domni- apărare naţională, in care domnii dela 
lor din Arad, paginile me-Ie au dm.-enit "a- ,! Vas" yor salva neamul de "tradarea" 
narhice", fiindcă nu contribuiau la Întări- mea ... După. c{tt înţeleg acesta pare a fi 
rea bisericuţîi lor. Am fost deci continuu darul de Cră(~iun pe eare paznicii .. solida
înţ8'pat, batjocorit, înjurat prin adunttri pa- rităţii naţionale" îl pregătesc cetitoriloJ: 
porale şi convorbiri particulare. A'v tl'a gă- dela "Homânul". Să'l aştept.fu:1:l şi să le 
sit însă nimeni de un an de zile care să io. dorim de pe acuma: Sărbători fericite L .. 
condeiul în mână măca" o singu.ră dală si Dar să vedem .noul argument, pe car~ 
apelând la m.intea cetitorilor să încerce în îl găsesc Îll numărul de a.stăzi al admirabi
"Homânul" un răspuns in care să'mi răs· lului ziar al "partidului". l)agina a cince.a 
toarne afirmările greşite. Mi-s'a ră'spunş din numărul ~67, reproduoo cu litere câţ 
totde-auna sau prin înjurături, sau prin mu- pumnul fă1'ă nici un comenta?', un apel ce 
t.ism complet, deşi i-am implorat de atâ- s'a lansat. în numele meu cătră alegă
tea ori pe aceşti donmi publicişt.i să stălD torii unguri din cercul Chişineului) înam
frumuşel de vorbă şi să ne desfăşurăm pă- tea ba1ot!a~ului în care ajunsesem eu cu. 
rerile ca lumea. Hiră să ne dăm în specta- ('ontple 'Wenekheim Laszl6. 
col ţigănesc. Dorinţa mea a o fost :.adar- Las să urmeZIP, în t.raducere românea
nică.: 1'li.ci nu ,au luat oct la zianil autori- st'ă aceste rînduri, pe cari gazeta autori· 
~at de Ql'ticolel.e mele, de se1,ia ln care răs- zată le reproduce dpsc.hizându-Ie ou urmă
pUllspsem dful Vaida. 'n'au. sufla tniciun toarple CUYÎnt8 flxt.re:rn de caracterilStice: 
cl/foânf d('spre ro/umul: "lnsemnările unwi "Apdul rnOrdtli 1laţionalist intransigent 
trecă/.or" ... In schimb însă m'au dat gal.;;I.. OC'farian Unga,: şefprim.enitor şi îndrumli.. 
pe la banchetp, jar acum aud că \"01' si) tor al "Tril)unc'i zile/O?' lui M angra", p1'e· 

adune iscăliturile linerilor din Budapesta, ş('dillt~·j8 sindicatului presei române, fiind 
ea să 'mi facă a.pa cu "manifest.e ..... să l(} vicepreşeuinlB Sever fiocu şi :secretar Iosif 
ajute Dumnezeu !... SdwoŢ1ul. c.atră alf>gătorii unguri din cer-

( ' . bl" l' 1 A I ~ f' ~ ('111 C'hiRinl'lllui." . um ZiC, pu ICU Il are C ACUl 3a aca - .,. A" 

ă . t' "1 1 ci' Apelul dCSI1Wrmalltat dlll fnillloa.s3 asem nart> fi .. re mI) oaee e, . e can ne 8e1'·_ , " , 
vim fiecan~ pe-ntm ct ne introduce în con- turta p!p:t.orala a cerculu: Chlşl~leu e u~r-
şt.iinţ.a publică părerile şi să judeee. InaintQ rnatm'ul ITI tradncpre romaneasca ft,xact'j,: 
Însa de a'şi formula dBfinitiv judecata asu- ArE L 
pra noa.stră, t.rebuie să. ClU10ască şi col ma,; cătră alegătorii cercului Chişineu. 
proaspăt argumont cu c.an'_ au ajuns s~" 
opereze domnii cu certificat autorizat ÎlTl

potriva unui scriitor <:arC"şi apăra cu Don
deiul cOl1yingerile. Argumonţlll e clasic îp 
{('luI lui, fiindcă dffivăh>ştC' un colt intim 
din psihologia particulară a unui gen de 
politician i şi pune în evidenţă arscnalullol" 
ciuJat, în care, cum spuncam1arma de că· 
petrni(' t' fendinta conştientă de a zăp<1ci 
lurnf'H ~i OI' a dării pe hunăc1'I:din ta ptlbli, 
(,1dui d,'sorÎental. La această armă au ape
lat urla Încţ'put când au inventat, celebra" 
"Tradare", ea să se poată improviza. rolul 
lor <It' aj)ărători ai neamului şi să se legi
tinwze astfel oxistenţa. unei noi gazete în 
Al'adu I desbinat. Coarda asta a fo~t, băt.ută 
cu lunilp.~ pun'cându-sp fra.ze răsle.ţP din 
C'olO:1T\f> tE' /l'riblUlei·'. inter;;(>rtindu·li-se 
intolf'sul. până ct'faimoi:lsa pov€l8t.e a .. tra
dării" a f08t sugrumată în ridic,o], Acum l~ 
aC8a."t,ă armă se face apel pentru a mă clis· 
cu'elita pe mine, carE> n'a.m putut fi amuţit 
prÎJI iUlSllltele de până. astăzi şi al cărui car 
nu poate fi prezontat dintr'una pe ac€'ia.~ 

Cetă(.eni. 

II! zi-ml. de 1 IUfli.e sta ela! lupta mare de p1'1:tt

eÎpii intre alegătorii acestui cerc, 
IlIt1"o l{1,bară cea mai neagră re.acţiun!'-. SWj

(inătol"i fanaltei ai domniei de clasă, suliţele ;a.»
dormilo/' :;:i bantl.l murd(~r (tlui Iuda, în ceealaltă 
lahiiră re<l }/lai ClI1"ofă şi !'1fâ.ntii (,onl'ingere şi in
sufletire, 

Ştim ca fotii, că lup/a se. dă penfl'" 

Votul uDiversal, egal. secret şi după comune, 
pentru zădărnicirea Că1'ui·a lu.plă eu toafe armele 
gtw('rnul. CII rleospbire grupul fi~~zm'st căruia a
llarfi1l0 şi C071fe.lC' WenJ,,'heim, 

Sropul partidului cmdrat· e.~te să inăbuş~ cu Sti· 

ne.lld aurului gla8111 conştii.nţei. neamului, să ne 
(iuă şi pe ma1' de.parieîn cea mai neagră robie, 
încătuşaf1' 111 obrzilP lInd johărlii m.ateriale şi mo
rale, 

, A peZez l.a: rOl maghieu'i, Apelrz la voi in teme
iul îudemnurilo-r ce t';,-le-arn da.t în tot decw8ul a
lt',qerii trewfe ca să, 1.,ă grupati in jurul candida
tulUI" de deptdaf Dr. Lnulr ZI)(wd eaTe şi-a inscris 
p~ ,~i('ag 

votul universal, egal, secret şi după comune. 

NC{I.'lra r8{lcţ.iune n'a putut să strîngă, - cu 
toate sute1e de mt'i de cOt'oallC şi cu t-Qt aouzul 
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puiet'ii - mm~ 'mult dc 1007 voluri, câţiva hieti 
ftmctionarl" cari au t'otat de frică ori alogători 
nrmorociţi. cari ~i-au l'ândut sufletele pentru 
bani. 

Cele două tcţbe-re înfriiţiie prin lupta ins-ufle
ţită purtată cu c(mrin,gere pentru principii, ,G1t 

avut 12 H volUl'·i; dovadă" că adevărul ţi lvnuna 
au prins rădăci.ni adânci în cercul Ohiş1ne:ulu~, 
pe cari nu le va putea sm'ulge adversarul nici cu 
preţul sutelor de mii de C01'oane. 

Să aruncâm de-o parie ori ce prei'ud·i,ţii, ori ce 
n(>,înţelegere de aNI in n(1ţ~ona.l ori rehgios, să in
ţâegem odaUi, că Românul nu poate fi duşmanu.l 
J1 aghiarului în ţara aceasta, 11~i Maghwrul dUŞ'
man Românului, că gemem cu toţ" sub ace
lpaşi poveri, ŞI: grumazl:inoşt'ri ai tuturora 
1i'(Hl înâ.sprit de acel.a.ş jug. 

Să ne deschidem och.ii şi, vom l'edea, că noi 
nil. ]lutem să fim dllşmani unii altora, ti frat'i şi 
IOl'ară.,~i de lu.ptâ. t'om vedea, că duşmanul nos
tru comun, e acea tabii.ră neagră a lui Ti.sza ri a 
nacilol' săi, care jiU 'vede în noi decât o turmă. 
bunii ;să aducă jertfă de bani şi de sânge jJt'drll 

prdrie, dttr pe care voesc s'o de$poaie de toate drep
fW'ile omelle.~t/:. 

Noi, in multe cercuri pri/l preMl nonstră şi 
prin alegătorii noşlri am sărit în ajutoru.l pad,i
dnlui jusihist, primiţi dar mâna 'întinsă de frate .. 
pe care 1/U v'o 'Întindem numai acum, ci v'a·m. in
iins'o în tol decursul alegeri.i, ca. Î'ntikiţi pr,in u
/lire să luptăm 'împreună,. pentru C~l8 ma.i. ,'!t~nt~ 
,~i i71ălţăioG1'8 drepturi ale poporului. 

In 16 Iunie, In ziua da balotaj se va dec.i,d~, 
8unt oaTe vrednici alegătorii din cercul Chişirneu
lu~ de o SOfa·te mai b'ună, ori sunt o.~ândi,ti ca să 
rătăCMscă şi tIe ma,i departe, lipsiţi de drepturi, 
~~. arll.ti. de fâgădttinţe mincinoase şi (/p f1'~;;? J 

Inainte la luptă! 

;'Jet luptăm ([r:n ioa,te puterile pent'ru nmliul1'ea 

~ot1l1ui uni ,erl'al, ('gal, seexct şi dUJpă comune; 

pentru introducerea 'dării progrooive; 

pentru ruiuimu1 de exi8t()ntă, adecă să se scu
leMcă de dare atâta a'vere, câ.t e necondiţ1:orwt de 
iipsâ penf.ru susţinere(/, unei familii, 

~i pentru introduCtlrea serviciului militm' de 2 a.:ni. 
Daf'ă vom tinea îm pnună nici podile iadulu,i 

nU/J01' pufeaimpiedecu. biruinta noastră sigură. 

Cu dragoste frăţească 

Octavian GOia. 
('and. de deputat. 

". .. 
* * 

Sepher-ha-Zohar. 
I)c Marcel Montandon. 

Limba rOlllfmă, - roa populară, bine înţeles, 
I;ăci 0l'Oa.laltă <,lU toate Însuşlr jle ei a.crudemioe, 
nea-viind tudiţ.ie n'are IllÎci rădăcini adânci în 
istorja şi în 8llfJetul neamului, - limba populară 
are un cuvânt ciu-dat, cu înţelesul căruia. nimoni 
nu-şi prea hate capul: şolomonat'. Şolomo:n.a.rul 
e-ste, Jlrin sate d-erpă.t'tat.e, un omaproap-e tot atât 
de -ciudat ea şi cuvântul; ci dure o viaţă de obicei 
{!am rnt.ru..<;9, e căutat. de cei necăjiţi, 1i3 aj11tă; el 
poate chiar abate grindina sau atrnge fuilgerul' 
în felul lui este um făcător de minuni. . ' 

P.rin minune însă, aşa ('-Mi rostim noi acea
stă vorbă, înţl'legmn un fapt săvârşit în afară de 
legile 'll atur ale. c.oneepţri.a asta aste foarte greşită, 
caCI ar îu;:.emna, dacă ar fi eu 'Putinţă, că legile 
eterne ",'au oprit .s'au abătut din oolea lor, din 
Horma lor, că Dumnilz8l1 însuşi, - sit venia verbo 
-, î'şi p'ierde emnpătul_ Adevăr.ll.tă prastie, curat 
6!tC,'T ililghl ! Nu; pe lângă legile na.tmale l'OC1l.ll()6-

l'Ute }'lână acum de ştiinţ.ele noa.»tre mai există 
neapărat şi legi pe cari noi încă uu l~ cunoaştem 
şi d-o tot naturale, numai că scap de firea. noastră 
pământească, legi eztra- sau supra-naturale. Mi
II1lUca u~ poate fi, prin urmare, decât lID fapt 
n.orma}. 001' săvâr~it în virtutea unor legi nea
tmoo lUlCă de cerootările noastre în oomor.mitate 

1 ' , 
{'U aeeste e-.gl ~Ulp:ranatmale; şi prin întrebuinţa-
rea ·llnor puteri asemenoa sUipranaturale. 

.Astfel de l:lJCruri îrJJSă nu trebuie 'Să ni'lSe p8.'l'ă 
ll()uă, modermlor, neexplie.abile. De vre-o două 
s(>'('ole incQa,ce spiritul ştiinţific a făcut maro ha~ 

.. 

,,~:".-- .... : 
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Acum în două- vorbe povest.ea 3DCSt(:i 

tipărituri. Se ştie, că în oercul Chişineului, 
unde a fixat partidul candidatura mea, au. 
mai fost doi candidaţi, unul fostul deputat 
Lrizar Z oard justhist şi altul guvernamental 
contele Wenkheim. Pe pum se vede dip 
acest apoI la alegeroo din 1 Iunie s'a decla
rat între mine şi contele 'Venkheim balo
taj I obţinând eu vre-o opt sute şi câteva, 
voturi, contele o mie şi ceva, iar Laz~~ 
vre-o patru ;sute. Se putea aştepta deci ţJ 
reuşită a noastră, în cazul când o sea.mă 
dintre oamenii lui Lazar, între dânşll mult) 
SDcialişti inoarnaţi, al' trece la noi. In ve
dpl'e.a acestui scop am hotărît să ţ.inem ş), 
adunări poporale în satele ungureşti, daT 
administraţia nu ne-s permis. Astf{~l s'a de· 
eiA lansa.rea unui apel că.t.ră alegătorii un· 
gmi eare în parte a şi avut rezultatul dorit: 
pet3te patruze-ei de inşi au votat cu noi la, 
balotaj. Cei cari au trecut prin agitaţii19 
(\l€'~tora]e, n1.\. mai au nevoie de nici o e'X
plicaţie. 

Ap~lui, vă rog să'] eetiţi cu deamănun
tuL Cum ve-deţi, nu conţine nici un cuvânt 
pot.rivnic aspiraţiilor noastre şi scoa-te la 
iveală spiritul de clalSă, căruia se du.toresc, 
multe dintre neajunsurile vieţii noastre po
litice şi dela caro aşteptam noi alipirea uno. 
ra. Fir~te, fiind lansat în numele meu. ev 
iau. toată 'ţ'ăspundcf'ea pentru el, fiindcă 
DU ram desminţit nici ooată. Fiind însă. 
'Vorha de adevărul întreg şi nea:vând obi
ceiul să reela.m paternitatea productelor 
străine de mine, iată declar, că în gazeta 
"Român u.L" am cetit~ntâia dată cu aten
tiune (l.eest. apel, al căru.i aufOt' nu sunt eu, 
ci d. Dr. hlStitl M ar'şen, unul dintre prin
cipalii luei a.ge-nţi eleotorali în lupta dBla. 
Chişineu, astă-zi mi-se pa,re membru în oon
siliul de directiune al gazetei .,Ro.mânul". 
Dânsul l'a scris, l'a. tipărit şi eu l'am vă
zut întâia dată pe masa din frumoa\Sa fi
ligorie a dlui Dr. G. P{)povici, în Chişineu. 
Mi-aduc aminte că fă.ceam cMeva obiec
ţuni asupra. tonului în care e ţinut, temân-

de credinţele sn.porstiţiQ&<le ale învăţaţiilordin 
trecut şi şi-a Mtllt joc mai eu seamă de multe 
obieeiuribă.boeti dela ţară. Hine a făcut. în cooaCfil 
priveşte inlesnirile vieţii, igieoo, ş. a.; dar rău a 
făcut in ooea ce priveşte mis1ie:rele vieţUi, c.ăci CU 

toate a;sigurările fil~or, încă n'au fost dezle
gate, şi dimpotrivă toomai astă2li când religia cre
ştină, când ori ce lege idealistă este Îlmpilată, 
prigOlllită, aproape stTivităde truha necredincio
şilor, când un ministru fronc.ez nu se sfieşte 80 
ţipe rdela tlribuna. parlamentară (',ă ,,s'au stins 
ste1ele :pe cer", când scriitor~l scot cilTţi ca să arate 
că ateL'ffi1u:l va fi baza raţiooală a ordinei vii
toare' .că il'eligi1lJ1ea zilelor noastre estle peoetea 
netă.gă.duită a geniului Europei moderne" (gro
zav gmriuL), tocmai ooum Ştiinţa ajllllgo prin 
c.oreetările ei dial ce în ce mai arnilmmţite, în 
fizică, în chimie eoo., la un fel de graniţă a lumei 
,matmialo, uncle se l<ffl'lŞte de kuoone.ne uJtra-na
twaJe cari o readuc cu de-a 8ila la Cllta!re princi
pii cunosaute d-e vechii alhimişti, de vechii depo
zi tari ai ştiinţei ocuJ te. Cercetările oole mai sa
vante asupra io:rţ.ei şi oonstituţici. maooriei, reali· 
zările 'Practice <ale 1lJ101' sinteoo, unor tran5muta
ţiUlli de metale, hlCl'ările asupra. traru5miterei u
nor unde de elect.ricitate şi de hunirnă, asupra ra
dioootivit,ătii oorpurilor, au :pricinuit o evcduţie 
de netăgibduit către ooultimn. 

Nu trebuie Îllioă confundat ocuJt~smu1 1.'U ma
gi.1l:" Ocu1t.Î8mnl înseamnă astmIl8, închis; toată 
ţltnnţa la mooput ara aBeU'!l!8ă şi rezervată numai 
celor vrednici ; sub formele şi vorbele ei baânioo 
\se &'ICU.IlJdeau lCUaloştinţÎ: mUs1leTiaaae, dobândite 
win adâncirea fenomenelor BUipl'a-Mllsibile şi tăI
mă~iroa învăţEitu'l'ii -stinte, numită aahaaă, a.dooă 
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du-mă, că o să ajung din nou pe mâna pro
curorului. Teama mea o împărtăşeau şi 
domnii Dr. Cornel Ardelean şi Dr. George 
Popovici, neobosiţii mei sprijinitori, dar 
în sfârşit ce era să facem, lucrul era gata ~ 
apelul s'a lansat. Le spun aceste, DU fiind
că n'aş vroi să port răspunderea politică. 
J)entru ac~t "szozat", - dar fiindcă a(';e
sta e adovărul, pecare de sigur, nici d, 
Marţlien n'a.re niei 1.1.11 motiv să-l tăgădu· 
iască. 

Toată poveetea asta, deci. e cât se 
poate de clară şi, cum se vede, n'are nici 
o importanţă, dar a.bsolut nici o impor. 
t.anţă. Important.ă este numai intenţm, cu 
care il foot plasat la gazetă acest apel. In
te.nţia .se 0f:'.sprjnde din epitetele ce mi-s~ 
dRU (;O mult prisos de ironie: mate naţoo
nalist in:t1'(r.I1sigent, §ef primenito!, şi Îf1-
dl'um,(!to,. al ,. TT1~btlnei zaelO1' lui M angra.·' 

Care va să zică ,nu slmt "naţionalist, 
intran8igent". - ci sunt un uînJnrmător" 
al cărui rost f\ alături de Mangra. Asta vO.l.' 

8' o d{yn~dească. :simp.ati{'ji domni, cari pu
blit~ă a.cest apel, fără, nici un comentar. 
făcând numai eu ochiul. ca să zăpăciasC9 
pe naiVI şi, dâ.ndu-l 'fiumai în un
gure.şff'. oa, să incuree deabinel~ 
pe cet.itorii din Rom[lnia, cari se vor 
cruci. vă.z[md numele meu sub o paging· 
ungurească. Iată o nouă manoperă răsă
rilă dinacela.ş proces de idei. în care s'ş 
clocit şi basmul "Lra-dării" ... Judecaţi ad
mirabih3le mijloa!C9 de luptă onorabilă !. .• 

Stau .şi mă gândesc acum, de ce m
dem.n a fost determinată a.ceewtă ieşin~ 
ridicolă? Tare aş vroo să mă Înşel, dar mi· 
se pare că bietul "szozat'''eun-antipod al 
dureroasei spove.danii ce-a f06t silit să fa{',ă~ 
in fata publicului dăunăzi d. Vasile Goldiş; 
câwd cu recunoaf;,t.erea articolului ungu
resc in cinstea lui Tisza.. Footul meu pro
f{'Sor ar vrea să mă prezinte ca pe un elev 
al dânsului în pensuril€ ungureşti. Comen
taml înghiţit de domnii cu autoritate ar 
fi să fie astfel: Domnilor cetitori! Ade-

tradiţie. Magia a fost îmtrebuinţarea acelor cu
noştinţi oocrete spre dobândirea do bunuri pă
mânteşti, de cătră Şii1"1atani. Ştiinţa cea ooevărată 
însă nu iartă ·astfel de UI!leltiri, şi de ooeea oarmeni 
ca Caghstro n'au aj1l.Im departe. Piatra filooo
fi~ă a adevăraţiJm adepţi nu Însemna bogăţia sau 
gloria lumească, Ei Nvneau Ja prefaooreapofte· 
lor trulpeŞti în virtuţi sufle'betşti, 1a sti'ilpâniTea de 
;sine prin forţa morală, la înălţarea duhuilui până 
la Dumneze'Îre. Aşa, adică prin legături cât de 
strînse cu lumea cooalaltă, căpătau dâruJii puteri 
l~'U'pra-natur.a1e, privilegiuI de-a săvârşi f8ipte, pe 
cari ooi 00 trăiesc o viaţă iDJCOuştientă J.e luau, 
şi nu pot decât să le iee, drept minuni. 

Invăţătura aceea 00 taină, care a fost ~ 
în fond la Egipteni, la Greci, la Inrlieni, la Chi
nezi, ne stă de aci înainte uutu:l'Qr 1<8. indemânit 
Nu vreau să zio că vom deveni ou t..oţi deodată 
magi, învăţaţi şi sfinţi, făcători de minU!Ui. Acea
.sta depinde şi de a;ci înainte tot de vrednioia, de 
păt.runderea şi de lltăruinva fiecilrui:a. Imsă toata 
secretale Kahhalei I'mnt împrumutate dintr'o <,.a:rte 
evroiascll.străveche, pomenită de toţi autorii 0-

eulţi, pe care însă oei mai mulţi şi mai ales cla
sicul J<'rauck şi academicianul Solomon ReirnacJ:i 
n'au putut-o înţelege. nefiind de loc pregăt~ţi; 
Zohar"llil, cartea strălucirei, a ioşit de curînd de 
tmb tirpBl' într'o traducere fra.n'tuze.aacă, minunată 
din toate punctele de vedere, editată pe o hârtie 
epocil8Jă şi eu un 11lX de mult gu.st, d-e un .simplu 
papetar, memhr-u al Soeietăţii asiatioo din Franţn, 
d. Emile Lafuma (Voiran, Iaere)·). Zohanl[ con-

*)Şase volunle, scoase Îal nwmai 850 exemp.; 
150 franoi. , -

•• 
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Tărat, di d. Goldr.ş e autorul articolului 
unglU'esc, in care se face apologia lui Ti
~a. Fac(,m această mărturisire, acum 
după un an de tlkere, siliţi de împrejură
ri şi împinşi de ruşine. Adevttrat, a:cest 
ufticol numai iIltransigent nu e cu accen
tele lui de sirenă ispitit.oare pentru fiul 
"sdJ'obitoruJui de naţionalităţi". Dar da
că-i vorba de l,inhansigenţă", atunci ce ma;. 
{~a.lea-valea, suntem eam la fel cu toţii, 
dragii mei. Iacă şi Goga, când a fost la. 
adică, a ştiufo ~iduce pe ungure,şte. Da. 
da suntp.Jll de-o pănură cu toţii ... 

Cam acesta ar fi să fie comentarul mut 
şi Împotriva lui ţin să. protei3tez eu cu toat~ 
hoiărâreJU. Mai bucuros suport epitetul de 
'JaIl'arhist" sau ,trădător" dacă vTeţi, dar 
ţin să se distingă că nu suntem din acela..) 
aluat. Cetitorii n'au dedit să cetească tot 
scri;ul meu de vre-o zece ani încoace şi 
.să-} puie la cfmtuf alături de exhibiţiunile 
acest.or domni, să cântărea:scă chiar im
portanţa acestui apel, alături de articolul 
dlui Goldiş. în care apologeiul lui 'riSZ<l. 

tstv,j·n varsă. lacrimi pentru dulce.a "ma
gyar haza" şi nu mai poate de dragul nuni
tăţii poJitic.c a rngariei", ~- şi să facă. bi
ltmţuI intransigenţei noastre. 

Bezultat.ul aoestei judecăţi să le de
termine părerea şi acost rezultat .să-l 00-

munice, dacă vor, şi tinerilor universitari 
din Budapesta, ca să-şi mai înmulţească 
iscllliturile ... Noţiunea adevărată a intran
sigenţei polit iee numai prin o asemenea 
3Jlaliză ar putea fi lămurită, restabilin· 
du-iose inţelesul real. ;\fie, spunând ade· 
\'rtfnl. nici nu-mi mai vine să, re chIm pe 
se-ama atitndini10r mele acest epitet. cât.ă 
vreme nobilii mei advi.~l\Sari vor să se chie
me ,intransigenţi". In perioada -<:Pita do 
confundare a valorilor eu mă mulţume-sc;. 
şÎ cu titlul de .. anarchist." sau "trădţ~tor" 
cum 'nI' striga d. _\.urel Popovici. Con şti
inţ.a că ne dposobim ('stI' t:el mai puternic 
illlpuloS care-mi ridir.tt mora.lul. 

RelatiiJe monarchiei noastre cu Italia. Cătri 
sfârşitul şedinţei de eri a oomerii, contele Khuen
II&derviiry, după o triigănare dene-o două sWp

tămÎmi, a răspuns în sUlr.şit la cun~uta inter
pelare ee i-a &dresat con1ele Apponyi în ches
tiunea de:miEiei baronului Conrad. Era de pre
văzut că. ră8punsuJ ae.t>3't va fj în t:oo.te plirţil~ 

sale eODgment cu răspunsul dat dăunăzi de con
tele Sti.irgkh î:n camera au;;tl'lac8. Sunt conven
ţionale aceate răspunsuri, pentru -că trebuie .sii 

satisfacă nrinciunei constituţionale litot stăpâni

toarc in ·viaţa celor două sate. De aceea era ne
{'(>-.sar c-a dedan.'liiile şefilor oolor două guvern" 
8ă ţinteaseă înainte de toate Întreg mult-puţinul 
adevăr cât a putut fi dcsooperit relativ laA cmli-
8e1e politice al(' demi<I'Îei fostului şef al statului 
major. Opinia publică nu va înceta însă să-şj 

faeă judecata şi mai departe urmărind raza 3.

ce~tui ad~"Văr. 

Contele Khuen-H6dervary a (k)c1al'a.t de alt
fel. că nu există partidul milita.r răsboinic pre-, , 
tins de zial'e, că derillsia n'a {08t cauzată de con
sideratii politice, ci numai de consideraţii pUl' 

militare, că factorii cari pot să influinţooe mersul 
şi ţintele ,politicei noo.tre externe &Unt exdusiv 
cei cu răS'pUIldere în faţa parlrunenelor (minis
trul de externe şi cei doi şefi de cabinet) şi În· 

sfârşit că politica externă a monarchiei are drept 
bază şi azi năzuinţa de Il păstra neschimbate 11-
cordurilo trilplicei. o aliant,ă sinceră şi trainicii 
cloci şi CU Italia. 

Răspunsu] co.ntelni Khuen-Hooervary a roul
ţumitşi ,pe contele Apponyi şi pe ceila.lţi şefi ai 
opozitiei. Da, căci partidele ungureşti Înregis
trează întotdeauna cu satisfacţ.ie orice SUc.cQB al 
contelui Aohrenthal, ministrul de exerne, pro
batul sprijinitDr al ru;pi:na.tiilor de :pl'evaleuţă îD 
rn .. nal'ehie ;ale eOlllpat.rioţilor no~tri. 

* 
Vacante parlamentare. Oa.mel·a deputatilor 

. ~e prC'găte-şte pentru vacanţe. Discuţia bugetului 
ministenuui de ,,"Uhe :p:robabil 00 va termina Î'D 

două şedinte. Şedinţla de Sâmbătă va. avl".a. deci, 
Ilwnai caracte·r formal. 

Cnmera se ..-a intruni numai la 10 Ianuarie. 
~entru 'it ('ont-inua discuţia b~otului ministere
lor de justiţie, fiml'llţc *i hvnvezimii. Către sfâr
~iţnl lui lanu4rie se vor întruni delagaţiile, aş~ 

în~ât discnţia refo1"welol' milit~r. DII .1 TI ~n
t(\a rolua iruainte de Martie. 

De timpul aeesta guvernul \'l'OR ~ă profil. 
j){'lItrll a Încheia un nou pact cu opoziţ,ia, 

Şedinţa Camerei. In' şedinţa de azi !l'a Totii. 
proiectul de îndemnitate şi i:n a tr{'ia citire. 

S'a ('ontinuat apoi Jisoeutia bug{'tuluÎ minis
terului de ('nlte, 

Scrisoare din Berlin. 
Poe~ia iernii. - Kaiserul Wilhelm. - Politică 
şi muncă. - Evreii din Berlin. - Succesul arti
stei CeHa Delavrancea .. - Gerhard Munthe. -
Trei aquarele ale pictorului. - Aviatia şi re· 
clama.- Glasuri cobitoa.re. - Cercul Românilor 

dia Berlin. 

Berlin. 18 Deeern"-l'ie 1911. 

CetR-s(' in .ziarele din tarii, ('ă aeoJo e zăpad.a 
aprOApe de un metru, Pe când în t,ară hoerii llH 
îneoput sezonul sportului de gi1nillt. iar mamele 
llpun bs.";::me cu }'eţi frllmor;.işi COSllZ(·ne lângă 
Roba f'..aldă, şi visutorii privind gt'amul inflorit 
de ger şi ascultfmd yjfurniţ.a şlH:riHoare, dege
tele incep a scanda, şi gindll! tain1<-~ so închoags. 
în verB, - pe asta vrroue la Berlin se cerne o 
ploaie d('.asă F.li ma:ru:nt~, iar og-linda ramurilo):' 
lueului Spree este păt.ată ('Il sufletul unui crimi
nal In \'iizduh o ,pâdă se mută leneşă, o b08nă 
'plutitoAl'e tooută din fumul miilor de co·şuri, car~ 
formează un codru in fruntaşa metropolă, A"em ~ 
zile frumoase. z.ile clare in ('ari tremură pe o clipă 
zâmbetul NU1did al prim~1.verii. 

hni faoo impresia că su.ntem in luna lui' Apri!. 
~i dacă n'a;!! vooea zilnic mormanele de fnmze 
veştcjite din eodrul "Ticrgart.en". enorma alee 
a &rlilmlui, ~i ramurile desfrunzite-, ee int.apii 
viizduhul de marmoră. paserile ·3J.l1uţit.c, aşi croo(' 
cii am mfmtuit iarna di,n anul ac,('sta. Pentru rolnl' 
ar fi o decepţie ",ă nu pot gusta pocz,ta iemei. 
să' mi eule fa~a pe f1{Jrilo de goam şi noaptea 
tiirziu ~il vi:i.cl luna enID trt'N~ maiesto8. dispretui
tOH1'{' ppst.f> infinita l'âmpie de n<>(luă ... Şi proba
hil ].a Berlin n'o să avem iall1~, vfmturile cald • 
ce 'vin din.'''pl'c E-st. ddărniec'ilc put.erea geru
lui şi a jf'rnei. ~i'mi ·p·:rrf' du. llE'SJ:HlS de rău ... 

* 
Kai:<eruJ W ilhPlm ('SI (> lIU domnitor fără ])a

l'e('he în bătrîna lloa"tl'ă E111'OpiL Hmtinut de joa 
de erC'Jinţa şi iubirf'll fanatic?! .a popornlui, iar 
de ei\tl'U inteloetnali. Zf'ifj(·at. Impăratul \,,'ilhc]m 

~Jru.e trumăciri tr.anscenlC.lenta:le pl'ivitoare la COlii I arătau a.proape 1OOtel'iali.caşte, ca şi Pj'th.ap:o.l'a.s I clic1'8a Zohal'ului trdmie recomao-ebtă cu 'deose
(~illCi e.arţi dela În.eoputuJ Bibliei, C\lm au f~t I purcedorea si. Duh din Tatăl şi F~ul în perfuct.a bire teologili>r noştrl dB ori eR ('onfesillne, cÎÎ{li 

poo.t:r.atc. de Ct.~i mai l~rni!Jaţi .1-.a~ini,. ad~n.at() In llui.t.a,te di:-ină ş.~. va ~ă z~d1 îllvă~nâ~t~:oo- ,.ailiituri de Biblie .1lU .mai este niei o carte ce i..,.,,'ar 
18(~1l9 prm l'oacw al XII-loa ŞI tJJpărlte 1ll textul I truc al Smagogel confIrma pe deplIn mvaţatu· p11Jl'ft aoomui pontl'U adâncinH'.a g'&ndirei şi îniil-
Bbra.iJc pentru îmtâiaş dată la M...'lIlt1.1la în 1559. rile l..cgii nOlll\>tre, (,.ee3 ce de altmintrelea ştiam (imea vl.:'derilor". (Molitor). Iar dos'prB noi, făp-

T • • v 11 i p] ia" d;n vorbele Mântuitorwui ţ),i din fii'. . 
. N~""'Oln ~Ot? ac;, să SC?-'ttem la l~'f'J'lIl(l. .Pf'l;tru AU . ~'.: i : in 'y'" Y car t~~.a AOlllcn~"d, .d('~preJelu1 uon tmntc':n zămlS-

(~etltorul pTl'JXlt. caLeYa dm a.ccle afmmaţ.IUlll e· ~t~ d~ eun>d acI' e "d(~' ţa ladovarată'l de hţl ITI dllPul Ş1 a!*unanal'ea DommllUl, despr.e 
. d .,' , ._ .. 1 d' . {'xwta ,m vrerrnea L'ea hlltal a uat numQ ee·. ' v f' . v ',.C' Y d 

wtencc, e OOl'l "ar Interesa mal mwt In t.'U:rlo- 1 . - d-1- 1 ? Oh . tieI .con.,,>tuuţnmea noa511'. a lZlca Ş1 sU!:ll{'ooaf;C.u, Pl,.~-
. d '11:< l' d f '1 fJge cr~'tlna ~ l1aŞteroa Ul J'l13t08. ca as +,n .~- al Y

' v tu! . , .. 7.Jta1R,e'l1me13te ~pl.(aexpicarea eee emOl~ ...• - ,.-<J . ~ ("---t ...... 1 fX_A._J· • pre pur""l'('IR DoasLlll moI' UŞI ra·!'-un('. ('1 In 
. .1 1 A b"_L_'" V·· ~o V'( ... ~',ett U1DOl ca .U.,~.nLLl:l, ....:au;uu~ oon Şi. ' '. .,_ d.1 .... 1 z· _.1· d 

~unt, mIu IDwt (ecat 1J.!·U/.l'ţll, pormte J;pre vraJI, d' h·. â:nkllll A v Ar ruJ' t d r 't cerurI, P1J1St.e1'IOase<w e"-lUŞlrI:J.W Narll:llU, - . c 
Bau bunăoari1 ul'miitoare1<l: .,Băga.ţi de l:l('IOOUă eă L esc IZ. p' re l'~~tr d La 00 dUJ

, t t·~':'!:. m}~ le v'Or primi învăţaţii moderni, pe atit de mat('
tot onvfuntuJ. l'ootit în graiul sfâ'nt C!"te aU2lît de A e.geay ş~ 1'OOt·OC~rb. e, .1 eparte he a- de r=~lJ:.[n!_. I irialişti pe dt de .,primari" sunt teologii nOS't.ri. 

·1 " '1 x l"n.d l' v.. .'l.ţla ca ne putem nllra (le ce, au con llroI'6ll. pw;- ·b . l' . t"'· t Y t" ţ 1 putcn e (~on\ştl cart se SJ Oi'IC Sa- 1 ep mf'aBCn t v .~ . b· . A Xttnţ" - al' contJ'l lli .a o mlnUlla ,u SlllCl.Za a Ş 1111 e .)I', 

(I(1ol ,., ) . v ,1 . v measca a 9Cet!"V~ l'a InI lnVilIl'" 1 nu 8 au conver- A v :1_ -' , b' . 
• j 15 • sau lB.raş , e aJungea să root~a ou- t' t t . J' dan'· 1 .. . ' tQn 1 Il ccrootar l:ill curol'a mw t.oa,8aU m [11 1ll e Z1S SIl-

vint,o pentru ca. lucrurile 'să ee flăyâr~fl6Căn, de 1, otW' 1 Ito~~n:n;m, ~ ne ~= ~::Vl'r fJetuJ O'lIleneI9C, cu toate Însuşirile şi pllt.erilo lui 
lul.Qe H.abbi Hiva doou.oo că "totuJ. etă în puterea ea. pu; . ];0ar~ EU:' nu ,00:1'1 ~PJţtn ~a aUVI"a-n.atul·:.le, !li~ar reclilJlăta locul de frunte. 
'Cuvâlltuilui", pr~um şi lum-ca s'a zăanislit prin cu- dn~ll:udt~:reaym :or x ,"'re1 8ml~1~/ .~~U ~,n: 'f. 
vânt:uJ lui Dumnezeu cum ne spune destul de Iă_IlJ, Ulm ca VQ !n~tftl J?€ ~u ... Cl'-";' .... m ln_Crtx.lllll'" ~i atllndi21iciul1ii. chimiştii mat.ematieil, 

't & tuJ se E· h 1" 1 . T <ltrarmOŞ08-scă ŞI 1111 cm~t1rOO ce-o datorun celor doctorii, a...qt,ronomii, se vor face cu adevărat stă-
murI 1Il0ClpU . . vag e 11 Ul 0&11. sfinfu. Şi nu nUDlai cr('J(:lincioşii, dlll' mai CW'înd pâni pe mijloacele de care displL'lle amorit.ul şo]o-

De 'fllIuămmoolo direct legate de observa-ile ebar coi cu spiritul ştientifi.c vor gliisi in ca.rlea monar dda sate, ea:ri nu sllnt altceva decât i'rtrÎn.o,a 
tt'goi mozui('-O, n'avem să mai ţinem eeama. Dar străZ/I,(;'i'/'ci înţelesuJ !itdQvăra.t fj'looof.ic aU cuvin- legătură dintre lUJl1ea cca .(le jos şi coo de sus, 
J)(lIltru noi creştinii, ooos,ebita Înoomnăt.ate a aoo- kJ.ol' dirn cărţile m05aÎioo, cari nu conţin de loc perf'8Cta oglindire a lumei de sus în eea de jos, 
stei eă:rţj constă in dovada că E-neii adevărat Iu- naivită:ţile pe cal'li le cetim in tra!duoorile noast~ ('{'OO e~ Solomon î:mpărat.Uil 1'l1semna prin sirnbo, 
'minaţi ştiau dintru început doglJoa sf Treimi, ale Bibliei. Din ac.est punct 00 vedere cetirea., stu- Iul celor două rtiunghiuri încrudşate, 

Retay şi Benedek 
intreprindere industrială de irtl biseri~ 
cească. sculptAre de amvoane, altare şi 
statui, - aurire ,i decOrare de biserici. 

Budapest, IV" V iezi-ufca 59. (sajât hâz). 

• 

rn atelierul nostru se execută: altare, amvoane, presbi
terii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 
la împodobirea bi!trlciJor. - Odăjdii, prapore, potire, 
candelabre, sfeşnice, etc. etc. - Altare vechi se auresc 
şi se renovea.zl. - Liferează statui sfinte, icoane, 
cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
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• ei C!ondw·('. ţ~lnl ('U nillhmi aliuL La,; 61 llH'1 1111 

dtlnmitor n\l "tiI' :oÎl ~at iSt'~lt'ii tnule ('lnst'll' <'I<wiah, 
('a şi {'umitltt'!t' \\' ilht'llll, P(' IlU b:liat ni lui il 
di u{'{\nÎe In l'utnl'(' fnHl', ori în fnht'iL'il, infltnh'k 
tuun{'(~t(' ~lli\t\l1"i dt ' jll'"lctar, ImJll\l'I11ul iţ<i ('{'I'. 

j'f,t,('ll1.ă f('('.im'l1l, :;li (,llud nl'p~111 nu batL' hiJ,lO In 
uil·ovlllil. t:lbl1 Îa hm'(n;td, ~i EI in,~u;\i îi uratl!, 
faul"1l1 7.iillll1t'~t(" l>lasji dt' mijllll' ridt' ~:lti~fih.'utii. 
ţli-o ltune Înt.rt'agÎi e~11' id,l!atrn Impiir~ltului, 

ln ,politit'il { Uln_~ul Kui.~t'rlll\lj rÎl!'\llllu L'II o 
tromp('til, ru .. :tntul lui l\"tt· 11lItl\ritnl', 1-\'(>,;t11 1 lui 
f\!<t.e lt·~(" "(,,"'('.11 lui ,;p dt's,'ure" ful/{{'riH'llll'(' e.Hl· 

trIL lll'tr('bnipilnr. ('uri ilUhrik~ti in lllan(.:lllll per· 
fidit'j YtH' ~3. y,dl'ull{'in., h'l11t'liile ~t:1tului, ~T)(,l'. 
{'il iubiţii l't'tÎtnri ni :l('t~t\1i 7.in1' îşi '-\11' udlle\' 
luoint(> tit' di:-:\'11l'~Hl lui Willwlm, ('l' l-a tinut din 
bl~l('{mul pahtulli itnpt'l'iRI, tUll11lltlll11i IH1eiHli~t, 
00 :'lE' ad Ull n,o;(' "ii dt'11101h<tl't'ZC ilHI llnii trt'l'uti. 

{~n ('\1vânt nu <!\ 'H Ilm:il \'.111 tl':1 E :1i~r111ni, 111111· 

tim('lJ\ iurou}eutil, a ~1."t'1l1!t:d pinn;:i! pimii Î.ll "f:ir· 
~it, ~i jl(l urtun tal'\l'lmlt:'t rk vrajit ('1lYiintul inţt·, 
I{'pl, ,,'Il În\!prî •. ştint apl!\'l1t!imd pp lmplnlHnl lor 
iubit. I~nnu de H~imir.:ltî(· e tuetit'/\ Jmpilratultv 
dp Il MtiRfn~'{' prp!f>u\ii1(' stiit d.· multiplt' şi "uh 
tile ale dn.~i innltt'. Fi bint· ,'(, fai'{' K:\i~cl'ul 
in ('~uml :wf'"tild &'rip () rlriLm:~ ori plll1t' ."fl ~' 
~rifl~ Nu 11A privH,;,k, nrltlllR Kni"'t'I'nlui farii 11 

mai tfe,t't> Pl'i11 Mhii \,()l11iteh'j,)ţ 0(' ICI·ttll'il {'·~l a 
nnni 11l1lritor {II' rin.L 1'\(' n'pr.:'zinlÂ la tt'Htrul 
Purt:ii, firt'ştt> in ('('N'ul j'{'stl'în:-: nI elitf\i eu ~ll",t 
fin, !lubtil, şi Pl'i\·t'p~\t<H· in Ill,ti .... Lnlllt'R- l'iUlHinc
frapată, aplall:"t'l~' ;\(\ ridi<'11 fN'ndic{' ~"nl!hliu ('li' 

polo. canddabr\,k rk ;lUI' şi se int'hinll cu t'lţii 
fmpllrntului POl't. F<'ri('i( )lt)p'-'r, fm,i\,iti% ţarii, îl" 
rie-it ImpArat, t~.,.ttl \·d ('e şti(\ l'lll eimf'ntC'1.t' inbirl' 
intre i"Ol'01' şi rf'g"<', ,'11}, ~i Kl\i~<'1"111 W iHwllll. Şi 
.1a<,ă (>u tlmpul ('lll't'll(el(> J'l'pllhli .. 'anf' vor rupan(> 
toatfl ('oroanf'lt' impArâl~ti din Europ:l, sllnt dt' 
ft'r!uă Mtl\'in~{'1'(', cii l1(·rmnnia va fi \'('~ din ur
mă ('are o va rupe \'\1 dina,;tit·i ... mul, bin(\înte]('$ 
Oll.tun\~i. ('tmd \,1'('-nn imp~\rat-pii.llUşii ,a Rta f1'(' 

tr-onul ţllrii, JID 1\ai~(>f fu.lul t'arc "8 abuza. li)'} 

,-.a tiif"pn'ţui iuhin'~ P,{)p-orubli ~rman, 
• 

Politit'j) şi munc~ slInt dona ch{'..~tii cu e..:u-i 
la Tl(li, nn e in ('lIrpnt ori {'.arC' ('('tit,.)r dt' ,;inrc: 
la noi in Trllhl'ilnwia nu ""(' fat'(\ flt'h-""'\ia inu'c 
a('~t,(' dOllă t'ht.',~lii, ot'altmintf'l'i diamt"tral 0lnl~, 
J.1l oomti politÎ,,-'i ~i mmw;\ (\.~te un l',mtral't, Aici 
M" lmm{'("Şt(' foartl' mult, ~i pe urmă se fa{,'e şi 
polit.ieă. firf,~tf' rit' \'('i <'mnpNt'l1 ti, nn ,'41 18. I\oi 
Ull ranh,!it de tlpoar:lf da '«i1'('('(,ii ~i lPt,tii, parti
rluhIi nati(\naL Ai\'1 mI ~ t"-.1,'rifi\'R lmmea pNltrn 
rol it,i<,a, ,li,'; ndy\w:lhll nu 'ş.i nf',l<lij{-az9 l'lrolll 
pentru <'Il ~i'i }'(lată hllZ1Ui in ~aloancle ~)ml)0s!<e 
1I1t" {'utnrni p.utid t'a ~("("l'f't_'1T, ori ca -rlil'f'ewr 0(' 
7.ia.1, mun <i(' 'Pilaă ~f' f!l('(' la noi in Tl-~Ul~il\"Jlnia, 
T,a noi l1<11iti\'1l t'.,4t(' un ll1fllltîpC'! al umli (I"\'t<1r, 
al unui mal"(> proprit"Mr şi în fill(> II mI ~tin ('â nli 
inţ"olor :w,Yo('at. Iar t,)ti L't'i:ll.:l.lti N\meni de IDUll

('i. f'un t, lua ti el N'Ţlt ea n tit:l t i n('.g" 1ij(,~l hil,"'. :\ 111lt l' 
8ll): i'l1lte.a ~a in'dqam 11<)i, nn pOŢlt)r ~a dt' f~119r. 
in Js~ im'8, o('la Xemţ.i. 

~~amtlI1 ţinf> 1'-il'şi dC"prindă hilisml C11 111l11lt'll 

il dă o ID('ŞeTlc buna, ii a~i.C'lnă p~neB, l:llh)i fiO<'{' 
8d'\"'(\l~.at Si:' ('N'de in <lI'<'1't a'~i lustru:l hiiilltul în 
prin<,ipiil~ saJe p'111it.i('('. lhându'l Unl1:1ţ' - dn1~ii 
moart('! in l~tuJ ('e 1...a RYllt, llea\and dT~Ţlt 
., ... NMihw 11n sIt patriUl()niu dO<'ât 'Pr~j1Hhrill(' 
r('t.rngranE' ("sri tN"U(>1>!, pcorpetltaff', Bi\ rUpf'lU 
dN'Î ('u rutina trf"X'utului, ~8 îm-ăt~nl d!'l/l alt(' 
neamuri, t'oft ne> deflrinn('lU ~ m1\l\('l. ~i SR f:h'em 
mai pl1ţăni\ gÎll/i:gi~ ... 

'" 
&> pri~,)l\('s(, F>o'1'f' ii în BNlillf X',~,m l'ut{\!\ 

afirma, )lai llmlt (\ disprf'ţuit (>le!Hentnl :H'(>~1:l, 
eu un di~Ţlr('\ 8U"Nlin. ~nut pl'l'l'lti eu un ,.,'ll'e3Sm 

lIr.i1.Ăt".r, d(' (,IU'(' 111111H11 n~~amtul (> ('sŢlahil. Ai 
l'11f'11M.l 1'8 fii ""'I'(>U? ~ il iUi'f'llmi nimic în ner
lin, Şi de ('(' O:LN' ~\lllt tli~~.'.-.nşid('I'tlţi E'~\'1'(>ii? 

Enl,qma t-lE' d~l(>a~ii u~r, X<'luntnl l'a lin ~lIhlim 
psih,nl(l~ din flr('\8 lnj, Il 1)1)ş;(\r\'"at, din >1'E'cnw 
di. elemf'ntul f>'l'f'.U, in ~iet.at(>a lM ('li lraditii 
f~Jl('ctal<' {"li ~fiutţ'ui(', e11 morannl al('~, eu t'o;l

r~t.('r {f'nn, eY~"ll nu llOlltt> fi d('\'.ât un t'lt'n1t"ut 
rli!ltnl~Ator, 

Faptul ('Q in ,'ia\a litt~l'n8, itrti~ti<'Î'1 ~i ştlinti· 
fi('ă, li-.'1{, faN' intrare şi mlumit.()J' ialt'm.(' d(' 
n~anl cvrf'U, nu nr- mira, ac~tla $!-unt în,~â <'orbi 
:\lhi. f'(' <,ari cl1lturn 1·.'1 ely"dflt, (,llrăţ.inon-lf' slln
A'f'.1e ŞIt'mit. D~i.,,:q1mt razuri in vlată, Oc...aIi ni' 
dt'.m(ln~trf'uă de!"hl1 de t>l,)(,"t'nt, ti)<,'mai {·~'lltrll.
ru!. At'a face (}t'rJnania cu 8\'roll, 

'" 

"TRIB UN A'f 
• 

81 r:tilliil.1tt'lI, nll'ÎI sa. c-xllgt'rnz ~JirlH, ('Il cu· 
11<1I1~H' mui bi1\(' II(' ,.rl\tioIL~1I arti"til Ci'lIn !I('lu
nant'(~l, fii('u dlui mini.'<trll IIClunI U,'l:wrall(,l'H, 
H1Hn'lt~ lh'''ll'l1 "cl'iih.r, d"{'Îlt H.HllÎlnii din T1'lHl' 
"il,,:\nill, ~lai hint' ~ti(> 1'\'0 npl'f'ci('ze ehinl' şi de· 
l'Îlt I{llllltlllii din lHrii. ('a ~ă inţelPgi ",i l"ă ~uşti 
"11 th'lil' arta ~ublil;\ ~l talL·nt.ntpi IlOllStr<' IIrti:-:t(" 
" ne-voit.' ~â ai Il \'lL1tllI'ÎI llHUilt':Lhi, şi cum In noi 
pot i Iltunăl'lI 111,' (k~t'lt' l'lI (ep-oriu al'CII:"! n dt' in
!<,!t'du:di, "il nu ll{' vril\dă mirarea că "impatit'll 
l \']]11 ll ... l:l\'l':l11t'C'lI, nu p Întt'1t'u,;iÎ tW dpplin, (1·on' 
t'mt.nJ dllt zilclf' tl'{,,'ut(, iu K,mwI'to:'H..'11 d('l' lInch
:-:dl\dt'. ;\ U\"Ilt \'ul'i.at(' pune-te, S'a distins 1n U-dur 
,lt' Bl'l'lh"H'H, in '\'lIlnll (8dnl111Unn) şi in O-moll 
(:'i'H'lIt·~aL'll,;L 1.:1urii Sl'(,Naţ~i dt· t'i'drli domni
!;"'lIl'a Cp!Ju 1 ~,ln\'l';l1w(,I\, HUlt i(li laurii noştri ni 
neamului înt rl'~. I lin prilejul coui'(>l'hLlui toat(' 
ziurell' de l'pura, ,\'au exprimat m4,"lllitor, iar ul· 
1t'ri')1" l't'YÎl'tP {';\ .. ~iJrnlllt' fiir dit"[ul'ikali,:,ehe 
\\,pl(' ţOi "Allgeuwine ~luHik Zeitun~", i·au n>cu· 
n"".'111 lalt'ntul. ur-indu·i lWlli i(li lWUj "lH'I'('Sf' ... 

II; 

I il'rhaHI ~i 1111tht', l'it,tol'ul nonl'~ill.n de mare 
1 li kllt, t'X'plIlW in pinat'ott'l'a lllll~cului de tll'tf' din 
l\l'î"til\nill m.al 111 lllt t' pÎlllZC, unde din e-It' 1(' 
1'{'pr,>dlH~(, ~i rt'wi~tn ~ord Laud diu nerli1L 1lttn
thf' s\~ in><piri\ mai Uluit di.n ,'inţ\l dt'la prii, aran:
,.ri din hlJllPa innltil, şi ·are o pa.-;Îllnc (le :1 n;în
,'ia \n l .. îl17.t~h' E-nlf' 11I11H':1 fnll\lOll."ii :1 bn"nwhw 
ll'll'\·t'glt'l1e, 

AqUH1't,h, din l'h(,~tit', ('u Soubi!'Cl din mit<ljo
gi(', hH'I':lh' in ~!il hizamin, adu" foarte mult, eu 
p:Î n7,{'!p din t>:l."mdt' non!"t rt' 1'1"tatt' de rl'.IHNU· 

t nI lW:-tl'll nit,tor bi7.:mtini91 Ha ItJl;u;ar. Aeuar('· 
In! "Tu t)'('lJ1l{, ~n plf'l'i la n')l'li la Trollhf'im. ca 
fN<'li 111f'I., :<ii-i' ""'l1tt'l1P,'1~'â ~uff'1"i11t[L:' f' un 
~f'-gt~ l'U barba lungrl, patriRrhală, ~t.âlHi in un t.Nn 
inflorit. Îlh'Onjnrnt Ot' dh'anul lui, ek iOft'tni('ii 
illlhiitrin1ti in inţdcŢl\'iunf'. 1n fatu rl'g,'lui ~tli un 
crainiC', l'RN' t' ~nta t'il plN'(' 1.'1 j"'.Jl"unt'a înrpărlttu· 
lui, ,'n "li adud leat'ul ahnntnr nt' dllrere, f'('ntru 
fntn dt.' impărat, (\9l'{' zi dp l.j ~ tnp('Şt(' după 
\'rf'-Hlt t'rai minuns.t opln Xord. O aSe1.niinare 
frmno:l:,ii ,'l! mult(' Jin ha..---ml'l(> noafltrf'. 

1 n :wuafe)ul \11] TI·lpn, "F aţll dt' masă Naplinlt 
d(' "jmJr\~ şi '\'t~rmii jUt'ou pc ma;lu ", .. (' o ruMii lun
g"Îi lIÎ11~il l'nrf' ard foşni<'e {"TI 111uh(' bra.ţe. ia.r 
pe fa(.a aIhu de mlliOă pILt.'lt:l eu f'lÎnftf'. îşi intind 
"Nlllii eapetC'l(> lor ht"'mc~itf', murdarQ, Cine ~ti(', 
Ţh)atp ,'r:1lnicnl pl{'('at la ~or-ti n'a mai ~it • fat.a 
Împal'lltnJui, tortnrată d(' dtîr ~i-ll ~fâr~it. ,iat.a. ~i 
Il"l ~imPtf' şi ,Nmii !It> maj "M din t.l'Upu1 ei de 
<'nil ... 

E frUU1Ol\;\8, e duiol\~ă, l' trB~i<,! 'Ţl<I,,~.!<t~.a Il

('(,H~ta. A<'l1nN'lnl • .1ntrart's in Bilanţ." ~i .. R('~('l(' 
~iltnrch R('i~(' in l('ruMlim", ot> IlI..5Mll('nNl tu· 
np·!ll'R Pt'nf'lu 1 \lllui art.l~t inam(lr:tt tip po\"zi .... llli!'-
tH'l~m şi hnta~nHl~'(\rit" mitol'1,trl('a-bizantina. In 
111111(':1 arti~!Îdt, c1t' pictura, in h!TIw:\ noa:ttra 11\0· 

df'1'l1il nnd!' ni-~i' im hit" :<11 ~{'d('>m pimtri c1t" bl\· 
nnli fl:1l1l::11Zi, rlt' {'.olpMt ('I~i df' ziart', de rl1'-i
<,h('1'; ,1' ;)11 h''I'ilrd, - aqml.l'f'!('le Tllrt(lmhri ~hln· 
1 h.', f· " :d(','i'! r:ltn N>" ... h ti", (> (\ Ţ>rimt'ni~, ~ntnJ 
~,tfk,t"l(' actm;rfltoRrt> O" :uts ,,9"l1atMsiL. 

In ~t'lilt~ fnlllll)l!:'o(,. n\l aral't'\wi 1"0\.j "il :ciif(\Şt,i 
c1e;l~llNa BNlinnlui llh)ll;.trii, ,-ari in raQimruri 
nrnn.:;1 llifo'it:, ~lln;ini. '.r(" J;. rl'O"it', l';l!lHf>e:'mil 

norii cit"' fmn ~i pâda (~ ItPIt.'-ă MUlwa or~u1ui: 
!"!TIt lllon,whn{'lt' rutll.rf'i firm(", (',u{" Î!'-l faN" ft"· 
<'la.mli in ffllnl th'eSM. )lmK'ţ'lh.llUl H' lumill~.'lza 
~ ~i ant.â firma .. \\ Ntb~"'im '" altădatl .. Ş.t~)U
't\,t'.1'k". LtUllOO ~rlin('-zîi, I!'oE'rio:'\"ă din fire~l ('1, 
tr~ impru:ibilă fără ~ă-i deP nici (l at€lllti;f't T'f' 
~{'mnt' ~:il ~1idlş.it lumi'.f\ şi d~, ~ n;()U~l inwmtie. 
Dupa ayiat.ie., ('1ne ştJP, ('(' "a mai in,enl-a ,iit~)rul. 
l'a &i 8<.''c.ată 'Pf'-(\ eli,.:!. lnmt'~ a,>~M.a din fil,g-a~ul 
<'i. l'A &'[lt.i Jnl'~ "âte,a d iŢle in~i t:'S ~_~dil in 
{'nmin1t'11itt ('IlT(\ îi f.at."t' atM-Il ('ill"lt~ şi-i şade atât 
le bine ... 

'" 
Pe blJe'l'lIMlll PO!IhllllUf>r. mai liniştiti $i mal 

f:l~i11Iitoa!r(' mi-<s 'a p:uut {'.a.reneatUi .. Au ... t.riA". 
:\i('i imi ia1. I:l1:ni(' ş,al't1l1 mt"11 dinn. la ora obiş
nuită. 111 un~ din l.i1t'h.' t~llt~ (l zi ~~,morlt~ 
Of' h)ltmnă, a.m l'1'l1unt:at 1~ -plimhare, şi am ~t.at 
la \'.afelloo mai mult \~ de obirei, Privind picurii 
~rt'i ('(, se 'Prdil1~au pe g'oom, o~alA 1lU gbş. 
\, •• hitor imi lzhoşte UN'o.'JH\ll. lID .r1ru- de nn.l!"11r in
,~Ţ\ll.·'''1' ~ă hiimi'lillfl<'.l\ in limbajul 1trpadian: ~I'a.m 
inlo.l't~at de lniŢliiţi1ul aN\..:::t.a d(> 'lll~\lr, şi in fint> 
anl af1aj" ('8 \ln~arii din Rt,">rlin t.x-mai la \'âfe-
ne.qua a~~ i~i t,lD adunările l(lr. adi ..... AU 'dJm' 
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un l~'l'C "BtW!illli Il\ag-~·l\l' og,w'siilet", Cllro ţill~ 
!Hhmihi În fi(x,'t, snptAl1liÎI1ÎÎ în una din 8l1.1ele ca
f{'IWll'i. p(' urmu intmdă {,~1f~no:Hla, tullnui!1d 

~ltm(>,,,fpl'll lini~titu \'U :HX't'lllt.·lf> 101' dj,~mantc, l-aUl 
iluzit mai de mult.\' ori fă"':lnd politid şi insultând 
pe nlLth i i din Tl'Illl.:-"ilY!lll iJl. 

('utii \TPl1H' ellg"lIl'ii î"i tiu tie "fiintli dab.)< 
l'into ,,1, 11ll'~i uit.L' limba şi convin ~i dÎ8cută eu 
l'ntu~i:1.~m dift',itc t'h{\.'ltii l'oemlle, de ft<'fl.'lă, ce 
fat' oare ROIllÎ\llii l'Itabiliti Il! Bel'lin~ Ştiam, d~ 
~t1Ud('nţii au .. ('{'rt'ul .-.tUd(,11ţilor fomâni", că mal 
existi'i, 11U pot l'ă ştiu, du'i liU dă lli{,l un semn d~ 
viută, Iar d(\.''Iprc t'('ilalţi români. n<)tabilităt.i ~i 
O1l1ll('11Î <'u situat.ii, sunt în poziÎÎc df' a SPUJlt!' 

adcvi\rul eli t riie$(' un cel mai d .. te-!\(1.'tbil sapun
tism, rild.l Uug-urilM din BCl'liu, n'ar fi l'~ s'o 
imiw7.(' şi R<)1lJânii be1'linezi, mai alt'S elind t!)\ 
la (,~'lJent'~ul\ lOt,('-a:>ta îşi uu IO('ttl de înttillliro, şi 
i~i tin Ildunâ,ile şi ('('<l'(~ul it~lli-enilor, al franc.flZilm 
~i. al ~puniolilor, Cll'TIl În,.21 , rmnâmll (\!,te impMi
bll, ,'llll1 f' 111 al şi ooparatisti'<' ~i aristocrat., na 
vlne- a crode, <'il: nici R'11l111nii din &l'lin nu 
vor flH'e () 01hi l'ahilll excepţie dt'b l'(',g"u]a aceast411 

generala... :4. Muio1'-

Cursuri pentru analfabeţi. 
.'\,.oci;qiUlH'1l din Sibiiu 3 a-dr('sat de"pl!irt~. 

minl .. 1l)1' 1l1'mlHnaron rirl'ulllrii: 

[JOlllltlll(: Vindol" 

\' l"<'1nil(' in ell)'i irîiim lle impun o llpropi(,l'fI 
."illt't'ru dt, P')POl', ell p:iiu(hll ('1lrat dt' a'} :m1ll1~. 
<'li t mai ('lll'ind din Întun('r(\('ul n(\~tiintei şi 11'1 
ridi!'a în rînd1l1 neumurilor cult(', ('O:bt:(I de llW

nin'a lor în lume, Yiit()rul poporului' nO'8ru nu. 
111i11 atun<'i 'l'll fi a..:::igllrat, {'Îlnd el va fi stiip;în p(> 
Il ,pIl1t'rllieă tultUl':l naţinnr.:i'i, <'lU'e ii "Il putell 
illk~ui luptn pf'ntru viatii. alături de ('(']clalte 
popoare. Şi se i;lie t'ii conditia primă a ori ('Îir('i 
t'ulturi (' cunoştinţa d(' {'arte, fără de ",are- astăzi. 
un p<lpor nu'~i mai Ţ){llltP illdl'\lma S1.oari.f\S pt' ca
rări m:i.ibu!l(', Scii.dcf('a t'(,·1l mai maro a ŢKYpor1tlui 
no"trn (> hwmni lip, .. a ('unoţ;till\ii de ('art(', Ou du-
1'(>1'(> trebuie să " ~plUl('m ell dintre tO&tc uealnu
rilc tiirii 11<\n,,1'(' ll1111111i Hlltpnii ne. Întrt'C în aual
faheli. T'):1t(' ('f'l('lalt-e gunt inn.im('-~\ nOll$tră, erI" 
dpll\ ('u Il sosit timpul. ('[Ind tot~i ('Ilrturllrii trebuie 
sâ n(' aşternem l'l(' nltillCa i'('rii)Mă ptmtMl a mân
tui POP,)ruJ nostMl dt'- a('t'Mtii nl~illr a n~tiint-E'i: 
dt' aet'l!~tă robie It inhml'rl'(,u lui. ('oei imÎll'7.ieros 
(,ldturali'i It tărănimli (' (1 primejdiC" n1art' pontru 
m!'ft'Şi exi;ltonra nationalA a poponl11l1 nostru, 

In anii din urmă in (,lldJ'('l~ .. A~('iJltiunii'· 
~'au tinut nloSi multe. cUn'uri de anlllfllbcţi. rari: 
ca înt"f'plll, au dat r('.rultat(' destul de mu1ţâmi
tOQrt>, Dar j:\'r€'utăţilE' 1n(,"1"u1u1ui ~u facut pe 
mllJ\i ('9.rhuari şa remnlir- la ('{)ntinuare.a a('~rt(li 
rur:,uri ţl()Tnite rll mulTă inmflE'til'(', :a~a că in 
iarna 11'E"\'ută, (hrrlî inJ,~rmatii]e N:' le aw~m. ~·.u 
in""tnlit 811alfs b('ţ.i il hi3 în 23 dt' eOlllunt!', din ct'le 
T't"'St~ 3000 C'Btt' ay~m, 

.. A"oC'iliiiune8." îşi tin\" deci, de d-atorintă a 
jndeJ1Ula din nou toate o('..-;-p?irtamintele sale să 
rf']t"<' aranjarea ('uri'milt1r dt' 3nalfabe~i in (':tlJ"5ul 
3,",<,.:"1 ei ierni ş.i l'a ~"făru(> pt' lsug:s domnii lIrN\ti 
şi inyinărori dela ~at€ sÎi mI Sf' ~rit> at>- ,ereutltile 
<'(' le intimpină l"biar şi din partt'.a ~ăt~nilor, ('i 
i'R le ţină la inceput C'U asC'Uhăîori putini. pe I.".ari
$il'~i df>e llilint8 a-i iuyst.a hin:t> :<('ri~ul şi eetitui, 
('Il !Os fi{' l'iloli yi(' 1'l(\11tn1 ('t"ilalri ",i'it.t>.ru indarăt
nici ~i Df'pri'l't'i!uţi, 

l'u mijl,;;:, f'-'llrte hun ~'\('ntru a tN'El între ţ.ă.
J'S.nii n~tiHt(\ri dt' Nntf> inter('l:-l\ll fată de ~ri.<>. 6' 
<'Nit !'lmt ~"i:Morile 1'11111nr31(>, e.ari ~e pDt aranjlJ 
IÎllminPt'a şi în ş,?lrhăhîrÎ, La Il('oste şt:'zăt<lri. p$ 

liill!tll lC\".t11ra din ltUl0rii n(i~1r-i mai Of' N'-SIllÎj 

f:h'll1ă de rătră .bmnii pl'Nlli, inya\,H.tOii ~au alt! 
dutur.ari, S:1 {'c1eaş{'a ţ.i dte un tăra.n mai Ţlrice
put, iar ti![lC'f(~h11 ~ă dt""('lame şi să Nl.nte diferit. 
J'<X'.z.ii ~i <,âllt~hi, 

Cu ()('~~i8 a(~t'Or ~,7.ltt.ori. c-artura.rii sit erpii
\'f' ţaTanil'1r l'(\'<;tlll :\ """,ia ti unii , să-i îndr·mne si 
~ in~.cri(' lllE'lnhrl :ajlltiit<:·ri, arăt:jndu-le bro.şu
rilc ('(' 1(' prim{'~~ in :,wbimhul ta.'i:ei d(> :! ('~)r, şi ('l('
tilldu-le pArti din ltl'(>5\te bro~llrj, Tot la a~t __ 
~·dt'l.ri ~ă !"e stanw Şl 'JX"11tl'l1 infiinţarea agCn1U

rilt)r A"o'eia1i1mu. 
re hîngă a('cş.tt' ~M'.ăt(\}'i. domnii in,ătAi-ori 

~ă fatc'fl in fiN'are Dumine,:'ă deprind.-'ri d(l seri" 
Şl ~it ('\1 rinecrenll itc'Şit oe rurind din şcoală· 

\ , 

t. 
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IA ..a('~t(' J('prinnNÎ ~lî fi(' :1dmi~j tli anaHaheţii 
Imn t rn Il It, tr('zi d1""aţ'nstea f;ql-\ de eartt'. 

l\mtru fi rit"plăti intl'u ('Iitxa lJllHl('a l'ity:!r~ită: 
UI:fmitt·tu] (~'ntral a (l!'f'is tlii Îllw<,rtt. 10 ~}:'(,lIIi; 
do (·Îlt.., ~)O ('III". intr!' Il('('i pn'oti şi înnltători. t>..lri 
jlÎlnii la 1 Maiu lH12 yor dnw·di )liirl diroctiul1il!' 
~PI.~pllrtiimint{'lor. {'il. fi'll in;;truit in ~('ri.'l ş1 ('dit 

luai lll\llti analfabpti în ('ur~lll Îprnii Hl11!12. Pc 
lii'l1f!jl Iwc~te premii, d('!o\p:lrtnmintple de ;ji~ur '\'or 
Illai i.mparti şi altek, fie din a'H'rt'8. lor fie diD 
d<)ll,aţiunjl{' hi'mt'ilor şi partÎeularilor. 

('o{)mitt,t.ul central al Asociatiunii IX'ntru a ÎD

lf'~li tin(']"{'a uC'OI'tor <'1lNuri a d€'<.'1.'l flii VUllă 19-
.JÎtlpoziţja dpspărţiiIninto]{)r {l,b('('{'(1a.rul pentru a
"aJf.;lbpti 11l'('rat {le I. ll<.)ta. r~~ărtămint('le, cari 
'A1·a.njează cur~mri TWntru analfal)t'ti, ~llnt inyitllt.P 

.. deci :;:~ înainteze C'omitC'tului ('{>ntra] o cerere, 8-

.-iitlÎ.nd d<' eate eX{'1l1ŢlIHre din Ahp('edar :au lipsii 
] h,spă n:lJllrntde vor înainta a(,f'n.~tă {'('rere numai 
ditpikc Hlr fi primit rapoart.e dda preotii ei 
illvătMmii Jin eomunele de pe tNltonll lor, câti 
ft!,o\('llltătol"i runt În fil'l'are curs, TrC'huie deci llii 
.. ihă grijă ("..fi. aht.'c·edarde să nu ~ ri~i)X'a:«'ă. făril 
niei un folos, 

Atra,l!pm atentjunf'a tuturor dlr<'MorilDr do 
dospărtămint<" a Dr<,ot~lor şi mvAt{ltorilor ci) 

emI"surilt, <'1<> analfab!'t·i nu ŢKlt fi oprite (}{' or,l!a
Ilple admini~tI"atiy(' ale f'tatllllli. fiin<lC'ă, eonfol"ID 
şt;lt'lltdor, A;:{)('Îatiunea e indrcptăţitii a ara.nj9 
a_nlDca C'Ul'i'turi, ('.ari tint.('~ promovarpa culturii 
Ilu!I$ tI'('. 

F:w('m d('C'i încă odatll un afl('l C'ăldu1'O.oOI ('ătră 
t,op dir{\('torÎi d~părtă.mintd·or -~~)('iatil.lnii şi 
<ettTr:t toti l'Î'trtrllrnrii n(l~tri ",ă tină in ('llr~\ll a('('
Brei ierni ('111"1'l11"i MI aTh3]fal)(>ţii, (':1('i numai {'u 
ajutDrlll aep~tora put<,m înll~~ni -p3.tnm<krE'a cul
t·llrii în ma.,,-{'l{' larg-i alp ŢlOŢlOrnhli nostru. 

~ i b j i 11, 10 D('('('uwre Hl1l. 

Andrei Bârseao1l. Oei. C. TăsIăuanu. 
prt'şpdintl'. ~('{'rNar. 

Scrisoare din Braşoy. 
Şezătarile "Asodaţiunef" - Ce zice .,Brass6i 
Lapok·'. - .. Gazeta" gIăsa~e. - Pregătiri. -

Un caz interesan~ dar trist. 

Frumo~ul în~'CŢlut ('u care s'an inaugu!'at şe
,JiJorile .. A<:'IlX'i:lt,iunei" a asigm·ut. pentru tot ti~n
pul, {'iit :'(' '"'OI' tinea. usi:>ti'nţă nmnăroa"ă. Şi af'& 

ltt.ae:'H~ un ~.m.n bun pentru publieu} ro'mân din 
Hn~w, 

1 n DnmiuCC'.a a doua şi.a d~'t"H.1t~lt {'onfprent.a 
d. Silt'I""tru MoldQran,. dir('Ct/:l1'ul .. GIDX'h,j": '",)1'
bind d('sl'ro "Poezia llo'lstră poponllâ i~tu,.Îcă". 
Sllhi-ednl int('T~ant a f~~t trat.at. cu nmJtA inte
ko.gcr{'. iar puhli-cul multumiu.r .ra ră.. ... l'lărit pt' 
d. 1101donm cu ~)\'~ltii culdllrf\li.._-'e, 

1(>r1 am ll~'ulr.at ('.onferent.a dIui Dr. Y. ~i
~'u. c~u"(' a vorbit d(,"pre .,8ocîdalea de azi ~i 
crima", .\rată raportul dÎll[.1'{~ akătuilt~.a socie
i:)ţj i ~i crima, raport, ('.are şi a:-tăzi (',ole at'(>b.~ ca şi 
in U'f'l.,lltul îndepart.at, cad eu inaintarea ('h'iliz;l
ţiun('j ~:H"p(rff(tiO/w(' şi crim.a. In",i.,.tă 3-"U· 

pra lllotiy('],)r. cari pr,-,y.)aeă erimde şi 1)(' ('ari }e 
ga..~t(' in dif('ritde patimi 01ll(':rH~t.i, PU'('UJl1 ţi 
in organizaţia şuhredă a s\)ciet.aţiide azi . .-1/('00-
11..'ml!d dă n:~h~re 1a ('('le mai multe şi mai gTO
zaY(' <'riul(', PiOOC-;lZă ~mt.rll (",:)(~i('t.;,ltilc de absti
nent:1, ('ari ar fi ~ă ~ realiZ(>ZR in eadrde .. :\ .. ·• .... )(·ia
-.iunt·j". Şi organizatia f'!..lCi('t~ltii omeneşTi, ('.al'(' 

imp~lrte pe lll('mhrii ('i in :>tăpâni şi .. hl,lri, dă 
n-aţtf'l"(' la crime, S~X'ia!i;5111u.L ana.rhismul. şi nihi
lî.smul mI ;:.unt in 5tare i'â a'l1u('â imbnnât:1tiri, cu 
k1at-t' l'ă l"E!l dintii .are ~i ooct.rill{' fnmh~'e_ In"ii tOţi 
eondui.'~lt()l"ii <Sl)Ciali~mului sunt jida.ni. ('ari nu 
pot an'Jl s('c'puri umanitare. Sin?ura. <'an: p...')3.te 
.. na al'(>~~tă plagă. e-ste crroinl.a ereştină_ 

D. Dr. V. X itO:.>oCu a f"'8t foarte mllh aplaudaL 
R."lllli. {'ii, un subi€Ct interesant tl'at~lt intr'o limbă 
frllllltXl"ă pl&('e totd<€'.allna. 

• 
Tendinţ('lot' U{~:,urate al€' oondU<'ăt.)Til .. "r "Ro

mâ1llUl1i" j~ tot mai mult la iw.:Uă. ~i ÎDt'ap a fi 

.. TRIBUN A" 

CUlT\Q6CutR de tolltil 1 I1lnca , ('hinr şi di' duşmanii 
no.~tri }l()litoici. Cuei zia.rul lOL'.tl1 "Br8:&".,)i La;pok" 
in numărul său Iilai llUli I.iee intr'un 111t.·: "P .J.r
ticlui naţional romii,1l, ('arc de o "reme ill(·o3.t_'C î~i 
{~holtllÎ<-,,;,te D.J31ă {-'Iwrgi'l "pre a dllitrU1{'" "Tribu
lla" CI'J mai ,:ntrallsillf/('lIt zitl,. romul/r,"!·. <'X\:.lreă 
Bt1-~i pctN:'~«'ă I',-,pularitatea ţ'tirbită prin at.aca
rea tuturor ~t.C.(1,-,1' ht{'rurÎ, o:ni "uut "finte pmlll'u 
Cnguri". 

?liu e l'vrba d("{;.l1re ('{' at.aeă "l{o1llânul" (eu 
aC-f~d:Sla ne ,,(ljidarizi1m ,-;;i nui, t'ăci aiei "Homitnul" 
ara droptaUi) ei d(L'Iopn' ac{-'!(>a, că a ajuns pi'tnă aiei 
vemea lltopi('luui ivcrzel al dllli Goldiş ("Br. L." 
<ll(::<'uno~â.l1J bin{' Împrt.>jurările, zio,-,: "Partidul 
naţ,ionu.l romim") d .. , a /'K'I}Me "Tribuna" trădă
toare. 1>ar "Hr. L" ît.ie şi at'{'t"I. că .,Tribul1a·' e 
cel mai intrasin~f!.'nt zÎ{lr naţiow,[ ~i eu .. U.:.mâ
liul" pierde din ("(' în ee din abonaţii, al eiiror 
suflN n'a foot încă înw·ninat. de pNrza dlnl Goldi~. 

::;î in ne!l1(' ''l' toţi, cari jttdeC'll fără patimă, 
eon,d.anmii /I.·.·tiyitat .. a ,.It}Ill:'mului", .. Gaz<,ta" îll
t'{'jlC «ii gIă-"uia~ii, Fa('.(~ illlpN',:ia ultimdor bllÎ
gui{·li ale unui l1l11ribIUlJ. Căei "GazetJI" dela 
anul llOU ajHllge :,nb diro'iÎa dlui Dr. \'. Xiţ0i'l{>u. 
('are, de bnu:'t :o<'.amă, \'Il PUlW (\apiit eamp·anid de 
-{'~ll<)mn i i. :)i p:I!lă allln{~i ll('tu,L! u 1 din:_'JC.'tor, nunea 
Bn.rnurac.he, î.-;.i mai plaS1'..;lză elucubratiunile. 

In primart.l('olul numărului din UI";lllă înDe$t.e 
toat(> aeuzple ban a It" cari s'au adus dela înc.o!;ut 
contra .,TribUllci" şi cari au fo..-.t d(,~"Jnlinţ.itc de 
ati!.t('a ori de "Tribuna". Şi ~t.ie "Gazeta", ('ă .. Tri
buna" iar o s'o fa~'ă de minciună. de aceea. îţi 
roagă ~tit{)]"iî -"il nu cI'(>adă dt~sminţÎTil1)r ei. 

Câtă pa.timă, Voanmc. câtă patimă! nPubli
cuJ ro!llâu~ - zi(~ "Gazeta" - să bage bine de 
t>('un?ă. că .. '! în felul aco:;t,a mi':-gem spreprăpasr,ie, 
Să .ludu'e. eli oare n'a &A~it timpul .să-i puna ca
Ţlăt ţ l'ă ... ·i şi mijloat."C spre a.cest scop se vor 
g~lsi". 

Da, da, În fdul a<"OSta. merg't.ml spre prăpas
tie. D1lli{'a ,.Gazc.t~l··. Şi zicem şi noi: Să judeee~ 
cii oare n'a :>osir timpul să·i pună ('.apăr? Dar sin
g-urul mijloc .... pre a-ccst ~"')P este Illut.a.rea "R{)
m,lnulu'i" din ~\Ta.d, 

Când vor ajunge rondu{'ătorii .. Romanului" 
"ă simtă 'f\N:'"june..fl. ()PllIlH'l publi(>,c :;oi "ii f.,{'ii a, 
Cf' ... t htt.·rn? Când? 

'" 
Şi pe e~În{i vi.a.ţ.a pt>li tÎ('.ă e a~ de i"buciuTI1J.ră 

d. Aurol P. Bănuţ. Illlln~t(', .. :-5ub e.gi<:la ,.Rr'a
niullci' Femeilor rom.tnc" ~ \'a da in' Bra.. ... w la 
:2.6 Ianuarie v. o wrată etnografi('ă, cu j'x'uri n&
ţlORal(', penl!"U reuşita ciireia eonlucră toat.ă ti:Je
rimp..fl. bl'a.;:on>.ană; domni~are şi domni. l>robnle 
,,:au În('cput. sub rondu~'erea dlni Bănuţ, un cu
noscător temeinic al jocurilor noa.~tre llaţ.ionale. 
~e ,·a jlwa L'ălu$<.'-ru1. Haţf'{!'ana, Bătur.a. lm·:lr, 
tit.a ca. prin ~iili7t.e. Banul mărăcine şi .altele de 
prin toate tinunuile româneşt.i. Aşteptăm cu 
mare nerălx.huc acoo"ă 8erat.ă, ca şi care n'a mai 
fost in Bra.70v. 

rn {'IlZ, care crro, cA ,,li interesa şi pc cetitorii 
.. Tribun{'i": 

1 n Bucureşti €'xi>:"ii două insti tut,luni cultu
rale de mare importantă.: Orhestra min isterului 
şi scl{'ietatea .• Carn1<'n" de sub C'Onduc('rca maes
trului K irîae. Sllbw:nţionată şi ea dt' $tat.. l1e.ci 
amândouă ale statului. Şi ştiţi undf'-şi ţin Ţlro
be-Ie n-gu}aw? In edificiul u~i S<X'iet.ăti ungu
r('_-;;ti: :--:'zt. Istnln kor!, .. Inchipuiii-.ă: două in
stitutii/ni de sfat. româ7leşti, in Bucureşti. p!.ă
tc."C ch irie pentru sala de probe lH/et so6etăti un
gure~ti-' Şi şrii.Î ff' împ()dD~re &.~>.a "'ali!? O 
uri!t~ emblemă a ."f'ltuiui mfl.ahiar şÎ un uria.ş 
tablou .. car,e rrprezÎntă re-nirea Lugurilor în Eu
rQfX1. cu Arpad în frunte.'!! 

Aşa <'en numai in lîberah Românie poate fi ~ 
Apoi .. ă mai zică fiţ.uicile compat.ri·)ţilor no

~trî unguri. că ciangăii :::lll1.t asupriţ.i în RDmâni.a~ 

Core..spondeTlt. 

-------~~----.,-~---- ......... - ----~ .. _<-...-
Atelier de fotojrafil artistice. 

da primai ranj. 
TIMI$OAR~ J6zsefvâros,. Hunyady u. 5. 

- (Ungi Casina :. Delvid&:k) -

Cehan mântultoru'UI 
A Ta,(t 20 Dece-mvrie. 

Prin luna Aj'l'Î:l. ('Qi('Cwrw nostru Cehan, a 
fO>lt demi~ion~t Jiu rt><l:lt'lţia "Tribunei" umde 
:::ta$C aproape d{)i ani de zile>, ţinut mai mult din 
milll, (':lei indi .. :idul ('l'a un &illlV1u agra.mat, jn
<"apa bil de a OOlli.'orda o fr-.azii l'.orretă măcar. Ca 
să-I putem totuş utiliza (':it de c[tt., ram Pu.s in 
vreme.a a.-;ta la rorect:ura z:iarului, dar Cehan nu. 
era ni~i do treaba asta. Cn au şi jUllliitaoo ram 
ţinut. <l"'tfill. demî.sionândui-l şi i(ln ... ÎIndl.-l, din 
eon~i(l{'raţii Jiur umane. La ni.'!'Ofârşi t însă nu pu
tpam m,-~rge Il j('i {"lI miLa şi în pri'mi'i\'ară ne-am 
hOlii rît ,":1 \:/'{/''('Ill, în i ntere,.:ru ziarulu i. peste ori 
ee (v>lt~i<i(·ratii. ~i !'ă-l lllkw1.lim :re Cehan. Vmn 
dpmi""ionat. Cehan a pl,,,.,.tt lă"âlld tuturJc,r 8lH'('

niri SI'u'mll(', wlmilli~tratiei) diui Btx'u, băncilor. 
(>roitnril"r: (·,ele l,'L5lu(, ('hdniiriIol' ar trebu·j $ă-I 
intn·b.1.m pp d. ~tarţ'ieu, (':l{'i pe U('.(\4{,<l cliimml 
le ţ.ine in e\·idenţă. 

Y)'(1mc {':it. Ii ;;tat in Al'l1{i. (,{·han, era mai 
mult 1111 t.ip ('araghioi-! al l"l.eit·rtltii. Nu ('rfxf1:'m ea 
d, G(,l{b~ ~ll fi ·stat de două ori tic vorbă C11 dâ.TJ.
",uJ. ţltim îmă că s'a amuz..at la <'âte\"R 'PriJ(>illrj 
l'ând l'a gă,.,it pe ('ehau prin t-:dencle in ~t.ar~ de 
('{)mpletă ebrietate. Cu un cuvânt, d, Gokliş ştia 
ci ne e Ceh.an, 

Plccând din rooaeţie ne-a mai scris, ru.gân
du-ne 6ă revenim H:-llpra de'!ni;.;il1nf'i sal(> ~i a:"i
,C..'1lrîndu-me de stima şi consid€'raţ;ia Ba, chia; când 
rw ram mai. reprimi. ~oi n'am putut să-l as.Î
g-ură.m de stima şi c0n.~ij(1('raţ'ia noo..."tră n ieio;
dată. 

\' ăzIÎ1ld că nu ne poat.e schimba hotărîrea, in
di \'iduJ, la o săptămână dllpă scril'iOar{'a de· ~;us, 
!'l'a gândit la ră"bullare. Şi I';'a put', fir('''jt~, in 
slujba dluei Goldiş, 

D. Goldiş a profitat cu hu{'urie de serviciile 
lui Cehan, I-a publicat vre-o patru ori cinci ar
r.j(Ylk. în cari UAi membrii redaetiei. ~i indeosebi 
d. I~x·u. binefăcătorul său, erau terfeliţi de acest 
deda.".at intr'un mod mizerabil. 

1)f' atunci au trecut şapte hmi şi ooorabilul 
C('han era dat uitării. 1 nainte cu ('â K"'\'a sătă
mitui in,;ă. d. Alex. Şt. Verne.-.cl1, şei'reda.dorul 
.. R .. ~m;Îll11Jui" păl'3..<:.eşte in mod subit red.acţia z.ia
rnlui autorizat. între asil.'lJ1'l.trile cdei ma.i dildu
rolt.,""C :;time şi consideraţii din partea redacţiei, 

.\. doua ori a treia zi după plecarea dlui V C1'

ne:>I'U din Arad, primim dela dâruul o scrişoare tri
misă din Bra.7<~"', in (",are ;:IJlunca că .. mart.lraj u1 
său. dc~~ ,.P...omânul·' s'a sfâr:şiC. scri&Jare pe c:a!e 
C.etHqru noştri o cuno:;('. căei a f~t publi<:~tiL 

~cri:"(.area aee.aPta.. mărturisim. a ştârnit va
ri~tc 8l'lltimente În noi şi e sig-u~, că nu o pu
blIcam şi refuzam din eapu1 locului uri ~ c.ola
borare dlul Y{·rne.~u, dad nu era vorba de a,i 
imeder.a dIui G'oldi~, care-şi pierduse dnl'ptnl 1a 
ori .. oo :r U iare, e~hă n'eme n'a ('ruţ.a t. n iei el pe 
21\11, (,'lE de nd"ial proeoda.«e, r n al doîlea a::-
~llment, ('ar€' ne iud(-'l1lna..o;.c să ii primim colabo
rarE'a. era, că d. Yernf'scu fuse...-.e cine.a in redac
ţia "Românuhli" liU un simplu (~)NC'('t'Jl', unsp'!"e
z~ lun i de zile il ~tiam ş.efTeda,("torul ziarulai 
allt~"rîzat. ('are ~i la dt.-;:;părţire, du<:'e.a. cu sine li

~i§rnriirile de iubiT(- ale rf'daetioi, Cert.ific.a.rnl 
a('(~t~l ii d:1,-{ea dommu 11 i \'ernescu drept.ul la 
cea mai mare ÎllenxlcT(-' din partk.a ori cui. 

T n urma scr-i"orii d~ili Yerncscu puhli<'at.ă în 
"Tribuna" d. ('Toldiş •• ine {'U o chitanţă. ca să a
rat{'. ['ii d. Y(·r.:les-__ U. a pIt'Cat lăs:'tnd dat-:>rii, În
<"Pn,';l!',.-l al"urn "ii r(-dt;('ă on')rahilit.at.e~ fO$tului 
~ăn p,im-rL,<:hNor. Ix...oahfe1. declară d. Gokiiş. 
('-IlZ:ll n 'are- ni...:i o in.."crullăt.ate. . 

La a('ea~ta am ri'L;;'pun.s a dQua z.i in .. Tribuna"' 
prrn unllătoa.rde şire: .' 

.. :.\Iinciunit.a de zi se termină într'un mod 
tl"dgi-{'»mic f'('lltrll d. Guldiş. Chiar ieri 11 
mai asi_L"î.Lr'd Oo..luă intr'o dukx~ărie goldiş.is~ 
pe- d. \ {'rneseu de8pre Hima şi inbirea sa. ea 
azi să ,il' cu ehi tanţe să înoeroe a reduce ono
rabilitat<c'a fost.ului ",liu prim-rroactDr, 

.Altfel ~-B. ce prtrredea.m. declară afaceea 
de :~ab~lut fără îIl...~mnăt~te. 

Fotografii şi portrete, reproducţii după foto 
gratii vechi şi noui in mărime naturală, .,. 
puneri de o~ective speciale pentru inte'jnruri __ 
tice, şi lucrări În aquarel şi olei artistic • .. 
cutate. Ceice se provoaca la anuntul din ~ TribURQJI 
Qlpăti 10 o,u rabat Fiţi cu atentiune la fimn\ 
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nt\ ull<cl<' fiii nihi'i ne-o iU8nmni'itntc. E yorhu 
aemu d<>ar de d. Goldiş. ""Vl1(o,croo" avoo o 
imrporta Jll:1, lmmai <,~nd ami·eul silu Celum, 
foot (·..o'roetor nJ nost.ru, (,()lH'ooiat fără .,a",i
gUl'ărilo lhKlI->tro de "tim!l ţii iubirt.'''~ ~i-u 
vândut proza S!l mUl'd.ară dlni GoLdi~, în e>lrc 
îşi hi'iwn joc do d. lyx~u, plătindu·i lllSO]ell
ţi{'.J.{\ dupii Glliitat,e: ('t,le mici cu bani mai puţini, 
eolQ Ilmri ea bani mai mUllţ.i. Şi nenorocitul 
pUH'a gii~ o explicaţiE:'. 0, atunci "afacerea" 
~1<V('Jll nu numai i II lJlOr nan ţii, ci era oxtre.m de 
illte!'{""ant~l ţii am l17A1U tii.. lJ. Gohliş ş.i runi<:ii 
săi )0;(\ strieau d{, ris 'l~npra "dcs\'{tlrrilor" IIlJr
(~marulll'i. 

Cuzul cUlli YerllC\'1eu, nu ştim încă d:ldi 
t'a aH'a ori nu vw-o importantă, una ilW011-

t~~t.:!bil ar'O şi p,în' acum: aC('f'Q de a ră$buna 
într'WI mod aud Ilnnt'le neloiale ŞI: 1lecorecte 
ru mri opt'rrază d, Oolchlj in viata publice!"'. 

D. (hlldiş R':! burzuJuit rău, pentru notit,a a
ooaM,a, în(~hipuiii-Yă. să "puucm noi că dilnsul a 
dat ba IIi. IWlJ tru i nn~~tj voIe ncreu:;.i te ale lui 

Cehall, Illl, el l(>-a publi('at in mod de tot gratuit. 
Şi sen."ihiJ cum e, din îlltl't'..i; noianul de acuzaţii 
eate ~'au r(~tjt lI!ll an înt.reg îrnpotriya domniei 
&tIe, a ah\'l-<l pt, 11(' 0:1.,; ta ca {'{'~l mui gral'ă, pentru 
Qnor<lbilit.at{,~l 00. 1\oi, cei drept-, probe materiale 
na avem, clmo;t.ţ;tem illsă dt~tul de bino pe Cehan, 
ciinli>1 tinar atliw cil'l'u,m~tallt·ii atenua.ntă ii pu
tc:WI g~LSi: cii ne~ Înjurat pentru banL - ea l'ă 
put{~Ill ari j''l1l11 a~'·('st_ h1l'ru. Dea.!tfol. d. LToJdiş l~h iar 
În ntlmăl"uI d(' azi afirmă, di d. Vel'llN'<'U ar fi 
ic>:o;t SpiOl1Ul .,Tribunei" Îlltreţinâncl ('{'Il' mai in
timo lt~glltlil'i cu l'l'l<ladurii Sever Bo<.'u et,C'. Un 
IU('ru ahi'c:lllt ne~ld{l\'ăr~1t, I){\ ('.are nu e în ~tarc 
~..J rlovedoa .. 'i(·ă ~i totu.ş tI afirmă, ca să amintim 
numai un ea.z nx~(>nt din u{;uulllăratcle sale ~
i()1ll11 ii, Il!' care nieiodatil nici n'~\ îllC(\l'('~lt să le 
d<W('(]e}l&-l'i. 

D. (ro!,di,,;\ s'a eonstituit însă de insuut.at ţi 
nC'1I PUi\ tnrmoll de' eill,'i zile, în răsti..mpul l'ăruia 
a.';1to:~ptii dola noi dOI'ada, eii I'al" fi plătit pc Ce
han. N'a tl'l'ClJt iusii n1lm!\l {} zi Ia mijloc şi am 
Ilrimit oola d. \'{'rn<":"ol~lI din Bucur-e:;;ti, urmă
toarea b.Jle1.~·ramă pc ('!lrC o tinem ~i n.zi pOlltru 
ori cîne: 

"Po.~l'd s"l·i.~(lf/rM lui ('chanÎn ca-re mă rOf/!lă 
,'Hi insist pe [.litlgii d. Ooldiş, să·i de-a restul pe.ntru 
itljurii. Acordul îl primise. rerne,~cu". 

Dovwkt prin llrmllre era aci. D. Vern~(."U, 
care a st.at uns.pre.?.cce luni în r<-'(hl.cţ.ia "Hmnânu
lui", put,oa să aibă intr'adevăr ac'cas.ră d~ya.dă, noi 
nu p1Jteam an~ nici un motiv să trHgf'ffi la în
doi:a.lă cuvintelo sale. ~i fiindc.ă d. Gnldiş ne so
mai>(} in cei mai tri .... iali tf"r:meni, ~ă- răspundem 
caro este torminuJ potrivit in dicţiona'l'1hl rooac
OOril.or doIn "Tribllilll" pentru infierarea unei in
famii atat 40 mari, cum s>punoa d. GoWiş, răspun
Hul nostru, in l<'.gi ti ma noastră indignare, era 
ţinut .În tmmellii înt.rebiîrii. 

Şi aculm ce urm('~'lZă '? In număruJ de azi al 
"HomimuJui" d. Goldiş aTO un m.'lM ,.flUCJC;(,,,". Pu
bl ieii scri>SOal"08. dlui Vern('.:.<lL'1l dtră ('eham, in 
care d, V 6l'n69CU îi cerea !.l.c.(\;,'t.uia acum uJterior 
flrobele pe Cllri ni-le anullta.<;e nouă în d{'poşă că 
~{'-ar fi ~ând. &.risoarea este însoţit.ă de' in
Jurllturi gcw:l.i~ti la adresa noa..'ltră, potrivit 0-
bi«'eÎuJu.i siiu r~unoscut şi ,.<,..azu} făTa însemnă
;tate", est.e a<.'Thm de o mare în..~nmătate. 

Chestia, eVldont îl priveşte exclusiv pe d. V (\1"

l!1eseu. Ea rămâno în ori 00 caz încă d~hi:,ă şi 
d. VeJ'nescu are cu,ântul să-şi d()Y{~dea..<o;('ă a.fir
l1laţiiJe. & poat.e ca totu~ AA <,_'\.-1ste şi se:risoarea 
pe care d. Vern~ ni-<l anunlat-u în tQlegramă 
fi pc L'aM a fi'J:){lt~lt şi zilde trl'CUte că o posedă, 
§i eă ni-o ya trimite îndată oo-i va so-si bagajul, 
pe care nu l'a primit încii. Atunci vom puhli':"a 
8Cri80area tot în fac4"imil<l, Suntem datori în ori 
ce e.az să-i a.~wptiun {'xplieaţiile. 

J n calul cârld l~ntr'adet'â.r a-r fi fo,~t 8urprin,~ă I 
"una nosalră credin(.ă., noi t'01n şU trage: C07.1,~C
cinţele cari. se impun de sentimentele noostre tie 
ctm:te şi coreâilate. Nu ne ('hiamă d. Goldi;-;, ca I 
IIă nu ştim cu 00 d1ttorărn fată de noi înţ'i~e şi 
iată do puhli<'.u.l pc C'~lro-l ."ervim. Ku intră în (le
prin<kl'ile Il()~t.re ,,,il eaiowniăm şi 8ă in.suJt~lm pc I 
nimeni, fără a (Jo .... ooi ori fliră a da ~uvenit.a sati,;- I 
tactle. ~11 {) ~plmă a.e('ca.~ta şi d,,,u, daeă-i dă Illâl1a, I 

D, Goldiş ::oii nu umbl!, îllSă cu ironii prost 1 
plal"Ht(·, f~"i{',Î11du-1 pe d. V NnC<l<'u "tOYRl'Î"t."j pr i- \ 
'Il·eu i tor" al cllui O. Gog;l, eă.ci cu acest Y el'IH~,'n ~ 
a făe11t d&l ;~ia:!' 1l1lSlH-ez(~,e luni dp zi!;,', pc (["esf 

Yern{'~ îl Pllpa la toate oc~'tZiil(l, pe a{;C$t Ver
no~u îl lăuda şi-l ridica în Navă, odinioară. ' 

In :11-tit'Olele din zil(~l(>, tr('('ute., C'ând afecta ('ă 
se rt~tragc, ne 8IlUella într'una că liU.] interesează 
di;'o(·1l'ţiil(. J)(-:J'son:l!(', numa.i che,~fia ('~~enti.aIă îl 
]lfC'OCupă: n~ta"ilirclJ. piicii şi a solidaritătii_ N'au 
tJ'('{'ut de atllllci nici zece ziJe şi iată oare e che
stia e,~el!ţiaIă: Cehan e mântuitoral!.._ 

Scrisorile lui BjorsJn. 
- Păreri asupra lui CarlyJe, Bismarck şi Zola. _ 

HNgliot Ib!'{'n, fiit'a lui Born$tjerne Bjorn
~on Pllb]jeă Sl'ri%rilu tutHJui ei, pe <'are iIlcest" 
1 1{'-a adrel'ut., Ext.~agern din aC{,ilte scrisQri, pă
f('rile Illarehll SCl'Iltor a.supra lui C'arlyle, His
marC'k şi Z()l~l. 

Carlyle. 
l\'ntru IlWlIlent ('e!f'sc 'j)€ C'al'lylc, pc marele 

Pl'ofH cJIJdez, {'are îndt'umnă suflctul să ureasca 
lIIatt'riali!'ornul, af{'('tjunpu şi {'g'oi"nHtl îngust al 
billc.r~('~.j, ~lor~',,~ ~ă te .d('('izi şi tu ca să-I cett~şti, 
a~)OI Itl.VOI tl'lmltc o hlogrufie .a lui. pentru că ÎD 

,';uta !tu 1't:l î.ntregul serii tor, el se ('itează singur. 
1'., u J'('t,.on~dJtate prin iniţiativă, de cllIu]aţia po 
t'8.re o dt:.şte:ljJtă în fîet'.arc. 

1 )ueă n'ai prilIlit j,;toria J'c\"olţiei a lui Oarlyle 
pc{'a:e a~l C'o:ll,mdat'o 'lllxntru tine La Huseby, a
tUIll'l S-l'rJ{, dlr('et. Trebuic,;il vezi în mi~are Î
ll\en,~~ llla~c oll\euel!i'ol'ă. trt'bue ~ă w'zi uriaşelE) 
.... alun gOl1wd unul după altul, pân~'i ee totul SE) 

P?ne î~ mişc-ue, pîmă ce fiecare ins îşi pierdQ 
nata ŞI se llăplL4(~te, făru voie, Într'acolo unde 
!-le n:'iVll~te_~c toate dementell'. I)i aooasta ae va 
mai pt'tr('('l' odatii, dacă UrC([iMt{'a nu va veni 19 
t~mp. Dea{'l'ea 2~ă bucur. Xim(.ni nn el.tnoaşt~ 
umpul, ('(>a~ul ŞI df> unde va Y(·ni. Vacă se vv 
porui în>iii, uinWl1i nu va şti d.a~ă lucrătorii no
~tri t;unt mai tară decut altii,şi daeă nu vor dă
ri'llfla şi (·i. Cuei t<i la noi in tarii e multă nedrep
taw. (lHUO). 

Bismarck. 
. Asta.a. fost săptămima lui Hismarck; <a căzut 

Şi pentru moment şi fiul său. Acum zic toţi ceea. 
ce spuneam eu şi pe.nt.u care cwpiltasem bătaie 
că după 'Ce a reuţ;it să. facă unitatea Germaniei' 
a dC'vC'nit un jueător de şah, Clare cÎÎiltiga toa~ 
partiddc, 'pierzând inl'ă d~n prici:n.a aceasta vii
torul; c/tci el a fost un om al veacului -de mijloc 
iar gândirpa modernă i-8C părea prCla slabă. Cei 
nlal mare păcat al lui, de a fi mărit Rusia şi de-SI 
fi tilăbit l'ranţ,a - D{1plă.cut pentru' întreag,a. Eu
ropă. - nu va pu1>oa fi răscUlmparat de 8Ue<:lC80ruJ 

său şi de împărat. 1I1ă tem ('ii. cu noul împărat
căde~ Într'o .întreagă serie de greşeli, pe cafi 
rC('U(1UJl(·.a le ..,.a cxplwn.a, şi poate cil va readuce 
pe Bismarek sau, în ori ce caz, SiSIDIllUl său. Da 
nwrgNll srpre timpuri grele. Dacă aşi fi reuşit. 
('{'] pUţin să asigur întru ('i'tt"a viitorul nostru. 
De poporul nostru nu mi-e frică, ruei câtuşi dQ 
putin, el merge pe uu drum sigur. 

Bif<marek c.ade în propria lui cursă... El ·a pro
clamat atotputernicia împăratului, şi a lll'mărit 
Plină dincolo de mormânt pe bărbatii, cari m
dră"tluÎ!olNă să a.ibă o altil părere decât a lIa sau 
a împăratul ni. Iar azi el oate primul .care a con
trazis. in st.'<'ret şi în pu bli 0, părerea împăratu
lui, şi dp >3('~'ia .a t'â.zut. (1890). 

Zola. 
Când zici d('Sj}.re ultima carte a lui Zola că e 

('ea mai rt'Il1istă din eâte ai cetit, te -înşeli, ManilJ 
,a-ceasta de a se ocupa şi răsocupa de ca1oa..ferată 
până ee am€ţ{'Şt.i, e o veche manie a lui. Şi nu ~ 
<k'Os{'b('.şte eu nimic da<'ă )I.aupa.<;sant s'ar fi ()... 
<'upat d(' ea. in <:'Îlt~a rânduri. Zol.a insistă atât 
pîmă ee ajunge la reprcSf>ntări isterice, până ce 
lo,("omoti\"l1 de\'ine <l putere Il nahlrei, iar aburul 
dC\'ine, În personalitatca - socoIul, spiritul-abur, 

ANlasta e misticis.m, repre~:\('ntări simbolicş 
~i nu reulism. Tot realizmul di~parc la Zola; el 
TIU poate jii~a nimic a~a cum~ C1<te; totul dcv.in9 
(Jin ('1.' îu ee nmi rău. Hc-pn'silltă-ti persoanele si 
tllhl"urile ::,i "ei \'N]('a singură. Şi apoi habar 
n'are de {'(,le ee elteazii din lJ1{'dir'ină. De pildă. 
are (lr('pr.atc c:înd zngriiv('l,'t<, tipul doritor dO' 
"îmg-e. IlaI' el nu 'Plll1e in legătură aC€:lstă manip 
{'n s{'T1;olwli"llllll, ei în locul sl'n!oluIi~ului, cci~ 

coc e a.h .. "OJut impofiibiL Dar toată aC~·a..-!tă mm-dărj1!o 
t(}ate ~te c!"uue ş.i "inucidcri, şi toată acea.~'iJ. 
nebunie_ .. Simţi doar f\iugură că nu se ocupă aici 
d(l('{lt de ex('('ptii, eX{'epţii groaznicc, unice, p9 

cari el le nUTllel;'te viat~l. Chiar colo ritul aCemp. 
~dbatt'C, imi repugna. Daeă cxi ... tii. o carte de 
10l'turii n~'f;~llătoa ... tl, .apoi e aceusta. (1890). 

INFORMA ŢII. 
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Internat român gr. ori. în Timişoara. 
Cetim il1 "Tt'mesV;'lri llirlap": "Episc{)p}e~ 
rom{mă din Arad a hot[lf<'tt să clădt.'a,sc,ă 
În Timişll<Jra-Fabrik, în do·sul casei Sae
kf,jy, un intf'l'llHt pelltm ekvii rom[1uj 
('·ari cPf{:etează şcolile din rrimi:şoar<t. 

Pentru locul necpsar de 1000 stfwjini prl
t r,.l ti ora:;;ul ccre f>U.OOO COf{)Llue. CorniHj~ 
ec{)nomică a consiliului comunal va pl'6-

JHl'lH' .adUI11trii generale împli'nirca ep.rerii 
('piscopîpi rom~1ne." 

- O disparitie senzaţioală. Citim în ,,34: il,'>
carea" din laşi: ..:\lltoritiiţile lo<oale !nmt în urmă
riJ'('a unei tinNc J){'J'('{'hi - probabil do ind:ră
~o"tiţi - cart' au Jil"părut din orll{oul Hcval (l{n
sia) ddJarpl<liind ~uma de 59,000 rubk 

Ve nvtat c f.llptul, că BiuuhAtă inainte cu eÎ.l
t.e-\,'l ore de a ~e primi telegrama auorităţilor ro
seşti, ::fw:-arii au intrl~t în tară prÎ'n punctul UIl
p;heni, lUl'ru don.Jit prin d~'('La.raţiile &l'{"S1iOr9 
către comL.-;arul din aeeI punC't, căruia cu ocazilol 
\"izărei paţ.aportului i-au afirmat că vin din lt.e
val şi <'.leI fle duc la Bucureşti pentru a .a.ran.ia 
nişte af aecri. 

Telegrama lIut~1l'itătilor ru;,:.eşti. indic-a înt~e 
al te amanunte !'ii acei tineri l'(' nUIIlP_~C Sora ,; 
Ilenri ~Iihai şi di ambii sunt autorii unui maf9. 
furt diJ hani. 

Tn unlla acestei H·]t'gram", fllgal'ii fiind ple-
caţi ,s'a ammţ.at J1{)!-itia Jin Ia~j. . 

In('eptlIldu-~ cercetările şi stahilindu-sc l'iL 
numiţii au luat trenuJ JX'ntru Bucureşti, !l·a. te
legrafiat 8iguranţei din Capitală, c('fându·şe :!oft· 

se ia măsuri urgente 'pentnl prinderea IJ.OO.toIt,cll'a, 

l)o]iţia din Bucureşti a tdi)gmfiat poliţiei tU> 
si~ura:ntă din ](l{'.alitate că cei doi fugari IiU :f()8t
găsiţi la ot(l} Traian din Ca!f'a Grivitci. In lIJll

mentul eÎmd au si-mţit cii vor fi surprinşi de JXl
liţie, 13('('ţ'tiaau incercat Aii ${' otrăw,ascii luâml 
cilte o însemnată cantitate de stricnină. 

Asupra l<lr ",'a gă..'lit 59,000 mii Iuble, ~'ei 
intreaga /lumii care a fost furată. 

Noaptea, La orle 11, au incetat amîmdoi mll 
viaţ.ă după grele fluferinţL 

Poliţia de sigurantă făcând O nouă de~<;cinder .. 
în camera 10'1' dela otel, a ridicat mai multe eu· 
iere (',are au fOfOt tr-lUlsJXlrtate la siguranţa gct1e
mlă pentru a fi d<-'schise în presc.nţa primului 
procuror. 

- Tragedia unui procuror. Procurorul pe 
lângă tribUllalul din Budapesta, D1'. Etter D('.2J.~ 
'a luat eri un sfârşit tNl.p;ic .Eşioo seara eu DC
vastă-sa cAl să CWll-peI"e drarUTi de Crăciun pe ~. 
ma copiilor. J)e la orle 6 se oprise in faţa unei 
v~trine din strada Vâroshiiz, la care se făcoau ?e

rparaturi. Mai mulţi muncitori erau pe o ~he}j. 
inaltă, d?md U'Tlulaltuia scândul'i pentru pod, 
Deodată, in urma unei înt.elegeri ivite între do.i 
muncitori, o ~Îmdură groasă lunecă de pe sehdi' 
şi ('ade, {'U iuţială mare, asupra privitorilor mB 
fat~ vitrinci, rănind cinci persoane. '!tiai grav li 

fost rănit proeurorul Etter care, du:; la spital, a 
murit pe,'ltc o jurnăae de oră, 

-- Impăratul Wilhelm şi diplomele. Un z.iar 
din Bprlin aduce ştirea., că impăratul Wilhcla 
ar fi de.dftrJit că nu mai dore.şte diplome de .
Doare. ~".e să mai şi facă cu ele? Arc diploma ~ 
doct.ur a facultăţii de drC1pt din Pcnn!;ylvania. 
Oxf<nd şi Bprlin, a facultăţji de medicină w.. 
Praga, a facultăţie de ştiinţe din Cluj. N'are imii 
diplomă, <lela \Te-Q faeult.ate teologică. Dar, D'H-i 

mai tr·dmic! 
In le.,giitură cu a'l'eastă ştire, acelaş ziar l'\erie~ 

Ciind (~ol'plll prof<,soral del-a unlycr."ita tea eli. 

\ 

\ 
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~ChJj hotă!:ÎI~ ('~l !-In prooe4 diploma prin o dele
~aţic, împiir.atnl ~i-ll exprimat duriuţ.a, că ar fi 
mai bine. dM·ll. l-l-l'ar trimite diploma !prin am
b~ld{)jul austro-ungar la Berlin. 

-- Potop in Italia. Din Milano se anunţă, că 
piir(ile nordi('{' ale tării sunt primejduite de re

'IliiJ':o'.l:ll'Ca rÎuriJ'Or. Zilolo din urmă s'au d{~ăl'(:at 
.mari pkli, Î11 urU1!a căror, rîurile au inundat sa
t.f'lc şi Ma~('lc din împr{'jurime. Inl~ercărilc de lJ 

opri rm-{lr,.ihile !-l'au dOYlxlit zadarnice. In c.omo. 
pot,op1l1 a n Hit şi () 'Victimă OIll·enea.seii, înceând 
In \"Ilhui un ('erpil. Populatia se rdugia.ză. 

-- Bărbati politici englezi la Petersburg. La 
2rl J aD1Ul rit· va 80l"i !~ p'ctf>rsburg un lllare grup 
de biid,ati politiei din An,g-l~a, eari n.aau astfel 
,'i7:i tu hărbaţilor de' stat rlli}i, fă~ută înainte cu 
dttc\'u luni !.l L<H1dra. In onoarea oa~p()ţilor 80 

'"OI' <11:1 g-rn;r\(Lir)~e ",>1"1>:1 ri, Între care va fi şi ban
.I(·}wtul of Nit de Ţal', 

--- Femeile în Serbia. La <'ercul fempni ... telor 
""lin Hnd:ri){,$ta, doanmu Savka SubotÎC'i marea 
f'('riitoure ~il!'·bă u ţi1l11t o ('onfcrellţă f{larte inte
],{'i<antă dp:-lpre ;;itllţia f<'1TIf'il{lr în Serbia. A "pUR, 

~.di &rbia d(\~i a fOf't stl-tipâniti1 vreme de 5 secole 
,de '['urei, totuşi ol'la proclamarea de r('gat a fă
<,ut Înairrtiiri frumoa ... c pe toate tereuf'!c. Dove
deştI' un j!rad mai Înnintat a culturei p('utru ori
<I'C ţ..aru Il1î~('urt'l1 f('nWIli~tll. decarc ni1.'i Bcrbia n1.1 
.'(' ~triii11ii. h'flleile în I:-;l'rbia ~~ validiteluă pe 
multe tl'r(·ne. }; u ('.'\!(' aproaJ)(~ rllIll al ştiinţ.ei, ('8 

""il nIl fi~· f('i)!'pzentatf', Sunt mcJici, ingÎ1H'n -
fer!w i, ca ri "e l"l!'uril.di' mare renume. La oficiul 

·.por<tal ~llT1t multe muplolate. Chinr !;Ii în artă SQ 

diHing fmll{'ilp. Sunt multe curi prin pictura, 
... ~('ulptllra şi i'('ri·~ul Inr uu cilştigat admiraţia' 
;<;trîiinătil1 ii. Up:-q'oaltă marll a-ctlyitate şi în viaţ3 
~{"ial:l. In fi~'-c(' ()l'!lŞ ('iitB un cerc al fplll('ilor. 
{'lire î1:'.i are purtl'a ,"a d{' lIH'rit in înaintarea t-IO

,(")('t{l(ii. ~llnt CllIlO$Cute mişcările. lor în eh(,!-'tii 
politi<'('. V.oi('~c {'J2'ala Îndrppti'iţ'irc eu bărbatii, 

,in ('P prin'~t(' drf'J)turil(' politice. 

_...... Caricaturistul spaniol Sagritfa. Incii în 
j;lrna trt'cută adu~m şi noi ştiroa 6e'D."aţionaIă 

-cii tribunalul din .\indrid a o8i'l.ndit la 10 ani tem
niţă P(' e;~Lrjcatl11'i~tul Bag-ntta, Ţ)t'ntru crima do 
,,1a{'sa Maj<'St.ntis" ce ar fi comis'o prin cariea
tl1rilc sale la adrooa familiei domnit.oare. Pe
odt'apsa :lt'{'.Il",1a grozayil a îmlcmn.a,t t>.€l'Cul scrii
torilor Jin Puri,; şi din alt(· oraşe *>ă. protestezo 
impotnya lU'f..,:tui ·~et barblll' şi ~ă ceară graţiare9 
'vin<wwtlllui, Toatp ·ae('st(' îneNcări n'au a;'llt îrffiiJ 
rczultahll dorit. A{'um du-pă cum 1'-(' anunţă diD 
Mudri(l, mini:<tnd pre,şr"uintc Canaldas a propU/1 
1'('.e:ehlÎ grnţiar(';) eari('aturÎ,,,tului. Hep:de n'a a· 
<du . ., ineă nici o hotărâre. ~e crede însă, că Sa· 
,1l"ritta \1:1 fi tot11Şi a.gratiat. 

~-_. Răsboiul HaJo-turc. In zilele din urmă 
'n'am 11lrPj!istrnt nimie d{'ŞPI'B eveinimentde râs-
. boinJui. Şt.irÎ de mieă importanţă nri' adu('cau 
'nici o schimbare a ilituaţiei, e.are pare a ri'i.mfwoa 
'multii VT('me indi tot aceiu"ş. Se fac din a:mÎln
,<două păni1p pr('glltiri, 'p<'ntru eventllalităţi, ni
mic alte(\yu, Ce i'C petrff'(\ după culise nu se ştie· 
Se r.rHlf' în~ă. cii Tureia ne.putund rezista unei 
<C'a.mranii de durată mai lungă "fa ceda cât de 
~urând Tr.ipolitani.a, punund rlârşit fatal ului 
'I'ă~b{)i, 

Opinia publieă din amândouli ţările este pen
'iru riisboi. A ti·tudinna, ei in .... eamnă continuares 
.riisboTului. Şi nu tr(,bu.i dispreţuită ac.eastă api
nie. Arc putere as:upra condu('erii, şi guvernul" 
işi dau samăde dorinţde ei. E sentimentul na
ţi<mal ('nl'(' nu iluferă Împotrivire. Şi de aici di-
3ema pt'ntru gm·('TTIe. 

Căcj {lupă {'um w .anuntă din C<mstantinopol 
Mu.rdt, Vizir. dându-şi seama de li'p..'!a de mijloac" 
{lcntru ('outinuar{\a rih;boiului, a propus Sult.a
nnhtî. înc{'.[l('rea tratativelor de JX~e. 

Sultunul insii. ca reprezent:ttttui Încoronat al 
• 'ointei puhlice l-a oeclarat, că mai bine lIl<bzioo 
de tron deeÎlt să subscrie c{)ntractul de umilîrll' 
al tiirii s-alt' de înjosire al pryporului săli. Faţă dao 
aecafită hotărâre .a fOHt zadarnică arg11mentaţis
:Marelui Vizir. lk('i rii.sboiul se va continua, căci 
aş.a voie.şte poporul! 

- .. Reactionarul re actionarilor". In numărul siiu de 
azi M Voin ta. N aţionalii" din Bucureşti seriI': 

..Rea.ctionarul reactionarllor, duşmanul înVerş!l

nat al prindpiilor Rl'volutie.î ceJei mari, d. Aurel C. 
Popovlci. In articolul .. Agenţi vorbind de principii" 
( .. Homiî.nul" din Arad) dă. o lovitură de buzdugan" 
- etc., etc. -

si "Vointa Kati1.>naIă" arată in rl'5tul a.ntr!'fileului ei o 
seamă din ziipă.eelile articolului .. Agenti vorbind de 
priueipii" arti-rolul in care marele nostru Belimbr(tk 
crede cii a. 8tri~'it argumentatia principiară din artico
lul nostru aspura reformei a.dministra.ti.e in Ungaria. 
?\oi din parle-ne am renunţat la ori ce polemică cu 
d. Belimbrok. eonvin~i că dll!~. incarnatiunea ideilor ce 
eete, nu poate să ne lntl'loagă cum nu ne-a înţeles nici: 
pilnă acum. Ke miram numai că Q.Stfel de indi.iduali
tăti neguroase se mai pot ~ustine şi în vremile noastre 
la suprafată şi rii mai pot să trezea~că chiar si ecouri 
într'o anumită parte a opiniei puhlic.e. Adevărat ci 
aeeste ecouri par venind din adâ.n<'u] unor veacuri tre
cute ... 

- Impărţirea Persiei. Intr'un articol publi
('nt în zw:rul "X ('w- York American", .3lorg~ 
:-':d11lfi tN, fo."-tul şef al admini,.;traţiei financiarI'" 
a l'f:'rl'i~·i, d{',nunţă o intel{'gere inten·enitii. întrl) 
Ang-lia şi Hll.,,-ia. pentnl împărţir(>a acesWi ţări, 

Crima a('('a~ta - cxdamâ Scllu.ste-.r - se va 
f'iI \'Îtl'ţli !;li noi vom fi mart.ori la stran.glliaroa u
m'i natiuni a cărei .echime se piercde în nO/lfJ)
tr'a v(,3.(·ul'i!ur. 

- D. 8leyleben, guvernator al Moraviei. Ce- ' 
tim în ,.Foaia Pop." din Cernăuti: In ultimul mo..!, 
llH'nt, eÎlnd fOHja (~ aproape toată tipărită, ni so
~('şte din Vit'na ţ<tÎrea te!<-grafic!l că actualul şef 
al admimtraţit'i politice din Buco .... ina d_ Dr. 00-
ta \'illn baron Hley lel>en c«t.e numit. guvernato!' 
.JJ ~Ioravi<'i. 

l'o:-:.tu] lH't·:-ta, unul din cele mai important. 
din imperiu, a devenit vacant prin numire-a be.
ronului TIt'inold, pîmă acuma gu .... ernor al .Mora
viei, ministru de interne. 

Baronlll BlPyleb{'n, fiind un function.a.r foan. 
eapabil, ale {'ărui <'41liti1ti exeelente au fost re
euno."cute în mai multe rÎlnduri chiar de îllilU$-Î 
:M aj('~tatf'a Sa Impiimtul nostru, a .stat deja dE' ! 

mai multe ori în {'om'binaţie la ocuparea postului 
de guv-emator al Moravici, n'l3. putut Însă fi con: 
siderat deoRrf'ee frat<,le d-sale stătea în frunte9 
just.itiei din ae{'("3...';1 ţ.ară.: .acuma cu rep~iroa ba
rOllului V ~e]y dela pORtul p.ău de prezident al 
curtii de Il'p('J din Praga, care post va fi ocupat. 
<le fratele dlui Bleyleb{'n. piedeoa. aceasta dis
parp. 

n. Hkd(·hf'n a fOf'f ca prezident al ţării o fi
gură s.impatidi. l1D funcţ~onar cDnci-liant, pre
\'('nitor şi amabiL ?\:u putem zi.ee, că ni-ar fi f<r.J,t 
ma1'C prietin nouă RDmîmilor, tDtuşi illi!ă trebuie. 
in ono.area d-sale, să constatăm că nu ni-a fost 
TI ici un dujman. Atîlta l"e.cunoş.tinţă Însă meriti 
în ori{'c ("uz şi din part('R noostră. că de-8voJtării
nou«tre naţionale n'a pUS nici o 'Piedecă. Sub 
pf.ri<la d-f;alc şi re-ep>n@i'i.mun.tul din anul 'a~'Sta a
rată o Î<'Oană ro1ati. mai fidclă ra.portului na
ţionalităţilor decut ('UI!l lSI fQ~ acellJ3.tB, în vremu
rile tr('{'Ut~, Sub Bl{>yleben s'au făcut şi mult.el9 
rdDrme în di{'ta ţării, eare au dat ţăr~oaroi nOIi

stre într'un ti.rwp de rut 00Uir't., un aspect de tot 
gebimbat. 

1'1oc.areH <lhli Bl{'y lr-ben o luăm deci cu Jlă
l'('re d{~ rău la ('un~intă, cu toate că-i dorim di. 
inimă IlVanE>aJ"ea in ra.ng_ 
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1 n ori ce eaz i-om păstra amintiri plăcute fi e l 
rugiim şi pe d-Aa să nu uite de noi, cari faţă d .. 
d-5a. .am fost totdeauna sinceri şi 1ca1i. 

- Un trist aniversar. Doamn.:a. MinerV'a Dr
Brote n. Draghits din prilejul t.rist al împliniri..i 
aniversarului al 14-lea. dela moartea mult regre
tatului 'său S<Jţ Dr. Aurel Brote, intru vecinîC'~ 
odihnă.a decodatului, dliruioo,te cor. 5 la fondul, 
Dr. D. B. Barcianu, pentru ajutorare a sodaliloll" 
(caHelor) fără de lucru, al Reuniunii meseriaşi
lor sibiicnl. 

- Glume engleze. Un ~:via.tor s'a urcat eli 
soţia sa într'un aeruplan. După o aS0Cn:!iune d. 
O orii S{'luupa jumătate bagii de seamă că a 'pier
dut un mărgăritar dcla broşă, şi im{'{)j,at îl rug .. 
pe bărbatul său să deGci'1l.Ză. "Ce nu ţi-e bine ~" 
o intreLă cu duioşie aviat.orul. 

"Ba mi-e bine, dar am pierdut un mărgăritar . 
dela broşa mea, -;;Î-.o zăresc aeol{) :Î<J8, cum stră
luce!" - "Oh f'.cumpa mea, stai liniştităpe lOc, 
Ce vezi ('010 jos că licăreşte, e Lacul celor patru 
cantoane." ' 

O doamnă prea generoru;ă pov(\stindu-i-oo d. 
teribila boală a somnului, ce bântuie in Afrios. 
a creZ11t că \"a. putea deştvpta din somn pe C(~j. 
adormiţi, trimiţându-le clopote de alarmă. 

Un irlnndez şi seotian căIăt.oriau impreunit. 
If\prăvinau-şi merinooele şi ner&miwându-le de
cut unpll.Îu fript., ce de ajuns amândorora nu le-ar 
fi f~)st, să învoiră ca aceLa să m:mÎlnce puiul, carfO. 
.a avea ('el mai frumoB .il'!. Când se deşteptar. 
cei doi călători, îl întrebă scoţianul pe irlandez: 
.,Eh! ce ai nsat 1" - "Eu -am visat", răspunse. 
irla.nd{'ll;U] "că un coş frumos se cobora din cer 
spre mine. Eu m'a.m ureat în el şi mă pomeniiv 
d'odată în raill!" 

..Eu am viaat" spuse Fo('oţianul", că tu te ur
caS('Şi la cer. Atunci văzimdu-te că te duci atlit. 
de. departe-, încât n'ai să mai vii îndărăt. 4ID 

mâncat. puiul." 

Mile.rl culturali ,i sociali. 
- Petreceri, concerte. ;....,j 

Petrecerea meseriaşilor români din Arad. lle
seriaşii r(}mâni dinArud învjt,ă la reprezentat» 
teatrală şi concertul muzicei militare care se .... 
aranja Duminecă, în 25 Deoemvrie 1911 (7 lan 
1912) în ziua primă .de Crăciun, în sala deLa "ho
tel C-entral" (Kozpo.nt). Intrarea e .prin strada 
Salacz. b:we.putul la 8 ore seara precis. Preţul 
de intr.are: Loc rezervat 3 ooroan{'. Loc I. 2 COl'c 

Loc IL 1.50 cor. Loc de stat 1 coroană, VenituJ. 
curat este destinat pentru îmbrăcarea învăţăcei
lor săraei din Arad - Ofcrele benevole 8(l pri
mesc cu mulţumită la oorooa dlui Ioan Pitaria. 
tipografia Die<:ezană, Arad, şi se .Of evita 1»' 
cale ziaristică. Bilete de intrare se află de VBm.
zare la librăr·iile "Tribuna", "Dieceza:na" şi aear. 
la cassă. 

P ro g ram u 1: 1. a) "Doina ciobanului"; b} 
.,steluţJa"; c) .,Romana" d) .. Visuri"; e) ,,Po.t
:pouri" exec. de OrcheBtra muzicei militare, a 
rog, 33. 

II. "Nepotul răsfăţat", farsă în 5 acte. După 
o tradu('.ere a lui Ioan Şt. Şuluţill, p:reluerată d. 
T. V. Păcăţian. 

După teatru urme~ă dans . 

• 
Indemnăm cu căldură publicul româ

nesc din Arad şi împrejurime să dea bl
treg sprijinul său meseriaşilor noştri. pl
trunzi\ndu-se de marea tîus~m'l"iăt.ate eo
cială a acestei pături romfLneşti atât d. 
puţ,in sprijinită. 

F,A,BKRICRA DIEsSP!IAULAyBU~ I Văpsire de haine. Curăţare chemică. 
Spălare cu aburi. 

G6zmos6gyar, Kolozsvăr, PaIyaudiar. I La suma da peste 10 COf" pacbatul sa retrimite francat. 

--~----------~==~==~~~--------_/ t 
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ECONOMIE. 
CONVOCARE. 

Pe haza c()Illchlzului comitetului central din 
13 Deee.mnie 1911 şi în oonfonnitate C1l §-ul 20 
<!lin statute convociim a XXIlI-a adunare gene
rală ordinari a "Reniunei române de agr)cultură 
tiin oomitatul Sibiiu", la Turnişor pe Duminecll 
in 31 Deccll1VTio 'Jl. 18.. c., la 11 ore 8. m. 

Program: 

1. Prezentarea raportului general al comite
tului central, a ratiociniilor ve anul 1910 şi pro
iectul de budget pe 1912. 

2. Propuneri eventuale din partea membril<)l, 

3. 'D.iecUlf8 de interes general eoo:nOmlc. 

~ .!Jeg-erea unui mombru în comitetul CE'n
tral. 

o. Autenticarea !])l'O'tOOolului şedinţei. 

S i ah i i u, 11 Dccemvrie 

Pant. Lucuta. 
preş. 

n. 1911. 

Vie. Tordăşianu, 
secretar. 

Pentru cultivătorii de pomi. Cu ferbintea do
J:ntă de a fi cât mai fol05i'OOri obştei noastre si 
• e a lucI"181 cât se poate de mult la îndrăgirea po

JloraţiU'nii noastre cu cultura folositoare a 1>0mi
In?, am luat hotărâroa, ca să cumpărăm şi apo~ 
:in primăvară să: 'punem cu preţ redus în vânzarE} 
lin număr mai mare de altoi, meri şi peri. 

Pentru a ne putea orienta Ia procurare, ape
lăm l"il preoţimoa, invăţătorimea şi la ceilalţi căr
turariai noştri, 0/1. adllcând Ia cunoştinţ.a econo
milor din partea Io.cuilli această hotărâre a noa-

" 
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BIBLIOGRAFII. 
A a.părut Revista Idealistă Nr. 7 şi 8 pe 1911, tU 

următorul ioterN!ant şi bogat wnţinut: 
A. D. XI>.I!OPol. - Lectiile mele del& Sorbona asu-

pra Teoril'i Istoriei. 1. Principii premergătoare. 
Eugenia de Rt'us lancuJe~. - Roma.. 
N. Zaharia. - Dezolarea. Studiu Ps.ihologic. 
Maxim Gorki. - Ln omor. (Xunllii). Tard. de D. C. 

ZavoaJide. II. 
AJi-ee Călugăru. Cridim. E. SIătinoonu. M. Dia.r,ones

~u. - Poezii. 
)1. S'tăJlcescu. - Societatea. Fii a.rmonică. (Fragment 

dintr'Wl studiu a"upra a!'tivitătii lui Helie..de). IV. 
Fra.nk Tbomas. - Ch!'stiuni vi,tale. VI. Ce 93te 

Dumnez!'u? 
Cronica Literară. - Cărtile dlor 1. N. Lahovary şi 

1. Gorun asupra. linlbl'i română, de N. Z. 
Bul!'tin Bibliograik - D. r. Z., Revista ,,LUCeil.

UruI" 1911. August. 
.. 

Cel mai frumos cadou de Crăcinn e o 
IOrfe bună. 

Cărţi cu chipuri pentru copii de 3-8 
an' (cartonate) Capi i La ţară poveste vesela 
(!$3X29 cm.) 3 Cor. + 20 fiI. porto. 

A fosT odmă... Poveşti alese şi frumoase 
(33X25 cm) a Cor. 3 + 20 fI!. porto. 

Buf/alo Bill Wild- Wesh (32X25 cm.) a 
1'50 Cor. + 20 fiI. porto . 

Invaţii sit socoteşti, dacă vrei să nu 
greşeşti (33X34 cm.) a 2'50 Cai. + 20 fiI. 
porto. 

CellUşereasa Poveste de Ion Bănăţeanul. 
(30X24 cm.) a, ] '50 Cor. + 10 fiI. porto 

Povestea Illi Robinson a 150 Cor. -+- 10 
fiI. p':rto (28X23) a 1'50 Cor. + 1'0 fiI. 
porto. 

iltra, să conscrie cu 'numele pe toţi aceia, cari do: 
~ d~"" 1 1'1 . I a re8C sa se prop-ava a cu lll:1tol, cu SOlU ·a tOl or ~ 

Cartea celor sf.îrl;ţi, ee Ion Bănăţeanul 
1'50 Cor. + 10 fd. port. 

~~u numărul hucăţilor. Oonsemnarea sa binevo
iască a o trimit(' la adresa noastră, cel mai târziu 
)lână la 15 Iauua.ric n. 1912. 

Si b ii TI, 13 Decemnie ill. 1911. 

Oomitetul contral al "Reuniunei române de 
agricultură din comitatul Sibiiu." 

Pant. Lucuta, Vie. TordăşiaDu, 
prezident. secretar. 

A/fahetuJ, a 1 Cor. + 10 fiI porto. 
Moşia, a 1'40 Cor. + ] O fd. porto. 
Th. D. Speranţia. Pentru toţi copiii a 

2'5"0 Cor. + 20 fjl. porto. 
Biblioteca ilustrată pentru copii, voI 1 

60 fii + 5 fii porto. 
Cele şase lebede~ a 1'40 Cor. + 10 fiI. 

POTtO. 
Cele zece pisi aţe, a 1'40 Cor. + 10 fiI. 

porto. 

22 Decewvre n 191 t 

Bl1Iu'I dimin~aţa la Moş ajun, a 1'50 +. 
10 fi!. porto. 

Aoc, Nou Abedar ilu-.:trat cu 21 figuri: 
frl>moase in culori a 1'50 Cor. -;- 10 fiI.. 
porto. 
Basm~ alese pentru copU, ă. 1'50 Cor. 

+ J O fi1. POTtO. 
Din grădina zoologică a 1 Cor .. {~ 10 fii •. 

porto. 
Cărţi pentru copii 8-14 ani Samara. 

Corbul cu pene de aur ~a 2-50 Cor. -f ) O 
fiI. porto. 

A. O. Maror Biblioteca copiilor voL 
2 1'60 Cor. 10 fiI. porto, \101. 3 t Cor. 
la fiI. porto. Biblioteca copiilor şi a Tinerimii~ 
a 1 Cor. + 10 fiI. porto. 

Povestiri de H. C. Andersen. Ilustrate de' 
Pedersen (cu 254 pag.) a 2'50 Cor. + 2(} 
fII. porto. 

1. D. Delatismana. 100 basme şi istorioare 
pentru copii cu 51 ilustraţii (eu 320 pag. 
I 2'50 Cor. + 10 fiI. porto. 

POŞT A REDACŢIEI. 

1. B. (Nă~ăud). Păf\triÎJm manu!'lcrisul, da~ 
nu-l putem pl1bhea până nu ştim cine ne aeric_ 
Vă rugiim să ne comunicaţi numele Dvoastră. 

Chereluş-Cluj-Mărcu1a. De ce nu ră.spun<le~ 
la somările din .. Romtmul" în dH~stia articolu
lui n{)f\trn .,('{ln\!'('('T{'nţa în materie politică ţ" 
ArtiMlul nOi'tru a apărut 1'8; 5 (18) Soptemvrie 
1910, somarea ni-se adre,'i{~ază la 3 (16) Decem~ 
vrie 1911... Vom rii"'ţmnde deci şi noi la anu ..• · 
când va răHpnude şi d. Dr. Tcodor Mihaili la oomă
riIe ce i l('~am :adresat Dacă vom ţinea şi atunci 
de ru\'iinţă să răspundem la ... fleacuri. 

M. M. In sfiil"ţit, spre bucuria noastră am ,re.. 
găsit pc n{'a..~teptatc foiletuL Salutări. 

Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
..Tribuna" institut tipografic. Nichin şi cons. 

U tA v CU praxă, află aplicare În; n an ar cancelaria notaria!ă din 
iWagyarborosbocsard. -' 

SalaruJ se va staveri in sCrisoare 
Ioan Lu pşan, notar. 

L ~on r ollîol. 1'19 
llimi mai mu~t era faptul că apropiindu-se de Smolensk.1 fu fata ear.;ei guvernatorului. Alpa.tici văzu mulţi-
1'1 văzu un frumos câmp de ovă.s pe -care'l coseau mea wunată, apoi cazaei ei un echipagiu. 

w soldatii. , Urcând scara el intâlni doi boeri, dintre cari unul 

IlASBOIU ŞI PACE. De treizeci de ani Alpatid nu cunOSCU3e alt intere.s ti era cunosc.ut. 

ROMAN. 

Trad. de A. C. Col'buL 

(Urmare). 

in viata sa, decât vointa printului; a.fară de ordin!}le _ S'a ispră,vit cu gluma, rosti ac.esta, d-tale nu'ti 
stăpânului său, nimic nu'l intere-sa" ininlÎ.c nu exi''lta pen- pasă filnucă eşti singur, dar I'U om cu familie de trei 
tru eL spre zeee persoane şi toate proprie.tătile mele... Ce 

Alpatiri sosi la SmDlensk în ziua de .( A Ugust, spre 
seară, ei se opri la un han tinut de un fost serv al 

Dessallescrise scris oa.rea, printesa Maria o ee·mnă ! printului rare se numea Ferarmtoff şi la. care av~a 
&i ea fn dată lui Alpatici cu OTdinul de 8; o vreda gu- , obici'iu să de~indă de mai bine de trei zeci de ani. 
l'erna.torului. iar în caz de primejdie să se intoa.rcă cât; - Fii binevenit, Iacob Alpatici; toată himoo. fuge 
llIai curind posibil. de a.ci. şi tu ne sos eşti. 

Dupăce luă toate lIICeste ordine, Alpatici eu. o păIă+ - Da.r de ee fugE' toată lumea? întrebă AlpatieÎ. 
ne de castan alb pe cap. un dar al printului şi eu lm - Fiindcă e proastă. Tuturora le e frică de Francezi. 
baston în mână ca stăpânul său luă loc în brisca - Palavre de babă, palane de babă! făcu Alpatici. 
t13.$ă de trei cai. El eşi din casă, Însotit de toti ai lui., - Asta e şi părerea mea. Doar li-am spus eu că 

Clopotele dela gâtuI cailor erau învăJite cu hârtie. sta dat vorUl1ca să nu-i Iăsim ve Franeezi să intre. Şi 
Prinţul nu pi'rmitea. nimănui să se plimbe pe domeniile nu o să intre. 
lui eu zurgălăi, daI' lui AlpaHci ti plăcea. mult acest j . Alpatici ascultă cam distrat. El ceru tin samovar 
sgomot pe drum. I pentru el. fân pentru cai, şi dupăce bău ceaiul se culcă. 

Curtenii lui Alpatici. bucătăresele, groomul, vizit.ii 1 Toată noaptea trup!'le defilară în fata hanului. 
ii făceau escortă; fiica lui ti ~eză pernele la spa.te. 1 Adolla zi de dimineaţă, Alpatiri merse să'şi facă 
Unul din vizitii ii ajută să se uree pe capră, ridi-câ.n- ,1 eomlsioane)l'. Ceasurile erau abea opt, dar soa.rcle 
uu'} de subţiori. ardra tare. "Ce minunată zi pentru seceriş" gândi 

- Haide. haide, femGilor! rosti Alpatici, imitân- ; Alpatid. .a' pe bătrînul print. Si, încet.ând de a'ei copia stăpâ- l In zori de zi se auzise lo'Vituri de puecă alară de 
lIul. el Îşi scoase pălăria- şi'şi făcu de trei ori semnul ; oraş; mai târziu se desluşiră şi bubuituri de tun. Stră
erocei. I zile erau pline de oameni grăhiti, de soldati, dar ca ifi-

- Dacă ţi-se tntimplă ceva. Întoarcnie iute, Alpa- ' totdeauna, negustorii se ţiIleau în fa,ţa, prăTă.liilor lor 
tid, ti strigă nevasta lui, făcând aluzie la 8vonurile şj prin biserirCÎ se oficiau slujbele. 
Ile răsboi cui cireulau. Alpatici intră în prăvă.lii, la voştă., la. guverna.tor 

Pe drum, A1!>atid Întâlni şi intrecu mai multe eO!l- şi vretutindeni auz{'-8. vorbindu-se de duşmani cari ata-
1'oinri şi trupe. In a,propiere de Smolensk el auzi lovi- cau deja oraşul; oamenii se cerceta. ltIlii pe aJtii cău
turÎ de puecă în depărtare, ce~lIICe nu'l miră. Ceeace'} tând să se liniştească. 

7 

vom f3ic,e dp amm? Ce autorităti mai sunt şi astea., cari 
ne lasă în aşa hal? I-aş trimite la sp{wzurătoare pe 

toţi tâlbarii ăştia. 

- Ia seama, îi zise tovarăşul său. 

- Las' să mă audă, putin Îmi pasă. Su.ntem oua-
nişte câ.ni? ". A! Iacob AlpatirÎ aieÎ eşti? 

- Din ordinul Excelentei Sale, care m'a trimis la 
guvernator, ră,spunse Alpatici, ridicând capul cu mll.n
drie şi punll.ndu'şi mâna pe piept, gestul lui obişnuit 

când vorbea de printuL Excl'lenţa. sa. mi-a. poruncit să. 
mii. informez asupra situatiei. 

- Da. vei fi bine informat. strigă bol'lrul. Nu e chip, 
nicÎ sA găseşti o trăsură ... Si auzi tu asta? 

El arătă cu degetul inspre partea. de unde răsunau; 
pocnetele de puşcă. 

- Ne lasă să perim (',u totii, tâlha.rii ăştia! 

Alpatici clătină din cap şi se urcă în sala de primire· 
a. guvern8Jtorului. plină de negustori, de neveste de 
iunctiOllari cari se priveau in tăcere. Alpatici trCCII 
printre ei şi văzând pe un functionar eşind din cahi
netlll guvernatorului, el ii Întinse cele două scrisori 
şi spuse că erau d!'la prinţul BolkolllSky, cu o 1'~ 
a.şa de solemnă, încât funcţiona.rul le luă numa.i decât .. 

(Va arma) 
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REISI MIKSA 
FABRICA 

Cine vrea. sA cu.:a:n.pere 
vite a.n.'~ericane 

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

e= ~ VINURI 
in. 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAO 
Andrassy-uf 41-43, RakOczi~ut 14. 

(Lingă ,Apolloc). 

ILIE BURA, 
lăditu, arttstlc ,. pentru zidiri, 

BISERICA-ALBĂ, 
Strada Orşova .Nr. 4. (casa proprie). 

Primeşte ori ce lucrări de bransa aceasta 
precum: stringerea cu fer a zidirilort pre
aAtirea de porţi şi garduri de fier, bal
coane, trepţî, ingrădln de mormmte, cămine 
,i cuptoare etc. executate artistic şi prompt. 
Primeşte totodatl spre efeptuire lotfelul de 
reparaturi atingătoare In branşa aceasta 
pelAngă oreturi ieftine $1 serviciu DU lclual. 

D· J[ffi 

1, Traian Tnrtnrean ' 
lăcătuş artistic şi de edificii 

Bistrită - Besrtercze. 
100/0 economie Ia comande 

vechi şi noui de vÂndu.t. 

Adresativă cu toată increderea la proprietarul 
de vii din Şiria (Vilagos) Petru Benta, căci VA 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lângă 
preturile cele mai moderate. 

Vinuri vechi: Vin alb K -'68 litru. 
Rizling -'70, Roşu -'94, 

Vinuri din anul 1910: Carbenet alb 
K -'90 litru. Şiller K -'56. Rizlîng K -·Si. 
Rizling şi Ruje amestecat K -'54 litru. 

Vin din anul 1911 K -'48 şi 50 litru. 
Vinul să expedează cu rambursl ,dela 50 litri 

tn sus sub Ingrijirea mea proprie. 
Vase dau Imprumut pe timp de doaul luni. 

Pentru calitatea vinului garantez. 

Petru. Benea 
propr. şi neg. de vinuri 

Vllâgo. (Arad ~.) 

I fabrica budapestană de C8S&e de bani ai 
GeUeri ,1 Schuller 

BU 
fabrica: IX., R 

DAPBST 
ăkos-utca 4, Depozitul 
roul: V. Szeckenyi-u. 7. 
erului de agricultură, de 

orăşenesc şi bi 
Liferanţii minist 
honvezi, căilor fe 
~ 

I~ - !! I~ 
J--L iji 
/' I III i~ 

.tQ] 
C 

rate ungare şi al poştelor. 

Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri. 
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do· 

cumentelor. 
Catalog gratuit şi 

franco. 

pae: O. 
p 

Salon de haine bărbătesti 
J. Schneider, Slbllu 

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

1'11111"11111' III1IIII tii 
Desfacerea ieftini a firmei . 

Asz6ov: --ORADEA-MARE, -Strada Kossuth, (Palatul-Sas). -In vederea sărbătorilor de Crăciun, aduc : 
la cunoştinta ono public din loc şi pro· _ 
vincie, că au sosit noui transporturi de _ 
articole sudice şi anume: Curmale caii· -
tatea ce mai bună, malaga şi smochille. : 
Castane de Tiral, alune italieneşti, şi _ 
naci de Cocus, portocale dulci, lănuU _ 
wapte, fructe zaharisite, prăjituri pentru 
~ai, ceai chinezesc cea mai fină calitate. --Ram englezesc şi jranctz.. toate cu pre- _ 
turi moderate. - Ma'e asortiment tn _ 
bomboane de Crăciun, cafea prăjită, tot· -
deauna proaspătă, diferite compoziţii din -
8 feluri. - taceţi comandă de probA! : --Cu stimă: 

ASZ6DY MIHĂlY, 
de lucrări artistice. 

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 

Itenţt·une la cuptoare~e econ?mi:e 
li de bucătăfle vestite In 

-hnportor de ades. ee.!. bombo.nlO ,. fnlete tudlce. _ 

1===============1 Nagyvarad. - Telefon 635. -
.1111111111111111111&11 aB 

, 

• .. 
II 

Transilvania. - Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 

-~ I 
I .. 

In atenţia economilor!!I!':I 
Contra 'tăciu..nelui: 
se află la farmacia menţionată un 
lăchid de stropit. La 100 kg. e deajuns 
un pachet de 40 fii. Rezultat sigur! I 
Distins cu medaJie de aur la expozitia .. ' 

Internaţională din ParIs: 

Margit·Viora·{~~~:!~· I 
Nestricăcioase, depărlează de pe faţă pistruii ~. 
şi toUelul de necurăţănie. Se află la farmacia: i 

"sFANTA TREIME" i. 
ERNEST B:R.A.UN ~ 
Temesvăr-J6zsefvâros, Bem-utca 30. ,~ 

Cele mai ex· 
celente instru· 
mente pentru 
săparea de 
fântâni arteziene ~~ ~~:e~f~~ 
Varady L,ajos, 

fabrică de instrumente 
1-I6d1D.czovAsArhely, 

Nu trebuiesc anieprenori j domeniile, co
munele, singuraticli: singuri pot face să

parea cu instrumentele mele. 
Pritnlucrător ~ljlocesc. 

Recomand şi maşini pen
tru tmpletitul de str m l. 

Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 

Premiat la 6 expoziţii. 

. ~ 
Cel mal mare msgazin de blănirle 1 

RajalJi Janas 
Temesyar·Gyarvaros, Kossufh lajos-ter 2. 

lşi recomandA in atentia ono public din 
localitate şi provincie bogatul asorti. 
ment de blinărie cu preturile cele mai 
convenabile. Arti· 

cole de fabricatie 
proprie; mantale 
de blana. blana > ~'.F_,_ 

.. 

de c~latoria. - fi ..... ' .... 
m anşoane. b oa la ,?;'f'~. 
c aci u li pentru ' ~liai'''''~~' ~~ ,:"'MO,;;,r 

domni şi doamne "., ' '. -~~.~ 
ultima moda şi ~1> 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. .: 
Primeşte orice lucrnri de bHinărie pentru 
prefacere, dlptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
Numai marfă bună şi execuţie de I-u rang. 

I 
Pretul 1 cor. 60 fii. Expediţie de 2·orl la zi. itilI ' 

_ .~ as __ lIer 
n __ • ti &1=============11 

~& 

C,,',; 
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II Nu-i ceva fabulos II 
10 e; 

, nu-i cu renume, ba ~ 

nu·i nici excepţional C~ 
OI dar an gnst bnn ~ 
Gi 10 şi sunt bine şi in mare 6f 

fO curăţenie ţinnute, artico- G! 

f3 lele de coloniale O! 
(II 6:'!:l.! 

- tlŞi băcăn.ie - ~ 18 pe cari le recomandă g.; 
18 pentru sarbatorile m 
il! Crăciunnlni ! li 
t.C . cu preţuri ieftine E 
13 M~z~i Jan~~ ~~ T~a 8; il Oradsa-Mare - NagYdrad, g; = Piata Szent LâszI6·ter. Si 
~.'" o Colţul străzii Teleky, ;in edificiul OI 
10 băncii Nagyvâradi Takan!kpenztar. OI 
tU l::;I 
~ Comande prin postă se efeptuesc Of 
10 conştiincios în cel mai scurt timp. el 
Ee Tele:lbn Nr. 24-:r. ~ 

~!!~m!m!m!mmmm~ 

Do I Lampe pentrn mine 
~ tOi felul de lampe cu aeetylen, 

fabricheaza 

Bartos Zoltan 
fabricant de lam pe, 

.. - ",_ .... ,.,. ·...-...... ':"t 

J5 
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~~WI!IJ In atentia pomicultorilor! ..... Rlcoll'8 Hlnclll ...... 
:a:ni:J..ar de zidiri .i Jn.obUo 

Ofer altoi de prunl bosnieci ca 
.. Balkanska Caricac (Regina bal
canului) şi ~ Kraljica Bosnec (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2-3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni. 'i-Poama e fo arte mare, escepţional de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August. 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa· 
bricarea tuicei ,i a sligovitului. - Prunii mei na 
sufer de ciderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat În diferite rânduri, cu premiul intâi din par
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia milerutră din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, la expoziţia internationalA din Paris 1900 
cu medalie de argint şi în fme la expoziţia regnicolarl 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iarăti cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garanta. 

Sa-va. T. KOjdi6, 
mare proprietar în BrelSka, Bosnia. 

D~va Str. Vasut "'o 18. (Casa proprie) • 

Adua. ca stimA. la cUDolŞtinţl ono pobHe iin 
100 ti provincie, el ,i-a provlzat ,i mArit ata
Iierul de măslrit cu pnteri de munc' core.pllA
zAtoare cerinţelor de azi. 

Prime~te totfelu de lucrări penlru zidiri ,1 
mobile, precam şi reparlri CII preţnri conT8Dlbil, 
~ pelADgl serviciu prompt ~i conştilnţioL 

Mare magazin de tot· felul de mobile pregătite 
din materialul cel mal excelent UBcat dela cele 
mai simple până la cele mai luxoase. 

~~~@Oii5ii5m~i~i~~ 

~:::e ~~~o~i~un~:nt.C~p:~~r;. în m 
(Cluj) Koloszv4r, Mono.torl·u. 7, am deschis an GI 
.are mataziD înregistrat şi provăzut cu cuptoare din m 
farli şi străinătate, unde se află in depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi cămin uri şi cuptoare de bucătărie. m 

Atrag atentia publicului asupra depozitului meu model, asigu-
rind-ul totodatA despre calitatea perfectă ale articolelor ,i preturile ~ 
cele mai solide. et 

Aşteptând binevoltoruJ sprijin sunt cu deosebj~ stimă: c::...,.. 
Tamis, J6ZS8f. i! 

Kolozsvâ.r. i§i 
~t~~Hâ)!mit~!mm2mm 

a.~~~~~~§§-§-§§:a 

Edificare ieftină! 
Intrece ori-care edificare 

din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. S-5546. 
Se face prin prepararea in 
mod propriu al betonului, 
ori alte materii. 

~ 
o~ 

Budapest, VII., GizeIla·ut 55. 

g========-====~~~-

Primesc totfelul de edi· 
ficări, locuinţe, case de in
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni t poduri, canalizări, in
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa· 
cement, invălitori de cement . 

II .1 •• ,1 •• 11111111.11111 ,.11 •• , ••••• 1 !N.~ 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 

cement, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru casa, 
stre~ini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins Ş. a. - Preţuri curente trimit gratuit. Nici O fabrică de gra .. 

mafoane şi cufoane nu ~:;;;;;;u:: 
poate si lifereze mai 

ieftin ca ~~r 

leicb Aladar, 
at.ner de 11I,1ru •• nt, muzicale. 

Badapllf, YIII., B6plzhdI4z-u. 27 T. 
Bila. Catalog gratuit. ~ 

111 •• 11 •• 11111.11.1111111111,.,1111,. 

Iosif Si.~~ics 
Intreprindere de edificare cu beton, fa
bricant de obiecte de cement şi pierte. 

Br. telefonului: 
246. 

(Casa proprie) 

L U O O Ş,' 
Str. Buziaş 37. 

C1 
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Itzkovits Gerson, Budapesta, IX., 
Strada. Tott1pa No 14. 

Dulapuri de ghiaţa la cari e necesară ghiaţă 
puţină, preparate pen
tru măsurarea vinului şi 
a berei, conducte la 
pregătirea berei şi pen
tru scurs, în preţuri mo
derate şi ~rviciu promt 
Intreprindere de accesorii 
la fabricarea zodei, sticle 
de Bohemia, si rup de 
smeură, lămâi şi ananas, 
alabastru şi praf de li
monadă Ş. a Comandele 
se efeptuiesc prompt şi 
cu preţuri convenabile. 

E- m 
Reparator de motoare. 
Execută conştienţi os ori·ce reparatnri de generatoare, 

motoare, maşini dinamice etc. 

lft'{fi @ Ptlvinclij J~z~~f, 
" .. ~ ~... SZEGED 

. ,~.'~. ~:",~~~~.~;,; Boldogasszony.sugarut 3. sz. 
~~J'" ~t Jt"~~"4 Cel ma.i mare atelier de pe 
1$~~~~~- şesul Ungariei. 

m===================D 

fabrici de ceasornlce elec 
trlce şi ceasornice de tum 

gri Thorotzkal as 1 arsa 
Rozgonyi es Lendyal 

Budapest, VII, Sziv. u.32 
Pregăteşte 

eiasurl pentru lul'Jl 
din material de seaml cu funcţiune 
precisati, in orice mărime. 

Ciuuri principale ,1 laterale 
eleetrice, ci a , uri vertUatoar1l 
pentru ,coli ,1 fabrici. 

Claauri pentru cutele, clslrml 
,i terase ,1 Jocul dangltulul de 
clopote. - Primeşte reparaturi, pre-

• Ctlm ,1 prefa.cerea ciasurilor vechi ia 
ciasuri de turn cu salt de minut. 

Cea mai mare şI mal modernă 
fabrică de ciuuri electrice ,i de turn 
din Ungaria. 

f"""_"'~I!11!1:1111!~_ Ciasomicarlf permanenti iii capita· 
lei şi fumisorii căilor ferate ungare a 
fabricilor de tutun şi casei de amuat. 

Premiat la upozitia gencr. din Poia.u 
• medalie de aur ~i la expoziţia uaeiaţl. in· 

dllttrialt din arl cu dlplolJl • de _c. 
U .:!::,."r:~;Ş,; 0-:,. Cele mal mOd8J'DI 

. "r\~J/i~~ .... _obil. de 
1,"" '1 fier ,1 .r •• 1 

" cele mal practice 

: băn d higie· 
~' nicede şcoala 

I!~~~~ .. ~_i.~.~_~_~_~~~_~_~~~_.~._~~~.~~~.~~ __ ~_=~!~~.~~~_ :~I::~~~r::t~: 
lor, ,pltalelor " 

• ~coaielor, prec~rn sI obiecte f .. brfcate din cele mal bune m. 
lerlale dhl ţarli, lucri.rile cele m!i solide de artA ş1 construcpe le UIe· 

feuU nUHw de cltrl finna 

8crahardt ~ezsi ulfda 
Bra8s6. atr. Neagrl Ilr. 33. 

-"'1: -.it acolo • amce1arl. si fabric. montatA cu cele ra" noi mqhllrl. -

-----------------------------------------------------
o O 

.r. tel,follulul 804. , Cel mai mara firmă romAneascA din UDJaria. 

Arad, Piata Boros Beni-fer 1. (Casaproprie) 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferării, arme şi totfelul de maşini agri

cole, maşini de trierat cu aburi, maşini de trierat cu motor şi totfelul de motoare cu benzin, cu 
oleiu brut şi motoare 6ugătoare cu gaz, ara.ngem mori cu motoare cu preţurile cele mai 
moderate şi cu plătire 1n rate. 

as -

Cu garnituri pentru trie~ 

rat şi cu prospecte pentru 
mori servim bucuros, e
ventual pentru primirea 
lucrurilor acestora şi fa

cerea contractului 
mergem la faţa lo
cului pe s peseJe 

noastre. 

, 
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- SI Români! re plantaţi viile cu altoi dela firma română! t'l 

- "lVI ugurul" 
tnsoţire economici 

Eli8abetopole-ErzaebetvaroSl 
(Kis-Kukiillo vm.). 

&tir. Altoi de vie 

.. 

calitate distinsă - pe dângă celea mai 
moderate preţuri soiuri de vin de 
masă viţă americană cu şi fără rădă
cină, ochiuri de altoit, viţă europeană 

cu rădăcină. 

s. află de vânzare la însoţirea economici 

"MU,8urul" 
!lisabsiopala-Erzssbafv'ros"c 

Material disponibil in al-
toi peste trei (3) milioane. 

$coalele noastre n'au fost atacate de peronosporă. 

AItoii sunt desvoJtaţi )a perfecţiune! 

La cumpărări pe credit cdea mai uşoare condiţii de 
p]ată! 

La cerere preţ curent şi instrucţiuni gratis şi franco. 

n o = ~ 
~ _. 
~ 
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Jo-t 
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Umrafh & tomp. 
Budapest, Y., Yi~.d-kiStuf 80. 

lşi recomandă fabricaţiile sale şi anume: 
Locomotive de drum de sine umhliloar. 

de 6, 8 şi 10 H P. 
Locomobila de 3-200 HP pentru scopuri eco" 

nomice şi industriale. 
, Ma,ine de Ir •• rat (imbIătit) cu putere de vapor, 
motorică, mînaj cu cai şi cu mâna; mai departe: plu
guri, grape, tăvăluguri, triore. 

MaşUJ.tJ d. sămăllat. I Maşi..D.ş de cosit şi 8ecerat. 
VAllturători. Zdrobitori de 6trugTUL 
BatoztJ d. curAtit porumb. Prue de atrucurJ.. 
Tocători de paie şi zltztret ! Morilche de arllit.. 
MaşiRş de tAiat 81'.018. Pompe dtJ :/âlltini li 
Tumbe de stropit cu sac de g1lnoi îzz flzecatar8a cea,.ma1 b~. 

eu pref'u-' ~'Ioderate fi cOlldlflllll' '""tlr.
bile de §olvlre. 

Catalog de preţuri românesc trimitem gratfs ,i franco. 
CorespondenţA roxnAnA. 

!il Români J Trimiteţi baietii la cursul practic la altoit J 11 
11""'11,1111 •• 1111111··1 

Prima caUate. Maşini de cusut ~Singerc 
calitate bun~, pentru femei 
cu 30 fI.. (karikahaj6s) tot 

~C~~'i-. pentru femei 42 fI .. cen 
... tralbobi~ 47 fI., cu 5 cutii 

din oricare soiu 55 fi, 
cu luntre scufund~toare 
(si1lyeszto karikahaj6s)
centralhobin f.Ară sunet, 
artislic lucrate, un adevă
rat decor pentru casă cu 

66 fl., precum şi bicic1ete cu 52 floreni, 
pe lângă garantie de 5 ani - IIferează: 

KRAUSZ HENRIK, 
Budapest, IV., Veres Pâlne·u. 40. 
ResinzăforiIor le dau rabat. - Catalog 

la cerere trimit gratis şi franco. 

li .1111.1.111111111'$1111 II 

== 
Cele mai bun e 

oroloafJe -
- ctlc mai solide ,i cele maI dupl modă -

juv.erioale -
atât pe bani gata, cât şi il! rate pe lângi che
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, lifereazi cea 
mai bună prăvălie In Rceasta privinţl iu 

întreagd Ung ari. 

BRAUS'IfETTER JAlfOS 
O1'ologier 1:n 8ZEG ED; 

CATALOG cu 2000 chipuri se trimIte ORATUIT. 
Notez ci numai aaela vor prim( catalolPll gTltult cari D cer ca 
provocare la &iarul Tribuoa. (ad. .criu el • cetit anunţul ÎJ1 Trib.) 
Corespondenţele le fac In Hmba maghiari, ,Irmanl ,l francezi. 

articlii pentru l~lserici şi preoţi. 

GEORGE JANCOVICI, ARAD, 
forray-utca 2. 

Postavuri de re- Aduc la cunoştinţa onoratului public, că au sosit 

verenzl·, brÎuri noufăfile de fQamni şi de iarnă 
preoţeşti-, roşii, in stote,. llllltăsnri, delainuri, zefyruri, cretoane, 

batisturi, - ciorapi îDlpletiţi in temniţă - şi 
vânăte si negre.. mnlte alte articole cari DU se pot toate inşira. 

\,-

Cea mal bogată --------
magazie în artleU 
pentru sfintele 

biserici şi ereotl. 
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