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Homo novus. 
.Arad, 7 Decemvrie. 

ln Rfelntul răsboi de distrugere care de un 
an de zilo durează impotriva noastră, vaj
nicii noştri a,dversaJ'i au trimis un coman-
dant nou, pe d. Dr. Aurel VIa.d. Socotesc 
anume, că schimbând nu armele, care SUlllt 
ale calomniei, alfl minciunei şi ale intrigei, 
prectlm am dovedit, ci combatanţii, cetatea 
adevărului va oădea în sfârşit totuş zdro
bită, ori cel puţin înecată in norul de fum 
llf"grn şi otrăyicios, pe care-l ridică bom
bele lor. 1\oul comandant de altlel e nUJllai 
pentnl publicul neorientat nou. In realitate 
d. Vlad este dela început între cei cari au 
pornit sfânta cruciată şi dacă s'a abţinut 
până acum, dmd răsboiul e căzut aproape 
în desueti'tudine, inu.molit în neputinţă şi 

ridirol, explica.ţia trebuie căutată în abili
tăţile de tactică şi de strategie ale vajni· 
eiIor combatanţi. D. Vlad este deci numai 
din punctul acesta do vedere nou. A tăcut 
un an de zile, VT('me in care s'au spus şi 
s'au răspus lucrurile până la cea mai corn· 
pletă plictiseală. Multă lume era intri
gată chiar de tăcerea dlui Vlad şi indri· 
tllită să vază în el pe omul care, ca şi În
tr'un alt moment hotărîtor al Yieţii noa
stre politice, e în stare să ia in mâni steagul 
coborît in vâlt()area patimilor şi să facă o 
raliare nouă, pun'lnd ,capăt hărţuielilor mă
nmte, urite şi nevrednice, ajunse azi .... pro
blemele politicei naţionale. 

Regret.ăm nespus de mult, şi pentru 
domnia sa, dar regretăm mai ales pentru 
cauza naţională că. n'a ambiţionat acest 
rol. S'a mai spus şi aici că, una din cau
zele principale ale actualei crize grozave 
ce bântuie în sînul parLidului nostru naţio-

"nal este lipsa de oameni superiori, lipsa 
de personalităţi în stare de a ne ridica dea
supra meschinăfiilor zilei, deasupra pati
milor înguste şi mărunte, în stare să le sub-
juge, domineze, să le poruncească să t,acă! 
să nu ]e lase să coplf'şească suprafaţa vleţel 
sufleteşti a unui popor. "Istoria popoa:relor, 
este istoria oamenilor mari, cari au 1n'l.tncit 
aci" a zis Cal'lyle, stabilind _pentru tot
deauna răspunderea Iaţă de istorie a act~
lor unei genera,ţii, nu asupra celor conduşl, 
ci asupra c.elor ca.ri conduc, asupra câr
maeilor cu cari a fost pedepsit ori binecu
vântat un popor într'{) anumită epocă. Se 
pare însă că numai la poi e intors criteriul 
lui 8arlvle, Ia noi sunt de vină cei conduşi, 
la noi e de vină "Tibuna", gruparea ei, căci 
a11el oamenii ar Ii ad, şi ar face ,minuni, 
cu un popor creat pentm ,ei. 

lnddlznoţul distrugă tor de dog1ne dela 
Dobra.. nu u oare lUmI dintre aceştia? 
Daţ.i-i un popor, fără "Tribuna", fără poeţi. 
fără s{'Tiitori şi mai ales fără gazetari, n'ar 
fa.ce el minuni, cum a dovedit că ştie, când 
candida în câte cinci cercuri, în lipsa 

mflre de oameni providenţ.iali. Azi e nu
mai conducător de partid, pe care-l con
duce cu un extraordinar t?lent, pentru 
care va trece neapărat şi domnia sa, cu ta
vară.şul Uoldiş împreună, in primitoarea 
recnnoştinţă a pDsterităţii. 

Citiţi mă rog articolul domnului Au-
11e1 Vlad, pwprietwrul ,palatului naţional 
din strada Zrinyi, despre cauzele conflic
tului între paJi.idul (?) naţional român şi 
"Tribuna"_ Cu ce adâncă pătrundere ,de 
spirit analizează dânsul aceste cauze şi 
câte idei noull şi Todnice nu aduce domnia 
sa în discuţia care de un an de zile dospe
şte în viaţa noastră publică şi pe ca:re dis
tinsul conducător, cu deplina seninătate a 
simţului său de răspundere istoric, ne spune 
eă trebuie, în interesul neamului, perpetua
tă, Iti vine fără voe să te înt.rebi, de ce a tre
buit să întârzie aceste argumente şi idei 
··a.bsolut nouă, pe cari le aduce d. Vlad în 
discuţie? Avea doar din capul locului, cea 
mai completă cădere tocmai d. Vlad, să 
declare răsboi "grupărilor independente", 
d. Vlad. care n'a, intra.t în viaţa politică 
în fruntea. unei grupări şi care ni-a dat cea 
mai clasică pildă a "disciplinei de partid" 
dela care dâ.nsul n'a clintit in viaţa sa nici 
o clipă. 

"Grupu;rea dela "T1ibuna", zice d. 
Vlad, - ,a fost dela început o gr"upare in
dependentă, care nu odaM şi-a impus voin
ţa sa conducerii de partid şi care la toate 
ocaziunile mai însemnate îşi avea direcţia 
sa opusă vederilor exprimate de conduce
rea oficioasă şi aprobată de imensa ,majori
tate a poporul-ui nostru". Cine avea calita
tea morală şi îndreptăţirea să ne aducă ,a
ceasta drept învinuire, decât d. Vlad, care 
niciodată nu a avut o "direcţie .opt/să vede
rilor exprimate de conducerea oficioasă şi 
aprobată de imensa majoritate a poporului 
nostru" ! Căci la Dobra, a candidat cu şti
rea şi aprobarea con d1lcerii oficioase, iar 
nu cu ajutorul "grupării independente a 
"Tribunei" şi "imensa majoritate a popo· 
rului nostru" il seconda pe vremea aceea 
atât de mult, încât nici la a doua alegere 
generală nu s'au putut pune candidaţi na
ţionali, nici' in Ardoal nici în Bănat, numai 
în centrul "grupărci independenfp", in 
toate cercurile". 

"Pentru că nu există partid în lume 
să tolereze în cadrele partidului altă t'oinfă 
şi altă conducere decât conducerea unitară 
'impusă prin organizatl~a de pm·tid:'! -
exclamă d. Vlad. Apodictic do tot. Domnia 
sa pr('cum vom Y0dea mai .ios, face ist-ari
cuI "ta inelar politice peti"ecut.e după .. cu
lise" în ultimul deceniu. ca unul, cum spu
no, care cunoaşte istoria evenimentelor. 
Ciuda.t lucru, că un cunoSC'ător al tainelor 
petrpCllh~ după culise uită cu desăvârşire 
istoria fa.ptelor petrecute la lumină, istoria 
raptelor c.ontrolabile cari s'au desfăşurat 
în faţa. tuturor, nu după culise. Această IS-

torie a fixat. pentru toată lumea mai clur 
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şi mai convingător dedtt toate teoriile d
sale de azi, că, da, s'a validitat în ca
drele prtidului şi o "altă voinţă", altă 
"conducere" decât cea."impusă pri1} orga
nizatia. de partid" şi că pentnl a se validita 
o ideie, un curent, intr'un partid, nu e ne
voie ca. aceste să se nască neapărat în 
mintea şi priceperea "conducc1'ii olicioase", 
care n'are monopolul ideilor bune; pot 
incolti şit tiin mintea şi hotărirea unui sin
gur om sau grupări, pentru a ajunge poate 
mal ln urmă, adevăruri primite şi 
de ~,cercurije oficioase". .Nu ar fi! mI-
rare da<că d. Vlad ar fi uitat acest exem
plu clasic a.1 istoriei ult.imulul decf\nill. 
c,ăcî l'a dat doar însuş domnia sa. 

Dar au fost alte împrejurările, va ob
iecta, suntem siguri. Neapărat. Nu-i cunoa
ştem părerile motivate asupra a.şa numitei 
"acţiuni de primenire", care a fost punctul 
de plecare al goanei de azi împotriva "Tri
bunei", acţiune pe care d. Vla.d o atinge 
şi acum numai laconic şi în treacăt cu a
ceste cuyinte: "A u u1'lnaf apoi atacuril(' 
nemotivate ale "Tribunei" 1n contra par'
tidului .... ", dar împrejurările, cari vor fi 
fost altele, constituiesc fără îndoială un 
titlu de recunoştinţă a "conducerii oli
cioase" de atunci care fără zguduiri grave 
ca cea de azi, a ştiut să aducă. sacrificiul 
'amorului propriu, ideile şi convingerile 
ei, po altarul solida.rităţ('i naţionale. 
Dacă s'ar fi constituit în sacrosanctă. dacă 
a.r fi înălţat dogmele ca ceva absolut invia
Iabi!, dacă ar fi recurs la anuele de azi aJe 
calomniei. intrigilDr şi ale minciunilor spre 
a discred.ita cele mai frwnoase idei, cele 
ma} nobile şi curate porniri şi intenţii, am fj 
anlt acelaş dezastru ca cel de azi, aceleaşi 
nenorociri s'ar fi abătut peste noi, ea şi a
cele, pe care cu o senină Ş aproape incon
ştientă nE'păsare, le alimentează reformato
rul dela Dobra. 

Şi cu aceste am fi terminat cu ,:trgu
mentaţia de idei Ş principili sta.bilite ad hoc, 
pl'nhu necesităţile de moment, în articolul 
donmului Ylnd şi putem trece la argumen
taţia de fapte a dsale, neapărat hotărîtoare 
şi pentm cea dintâi şi determinătoare pen
tnl concluziih~ c(' trage din ea. 

Aici ne i9beşte la primul moment o {~iudată îm
prejura.re. Domnul Vlad ne fixează data vinelor 
şi crimelor 00 &ID fi săvârşit în contra intereselor 
partidului naţional nu de nn 'an do zilo Îneoac,i, 
dela isbu<'!Ilirea goanei d-sale şi a towl.ră.şilor îm
potri\''3 "Tribunei", ci de un deceniu, probabil 
fiindcă d'atunci este stă'Pâm d-aa pe "tainele lu
<:rurilor ce S8 petrec după culise~'. Nici atuu0i. 
nici de atumci încoaci d-6a nu a crezut că este 
dator să protesteze la vrem('.8. când ele s'au săvâT-
şit, când puteau fi controlatR, c.ăci cum alU e nici 
J·-sa infailibil, putea primi explicaţiile cuvenite 
şi poate că ceeace i-s'a părut at.unci o vină, () cri
mă, era numai o părere greşită a d-sale, o informa
ţie ine2..'OOtă, o Î!ntrigă care se putea darifiea. 
Ceva mai mult, toate acu2laţiunile ridi<:ate de 
domnia Ba în ordinea înşirării lor au fost tapte 
consemnate :până la ridiea.rea paJatului 
"Tribunei'" când alăturea de tovar~ii d-sale 
ridicase şi d-sa cu prezenţa-i 9plendoarea serbă-
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rilor organizate cu prilejul sfinţirei casei orga.
nului, pe a cărui conştiinţă, după ('J()nvin~rile 
d--sale, apăsau păcate aşa de grele, Inexplicabil în~ 
tr'adevăr, cu 00 inimă lua parte domnul Vlad la 
Q<"€le serbări? D. Suciu, era mai sincer, domnia 
sa eaTe încă ştia dospre tradările noastre, deşi 
l'Itătea in .Arad, e'a abţi'Ullt, cei drept, aă ia parte. 

A doua cbestill'I1e 6 t.ot de principiu şi trebuie 
clarificată, D. Vlad, care ne înşiră păcatele 8ă
"lhşite de Z('.('e ani înroaci, păcatele "grupării" 
1] s{'oate pur şi ilimplu pe d. Goldiş de sub răapun
dere; mai mult, îi hărăzeşte cunuma i@ooriei sale 
nppiirrillitoaro, iillr nouă focul i,adului vecinic. Ei 
bine, procooeul e ('am arbitrar. D Goldiş, o ştie toa
tă lumea, nu o tiigădu~te nici domnia aa, a aparţi· 
.out piwă în moment,ul isbucnirei crizei, .. grupării 
noastre", a fost colaboratorul col mai intim şi mai 
udict al oanwnilor grupaţi în jurul "Tribunei", 
el îlli\U~i cu o influenţă directă şi hotărîtoare asu
pra atieudinilor ziaruhli, Ctun se poate că pentru 
aool(1llŞÎ fal)tf' ifltoria să-i dea unuia cununa, altuia 
Ot'lÎ:nda oi? Nu e ridicol flă învinuiască "gruparl'a 
Tribunei care a făcut a:1ege.~a lui IOtlif Guldiş de 
L'piB('OP la Arad in rontra vointei şi fără aprtr 
barca e.QlHluccrei do partid" alflgerea unehiului 
domnului Goldiş, care l-a adus la Ara.d şi l-a fă
cut S('J(~retarul flău, ale.gere în care d. Goldiş şi-a 
a\"ut partea sa absolut hot.ărîtoare şi totuşi crima 
ţ:i1 o menţ.ie numai pentru ,,('.omandit-ari" 1 Du 
fiindcă suntom la aceet pund, ne permirom .iă-i 
aducem aminte domnului Vlad, că alegerea lui 
Goldiş la vremea sa, dacă nu ne înşelăm a avut 
{j.probarea chiar şi a domniei sale şi că convinge
rea ('o o mi'irturilSeşte azi este absolut nouă. Nu 
afirmăm cu siţnuauţă, dar ni-se pare, că cu pri: 
lojul a~t-€\î al(>g'erî a fOilt domnia sa în Arad, 
elind îi ridicase la un hanehet d. Goldiş un toast 
pentru .,t.ânitrul caro de dragul formelar ( •. dis
eipli.na", .,s()lidaritate~") n'a jertfit esenţa". Sau 
de pildă cu alegerea din Niidlac, la care Veml mai 
reveni mai jos, unde ~llnt.em învinuiţi că n'am fi 
reprobat. pc IllilI'ele tribunÎBt Aurel Petroviei. Dar 
de ce nu l-a reprobat d. Goldiş ~ N'a scris d. Gol
diş faimosul silu arti('ol "S(]fru Chicin", de ce nu 
i-a dat titlul "Aure! Petl'ovicÎ"? Vom mai reveni 
alt.fol asupra 'rolului dIni Goldiş, nedoopărţit de 
tot ce !'l'a silvârşit in ac.est interval la "Tribuna", 
in reilexiunile noastre, punct cu punct asupra 
invinuirilor domnului Vlad, ca să S8 ",adă cLu, 
orÎ('ă d-~a este victima. unor mi.stificaţii, fiind 
vorba de intrigi de după culise, cu cari suntem 
<,onstrÎnşi să ne perdem acum vremea, ori că d. 
'Vlad îşi OOIlstruieşte in mod absolut uşuratec pre
tiul'de sale dovezi. 

Ră m€rgC'IIl deci pe rind. Intâi începe d. Vlad 
cn chestia ale-gerilor de episcop din Caransebeş, 

In noaptea asta. 
J n noaptea asta voi veni la tine 
Mireasă dulce-a visurilor mele, 
J n noaptea asta voi veni la tine 
In ora 'n care miile de stele, 
Vor scânteia in înălţimi senine. 

In noaptea asta candela sfioa.să 
Tu să o laşi în taină să veghieze, 
In noaptea asta candela sfioMii 
In templul dragostei să lumineze, 
Să'şi tremure lumina ei duioMd. 

Cu mirodenii dulci să uzi în taină 
Altarul fericirilor visate, 
Cu mirodenii dulci să Uzi in taină. 
Locaşul sfânt în care îngropate, 
ZM, amintiri in a uitării taină. 

Şi să m'aştepţi căci voi veni la tine 
Mire-a.să dulce-a vi"urilor mele, 
Şi să m'aştepţi căci voi veni la tine 
1 n ora 'n care miile de stel" 
Vor scânteia in inăltimi 8enine. 

Liviu Roman. 

'" 

şi a alegerii lui Ioeif Goldi~. Urmează cu rapor
turile ee au existat Între Mangra Brote şi 81avici 
şi "Tribuna". Părintele Roman Ciorogariu a elu
cidat prin documente în b~ura sa, natura rap·)r
turilor dintre "Tribuna", Mangra, Brote şi 81a
\'Î{'i. De UiIl ll!Il întreg zi de zi nu facem altceva 
decât să protestăm şi CU cuvintele ~i cu faptele 
împotriva ridWolei invinuiri. D. Vlad pur şi sim
plu reînoieşte acuze infirmate de mii de ori. Pă
rintele Ciorogar a restabilit apoi adevărul atât 
în chestia alegerii de apisoap a lui Iosif Goldiş, 
cât şi în chestia alegerii de epi-scop din Cara'llse
beş, Dacă d. V1ad tot mai poate aerie in "Româ
nul') că gruparea. dela .,Tribuna" e rub oonduJe
rea Rpirituală a lui Eugen Brote şi Ioan Slavici, 
atunei a î'llootat di.,;euţia cu d. Vlad, p-entrud noi 
nu lucrăm cu "bar06u1" şi n'avem alte mijloaoo 
a'l convinge decât acte şi fapte, cari e'au prezrntat 
în broşura părintelui Ciorogariu, dar despre cari, 
nmIie mai uş.or, docât ca d. Vlad să nu ia cuno
ştin t.ă. 

Pfună eÎmd nu vor fi l'ÎlRturnate acte'le şi faptele 
acwt.ea, d. Vlad n'are dreptul Ră mai bănuia'8>Că. 

Ţinem flă revoe-ăm în memoria dlui Vlad, ('ii 
noi n'·am rontostat nici când dreptul comitetului 
naţional de a'~i crea şi BuS'ţÎlD.e un organ oficial 
propriu, - totul 00 am ('erut era: să -fim şi noi 
puşi Ia curent cu {'.{>le ('.o ~ petrec în oomitet, ca 
nu ('111nVa ",ă ajungem în oontTMt de vederi eu. 
comitetul, căci si duo dicu.nt wem, non est idem. 
Dar nu ni-s'a i'p<Inlinit ooreroo şi de mult.e ori 
eram avizaţi ori la informaţiile ziarelor străine, 
{'ari aveau oomunicate dela comitet, ori la cores· 
P1mdenţii noştri df\.~ri rău ialformaţi, căci numai 
pe cale indirfl('tă ajungoom la informaţiile nece
saro. Nu, dle Vlad, nu îndroptăţirea utTIui organ 
oficial am <'Ont:estat-1), ci aducerea lui în Arad ('u 
~txYp si'i d~Jănţuia~ă răsboiul intern. 

Intr'un pumct 8untmn de acord cu dl Vlad. 
Heeunoaşt.ffill şi noi că nu din motive de "roncu
renţi'i' , comercială s'a adus ,,Românul" la Arad. 
~{'Ibirea între noi e numai, că noi vedem în 
v(·nirea "Româ'Ilului" aici intenţia dedarată de 
a do~~]ănţui între noi un răsboi politic, pre<>um şi 
inumţ.i..a, de a sparge solidaritatea naţională. DI 
\']00 menţine iMă la rîndul său cii motivele de
t.{\rminante ar fi foot "tmperioarele motive" ale saI· 
vării independenţ-€\i comitetului naţ.ionaI _ inde
Ţl{'D,denţ.ă greu primejduită de suliţa "Tribunei" 
- cu alte cuvinte deci: distrugerea "Tribunei", 

Vor fi e.:tiatând "motive" superioare, dle Vlad, 
dat aoole vor fi la d-v. n1N1lai în idee, iar în reali
tate vor fi in buzun.arul dlui Vasile Gol-die, înt,Xl
mai ca odinioară in buzunarul dlui Dimitrie Bi
rău.ţiu, care S'8, dovedit superior oomitetului in 
motivele superioare cu cari l-a tras pe sfoară. Noi 

Ceasornicele din Versailles. 
De Corneliu Moldovanq. 

Nidiri nu poţi inţelege mai lesne şi mai re
pode trecutul, decât îndrumân.du"ţi paşii în însăşi 
ruinele ist.oriei. Ca să-ţi dai mai bine seamă de 
trista ironie a gloriei rfu;hoinice, apropiete-te de 
Dl{,JrDlântul celui care zace în domul invalizilor, 
şi ea să poţi deplânge soarta vechilor cetăţi, plim
bălţj privirile printre locurile pustii ale măreţiei 
de ~ odinioară, priveşte statlH\le antice pângărite, 
temp'lele sfărâmate, admiră şi plângi, popooind 
o clipă în mijlocul ruinelor, aceste moaşte CUll1l

plite ale vremii. 
Am cutl'OOl'at rând pe rând toat.e drumurile 

şi aleele din parcurile dela Vers-ailles, ,am văzut 
cu I deamănuntul c8.8telele, cu panouri răsboinice 
ori' cu patriarhale froocuri de idilă, am stat uimit 
şi cu sufletul coborât în rugăciune, privind lar
gile saloane, in care odinioară capriciul unui mo
nde schimbă destinele popoarelor. am măsur·at 
cu' ochii uimiţi de frumseţe, ga-leria oglinzilor, 
unee se făceau primirile grandio8.8e ale Bolilor 
şi se trimeteau tărilor răspunsuri, -BJlll atins, 
a.s~eni necredinei08ului ucenic din biblie, cu 
i1lBăşi degetele mele, masa, patul, perna pe care 
şi~a odihnit truÎaşele frunţi oboaea1a gloriei, şi 
-8.stfel stând in apropiere de ,mfletul lucrurilor 
moorte, m'am pătruns de aoovăru1 faptelor po
ve6ti te în cărţi. 

"Nimic îMă nu mi-a impresionat -atât de viu 
amfntire.a, ea. cea.sornicile, nU puţine la număr 
care 8~ găB~ in salele palatelor d.in V er&aill~s. 

îl socotim pe dl Goldiş şi mai superior dooât ~ 
di Birăuţiu şi prevedem momentul "istoria" al 
situaţiei pe care o pregăteşte p8A3 de pas. 

DI Vlad este informat, că ~,Îln Arad existau 
d()uă curente, unul pur naţionaliRt, iar altul oare 
inclina epre ideea guvernamentalizării partidului 
n.aţ.ional român" şi că aceasta "s' a observat în
dată după alegerea dela Dobra, când ajunse va
cant cercul N ădlacului prin numirea lui Kril!t
tMfy de prefect la Sătmar", când dlor au candi
dat "oontra voinţei diui Ciorogariu şi a celorlalţi 
oomrunditari, pe dl Dr. 1. Sllciu", iar "tribu!li
stu!" Aurel P<'troviciu a fost chiar bărbatul de 
înoredere al lui Htiaz Sandor". 

C.oloanele de pe atunci ale "Tribunei" mdr
turilSeBC altfel. Mărturisesc că a avut o atitudine 
de o rară insufleţire şi hotărîre pentru candida-
tura diui Dr. 1. SueÎu şi că, iSCUlSitul organizator 
Dr. I. Suc-iu a lăsat in haltă pe alegătorii I'ăi 
întârziindu-<so (chiar cu cât a trebuit să întâr
zie) cu li-t<ta de iecălituri ale alegătorilor cari L'a

reau ('anclidarea d-sale şi căzând a13tfel din vina 
d~alQ proprie, căci n'a satisfl'kut nici celei mai 
elementare di.sp-oziţiî a logii electorale, Riitlz Săn
dor, răm~ fără oontracandidat, Il foot ales spre 
C'onstm-oare.R alegătorilor insufleţiţi pentru can
didat.uranaţion.aIă. Pentl'u ce reta.ce dl Vlad acest 
earacterÎ.>stic fini.s? . ~ 

Am înt.rabat şi pe părintele Ciorogariu el oo.-i 
adeyihat din prctin!'a lui Oţlu'Ilcre la candidaroo 
diui Sl1ciu în Kăd1ac şi dânsul îşi face cru<'"e de 
('ele ce aude aeu-m. N u'şi aduoo am~nte de amă
nunte, di~i e demult, dar dânsul ţine că dl Vlad 
şi i,n chootiunea aceasta e.<1te rău informat. 

nI A uro1 Petroviciu Cf\te prieten bun cu Kris
t6ffv, Îmtot'mlai cum este şi dI Vlad dimpreună 
cu ~eila1ti membri din comitet. A vrut să fie no
tar public în Nă.dlac, întoomai cum dl Goldiş a 
vrut Bă fio profosor de stat. Şi-a slujit interesele 
alipi'lldu .... '3e de H ti'lZ Sandor, precum şi-au slujit 
intNooele acei membri din comitetul naţional, ('ari, 
în eereul SB~ăi, părfisindn'l pe fostul deputat na
ţional, an f.fPrij i nit eand idatura baronului Duca, 
membrul partidului gu"t"ermamentaI şi l-au ales 
deputat. (':u progrmllul lui Ti:-!za. L-am oombil:~ut 
1i pe dI Petroviciu, care a Bueţinut candidatura 
lui Hăsz şi pe domnii din comit-et.ul naţional, cari 
au sprijinit oandidatura baronului Duca. Am 
măsu.rat deci cu aeeiaş mă.<!ură.-

De altfel dI Aurel Petrovici est.e urn valoros 
mstinător al românismului î'll acele părţi eX!pu8e 
~i pre.zidea.ză toate acţiunile noastre culturale l1e 
tC'-Olo. Nădlacul are doar cea mai frumoasă bi~ 
rică şi oole mai frumoase şcoli în bog.ata noastră 

Minutarele tuturor sunt oprite, precum. timpul 
ar fi stat pe loc, şi toate -arată La fel: ceasul două· 
sprezece, ceasul din urmă. 

E eeaslu din urmă al unei epoci de măreţie şi 
splendoare, ce.llt>"Ul din urmă al rogilor, al ban
chetelor RtrăIucitoare, al balurilor bogate în dan
tele şi parfumuri, al alaiurilor zgomotoase şi ve· 
,~ele, {}easul din nrmii al reginelor visătoare ţli ne. 
feri-cite, al pajilor buclaţi şi suspinători, ceagul 
din urmă al intrigei d(l curte şi Iăcomei de ono
ruri. 

Co('asornicele din Versailles. care neîntrerupt 
au măsul'8.t nemea, numărând şi clipele senine 
ale fericiri im-peri-ale, dar şi moroontele groruznioo 
ale răz''fătirii sau rbbunării, aceste ceasornice, 
care au vestit pe amanţii frenetici că ceasul în
tlilniri ae apropie, trezjnd fi{lri de patimă sub 
\'e.şmintele curtenilor cu reroci pudrate şi man
şere de dantele, ac~te 00 a,<; o rnilCe , OaTe prin tic
tacul lor prietinos şi discret, au f08t singura mu
zică în iatacul sărutărilor, amintind mereu, ca o 
slugă credincioasă, or·a hotărâtă a deospărtirii, a
coste ceasorni{'.{\, astăzi nu mai au roat ca să trâm
bi~ze curgerea vremii, căci viaţa a"8; stins in 
splendidele pal·ate, glumele şi cântecele au a
mutit ... 

• 
Toate arată la fel: cea:-;ul donă-sprez~e. E 

mi~hII zilei sau mie..zuI nopţii?.. Soarele, din 
mijlocul cerului, îşi trimite prÎn geamlâocurle pie
tate razele sale ca să împrumute c11Jpel()r sclipiri 
de thj·acint, - 8au luna, din tăcerea noptii calde 
şi aromitoare, rîvneşte la fericirea ~tl-CUllSă după 
pe:fidclele tesute în fire dfl &u.r 1 
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împrejurime. Şi chiar dI Vasile Goldiş l-a ţinut 
de demn să'l propună de preşedinte, nu mai de
parte dor-Ât in cea din urmă şedinţă constituantă 
a clubului nostru naţiO'llal în comitatul Cenad. 

Dar eli: nu uităm! DI Dr. Nieolae Şerban, 
doar, tot deputat guvernamental li fost până in 
clipa eând şi-a codat cercul dlui Vaida, faptă care 
l~a avan<iat la rangul de depuLat naţional şi câţi 
prieteni de aceştia n'or mai fi având domnii 
membri ai comitetului nostru naţional. Intrebăm: 
cum stăm cu comparaţiile, dle Vlad? 

Mai spuue dl vlad că: "Nu mult după acooa. 
i8. urmat alBgerea parţială dela Pecica. S'a repe
tat R<'(>lm, istorie ca Ia N Mlae. Mangra şi ai lui 
mI candidatul guvernului, iară nanaţiona1işt.ii a
devăraţi Hllilţinând candidatura naţionalistă. Este 
îndoobşte cuno.scut, că st.ăpiinii "Tribunei" apro
bau ţinut.a. lui Mangra, care deJa atunci era agen
tul lui Tiaza, iar dInii Dr. Şt. C. Pop, V. Goldiş 
şi Dr. 1. Suciu luptau din răsputeri şi doovoltau 
cea. mai Înoordat.ă activitate, ca steagul partidu
lui naţional să iad cu cinste din luptă, elici de 
învingere nu put.ea fi vorbă". Ntl uimeşte î:ntr'a
devăr cutezanpa domnului Vlad, cu care'şi roeteşte 
acuzele, eOOi este o a.<levărată blasfemie să acuzi 
"Tribun\8." şi pe stll.piinii ei cu a8tfel de acuze ah
lKllut invent.ate. Rărsfoim paginile "Tribunei", de 
pe acelo vremuri, o lună de zile n'a foat altoova 
in coloanole ei decât lupta din Pecica, în terminii 
('('lei mai calde şi oolei mai Î'llăIţătoare îneufloţiri. 
Redactorii noştri toţi erau acolo şi zeci şi sute 
de exomplare se distribuiau gI"atuit din "Tribuna" 
pentru îmmfleţ.irea luptei. Cum puteau stăpânij 
"Tribunei" profesa alte credinţe, decât cele 00 8e 

manifestau Îm zillrul lor? Asta nu o poata pri
cepe decât d, Vlad. ~la'llgra habar n'avea pe vre
mea al.'.eea de ceellOO se întâmplă în Arad, părin
tele Ciorogriu era la Carlsbad, amicii dlui Vlad 
("Ul'Iut şi-.au bătut joc de dânsul prin farsa oe i-au 
jU('.flt-o. Crede d~a că va putea mânji cim.stea nu 
poIitid!. numai ci şi pOI"SO'llală a unui Nicolae On
cu prin aatiel de insinuaţii î 

Am ajunf:! la ultimul gravamen al dhli Vlad: 

"Nu pesf.e mult au urmat alegerile din 1905, 
di~qolt'ân.d guvernul lui Tisza parlamentul. Este 
1Jn se-cret public că înain te de alegeri s'a făcut 
ln('~rca1'ea ca arăd.anii să candide.ze cu program 
guv/'.rnamenlal ş-i a.şa cred, că nU tradţlz nici un 
se~"et dacă 3U.9ţin, că nu comanditarii ,:rribu
nm" au impiedecat ace-asta feI07lie" . 

Aeeasta nu mai e o combiI1a.ţie mai mult ori 
mai putin fanţ,ezistll., acelUlta e.;te o afirmaţie pre
ci.'\i1. In fafa acestei acuze, il somăm în mod pu
blic pe el Vlad să ne spună clar, cine au fost acei 
arădani cari în anul 1905 au vrut să candideze cu 

Se aude fanfara. S'a întors regele în lcteaau
rită dela plirnbarM de amiazi, sau cântocele ar
Jllonio8J3e tii vesele, care se pierd în singurăt.atea 
nOllţii, în~alllină că suveranul, chinuit de doruri 
~i DPRll:turat de patimă, nu poate adQrmi .... 

Toate eeatlornicele din Versaille.s aratll: ceasul 
două~pre.z('.ce, deci clipa aceia neÎllllcmnată şi pu
ţină, care de~qparte c.o1e două feţe .Me timpului, 
tlj îDchltmJ o l"r('IIue care s'a sfârşit, prpmer.gc al
teia care va fiii înceapă. O epocă s"a stins, o pa
ginila ifltoriei, glorioaE!ă ~i îrn belşugată în fapte, 
s'a sfârşit, - un basm de strălucire fI'a întrerupt, 
un {'Îi'ntce de vitejie 'Il ,murit .... 

Dar vremea nouă, pregătită la intâmplări şi 
]a glorie nee.unowută, nu mai începe. Minunta
rele cClU'orn:iclor stau pe loc, nici o clătinare a 
ptlndulei, nici o ezitare, niei o. tendinţă pentru 
11 fa.ce semn P,a.rcelor să-şi distrame destinele, 
lll('j un gest Clare să poru~~că începutul unei 

'noi rândueli Il riIsboielor şi~a oamenilor. Oeasor
rii.('.(\]e .din Vt>r:sailles a'au oprit. Cheia lor e rătă
cită şi poarta.eter~tăţii nu mai poate ii des
eu~at1t ... 

E poat.e nUl1Jlai o părere, - că<ti privind ne
nllTuÎÎrateJe ornice care vcghiacZă ceasul din urmă, 
in ~mfletul viilatorului trecător se trezeşte un sim
tămunt;. nclămurit, un fel de t-eamă şi bucurie la 
olaltă, şi fără 'Il pricepe rostul întÎuupIărilor, ca 
în licârirea unui fulger care spintecă zidurile gre
le nJe nupţii, eu întelegerea mistică şi fără să ne 
putrull da seBLffiă, vedem pard dosfăl;Iurâp.dtHle în 
viitor, priveliştele foerice care învooeread împli
nirea unei t Il i n e. 

.. TRIBUNA" 

program guvernamental? Domnia 118 eate un om 
care-şi dă seama de gravitatea cuvintelor saJe, este 
o chestie de "noare ca d. Vlad să răspundă la a
ceastă somare. 

:Mai ~l'(' intr'un Joc al artic.olului său o aeud 
de natura a~easta: 

Se apUll(' textual: avem date pozitive la dis
pozitie, din cari cu siguranţă putem conci ude, el 
intenţiunea, de..a sprijini f:uvernul ,i a-I seconda 
pe Mangra nu era tocmai străină de stăpânii "Tri
bunei". 

Apelăm tot la onorabilitatea domnului Vlad, 
să vie cu datele sale în public. Cu acestea şi cu 
tode datele ce le are. De un an de zile se cer aici 
date şi dovezi şi domnia sa stă CU ele În buzunar ,i 
nu le aduce. Este dator domnul Vlad 'Ii ca cinstea 
sa personală să vie cu aceste date. Aşteptăm răs
punsul domniei sale. 

Ar fi să-i mai reflectăm dlui Vlad la chestia 
înfiinţării .. Romanulll.i" in Arad, chestie căreia-i 
cCJIII~acră două {'{l}oane în artieol, ne rezervăm în8! 
::Iă revenim 1ll!1Ipra 'a<X\'ltei chf.'8tii într'un art.icol 
separat în zilele ,,~it<.l.Ure. 

• 
D. \ lad, invocă istoria care va. da just.i

h'c.aţJe faptelor lui Vasile Goldiş. 1n faţa 
istoriei noi îl opunem pe .TI.;, Oncu. Viaţa 

sa de cristal, stă în faţa. vieţei lui Vaaile 
Ooldiş. Intreg trf'cutul acestui ziar, întreg 
prezentul lui este chezăşuit de cinstea şi in
tegritatea personală alui Nicolae Oncu. 
Domnia sa şi tDţi priet.t>nii dsale, singura
tici şi împreună, pot să aducă tot noroiul 
intrigilor şi a invectivelor împotriva "Tri
bunei", - aci stau fapt.ele ei luminoase, 
aci stă una dint.re c.ele mai perfe.cte întru
pl'iri a cinstei româneşti, care a fost şi este 
viaţ,l lui Nicolae Oncu. Nu, domnule Vlad, 
atât.a muncă cinstită, atâta jelifă de sâ.nge 
şi de oameni câtă a adus "Tribuna" în îm
pli.nirra sfântă a menirei ei, nu se poat.e în
tuneca cu intril:,ri ori cât de meşteşugite şi 
ingC'uio8 ticluit!'. Tnt ee e regretabil, (lste 
cu hobuiC' să ne cholluim vremea şi ener
gi i:1e cu astfel de flecării, ca să dovedim că 
ce o alb nu poate fi negru şi că silinţa dv. 
de-a ne face "trădăt.ori· ... "mangrişti" nu e 
nici dn:aptrl, nici rOmân8c1.Seă. Pentru aC(lst 
rapt. pent.ru lncerran\<l dvoastră de a ucide 
un c1.1;illzăm[mt române-se, care a adus cele 
mai mari servicii naţionale e.ste de prisos 
apelul la ist.orie, căci e aci judecata contem
poran (1.. 

Este ori nu ., Tribwla" trildătoare? A
cf'ast a este întrebarea. în care se cuprinde 
şi solutia conflidului de azi. ~u do supune-
1'(\a "Tribunei" la disciplina de partid, ori 
chiar capitularea partidului în fata~"Tri
bunei", cum spune dsa, ci de satisfact1:a 
moral?1 pe ea·re e datoare sl! o dea comite
tul, unui ziar naţional, calomniat pe ne
drept, eu cea mai grozavit acuzi! a tradărei 
de neam, de acpasta-i 1lOTba. A -i da acea
sta, dacl! o merift'1., nu inseamnlt capitulare, 
ci 'Un tri'Umf moral al cauzei nationale de 
care comitetul trebuie s(J SP felicite mai tn
tâi. Ci!ci presupunem, el! a fost de bunăcre
dinţă rând ni-a a('tlzaf. Şi mai presupunem 
cit se bUCUT(J. sincer el! poate sl1 se constate 
c(J s'a înşelat! 

La Seghedin. Ou ziua de 2 DecemVl'ie au intrat 

în temniţa. de stat din Seghedin, să'şi fad. osânda 
de câte 14 zile, domnii Gheorghe Enescu, teolog 
de Cernăuţi, Ioan Enescu, învăţător, şi câţiva soţi 
- con·damnaţi pentru ,.agitaţie)). 

Din Cernăuţi primim azi următoarea tele
grlună ooreaat! fraţilor Enescu: 

jl!-

... A suferi pentru neam înMmnă a te înălţa.. 

Temniţ{l SegheAinului, ca.lvarul Românismului, 
a oţelit pe toţi cei ce [-au urcat. [T rcaţi'l şi voi 
în admiraţia colegilor t1oştri", 

Urmează iBcăliturile: GUlman, Trrpa, Bnz
dug, Isăceanu, Stefaneli, inginer Popeseu, Bej3Jl, 
Ieşan, Georgo.'K~, J ipa, ŞtclaJla'lCu, Tarnovoohi, 
Morariu, Costenioo, PQ}}Ovidu, Mihailes<..'U, loa
noviciu (~i mai multe alte iscălituri indescifu
bile) - studenti universitari de Cernăuţi.. 

'" Demisia lui Conrad şi politica noastră externA. 
Demitlia şefului statului major Conrad pre
ocupă şi acum cercurile poJitice din Buda
pesta şi Viena. 

Ziarul., Vaterland" din Yiena publică 
in numărul său de ieri un articol sensaţio
nal (inspirat, so pretinde, de însuş fostul şef 
aJ statului major), În care Italia este învi
nuită că prepară răsboiul imlJotriva Aus
triei. In sprijinul acostei afirmaţii, ziarul 
vienez citează faptul că dintre celo 38:').000 
de :soldaţi nhemaţi la arme în momentul iz-
bucnirei răsboiului Italiei cu Turcia, numai 
85.000 au fost trimise în Africa. Hestul de 
300.000 au fost ooncentrate în părţile de 
cătră miazănoapte ale Italiei. Ziarul vie
nez citează c·âteva cazuri în cari supuşii 
A u~triei au fo~t insultati de cătră ofiţerii 
italieni În Africa, dintre cari unii ar fi spus 
pc faţă că după terminarea răsboiului cu 
Turcia, - va \lIma răsboiul cu Austria. 

Concluzia acestui artitol cam puţin do
cumentat este eri fostul şef al statului ma
ior şi-a implinit numai datoria când. a ce
rut o politică mai energică faţă de Italia. 

1n şedinţa de ieri a Heichsrathului s'a 
adus În diseuţ.ie din parh~a opoziţiei au
striClre chl'l:)tiullPa, demisiei. 

]lc>putatul Dr. EJleT a d(>sfăşurat o in
Lerpelare in care ÎIltreabă guvprnul dacă 
f'::-;te hotărît. să ia poziţie Împotriva politicei 
lig-resive ce-o cef impotriva It.aliei 1?!Oşfeni
torul de fro-n şi adcJ't'"Jl (ii lui şi dacă e ho
tărit Sri aducă, cu toată seriozit.atea, la cu
!wştinţa donmftorilur (die lIerrscenupu) că 
popoarele din Austria dDrL"tiC să se urmeze 
faţă de Italia politica cea mai paşnică şi 
priden(~ască. 

• 
ReÎDfiintarea partidului national-ţărănesc in 

Bucovina. .. Foaia Poporului" d.iu Cernăuţi pu
blică uJ'lmi'lt.orul oomuuicat: Deputaţii Nicu Elim
du, ~tihai C'hi,,,anovici, Ian{'u Cl.lparencu, Florea 
Iupu, Aurel Ondul, Rvmul Rf.'uţ şi Mode.'lt Sca
lat, .iizând, că faţă do părerilCl de tot opuse a1e 
mombrilar fOAtului partid apări'iriflt este cu nOjîu
tinţă a lucra împreună· cu membrii aceştia, au 
hatărît îrn şedinţa din 26 N aemvre 1911 a înfiinta 
din nou fostul partid naţiona1-ţărănesc. Cap al 
partidului aoostuia o fost ales deoca.mdată Aurru 
OUl.'iul. Totodată s'a indrmat alegerea oamoui!f)r 
de încredere in înt.re,aga ţară. După numirea lor 
va urma în curînd C<mstituirea formală a parti· 
dului naţion·al-ţărăneec. Organul partidului este 
"Foaia Poporului". 

.' 
Şedinfa Camerei. S'a continuat şi azi discuţia 

bugetului ministerului de oomerţ. 

llrimul orator, guvernBJlle~talu1 B rod i Erno, 
(',are a luat apăral'e.a muncit.orilor cerînd orga.ni
zarea sen'iciuluÎ de asigurare a muncitorilor în 
de boală şi bătrîneţe. 

. 
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Respingerea petiţiei dela Vint. 
Din Budapesta ni-se anunţă că petitia alegă

torilor T'Omâni din cercul Vintului împotriva ale
gerii de depul,at din t'ara trecută, câ~d dl Dr. 
1 uliu .M aniu, r os/ul deputat al cer·culut., a rămas 
in mi.noritale, fiindcă alegătorii români aU fost 
opriti să voteze ~ a fost respinsă. 

Măriuri.sim cu toată sinceritatea că deşi C'u
noşte.am p,-e.a bine procedeurile Ourtii de Oasaţie 
'În procesele electorale nu ne-am îndoit nici o clipă 
în i.sbânda cauzei noastre drepte, 

N1~ pute.am presupttne că în c'iuda tutw'or 
dovezilor de~~pt'e nemaipomenitele fărădelegi şi 
coruperile ţ,ă,dite ce s'au săvârşit cu prilejul a
ce,~tei aleger'i - mamdatul deputatului M ayer, 
proclamat "ale.s", să nu fie anulat. Ne aşteptam 
chi4r ca, deodată cu anulaT'ca mandatului, să f1'e 
procZ.a71w.t deputat al Vintului dl Dr. Iuliu Ma
niu, sau in c4zul cel mai rău să se ordoneze ale
gere nouă. 

S'a întâ.mplat însă ce nimeni n'a ţinut Ct~ pu
tin(.ă; l'espinge,re.a peiitiei şi condamnarea peti
ti,()ni.şti.lor la. cheltuielile p1'ocesului de 26,000 
coroane. 

De calld 8'a int'rodus noua lege despre "judir 
wtura ctlrială",. prin care Ourtea de Oasaţie este 
de-lega fă ca, for în proce,<;~ de contestări electo
rale, - numai în puţine cazuri au fost anulate 
alegerile contestate, Sub nici un guvern nu 8'au 
conte..stat, in.să. atâtea alegeri câte s'au 

\ contcs{·at sub guvernul contelui Khuen-H eder
vâry. 

Anularea alc(Jeri-i dela V înt ar fi confirmat 
in fata străinătăţii adevărul că alegerile din vara 
trecută n'au fost alegeri libere şi că mai ales faţă 
de Români organe.{e guvernului au profitat de 
toate mijloacele corupţiei şi. terorismului. 

De aceea petitia dela Vint trebuia respinsă! 

După sentinţa de azi a Ourţiide Oa.saţie nu 
ma,t putem. avea nici o îndoi.ală G-'upra sorţii ce
lorla.lte două petiţii,. dela Orăştie. unde a f08t 
impiedecafă alegerea dlui Dr. Aurel Vlad, şi dela 
Iqh1'u, unde a fost îrllpiedecată alegerea dlui Dr. 
A. Vaida, 

It 

1 n faţ4 acestui rezultat al petitie;' noastre ~e
le-i mai întemeiate, ni-se impune intrebarea CUm 

avem să procedăm în vi-itor, Răspunsul nu poate 
sii Ne decât unul singur: 

Să organizăm partidul! 

Fără indoială. ari cât ac bine am li organ~ 
za·ti - nu vom putea paraliza toate încercările de 
c01'upti.e şi terorizare, dar le vom putea reduce 
la un, minim. neînsemnat şi - neprimejdio8. 

Orga.nizarea seri,oasă, a partidului va face pe
tl~ţii..le de prisos! 

Publicarea sentintei. 

Despre publicarea sentinţei primim din 
Budapesta următoarea telegramă: 

Azi, la orele 12 a publicat Curtea de 
rasaţie st'nt.inţa în che-st.iunea pehţiei dela 
Yinţ. Petiţia a fost respinsă şi petiţionişt.ii 
condamnaţi la plătirea sumei de 26.000 
cor. cheltuieli de proces. 

La publi('area sentinţei au fost, de faţă 
rlnii Dr. Mihali, Dr. Şerban, Dr. 8aoo, Dr. 
Erdeli şi mulţi studenţi universitari. 

Toţi Românii au părăsit sala după pu
blicarea sentinţei, fără a mai asculta şi ex· 
punerea do motive. 

Respingerea petiţiei a stâmit adâncă 
mâhnire în cercurile româneşti. 

-------------------------=[ .... ~ .... ' .. &.-.. - ",,"'c;:.. - -" .J.i.----, 

"Cazul" Meu. 
- Către cetitorii mei TransUvănenl. -' 

Xu şt.iu dacă d-voastră, iubiţi cetitori, 
.cari m'aţi urmărit în coloanele "Ronrâ
Dului" şi mi-aţi adus laude, în diferite oca
ziunl, laude de cari roşiam fiind prea vii, 
- nu ştiu zic. da{:ă nu veţi fi crezând as
tăzi, după toba .,Homânului", că am a
juns un 1-01eric, un ciumat, confonn diag
nozei empiriculu~ medi-c al bubelor naţio· 
nale, d. Yasile Uoldiş. 

Fiţi lIlSă liniştiţi. Cu mine nu se petrece 
nici un .. caz fără însemnătate". dar se pe· 
trece o frumoasă pildă. do mare însemnă
tate, pildă. din care d-voastră puteţi trage 
ÎI;}Yăţături folositoare. Iafo: 

Am fost allgajat din Bucureşti, penhu 
înfiinţarea ziarului partidului naţional ro
mân. Am primit acest 'angajament, din idea
lism. ştiind că voi cunQaşte pe fraţii mei 
români de peBte Munţi, cărora le-aşi pu
tea aduce un cât de mic folos moral. Eu 
însă eram încredinţat că .,partidul naţional 
român din Ungaria şi Tra.nsilvanta", este 
Însuşi neamul de acolo, adecă acest parlid 
reprezintă toate idealurile acestui neam 
intrt'g şi luptă pentnl realizarea lor. 

.,Doamne, câtă di)părtare 
dela "Î{lrme pân' la ·astru ! " 

E drept, au trecut mai multe luni, până 
să mă conving că acest partid est.e absolut 
utopic. Ştiţi d.-:'voastră, acele figuri de ceară 
cari reprezintă un simbol! Dar oare d-voa
stră an"ţi nevoie de simboluri în viaţa po
litică ? Nu, nu! Numai aci, în viaţa poli
tică, nu este nevoie de simbolulurî. Să te 
laşi în nădejdea unei vechi figuri politice, 
că·ţi păzeşt.e el liberf.ăţile tale, Înseamnă 
să teeulci"pe urechea aia" - şi nu târziu 
să, te aducă la realit.ate, 10vituriJe neaştep
t.ate ale duşmanului de veacuri. 

D·voastră: n'a,veţi nevoe de figuri de 
ceară, eali se dau drept zei sau idoli la cari 
ar urma să vă închinaţi. Dimpotrivă., vă 
trebue oammei energiei, capabili. idealişti 
şi culti. cari să vă simtă durerile, să vă 
cugete năzuinţ.ele şi să se sacrifice pentru 
d-voastră ... 

Să vorbeşti în parlament ce ai mai vor· 
bit acum zece ani; să răcneşti în adună,ri 
poporale lucruri, ştiute mai bine de popor! 
docât de orat,ori (am văzut popor întrern
pând pe oratori şi manifest.ând idei supe
rioare): să te ocupi de interesele tale mai 
mult decât de ale poporului - acestea, nu 
sunt fapte cari să. îndrit:lliască pe indivizi 
a Re numi martiri. refonnat,ori. ori indru
mători ai poporului. 

.,Partidul naţional român din Ungaria 
şi Tran1'lilvania" este format astăzi din o 
mână de inşi, eâţiva doctori şi câţiva ro
mâni, cari nu ştiu româneşte, nu cetese 
nicil o carte şi politica o oonsidera ca o 
afacere, din care neapărat trebue să aib~ 
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ceva de câştigat. Acest .,prtid" nu repre
zintă aspiraţiIle întregului neam de 4 mi· 
lioane <.le Romfmi, ci cel mult ale unor 100 
de mii. Alegerile oongresuale sunt o probă 
care scade mult această aproximaţie. In 
călătoriile mele şi în contactul cu Românii 
această aproximaţie scade şi mai mult -
şi sunt sigur că un plebiscit (câ ţi ţin eu 
"Tribuna:' şi câţi cu .,Românul") ar scă
dea-o şi mai mult, reductmd numărul .,ro
mânişt ilor" la câteva sute de inşi. 

i":i bme, eu când am venit în Translva-
~ 

Ula. (TPdeam conharul: eă tribuniştii sunt. 
a('eastă mtmă de inşi. niştf~ disidenţi turbu
rMori ai disciplinei şi ,.spărgători" ai soli
daritătei neamului. 

Şi vedeţi, iubiţi ceUtori. realitatea, am 
observat-o prea Mrziu; şi regret mult, că 
n'am observat-o dela începuL~i m'am fă.cut 
din cauza acest.ei neat.enţii. instrumentul 
acestei rnâni de inşi, cari nu sunt nici mai 
mult, nici mai puţin. drc.it nişte peri-culoşi 
frahicizi. 

Trebuia. sa obsen-. să observ dela Înce
put marea acţiune fratricidă ce urma să 
pornească -- şi anume do atunci dela. sa
sirpa mea în Arad, când mi-s'a desfăşurat 
următorul program: 

InfiinţtIm "Româ1H~l" in acelaş o· 
ra.ş, pentru a distruge "Tribuna", Prin 
ori ce mijloace, să silim pe cine ar mai 
rămânea tribunist. Bă intre sub noul 
steag. 

Acesta mi-s'a repetat necontenit, timp 
'de Il hmi de zile, cât am st,a,t eu la "Ro
mânuI''' - de cât.re dnii Goldiş şi Suciu, 
Iancu şi Mat'Şi€'u. X şi Y, de către acei "a
leşi" ai poporului,. fruntaşi nu în lupta con
tra duşmanului, ci în lupta contra fratilor 
înşişi! 

Era atâta ură, atâta sălbătă.cie în su
fletul acestor "aleşi", încât ori cât ştiam. 
că dacă intri în horă trebuie să joci, totuş 
mă mustra tot mai mult oonştiinţa, că ser
vesc o (',auză, greşită, rea. îngrozitoare! 

.'1.~a dar era o minciună teribilă prog'"a
gra.mul celălalt. pe ca.re-l alişa în primu~ s(1,u 
Ultmă,r ziarul "R,omânul" ! 

Şi a.stfel mi-am dat seamă, cine est.e şi 
ce vrea .,partidul naţional român din Un
garia şi Transilvania". 

Acest pa,rt.id n'a scoo un nou ziar pen
tru că poporul are nevoie de cât mai largă 
cultură naţională, - ci pentru ca să aibă o 
armă frahieidă ma.i sigură. 'Adnnările po
porale n'au fost deeât O reclamă pentru a-
cest ziar şi o întromare pentru fiinţa sdr.un· 
cÎnată a aeest,ui .. partid". F oade simplu: 
dadt .. Românul nu se înfiinţa. adunările 
poporale s'ar fi făcut cu tribun.iştii de azi 
'Împreună, şi ele ar fi adus numai atunci un 
folos real. când şi-ar fi spus cuvântul şi oa
menii de idei, oamenii de bine şi talent,ele 
reale ale Românilor de peste Munţi. Toţi 
aceştia Însă sunt a.cumulaţi in sfera senina 
a Transilvaniei, in lumea lor de Români, 

a 

Calitate bună. - Croială perfectă. Preţu rf fixe. 
c::C» ..... tIA ...... t!i. 
- Pretenţii exagerate exchise. 

KATZ şi MEHDEL, loloIsvar, M"". klr'IJ-f6r 10. IZ • 
. . EA • 
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pe cari au ,trebuit să-i apf'rl', de atacurile ta
<cite şi făţişe ale "p<l.rtidului natiunal" ... 

lată da.r, dragi c~,titt)ri, cum se ex
.piică ;:uh.'Y{ln.1t.a diagnoză a .. I'azului·' meu. 
~i vă rog să, mă iert.aţi că V~t spun. pe şleau, 
(';.ă. aţi dovedi o nepăsare vinovată, dacă. 
nu vă veţi ridica eu totii, şi într'un glas 
~i. într'o simţire, să protest.aţi contra fal
~ului !-iteag al "Hom[lJlului", ridicat de mai 
mulţi, dar ţinut de un singur om. băgaţi 
do seamă, de un singur om. care zăpikeşte 

..şi. pe c('ila,]ţi şi care prin acest falş steag 
.~'i;parge·' el îns'uş solidaritatea naţională. 
Ace..'3t om este domnul VasilieGoldiş. 

Il cunoaşt.eţi, de sigur, mulţi dintre dv., 
})OaW încă de mult, de zece-douăzeci de ani, 
da.r il cunoaşteţi din depărtare, - pe când 
eu îl cunosc de aproape. foarte de aproape, 
clici timp de un an de zile ram avut sub 
ochi, i-am văzut tot a.dâncuI sufletului, care 
nu-i atât de complicat încât să nu i-l poţi 
pătrunde în câteva momente de observa
ţiuni Acest aghiotant al "partidului" este 
do altiel devotat serviciului său: ca să ri
sipoască parale din greu, chipurile, pentru 
redactarea. unui ziar inutil, fără ca din aCB
ste parale atât de bine repartizate să ajun
gă pentru ~eoale o singurr1 centimă ~ vezi 
Doamne, de ŞGoalelc cari se pierd ori sunt 
pe cale să se pia.rdă, să aibă grijă numai 
diec-ezele, "partidul" fiuld ocupat cu asa,'ii
narca talentelor, a "Tribunei" şi a tuturor 
manifestărilor sincere, naţionale, ale popo
ro!yj romfm('sc de pel'lte munţi. 

Dar despre ace~t rol al dlui Goldiş şi 

despre .• activitatea" dsale .... desinLeresată 
în aceastH. direcţie, voi vorbi mai pe larg 
ou altă oeazie, când voi pune la c,ontribuţie 
.şi alte probatorii. 

AJex. St. Vernescu. 

Mutarea HT ribunei" la Sibiiu şi alte 
schimbări. 

OrgtaJlul lI.utorizat publică tn nnmll.rul său de azi 
etirea că ziarul nostru se va mllta.. eu zrua dt 1 111.
aaarie 1912, la Bibiiu, unde va urma să apară sub di
ftlCţiunea dJui Octavian (Mga. 

Lipsa aceasa de discretie a orga.nuJui autorÎzat ne 
dil dreptul să nu fim nici noi mai discreţi şi să deseo
perim de pe &tum câteva schimbări BUl'prinzMoare pen
tru publiocul roonânesc. 

InJormatiiJe noastre le a.vem din isvor competent 
li 1I:U ne tem€m că vor fi disminţite. 

• 
Cu ziua de 1 Ianuarie dl V.a.siJ.e Goldiş, a.ctualuU se

eretar aJ comhstorului gr.-ort. român din Arad şi fost 
profesor (azi peniiionat) aJ }jocului gr.-ort. român 

.tin Braşov, işi va cel'!' reguwea. pensiei si. ou două 
pouRii, va merg-e la Sibiiu În calitate de secretar al 
.,A 8oci.ă ţi ei". 

Etite a,eea.s!la o v€che dorintă a dlui Goldiş, care nu 
8i-a putut-(l reali2'8. până acum, ne-avâ,nd la consistorul 
din Arad anii de servi~iu eari indreptăte-sc la pensie. 

• 
Dl Dr. Teodor Mihali, preşedintele clubului deputa

tilor naţj.onaJişti, va pleca in curind la Bucureşti ea 
din nou ... să'şi viziteze rudenij,Je. 

• 
DJ DT. Ioan Su-ciu, organizatoruJ patTtidulai nati-onal

român, terminând mulM'~ de organizare a partidului 
Dostru spre multămirea tuturor .. _ Unguri·lor, va des
ehide. eu ziua. de 1 IIIJlu-a.rie, ma.gazie de barosuri tn -
Cbereluş. 

I 
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Scrisoare din IBr. tov. I o. Dim:a. A f(ll>t. foar~ ~imerită i<ieia d~ a pune 
." pe ('lev·] să contnbue Şl el eu ce pot pentru "Aeo-

Reactivarea reuniunei de cântări. - Şezătorile ciaţiune", l"a aMiel să ~e dooea de pe 'acum vii-
,.Asociaţiunei". - Viata socială În Braşov. torii .,fnmtaşi ai nertmuJui" cu ml1n(~a pent.ru 

Concertul Corfescu.. binele obşt.esc, şi mai aleB !<ă se formaliz.t\oo eu 

In sfîtrşit! ... ('{'a mai wX:'hc - după <'ut ştiu 
eu - reuniune de felul aeellta la noi: .,Hclliunoa 
de gi'illmu;tidi i]Î de e.îwtări" din Bra..'}Uv s'a reac
tivat. Da, ciki reuniUlwa nou>ltră, după o moţ.ă
ială devro-o doi ani. se eufund'd..'l(~ într'un :9omn 
udiine de alţi doi ·uni, şi a trobuit f\ă vină un eve
niment neoU<bi't~inuit - sborul lui Vlaicu - după 
cum a spus însul;Ii fostul preşndinte, d. Dr. A. 
Bogdan, c.are să <ltrfmgă rundurile tinerimei bra
.,ovene şi s'o Îmiemne să mai l,u:<o jO>lni('ele preo
cupări per~nale şi 80. >'le apuce de un lucru aşa 
de frmnoo, din (',urc pot învăţa ceva şi ei şi altii. 

Ne bUl'uriim foarte mult, că putem anunţa a· 
ce-asta obştei romneşti. Ke bucurăm, şi tot atut 
de mult ne Întri.ităm. ~u putea oare tinel'imea din 
Braşov să ne seut(>uM'ă de o nst.f(>ol de ştire ~ Pu
tea! Dar nu neum, ei cu dui ani miii înainte. 

E Înliă carudRri",tl<: la noi. Ducă c e v a nu ne 
aduce illwdiat un folos materi.al reul, npoi fie 
acel ceva CÎlt de fru.mo..~, cÎtt de ooueător, cât de 
cultivător. nu nellipucă.m de el. Iată de pildă a 
existJa.i ·aici în Braşov,Hunt Rig'Ur - nu's sigur: 
e xi stă ~ -, un fe-l de "Maene~{'.sangverein" 
romÎ!ne8~ .. Acordul". Ce credeţi. cât a ţinut îrum
f1eţirea membrilor lui"? Vre-o ocâtâvll ani; - nu 
muJţi. Azi abia se pot aduna vre-08--12 in.';Ii -
din 40 de inşi. câti erau la îneeput! - cu câte-o 
()Cazle să cânte. Du aşa suntem noi; ce să ne 
faci 1 

Reactivarea reuniunei de cântări l'a oo8tat pc 
neobositul fost preşedinte d. Dr. Al. Bogdan o 
muncă de pe.ate un an. Un an şi mai bine a tre
buit să Uimble dela An-a la Oaiafa cu ruga rea, să 
se in.o.cl'ie membrii act.vi la reuniune! Şi rog să 
nu s.e uite, că Braşovul e unul din cele mai mari 
centre romîtne.şti, unul din oraşele c('Jle mai mu
zicale, şi pe d(>fu~uprll, avem între noi pe cel mai 
talentat muzician român. pe d. G. Dima. 

Dar în sfâl'Şit S'1l: re-uctiyat. lşi ţino probele 
re~'1Ilat. Ru·b oonduoorf'tll dlui Dima, de vre-o 3 
I!ăpătibnâni, iar Vineri Î'llll N 0\1'. v. şi-a ţinut 
adunarea generală. 10 cuvântuil de deschidere ('a 
fost !proşedinte arată de cauză principală a StJllg'
nării reuniu.nci starea bolnă\'icioa..~ă II: societăţii 
braşovcne, pe care am expus'o şi eu mai SUB ~i 
încă Iip!"u de idealism; înşir apoj pi(xlecile, ce a 
aV11t de În"in.<; până la reactiyare şi după acea13ta 
i-11 sureOB, îşi dă dimi.sia. E ales în IQC d. Dr. V. 
Saf tu. de care legăm mari speranţe .... 

Ţin tot~ ca, pentru asigurarea existenţei reu
niunei şi p(mtru ciişt.igurea de membrii cât mai 
mulţi, ,~ă fac următoarea propunere: (',omitatul 
!lă îngrijească e.a 1) De două ori pe an să se racii 
cu corul, pe spe<>ele reuniunei, excursiuni mai 
mari (Bucureşti, Inşi, Galaţi etc. apoi Viena şi 
jur, sau, în sfârşit, unde crede comitetul, că se 
vor a;m u Z'8; mai bine coriştii). 

2) OeI J>uţin în fiecare lună să se ~acă o "con
venire coJegialăi" - nu conoort - tot pe 8pesele 
reuniunei. 

Astfel a1ll putea apoi aşt.epta jubileul fără 
grij-e . 

,. 
De-odată cu ivirea celor dintru fulgi de zăpad.ă 

s'.au înC'-cput ~ătorile de.t3p. l. (.Braşov) ·al "Aoo
cilltiunei". care-- dacă nu mă înşel - este oeI 
maj aetiv dospărţllll1iint, dovadă de i.ntd~Ne de
plină a chcmă?ii conducătorilor lui. Intâia şeză
toare, ti'llută Duminecă în 20 N ov. V., în sala li
ceului, a fost ° ·audiţie muzicală cu program bo
gat. Ou toate că ningea din greu, 8"8; adunat foarte 
mult public, aşa că la 6 ore, pe când era fics>ată 
seratJa. sala el'llJ plină. 

Inceputul l-au făcut două cântări executate de 
corul elevilor liceului, sub conducerea cilui prof. 

..... \.."ol·r:.t1·iullt' a", a ei'irei membrii ajutl1tori 'lIll' be
bui I'ă fie {'ei mai muJţ.i. 

l) rlllează ledură de d. dir. V. Oniţiu. lşi ~ 
teşte 8chiţ.a .. Sărmanul Feketo J6ska" care .El emo
ţio.nat ·uflimc auditoriul, storcând chia? şi hLCrimi. 
C-f.vt.Îsem tQţi ace.a...'ltă schiţă - cine n'a cetit Iru
moal-wlc 8('.hiţe a..Ie lui oorcovă - dar aemn, tMl

zită din guru autorul'ui, Rven oeva dco·schit, ceva 
ce W pune.a pe gimduri, iru la sfârşit am simţit 
toţ.i. cii .,fond l'1!tcru al iubirei do neam" e'a po
t{'nţat în noi. ţ;i -8t,au şi mă gândesc, oare nu le-ar 
rrinde hine tuturor oilor noast.re rilt~kite dt) 
turmă "ii rec{'tea"t'ă 'tl,{'{'u-sti'i schită? Crf'ld, că da 1 
l,,(l-ur prhl1<le bine şi "tinerilor lIICrediţaţi ai nea
mului llO:<tru": ~yihun ct eomp. Ori Dl1, dIa 
Uoldiţl ~ 
După d. Ollitiu euntă d-şoa.]·ll ?\[iţi Haiu1escu 

tr0i din juvat'r(·le lIUlN!tru..lui Dinl<a.: Biat.ă inimăl 
înşcJată, NmnUrQa8e pă.'-\ărele, Mugur rnngurel, 
iar cu al elllt'dcll punct două de T. Hl'edjceanu. 
1'e d-şoa.ra Baiuk",,>cu am mai auzit'o odată. Are 
o voce leg€ră de sopran cu timbru frumos. Oân. 
cu mare uşurinţă şi cu multă claritate fraze eiU 
do grele şi nuanţroză, pot zi~, foarte bine. Cflnd 
AU ·a.uzit' o întâi mi-il' a părut că '81 fost mai bine. 
LaNă de dorit în privinţa emiterii Bunetelor, lu.
cru, care p?in puţină şcoală se poate ajun~'{). De 
altfel dra Baiu]oscu a fmlt mult .aplaudată. Acom
paniamentulla pian I'n susţinut d-~ar.a :Măriowra 
PDima;. 

Punct.ul cu] minallt Il fost de bună seamă 8 (Ilo 
de vi Q·a r ii, cântat de d. locotenent Dr. E. Za.. 
eharia, auditor militar. După cum Bunt informat 
d. Zacharia n'a făcut studii mai seri-oa.se eu vioara 
şi totuşi cântă admirabil. Il ştiaun din anul trec.,-ut, 
deci aşkpt,am CM'a bun. Şi nu ne-am înşelat. Ntl 
pot s.pune CUUl 11 cântat. Atâta doar, că lum(~a ati-

culta cîinte-cul lui, ca pe o ruguciune şi admirapa 
s'a prdăcut în căldură, când a venit rândul eân
tecilor romÎmeşti. Acompaniamentu1 ]'!lI pinn a 
fost susţinut, tot cu .atâta artă, de dna Dr. E. 
Za{~haria. li suntCaD recunoscători dlui Zachariai 
pf'ntru cJipcle de plăcere, ee ne-a procurat, f]i-} 

ntgăm 8ă ne ofere CÎlt d-c des astfel de cliJpe. 
După aC{;llBt,a; eoruJ devilor întonează trei 

cântc('-c. între cari "Imnul studenţilor români" de 
Kiriac, text de G. Coşbuc, eare stnrneşte ma're 
îm;ufIeţire. Şi .. începem a rilde. D. A. P. Bălauţ 
der.lamă. T ntiii un diR('urs ţinut în "jargonlll -
nu de pe Bretter, dlc Nylvan - din Biharial). D. 
Bănuţ ştie imita perfect pc .fruntaşii" imbuibaţi 
de carte unguN'ască, .Mai dwlamă câteV'a anoo-
dote de Speranţă şi povesteşte (,'11 mult umor u
nele epizoade din turneele sale. O furtună de Q

plauaze, dind is.prăveşte. E chemat mereu La 
.. rampă", pună ce IW vede silit să decl'llme, mai 
bine zÎ.8 să gesticuleze "Enigma, poezie de G0e
the", ceeace provoacă veselie şi mai IDM'8. 

Şi iară!;! amaplau<iat ... 
. .. Şi ne-am împrăştiat apoi, <ca Dumiuooa vii

toa3"e să ne adunwm iarăş .. , 
In genere Bra!;\orul n'ar fi lip!lit de manifes

tări cultur>aJc romîmeşti. Am avut în timp relativ. 
foar1cscurt 4 oea.<;iuni de a gusta arta :româneas
că: Con<~('rtul <ilui 1. Roouleseu, teatrul dlui Bă
nuţ. ~ezi'ito.area .,Ailoeiaţiunei" şi Luni, în 21 
]o; o"\'. v. conoertul dlui Oorfe..'>C1l. 

Insă noi nu prea ştim profita de .astfel de oca
siuni. Am veni doaT în contl'azioere cu Doi înşine, 
dacă am lua parte J.atoate manuestărie vieţii ,noa
stre sociale. Drept .aceea toate concertele au fost 
foarto slab cercetate - la şeziitoa.re întrarea a 
f08t aproape gratis: 20 fiL 

l,a ('oncertuJ dlui Corfoocu sala dela Redută 
en jumătate goală. Se svonise că % cânta şi ungu. 
roşte. Oare să fie aRta caum acestui boicot ~ Daeă 
da, boicotul e scuzabil, şi chiar se impunea. An-

. ' 

Ri~r!p~rre ~d~.trl~!:~~~r~k I • In atelierul nostru se execută: altare, amvoane, presbi-. 
terii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 
la Împodobirea bisericilor. - OdăjdH, prapore, potire, 

cească, .culplare de amvoane, altare şi I candelabre, sfeşnice, etc. etc. - AJtare vechi se auresc 

I I 
statui, - aurire şi decorare de biserici. ŞI se renovează. - Liferează statui sfinte, Icoane, 

Budapest, IV., Vaczi-utca 59. (sajat hâz). cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine. 

= 
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zi.a.m vorbindu-8(' in 8ala do c.oncort, că de va 
cântJa ungure.şte, îl vor iJuora. Dar n'a cântat. Şi 
a fost mui bine aşa. 

Cmn dintii d. Oor{eseu nu trebuie să spui cu. 
Ştio toată lumea român(!ască. Cu toate 'RCetltell 

iPublieul nostnl llU l'a prea gu~tat. Cauza ~ "Ga
zeta" ziee, di publi('ului nostru ii e dat 8ă .audă 
an de an arti/;'ti şi mai buni, aşa cii &<:QŞtia n'au 
făcut HC-O imprt"!lic mai deood)ită. 

O fi şi -asta cova ... 

Delatâmpa. 

Rasboiul ,italo-turc. 
NC'asblmpăml Italiei de a intreprinde 

() acţiune maritimă contra rrurciei euro· 
pene şi în consecinţii d~ a bloca Dardane
lele dă ansă la complicaţii diplomatice se
rioase, Întru C{lt dc-odată cu acest pas va 
intra în joc şi Busia. eu scopul de a câştiga 
d(>schidpl'ea Bosforului şi Dardanclclor 
'(H"n tril libora troeero a flotei sal('. Se fac 
multe combina ţiUlli ferm'itor la eyentualelo 
eVOllimt'Ilt~ c(' ar rezulta din această ac
tiune a Italiei. 

Tn ori ce eaz se poate a,<ştoptala grav 
conflict european, fiind în mare parte in
teresate în Dardanelc şi Anglia şi A ustro
Ungaria. 

Pl'nt.ru a 1111l1cOlUi I1(,lnţl'legerea gene
raHi ce domn0::;fn în Italia, faţă de trăgă
nări10 ră:'lboiului. prf>.CUlll şi Iinişt.irea di
plimaţiei străine, guvernul italian anunţă 
oă t,t'lqH'I(' tur('()-arahe din Tripolitania, ne 
mai puLî.nd opune n'zislenţă serioasă ar
matoi italif"no, răsboiul poate fi privit de 
Închr'lat. ~(\ vor mai da mici luptA de "gue
rillă", fără o deosebită importanţă. 

Ppntru ziua de azi avem următoarele 
ştiri: ' 

Spre Dardaoele. 

Din Roma. se tclcgrafiază, că San Gi,u
liano, ministrul de externe al Italiei a de
da.rat, că /talia n'a renuntat la acţiunea 
contra Turcid f'u'ropCllt', ci numai a amâ· 
-n at-o pe srtlrt tirnp. 

Intentiile ~usiei. 

Scopul mărturisit al Rusiei de a-şi a· 
sigura libera trecere a flotei sale prin Dat· 
danele şi de a menţine statul quo pe seama 
flot{\lor străine, ame-nÎnţă cu grave corn· 
j)licaţii diplomatice. "J eni Gazeta" scrie 
Într'un prim articol, că această năZllinţă a 
Husiei (',omportă mai mare pericol decât 
toate nenorocirile ce-au căzut in ultimele 
dec(>uii aRupra Turciei. Ziarul crede, că 
ori ce guvern oloman va opnne toată rezis
tenţ.a posibilă. cont.ra înfăptuirei acestei 
dorinţi. 

o victorie a ltaJienilO'r. 

Agenţia; SU>d'·3.Ili afli'î. din Tripolis: Ieri (tl ~o
'Tembre) trupele noa~tre au coonpIectat printr'o 
altă vict.orieziua de 26 Noy. n. ocupând cu putere 
A.i.nzara.. CE'utrul de reunire şi de împotrivire al 
trupelor regulat.: turceşti şi Iuund opt tunuri, m\.1.
niţiuni. corturi şi provizii, adieă tot ce Tureii au 
l>iir.ă~,it în fuga lor grăbită spr{> interiDr, împinşi 
fiind de o parte de Arabi şi de Thxluinii din OlUe. 

Situatia trupelor turceşti în Tripolitania. 

Const11ntinopol, 21 Nov. - D(lPUl-atuI! 
Aîdin1l11li, Ubpidl111nh, reîntorA din TripolitaJli.a~ 
exprimă impre"ii foarte optimiste a,'Hlpra situaţ.i(li ! 
truj)€>!or turcer;;ti 1;11 tăp:iiduioştc Italienilor on ce 1 
vnloHl'(' militară. 

EI j1('C}llră că ducii Turcii \"01' eontinua să dea 
dov.a.dă de pe l"!'ev{'r an tii, ('!wrgie ş.i flpirit 00 ~a
crificiu, It.aJi{'nii vor fi siliţi i'\ă pără:[o!ea..<wă Tripo
litania. 

INFORMATII. 
A RAD. 7 Decemvre n. 1911. 

- Nobillmea română. In numiirul 2 a.l revj~tf'i buclI
r('şt('.ne .. Tara. nc>uă", ÎU-I'I'PC sll publice distinsul nostru 
istori~, A, D. X eno pol, un prt'a iIlt~rt'sant studiu dt->s
prt'; .. f:'tarE".a. Roma.nilor În ('pl~ rlintiii vt'aeuri ale stă
pnnjrti ung'urt,~ti". D. A. D. X .. noJ)ol Hrrie acest studiu 
din diluA ()uo('te de vederc: 1) Ca ~ă Re VMă ('Îi Ro
mânii aH'<LU la lnc .. put o st.'II(' bună, ('arp numa.i mai 
tiirziu a de'('lizut la ~tare d~ robi. 2) Ca. ~ă se Învedc
reze pţin 11('(>IL~ta şi mai lIIult stăruinţa Românilor în 
"cchia lor Datrio. 

D. Xenopol CNi'f'tf'ază mai întlli, eu o bogată a.r~u
mentaţio de. document-e Il t'.di'îl'.utabi] .. , că Românii 
au .avut la \'('nirea FnA'lll'ilor o proprietate Întinsa. 
zmulsă în~ă rind p(' rind din Jll<Îni1e lor, în urma fii': 
ferite lor imprduriiri j"t.oriee. Cel dintiii doCuml'nt rles
lire o IHO!Jriet.ate TOm:lnf'.(\seu a râma,< de pe Vremt'3 
rPi~t'lui Colomun, din unul 1:.?'2Î. In docUlnputuJ a.ce~ta 
figurpază ca prOprif'tlLri mmH'!" unor olLlIll'ni ca; Voi
n l' a, Din u, V u 1 c a 11 ~i Mic u. nume româ,ll.eşti pă
!itra!o pimii n.;;tiizi. 

Ca sii înn·dpl't'ze şi mni mult mulţimPa de proprÎe
tAti românl'~ti. la Î1H'pputul stăIHloirii un~rl'şti, d. Xe
nopol ~tudiazu şi ('h~~tiune-a nobililor Rum[llli din l;n
guria. lJil.că au fo~t nobili rVUl{mi. a.tllnd evident că a 
tn·buit să fie ~i proprietate romÎlnea"eiL D. Xenolloi 
rih-.a~o multiuw rlf~ rlo('umpuh·. începând cu llmd 
deja 1:!4Î, de Pt' timpul lui Ih'la IV. prin eari se VOT
b('~te, lIU llUlll.:J.i d.'spre a.numiti nobil1 ('u nume curo;t ro
mânt'''c, dar ~i U('.';jlT(' o "nobiliml' TllTIl{l!lE'.aM·.ă,", Intr'un 
docllme-llt de> po vtp·mNI. rf'~I'.I\li Al~rt I de Au~tria 
se ~pllne ('il Miha.il fiul lui ~li)Hl.il de Ciorna si lllae 
fiul lui St-oian de Ciorna să btilpâUl'a.."r~'i m<lşiile lor 
cum st[~p(llleaU şi cpiliLlti nobili români tiin Bana.t; .,sub 
illi, modi~ f't r{}ndkionibu~ Qllibus r.et('ri fidel,,!, Wa
la {' b i nob il e" te-ol're et pu,;...;i,!"re (,<ll1!!Uoverun". 

Cu neme-ll. În"li" intrînd nobilii no..,tri intre oobîlii 
nNl.mului c:utropitor, ali fMt îng-hitiţL Ha.r nu numai 
atât! Deodată eu isLurnirpa r"'ctTIllaţiunii. n-obil-jj no
ştri au fo"t nevoiţi Ră tf!'aA'a. fie pe o parte fie pe alta., 
IlprzÎl.nd ru Tf'Jida ;;triimo~e.a.~{'ă ~i Mra,eterul lor na
tional. Acei !'<Iri Il·U filma.; inl,u,ti nationaJice~tt~ la 
Înr.eput. In luPtPle TPlig-ioase. s'au piernut pentru llQj 
pe 1'('-<,i. Nobilii Români, in Illlu.rarf'a lor. au ÎIwerca.t 
mai mult.e rll.svriitiri, dar ali ft),,>t illYillsi !'a.U_ n~A-"it.'\ti 
sA tre,'U'u Carpaţii eum au filcut voevozii Drago8 şi 
Hadu ~egru, 

DN){lată Ml pi('rdro-e-a nohilimU, pe !'.a.kla desnatio
naJizăTii sau e-mi~rării. noi am PiNdut. rir('şt.~. .si 
prolJrîpta.t~, c-ăzând În g-r.-.a.ua si tntllnN',a,ta ,K,hă!cie. 

Cf'tînd In f'ludlul dlui Xl>lIopol o.t{\.t('& nu.m~ de Il{t

biH, intr(' (',ui ,~~er(,fli.%iru~" şi ,,('"QutC>s" e.a.ri fiWeau 
Pe vrl'fUud, lmpr('ună eu l"{)f'vQzii ei CIH'iU, o puternie.ă 
c-Ia<~ă l'()mlln~ă. ne ~flndim ('.it(' forţt> N.'IOnollli('.e şi 
rultura!(' am pierdut noi prin pÎ('rd('t1'<1. lor. In ('.e 
situaţie ne-am af.l.a noi a,'itlhÎ. dae4. nobilimea. aeea.sta 
si-al" fi putut p{l<jtra c.ara.<'h'rul ei naţional?! Şi Ile mai 
rtundim la ceva: C(' f(Ol de "vof'vozi" ~i D<lblli ne-au 
mai ră.ma,.,j p('nl:ru zil('le de Si'um -:! 

- Parastas pentru Autustin Bunea la Cluj. 
La 10 I)ecelHHie n., DUIllÎneeă, se va sluji 
la Cluj un parastas pentru sufletul răposa
tului canonic Bunea, după datina bună ce 
88 urmează în fiecare an. Est.e şi un fond 
speci,ll PE'utru ac(\st I:lcop. instituit de câ
teva inimi inţelegrttoare din Cluj. O litur
ghie s'a c('](lbrat. în BO ~o(>mvrie, ziua a· 
mintito<lro a morţii. Hă.spunsuriJe la paras
Las le va da corul tineri mei universitre. 
Protopopul Dt:. E. Delia.nu va rosti un pa
neglnc. 

- Apropos de chltantă. ('.(Inform angajamentului 
meu la ,,1{om{lIlu!"', isdl.lit de d, Ioan Rudu. pentru 1"0-

mitet. ace~t ziar imi rlatarl"{t)';A S11ru.a. de :~IO de comau4\, 
sai ar pe un llJl de zile. sumA de care nici n'a, vrut d. 
ştie directorul at·f\.stuÎ ziar. C'hita.nta de 300 romane 
mi-a fO,it smul,,[j DP1ltrlÎ a paraliza .... r..,coo pe cari le 
prevl'lh'.a ~ l' n Il i b i 1 ti! dil'f'.dor, Ac .... "te 300 coroa.ne 
mÎ-ile C-UVl'nf'{l.U nu jlf'lltru o yiita.ue colahorare. ei JI(>.11-

tru I'IH'l/il"le pllll'ilrii m!~le rida r.iarul .• Românu''''. 
Forul de jUtjeeată la r:nre m'am a'!l'c:<a.t va fa!le de 

altfel proba dr('.ptiitii m(,je, 
Iar seri~oar .... .a rulrf\.'i:ttil dJui UnIrii, a fO!lt nnmai dl1"pt 

Dn ~a!ut de ple('.a1'e. pornit toemaÎ dintr'un bun R i In t. 
nt> ('are a~t domn h~ har JIU ~re - şi jlf\lltl'u e,.·u!, :r;:t
darnic am scris artieolul În ch'-'!5tiune. - AI. Veraesaa. 

- Ale~eTe de deputat la Hosszupâlyi. Ieri a 
a "ut ]0(' alegerea de dopu ta t în ('\"Ten 1 HtJRZlrpiilyi 
(<,om, Bihor). Fo.<:tul dAputat, ]i('(;th y Imz16, fii~d 
numit ministru, a tn·buit FU !le supună unei ale. 
goNi nouă. 

CDutra('.andi<latnl lui a fo.."t justhistul .lltt.ut 
Rama, Alegeroo s'a sfîlrţ:it eu prodam.a.rut ca de-

put-at a mini,lltrului BeiJthy, care a întrunit 81a 
voturi, fată de 5Bti voturi date pentru <''.3illdidatal 
o}Xlziţion.al. 

- Chestia cavalerească dintre Tiftoni şi Ri
fsat paşa. I),in Parit! se .anunţă, că ministrul ha
lit·i la Ptrrios, fostul mini~tru de externe Tittoni 
a tri-mffi martori la Hihat Paşa, ministrul ple
'nipotD1.lţÎaT 111 Tur-ciei, ca fiii ceară lămuriri 6Q. 

privire la afirmaţia riscată de Hiroat paşa, că 
soldatii iooJieui din Tri'Ppolitanil3. ar fi rănit p& 

gazet.arul fTlin('Oz J can Carriero. Se crede că ee.i 
doi di]l]omllţi vor duela. 

- Evreii contra Iim bei ungureşti. Ieri s'.& dee
eht.- in BudllpU.~ta congrCOHul uvrei~(Jr ortod~ 
din Ungaria. Prima ~lxlinţă Il fost furtllIlOasă ~i 
di~cuţille au fO..'lt Il'IlllÎllate pe a doua zi - dole
gatii nopuhÎnJu-so inţdege .aSU'Pl·~l limboi dis
cuţiil'Or. 

E-vToii f'~lri nu i'orbesc ungur~t(l., ci numai 
jarg-onul nomţ(.ose, uu cerut oa propunerile să .. 
(.'et.{\a.,~("ă ~·i ÎIn limba nern~lS<'ă, Delegaţii ,.pa
trioţi" (cam îi nUlIll\<;C ziarele unglIw!;Iti) au pro
tC'st,at, în,~ă., i'Ill"potriy{t ill'ru!:.l'i cereri jlL"te, 

La a.dro.."oa "patrioţilor" ,,'au SpllB vorbe grole_ 

- Brutalitate. Citim in .,Tel.Hom.": Din fi'8'l'a 
dela CO'P'~u-1lli(:ii se illlunţă, că in J'Oia trecută un 
bătrîn ţăran r'Omllll, cimd era să se urce in trenul 
~at.a de plecare a fOHt lo...-it de un p.ervitor dnla 
('J1ile fen~te şi trîntit cu brut.a-litat.o la pământ. 
B.ătrînul llUPUti'Hldu,,><, ridial de jos, Il fO:it ajutat 
de <,itţin~ clihtt<}ri şi urcat î111 vagon. Purtarea noo
monoa.~ă fi sllnitorului, de...~pre eare ee ziC() că ar
fi portarul din g-l~ru, n produs Illure in-digwue 
in publicul călător. : . d '\";4 

- Corespondenţă de pe valea Murăşului Dia 
oore~ndenţ.a pn,bheată Bub acmt titlu în numă
ru] 25~, dira şirul debutanţ.il()r oari a.u luat par. 
la reprezint;aţ.ia u:~trală din Ghern~i~ s'a omi~ 
din gr~t1ă, numele dlor N. Oprea. eQIUorciant, N. 
j)('{f.C .• ~tuJent~ l··idor Lau.remţiu, lllvi'iţJlt.or, Ioan 
Bornş şi al d-r{'i Laurc.nţill. <~iJ"i de a..'\emunea s'au 
Ill<,hit.at de l'oluri](' lor ~pro mulţilmil'ca tuturor. 

- Conferenţele Asociaţiunei. Dlllmillccă în 10 
Hocemy}"e nou a. c. 1-\0 vor in('(lpe ia ri'l..~i obieinui
tele <xmf-erellte. în s.:.lla ft",-"tivă a muzeului Aso
ciaţi,mii din t3ibiiu. Inainte de s('Irbătolli se "nI" 
ţinea următoarele confernţe: 1. 10 Det'emvre Dr. 
Aure} Dobn~'U. medic, "Bi<.<temul nervos şi boalele 
mf!l1t~i.lc". 2. 17 Decenrv-:re, IIiria P. Potr€f!On.,. 
"O (:ă1Jitorio în Germania" (cu p-roiecţiuni do 
~hiopt.i(:'(m). 3. 24 Doocmvre. Dr, Silve.'<Itru Dra
gomir, "Călătorii români .ardeleni în MOO. XVII 
şi XVII 1 în HUflie.". 4. 31 Decomvre, T. R Pi
p~u, .,0 călătorie din Sibiiu p-rin Turnu-Ro}U 
la R-V.âIc.oa" (~u proiooţiuni). Conferenţ.ele 1'1& 

VQr Înee.pc in fil't".3TC Ihw1linocă la ol'(lle 1) p. m. 
T a..\:a de in tr.<Jn" 1 O ban i de peI,*,anll.. Pentru Am
âenţi gratuit. ooria a doua a oonferenţ.elor se 1'1l 

irl("ept~ după s('rbi'itori. Ihruul Asocia,tiunii. 

- Necrolog. Cu inultă durt'rc aduct"lD Ia cu
noştinţii neamurilor, prietinilor f;\Î cunol!-Cuţilol' ('.ă 
bunul no:nru flu ţli frQt~ Miloş Farc.a Rtudt'nt În 
m(-.dicină a ÎM •• oo.t din viaţă dupii lungi şi grele 
sllf<'rinte 1f-a.rti. la 5 Decemnie st. n. a.. c. dimi
neaţa 18 ti DTC, în etate de 25 ani. Inmorîmtarea 
i-se' va fa-t'(> J 'Oi, la 7 Decemvrie st. n. a. c. }.a 11 
ore a m_ in cimitirul gr. or. rom. din Y'~udaial_ 
Varad,lli~L la ::> I)r.cnmvrie >It. n. unt. Fie-i ţărâna. 
n.';\'tJ<ad şi nwmorill bin<'Cu-vÎmtată! Milo!'lllv Fare.a. 
Pctna :Fal'<'a XL Jura părinti. Vict-ol'ia Farca Horă. 

t Vad. Ana ATdeJean, sotia fo.'ltului f~ Ol'ă
ţ;em~ ~tl TimÎţlorii (.i-(.I)rge Ard{"lean, a re-pan..~ 
la 4 1 lt~"<ml\'ric n., in nîlst.ă de 63 de Imi. 

OdihD('Il~'u În pace 1 

t Moise Nye$. canonic·lector al bif;€lrieei en
t«lr.ale gr. ('at. de OrMe.a-mare, ll3eso.r co~t.

riaI, a }'('pausat in Oradea-mare la 4 Dcc.emn;' 
XL, în 'Tit~ti'i de 69 de ani. 

Odihnoosdi. în pace! 

--- Ciocnire de ,trenuri în România. Din 1Ie
I('u(~i ni~ ~·rî('.; Dllminecă noaptf'a, pe la o1'et. 
2 şi jumăt.ate, trenul do marfii No 824, aflat ia 
g-ma Bf'l'hf'<'i. Il fORt cioanit de trenul acoolell'.at 
~le marfii No: 506, care venea din Bf\r}oo, şi f:a.r .. 
a <1eraiat. ti~au strî~at mai mulre vagoane. 

Ali f('h~t oribil ll1uti11llţi şi omorîţi frîmni.i: 
H, ..... .a X{'Cluai, R"ldu Toader, Mihalaehe lli~ai~ 
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l'orj~ Con~tantin şi Laurenţiu Avram şeful tr& 
'llului. 

Au fast grav riimiţi: Stll.văr Ohcorghe, Dibu 
V Wlilo, N ă.~t..'l;;e Ghiţă, G{'l3.nă ştefo!n, Barbu Ion 
'11 01aru V $1ile. 

Toţi răniţii au fost tran.sportaţi la spit.aluJ 
>din Bildad. 

. - Dela serbările de incoronare a regelui George 
în Indii. Oraşul Dolbi din India a făeut mari pre-

• gatiri pentru primir(}[l regelui George al Angliei, 
(',are ... -a ~i zildo ac(>StQa in I:n<lii, unde se va 
în1'.'Orona de imŢ1ărat al Indiilor. Serbările Îne()ro
nării aveau fi iideeurgii în mare parte într'un cort 
grandio;,;, împ{Jdobit CU pietre scumpe. După cum 
se anunţă a{'·Uiffi din Londra cortul a ara <-'11 de
.,.',ăvârşire, miştuind bogăţiile oori îl împodobeau. 

_.- Pe urmele "Monei Lisa". La tribunalul din 
Fari~ un martDr Il făcut unolo recunoaşteri asupra 

.autorului {',aTO a furat tablouJ MODa Lisa. p(I ba;rAl 

·~i{·,(l.'ltor date poliţia cr<-..Jo că va da dt' urma ilo-
(ului. 

- Alte victime a aviaţiei. Nu-i aproape zi ea 
':<l:l nu înregi!'ltriim ctîte o nouă victimă a avj,aţit)i. 
De data ll..--t.a nenorocitul aviator a fost englezul 

'{)xh:y, cmc fli~'uncl (t..<;('ensiuni pe câmpul dela 
Lil~y ",'a prăhuşit dela o ÎIlălţime de 80 de 

.·m{'t.ri l'limîwlÎmd pe loc_ 

- Un escroc român arestat la Smyrna Cetim 
in .,1Ja LibNt(," din Cont."tantinopol cu dat-a. de 
] I~Jl1vric: 

,,Indi'Vi{}ul 0Pl"('8CLl, supus român, după ce -Il 

'f'ăvîl.r~it un mare număr de furtun şi e;;crohcrii 
in H(~mîtnj!l, a venit la C'-on.stanţjnopol, unde a 
Jocuit obu('atil de timp şi Il trăit din diferite ex
p{'~Jient{'_ Aeurn în urllllă ,,'a dus lu: Smirna_ t'on
~ullll Homâniei din D.('(~t oraş, afHmd despre &0-

!lire.a. f,1,imoslllui c.&:'roc pe care îl căutau aut()ri
tJiţilc din tura lui, fii{'u dernel~uri pe lângii va:liu 

.;;şi at't'iSta. oroo na an'f>!t.'l rre 111 i. 
"Fiindcă ('·onsulul Homâniei n'are 1(){'.M de 

:'Ot (,hi.<j.QU re, Oprpscu fu dat în paza commhltului 
Fran\ei, pÎmii ce .... a fi imbaroat pe bordul \1arpO

rujUl romimc>.('. 0Pl'Cf..l'U, pf('făcân.du-'BC că e bol
'nIl'V, l'{, rugă de ('~_",ru:ul Îlli'ărcinat cu paza lui în 
~eJn li'\. <."8 ~ă-i adudi un d<X"tDr. Cuy-as.ul, om de 
. trf'abă, cu!lmzit do un s('ntimcnt de omenit', se 
>(hL.<;.C ~ă-i adudi dO<"toruJ ('orut, dar pung~ul fi{' 

f'olrn&i de liP~H hlişi, ~ŢlilrgflUd 1.1.'10. wmniţci. evadli. 
'Consulatul Franţ<,j dcte aJarÎl pe bietul caV'll8. 

"A tund, 8c(·shl .S(\ jurii ('1\ o şa g~ă pe 
pl"i;wnior şi. in Dldodir. după indolungate clu
·t{'iri, iz-buti Bit (I<~a de r-! !;Ii ~ă-l arl'lHWW_ AlaJtăeri. 
·Opre.i:'(,u a f<Ji't imba~~t ~ borow "'aporului ro
m~w{'!I(', ('·3J'e plc'aeă "pre CODstanţ.a. In bagajele 
lui .~'au gli«it cinci paşa:poorte felurit.e, mai mult.e 
~ris()ri compromiţătoare şi un mare număr de 
Qbj('('te furate." 

x Atl'~ atentia On_ P. cetitor asupra i~ 
·geratul11i din numărul deazi Icl zita.rului nostru -
~ firmei demaşini agricole şi pentru funtâni ar
t.oziane, Varadi Laj08 llodmezo.. V li.%rhely, Str. 
]eronc 1. Firma a fQst dccoMtă la 1902 în Vâr
şaţ. la looa in Ztmta, la 1904 în Hoomezo-vasar
bcly, In 1 \)06 în Tim işoora , la 1906 în Budapesta 
~i Bucureşti. Oat.alog trimite gMtru.t. 

x In atenUa institutiilor de binefacere Fabrica de 
,II'bf.'U! ..Moskovit." soeietate pe aeţii recomandA apre 
.distribuire - ghete de ooDii; băieţi ei f~te - fabrica
ţie proprie. GIHltt-le sunt făcute din materialul cel m!I.Î 
tare ei curat, preţurile fabulos de ieftine. ComlLIldele 
!le pot fQce a('um adresânduse la filiala din strada 

Sz:abads.'r-ter 1& 

J[ Odon Lencz., dire,ctorul şcoalei Sllpe.rioare 
de Illi'ISerii din Buda'PCsta. a scris în 1896 cu prile
jul mileniului, referitox la iabrieaţiile frmei mele 
urinătoorele: "Fabrica ~e maşini liajerszky BIU'
nabâ!! este una dintre cele mai insemllJl.te fabrici 
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din provincie care merită o apreciare deosebită. 
Maşinile !principale !mnt cele pentru fabricarea 
oleiuJui, precum, presse de alei cu apăsare de 
~lPă, morişti pentru măeinatul sominţelor, maşini 
do soparat prăjitollre ş. a. A ten tie mai mare merită 
prel'lsele de apă, cari sunt foarte de preferit altor 
fabricaţii, având o c01li!ltituţie simplă_ Au fost 
premiate la 1885 in Budapesta, 1896 Budapesta, 
] 903 Cluj, 1900 Huouroşti, 1907 la Oinci-Bieerici. 

-f ECONOMIE. 
Un avertisment pentru băncile noastre. 

In legătură cuaviml publieat în numărul 
noetru de eri. primim din Sibiu unnătorul ar
tieDl: 

Cercurile conducătoare ale uneia din
tn' eple două asociaţii rcgnicola1'e de bă.nci 
din Budapesta, anume "P{Hlzintezetek Or
SZ[If,J'()S Egyesiilese" (o copie aproape fidelă 
a îusoţirii noastre cu mult mai vechi "So
lidaritatea") se sforţează. de o vreme În-

e{Hi{'e tot mai mult să-şi înmulţească mem
brii şi Mă-şi mărE'ască influenţa în provin
cie. 1\ rangiază adunări şi conferenţe în 
toate p{irţiJe ţării şi în timpul mai nou, cu 
pn\fl'riuVL, şi in ţinuturile române..-şti, în 
Anieal şi Băna.t. 

X-am avf'U nimic de zis asupra acestor 
năzuinţe şi fa.pte ale asociaţiei regnicolare 
amintite - dacă conducătorii ei s'ar re
strfwge să atragă în sfora lor de interoSG 
Tmrnai biwcile maghiare din ţară. Da.r din 
felul cum s'au pu~ la cale p[lQ' acum adu
nările din provincie ale asociaţiulJloi regill
colare de c,are no ocupăm. ne-am câştigat 
convingerea, că în mod deghizat "P€mz
int0zetek Ol1'<zftgos Egyesuletio" urmăreşte 
~i alt{~ SCDpUri aRcuns(\ scopuri ego"iste şi 
agrpsi\'() f aţ ii de asociaţia băncilor noa
stre "Solidaritatea". 

Căci (:e alt.a docât purtaro agresivă 
f'ste d~n partea asociaţie.i rognicolare, când 
ori' şi unde merge în ţinuturi româneşti, 
printr'un potop de fK:risori oficialo şi par-
ticulare îndr.amnă băncile noa..~tre, gru
pate deja cub steag'U.l "Solidaritatea", să 
intre in şirul membrilor ei, unde caracterul 
lor dt' institute do bani române se pierde ou 
t.otult 

_\şa (\,':!t(l convocată acum pe 10 De
cfmrric Q. c. n, o ast,[p} de adunare a aeo
cjaţiei I'l'gnicolare p(\,qtane la Cluj - pen
tru a intpm(Lia o ,.spcţie ardeleană" a băn
cilor şi pe lângă băncile noastre şi condu
cătorii lor se desvoaltă o stăruinţă dea
drept ul suspoctă pentru a le detennina să 
ia pn rt·e la adunare şi să-şi dea ooncursnl 
la rNd izarea idooi - atfit de frumoase din 
punel de vedere şovinistic maghiar. 

Intrebare e-ste acum, ertat este bănci
lor nonstTE', tn fata năzuinţ('lor, ce 80 pot 
Într('ztlri în <}cţi'}.lDoa asociaţiei pestane. să 
eOnlUCff'Ze în Cluj. fie în ori şi ce formă, 
la în t f'mpiewa .,seeţiei ardelene" prin care 
se tinde Japaralizarea activităţii ,.Solida-
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rită.ţii" noastre, dacă nu chiar - cu tim
pul - la spargerea ei? 

Ră.:3punsul se impune dela ame. Insti
tutele de bc.mi române, cari cele dintâi 
s'au organizat de bună voie la noi în ţară 
şi au întemeiat prima a..<;ociaţie de bani în 
Ungaria: "Solidaritatea", au. în aceasta . 
deja organizaţia 101" proprie, mai veche şi 

mai d(lsăvârşită, decftt "P(mzintezetek Or
SZ<tgOR Ebryesiilese", care acum se năzuieşte 
('.~ mare aparat a. atrage la sânul ei şi În
stItutele noastre de bam. Prin urmare aces-
tea n'au nici o nevoie a contribui ele însele 
la slăbirea bazei "Solidarităţci" prin intra
rea lor Înttre membrii asociaţ.iei regnioo
Iare, care dealtcum nu le oferă nici lfi fa
vor, ci din contra sareini. 

Poftească numai, "Penzintl~zetek 01'
S7,;,'tg06 Egyesii l?.se şi organizeze - şi şi 

gmpeze - şi în jurul steagului ei băncile 
maghiare, căci locul acestora este în sânuJ 
C'Î, iar băncile noastre fie în faţa adunărt>i 
din 10 c. convocată la Cluj, ceeace le in
dică plin de înţeles, chiar firma însoţirii 
noastre: solidare, in a opune rezistenţă pa
sivă faţă. de nou ele nrlZ.uinţe de cucerire 
ale eompatriQţilor mnghiari. 

• 
Carnea din România în Austria. Din Viena 

se .a.mmţă: Coni'lilierii comun ali N.ag!er ei Klei
nor întordmdu-8c din călătoria de Iltudiu în Ro
mÎmia, in legătură c.u importul de vite au coIlflta
·t.at că în Romfmia se ~ă.Q,('SC vite suficiente pentra 
eomplect.arca aprovizlonăN'.i Vienei. 

·AtMeI au gii8it in. M<l}dova 13,70 iar în MOJl

tenia 500{) vite tăiate între cari unele cÎmtărind 
:p{\8te 800 kiloglame. 

Din oon'(\tiirile lor rei.'"€ 6ă în ultimii 10 ani 
creşterea vitelo.r ill lUJat um mare a.vÎl.nt in Româ
nia c4n~porta1orii români sunt acuma ~Î 
in căutarea un'lil debu~cu. 

Coa mai mare parte a vitelor se e.:'tport.a ia 
1 ta liaprin C014~tll.Jl t in(~pol. 

Dela izbllcnirea l'i'i.<lhoiului iooă şi mai ala 
din cauza teme.rilor >că Dardancle vor fi blooa.. 
('~'\:portorii au intr('rupt orice tJ'anflpori. 

In \U"Il11l ac.eswr conatatiiri eei doi oonsilieli 
vor fa('.e. un raŢ>ort amănunţit vrimarului cel'Îlwl 
să gri'iibeaf\{'Ă mătlurilc pentu.r '3 reali7.al imediat 
importul cărnei romillleţtti. 

BIBLIOGRAFII. 
,.RĂSBOI ŞI PACE'· 

A apărut în editura" Tribuna" primul voru. 
riin cclobrul roman al contelui 

Leo Tolstoi 

"RĂSBOI ŞI PACE·' 

Volumul 1 de 280 pagini, ~tă 1 cor. 00 fiI. 
+ 2D fÎlt porto. De vÎln7..are la .. Librăria Tribaaa ..... 

V olumul II est.e sub t.ipar . 

'" 
~uceafărul" revista lit~rară r,.i arti8tieă dda 

Aihjiu a up[trut cu rurnătorul sumar bogat oi .... 
riat (nrul 23), 

A. Bâresoanu: Pictorul Mihail Pop. Eoa.ter:i:lla 
Pit~ : Cii n tRc ( p()('.zie) . M. c.: P OOZll POPOrala.. 
L Borcoa: lUi.mă.ş !lf{U 1 , comedie intr'un act dnpi 
n~be_ G. l:tatieit: Ci'int.('c dt' iubire (poeme). 
Ion Grid: Prăpntotia. Maria C'unţan: Intiumate. .• 

li 
1 ! 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI 

KRISTALY" 
" 

Văpsire de haine. Curăţa re chemică. II 

Spălare cu aburi. I 
la suma de paste 10 car., pat:betul se retrimite fianc3l I l ~ q G6zmos6gyar, Kolozsvar, Palyaudvar. t l, 

a 
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(po~ie). M. Săuleacu: Cântă o oaterincă (poezie). 
T. Lochi ţa: Trecut (!poezie) . 

DAri de i'lt'-illmă: O. C. T. AI~x. Oiura: Amin
tiri; Silv. MoldOV'8ll: Ardealul; Dr. r. Raţiu şi 
Al Ciura: l)ooticil. şi legendar poetic; N. Bănescn: 
Ooreepondenţ<li. familiei IIurrouzachi cu Gh. Ba
-nţiu i Alm.anahul scriitoril'Or dela noi. 

Cronică: Episcopul Gherlei. Critică severă şi 
.,itid indulgentă. Un faliment (M. S.) Coooe.r
tui Lucia Cosma (1. L.) Co.ncertole simfonica din 
llucureşti (1. Borgovan). Oronică şcolară. - Bi
bliografie. 

Ilu,straţiuni: M. Pop: Portretul Seva'Stiei P,a
IIlOviei, Cap de studiu, Un bătrân cetind, Haidu
.01 Uadu Anghel, Portretul EliHci Petrovici, Un 
înger (Elisa Potrovlci idealistă), Fete din Să,.oole. 

'" 
E. Lovinescu: Sooneto şi F.amtazii. - EJitul'a 

revistei "Flacăra". - Preţul 1 cor. 25 fiI. + 10 
fil porto. 

* 
Au apărut: 

"Calendarul National" editat de "Foaia in1ie
reeantă" din Orăştie. Preţul 40 fiI. + 5 fil. porto. 
00nţinc DlUDeroose ilustraţii actuale. 

• 
"Flacăra", noua r&vistă literară del-a Bucu

l"ElŞti, numărul 5. Preţul unui număr 16 fil. 

DeJavrancea: Lin~to, Trubadurul, Stăpânia 0-

dată. Preţul 2 cor. 50 fiI. + 20 fiI. porto. 

• 
A. Manzoni: Logodnidi. - Preţnl 80 fiI. + 

10 fiI. 'PO'rtD. 

• 
"Tara Nouă" rovÎBtă literară sub direcţia diui 

Nicolae Xenopol, senator. 

P.a,rt(>.a istorică şi sociologică a revistei e S'Ilh 
• irecţi-a dJui A. D. X eno pol, membru al Aea
.eroiei Române; partea, literară e 8llIh direcţiu
'ooa JIul Mihail D r a g o ro i r e s e li, profooor 
uni versi tar . 

Iată BumarlJll N r. 2 al revistei (15 Noemvrie.) 
A. D. Xenopol: StMea Românilor în cele 

.intâi veacuri <ale etăpanireÎ un.gu.re..,ti. 1 1],1 

Corneliu MolrlO'Van: Ovidiu la- Tomif ('V~ 
suri), 

D. Anghel: Floarea de Alve8. 
G'OOtav Baron Bedeus: Trecătoarea dela Tro

llu'"fORiu (eu 12 ilustratiuni). 
G. }furnu: Odiaea (Homer). 

Leo .. ToI.toL 

" aASBOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. Corbal. 

XI. 

.,T R 1 BUN A tt 

Emil NiooJ.a.u: Amintiri din Teatru. - Molll'-
tea artistului 01'. ~IanQlcscu. 

Nicolae X<,nopol: RomÎinia lli Bulgari9. 
Oorn(']i u ~1{)ld(l\'lm: Croni-ca dramatică. 
uan Feraru: PiHi<'oa (vcreuri). 
B. Nt'([Ilţe-anu: Cronioe3 vooel~ (yersuri), Iu

bitei caro nu-mi citeşte vcrsuril<,. 
Juvenul: Croni0a zilei. - Ruperea tratative

lor de împăcare dintre (,o118N"\'at.ori ~i eonserva
torii-democraţi. 

?tI'. S.: CronÎ'(la, infonnativă: Cărţi, reviste 
străine, revÎ6tc rrymâne. 

A. D. Z.: Bihli{)grafie. 
Preţul abon~un(>ntl1Jui ~ un a'll 18 lai. Un nu

măr un leu şi 50 bani. 
Pentru Austro-Ungaria abonamentul 10 cor. 

pe an. 

'" A apănlt şi se găseşte de vânzare la 
.,Librăria Tribuna": 

"Spre Prăpastie '. 

Senzaţionala serie de articol~ a dlui R. 
CioTogariu, (1 apărut în broşurCl şi vestim 
""turor doritorilor de a avea aceste pagini 
de tăria unOT documente istorice, că pot 
eomanda broşura la librăria "Tribunei", în 
pr~ţ de 50 bani. 

'" 
La Librăria "Tribunei" si afli de vânzare "Po-
..elnicul viilor şi morţilor" legat În pânză, aurit 

Cq pretul de 50 filerÎ plus 5 fileri porto. 

• 
- Cine vrea să câ$tige frumoase cusături I'Omâ

aettl să cumpere lozuri de ale loteriei orl'llllizate de 
Rellniunea femeilor din Arad. 

Pretul un ni loz 1 cor., comandale el se adreseze la 
• .Librăria Tribuna", adăugâ.ndu-ae ,i portlll postal . 

'" 
Ultima noutate literară: 

..La Masa Calicutuiu 

Nuvele şi eehiţe 

de 
Caton Tbeodorian 

U:a elegeant volum de 180 pagiai. copri_bd 
:a aU'Tele şi schiţe alese ale dii3tiIlBului nll'Yelia'. 

Preţul 'Tolumului 1 eal'. 50 ham + 90 bani 
.,..r.o. De 'Ti.nzare ht. "Librăria Tribuaa". 

• 

Nu numai că ea evita ori-ee ma.nifestare Toioa,-să, 
ea balurile, concertele, Dlimbările, dar ea nu putea nici 
măcar să rîdă fără a isbucnî m'&PQi ln plAna. E& nu 
mai putea să cânte. 

Df) câte ori nasa &au încerca să eânte, la.crămile 

o iDăbuse-au: lacrimi isvorîte din amintirea. a.oelor vre
mi cura.te ii pe Teci pierdute. lacrămi de neoa.z, fiindcă 
'şi prăviidis-e viata can ar fi putut si fie aşa de fru
moasă. Risetele ei cântocele ti păroa.u o plofa.na.ro a 

De indată ce primi v~ ci Nata.şa e bolnavă, eon- durerei ei. Ea nu mai arăta intere.<> pentru ni<:i unul 
lesa Rostow pleci Însoţită de Petia spre Moscova ei din lucrurile oari umpleau· odinio.a.ră tll.năra. şi nepiisă-
le.milia se stabili din nou in oraş. toaroo ei existenţă. 

Boo.la Nat:aşei era aşa de serioa.si. lnd.t, din feri- Ea-şi amintea. .cu durere, mai a.\oo de lunile petre-
ore pentnru dâMa şi pentru părinţii ei pricina a.eestei C1lW la tară in societatea lui Nicola.e. ~ n'ar fi dat ea 
boli trecu pe planul al doi~ VăzAndu-o eum nu ea să fi putut retrAi una din acele zile! Dill ele se sfir
mAnea şi nu 00a.. cum tUl,jea şi suferea. şi etiindu-<> in siseră pentru totdeauna. Presiroţirea ei nu o inşeu: 
primejdie - căci &Şa se rostise medi.cul. nimeni nu ar \'echea ei stan de libertate şi de sllSceptibilitate la 
fi putut să-i ara.te Yre-o supărare pentru cele tntâ.m- too,te bucurile n'a.vea. să-i ma.i revie. ' 
plate. Cu toţii nu se gindeau decât să facă ori-ce spre Cu toate a.ceste.a trăia. Ea se gândea. 611 plă.eero că 
a o mântui d~ booli. DU era nici mai bună nid mai rea. ea atâtea. altele, dar 

Medicii veneau s'o vadă pe Nata.şa. câ.te UDul singur, acestea. nu-i ajungea.. E li evita pe toţi membrii !a,mÎ
,i mai muJt,i IMWti. Ei TOrbeau intre dânşii nemţeşte. li ei ; doar eu Petia îi plăoe.& să stea. eâ.te od.a.tii. de vorbă 
franţuzeşte şi latineşte, se criticau unul ve altul şi şi chiar să rîdă. 
ortlona.u tratamentele cele ma.i V'II.nate, bune pentru Nataşa aproape nici nu mai eşia. din casă şi dintre 
toate boalele cunoscute, dar ni.ci unul dintre ei nu avu cei cari vineau s'o va.dă numai Pierre ii era binevenit. 
măea.r gindul ei nu putea CUDoeşto riul de care su- Nici nu se 1}utea. dealtrointrelea ca cineva 9'0 tr&teze 
ferea Nata.şa. {'u mai multă duioşie sau s'o ia in serio-s oa. conteJe Be-

On toatA OODtitate.a. de hapuri ei de prafuri pe eari zukhow. 
NatQ.ea fu silită 9ă le lngbită. eu toată lipsa vi€tei dela Na,t;.aş.a. simtea iRstinetiv aeeastă dui()şi~ şi găsea 
tară eu oare tânăra tati era MA de obişnuită, tinereţa o plăc,f!re imen.să în societatea lui Pierre. 
ei birui: durerea Nata.şei incepu să ee voaleze de Câte odatA ea îl vede pe Piorre cam jen.a.t. mai ales 
sfraturi de LmprMii din \'iata ei trecuti. suferinta ei când vinea vorba de trecut; dar ea Îşi expliea. jena lui 
perdu eara.etel'1l-i MeU tit ei incepu să se amestece cn prin bunătatea şi stâ,ngăcha lui obişnuiti. 
tl'eeutuJ. Starea tinerei fete.se imbunAtăti fizkeete. Ea I Pe la sfârşitul po.stului lui SâJ.1-P&trn. o vooină de 
.,. IJCUID mai ealmă. dar "e.seIă nu mai era. moşie a Rw-towilQr sosi la Moocoft. I!I>le .. i cinsti pe 
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G. Retică: PO{'zil. F~ilia a 'l-a. Un volum e.lo
gacr1t OI- 110 pagini. euprÎnzimd ;'):) de poezii ale
riJllilrullli V()('t huem'lne;m. (.\supra \"olumului 
,'om l'{'n-ni).' 

Prt"ţllI 2 COl', -+- 10 fjJ. port<l. 

• 
T. Gautier: ArJ'ra },fal'('clla. tr~'Ulu('.ere de N. DQlvi
desen. Ntunilrul 20 din bihlioteca .,Lumina". Uo 
\"olum de 112 pagini. .-

Preţul ao bani + 5 fiI. porto. 

• 
"Insemnările unui trecător" 

crâmpeje din sbuciumările dela noi 
de Octavian Goga. 

Preţul 3 Cor. În România Lei 3'50 plus 30-
fU. porto, recomandat ()() fi!. 

148. J,jbrăria "Tribunei" 86 află de vinzare. 

Calendace pe anul 1912 
Calendarul Lumea ilustrată, a 1.50"'" 20 fiI .. 
porto. Recomandat 45 fU. 
"Posnaşul" calendar umoristic ilustrat pe anul 

1912, de E. Borcia ă 60 fil., porta 10 fi!. 

,Calendarul SăteanuJui'" â 30 fi!., porto 10 fiI. 

"Amicul Poporului" â. 70 m., porto 10 Il. 
,.Calendarul iubilar al Poporului român- a 4() 

iileri, prrto 10 fi!. 
"Calendarul diecezan" cu semalism 50 fiI., fără 

sematism 30 fiJ., POfto 10 fiI. 

POŞTA REDACŢIEI. 

L. C. PlteştL Publicăm Il$tăzi Urui. dintre poeziile
d-taJ.e şi vom public.a ei "Gel din urmă cântec". Cele-
16.J.te 1nsil nu, că-ci 9'Unt tn cea ma.i mare parte reminia
eenţ€ em in f>;Sdane , Ai Insă. un bun tal!'nt de versifica.ti!} 
si frază bogată. Te illdemnăm, deci. sA ne mai trimiţi 
~i !Iii te gâ.ndl'şti la un singur lucru: scrisul nu se 10-
('.('pe cu ... "cel din urmă eâ.ntee". ImpllZleti dar mai mul
t.ă obiecth'itate când srm. Ceareă să ~.a.pi de dureri pe 

cari. J>Oate, nu le ai. Mai prive·ete şi in sufletul altora. 
De altf ('1 sfaturile noa,.stre ai Iibertarea sA le primeşti 
&au nu, după <'um iti porunce.şw individualitatea d-tale. 
In primul rînd talentul ră.sllun<le. Da.că il ai, el bi
l"Ul"şro t~t. 

Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
.. Tribuna" msti tut tipografic, Nichin ti con ... 

sfinţi .Ea. proJ}u~e Nata.(jei de a o insoţi la biseri..ci.~ 
pentru a se griji. Tânăra Iată primi i'U multi bucurie 
şi eu toate că. medicii o oprÎ;oeră d-e a ieşi dis de dimi
neaţă, fn loc de a se pregăti de sirMtori in casa ei 
după obkei. ea. stirni pentru a merge la biserici ,i 
timp de o săpti.mâ.nă nu lip:n dela nici o leturgbie 8iW 

vecernie. 
Conte9a era. incântată de acea,sti evlavie a NMaşei~ 

După puţinul &ucooa al 'ngrijirilor medicale, ea 8pera 
ei rUQ'ă.ciunea. V\Il li mai foJ<l8itoa.re lii>cei ei; ea ~r
mi~e deci Na~i să meargă la biserici firi etrea. doc
torului. 

Dna. Beloff. soata Nataşet \'mea s'o ia. pe Na.bşa 
la cea..surile din noapte şi o găsea. liCUha.tă ei irobr~ 
eăci ventru nime in lume tânăra tată n'ar fi voit să 

piardă o slujbă bisemească. Ea--şi fa.cea in graM t0a.
leta, îşi vune.a. rocbe& cea mai \'ecbe fii manteluţa cea 
mai stricată şi Mea tremurând de frig în 8trăzUe de-, 
şerte pe ca.ri le lumÎ1la.u razele cenuşii ale zorilO1' de zi. 

Cind se intorcea 11I'.a..~ă bu tnt4.1nea. in eale-i decit 
lucrători 00 se duoeau la mUfiră, ori mămrMorii mă~ 
wrâ.nd străzile, şi ee încerr.& un sentiment nou: po~

tinţa de a-şi indrepta. greşelile şi de i:ooepe o viaţi. 

nouă. cutlată şi fe,rilciti.. 

Sentimentul Q.('oota .'le tnwoo inci :r.i cu zi in a.cooa. 
'!lăptă.mână şi fericirea de a se cuminoea ti păru aşa. de
puternică, tncât ti fu teamă de a nu vute-.a 6upravieloi 
acelei Dumined f~,rkite. 

In sfârşit. ziua a.reia ~osi, si cAnd, dnpl ce ge cu
mînecă. Nataşa eşi din bisericA in rocbia ei de mu~e
lină. albă e.& se simti pentru intâia. oară liniştiUi. ei vo
ioasă, după atâ.t~ luni d-e suferintă. Medicul care veni 
În uua ~eia ii ordonă să urmeze aceleaşi prafW"L 

CU r1ll&re) . 

.If -, 

( 
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REISI MIKSA Uu candidat dt ad~ocat II 
... 1 .. 

Cele mai eI· 
celente instru· 
mente pentru 
s~parea de 

.......... 11'.~'" 

FABRiCA DE 

DBILE 
tn. 

:OEKESCSABA - NAGYV ÂRAO 
;Andrâssy·ut 41-43. RakOczl·ut 14. 

(Lingi :tApolloc). 

----'------------------------------

cu practici, află aplicare momentană la 
subscrisul. 

Dr. Gheorghe Rocsin, 
ad .... oc .. ~ 

Oradea·mare (Nagyvarad). 

Un candidat de ad~ocat f PregBteşle: butoaie vane l 
cu practică şi vărsat în limba română, află 'în ori-ce mărime; din lenin de stejar : 
aplicare la subscrisul. S uscat şi alb, pe lângă garanţă. - Pri· : 

Dr. HoIJ6sy Kălman, : meşte ori·ce ca,ma.ndă mare, araniame~t , 
adv cat i B 'J(. t compl. pentru plVnJţe, cu preţ convenabIl. t 

o n orosJenv. i i MARE DEPOZ; IT r 
---------------... - I'U~NISORUL CU~TII ~eOALE ~OMÂNE 

Caut un practicant i PRIM~;;B~~~~ !~~:OAIE. J 
cu plată începătoare şi pe lângă aplicare • ... LI POV A. *'" 
momentană. - A se adresa: ...................... , .......... .... 

Weber, ban kbizomănyi iroda, 
Vilagos. 

VINURI 
vechi şi nou.i de vându.t. 

Adresativl cu toatl increderea la proprietarul 
de vii din Siria (Vilagos) Petru BelUa, căci Va 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lânga 
preţurile cele mai moderate. 

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

Vinuri din anul 1910: Carbenet alb 
K -'90 Jitru. ŞiJler K -'56. Rizling K -'58. 
RizJing şi Ruje amestecat K -'54 litru. 

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

OO~ ____________________ -pOO 

I 
Scoaterea dinţilor, dinţi 
artisti ci, poduri în gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 

QUIL REINHOLD 
DENTIST, 

pe lângă preţuri moderate şi garanţă 
LUGOŞ. STR. BONNĂCZ 11. 

• 
In sus sub ingrijirea mea proprie. ii.===============. 

Vase dau Imprumut pe timp de doauă Juni. 

Pentru caIi latea Vin::;~::\~enea S c h a pir a A r noI d 
propr. şi neg. de vinuri • • • • • 

Vil.~o. (Arad I'n.) giuvaergiu, Claso;mcar ŞI optIclan, 

...... Ricol.1 Reacili -+ 
B'1#-.a.r de zidiri .1 :mobile 

D~va. Str. Valut No 18. (Casa proprie). 

Aduce cu st'ml la cunoştinţA on. public diu 
loc ,i proviu ~ie, el ,i·a provbat şi mărit ate
lierul de măsArit cu puteri de muncl corespun 
zătoare cerinţelor de azi. 

Prime,te totfelu de lucrAri pentru zidiri Oi 
mobiJe, precum ,i reparări ca prl'ţuri con'enabile ,i pelAngA servicIu prompt ,i conştl'.uţios, 

Mare magazin de tot felal de mobile pregătite 
din materialul cel mai exceleut uscat dela cele 
mai limple paDA la cele mai luoase . 

.. 

Brass6, Strada Porţii 36 • 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar, 
de aur, argint şi nickel, în ceasuri de 
părete. Oiuvaericale fine, cu briliante, 
obiecte de .lux în argint şi articole optice. 
In atelierul meu se reparează ca nouă, 
lucrurile vechi, şi 
anume: giuvaericale 
şi ceasuri, pe lângă 

garanţă. 

Preţuri soHde! 
Serviciu prompt! 

,~-,~!, 
..... ;. l 

fântâni artezleene ]~ pregăt~şte '1 expedIază 

Varady Lajos, 
fabricl de instrumente 

II odn""'le? ~v.a.!oiiâ.rh.cly, 
VI. Ferenc .... uto ... 

Nu trebuiesc anleprenori; domeniile. co 
munele, singu ratic1i: singuri pot face si· 

parea cu instrumentelt' mele. 
Prfl'nlucră1:or D"lijloccsc. 

Recomand şi maşini pen
tru fmpletltul de str mă. 

• Catalog de preturi trimit irati.; ,i fral1CO. 

Premiat la 6 expoziţlt. 

~-~-*~--,,-.~-~-,---~.-._~-... -~-~--,--------------~ 

. .. 
giuvaergiu ŞI 

ceasornlcar Â. Slepak, 
Marosva~a! heIy, Szel hrDyi·ter 43- ~l. 

Mare asortiment in ceasuri de buzunar de 
aur, IIrgint şi nickel, rn ce<lsuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
in argint şi articole optice. rn atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasurit pe lângă garanţă 

Preţuri solide! Serviciu prompt! 
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'-~-- fabrica budapestană de casse de bani - Premiat cu diplomA dela corp. meserl",f1or. -

Bothazy LaszI6,: GeUerj ş~ f1~t:huâler 
I3CLlAPEST 

sculptor şi tntreprfnzător de beton 
51 piatră de artă, depozit de nisip. 
N agyv4rad, - Erzsebet·utca 

Fabrica: IX., Rako&-utca 4 Depozitul 
orăşenesc şi biroul z V. Szeclienyl.u. 7. 

liferanpi ministerului de arricultură, de 
honvezi. căilor ferate ungare şi al poşte1or. 

! 
I 
I 

:"1 
lV\are d~pozit de cul2!oare._ 
Am onoare a aduce la cunoştinta ono public. că in 

(Cluj) Koloszv4r, Monostor. u. 7, a 1'.9 f.'ii8s,his OII 
ma •• duj&Z~n înregistrat şi provăzut cu cuptoare din 
ţară şi străinătate, unde se află În depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Dam el, precum şi eaminuri şi cuptoare de bucatărie. 

Atrag ah-nUa publicului asupra depozituJui meu model, asigu. 
rind-ul totodată d!::spre calhatea p:;:rt~ctă ale articolelor şi preţurile 
cele mai solide. 

Aşteptând bioevoitorul Iprijin lunt cu deosebitl stimă: 

I Tam'!J J6zser, 

1~~~~~~b:!1 ,~!~~~~~~~====~========I~=-O=10=Z=_s=vA=r=·"=1 
e I a II I I I I IRI laii I II_lJ_I~IJ D 
• 8'-=-. cI~!!ic:::hif§ . ------------------------------------------• Se poate c:omanda şi prin telefon Nr. 857 . 
.:------------------------------------------

~ Fabrica de pine : 
., ... D6zsa -

Se af 1 tn toate prăvăJiile mai de seamă! 

RC1LcI.,:aa..i- ..... -t "ti"", 
1I-.-a-.-a-ll"l II D IIII11IIIIII a fjJ 

Mâjerszky 8arnabâs 
fabricant de maşini 

In Nylregyhaza. =-== 
Fabricheall dupA o experientA bogatl 

ca speCIalitate 

prese de olei mânate cu apa. 
Piua de ole', construcţie simpli ori 

complicatj Prăjitorf de olei p\"ntru 
fnci zlfe cu .bun ori foc. Teasc pentru 
simburi de bostan. Maşini pentru per
fectionarea OII!IUlu' şi 8tanjamentul corn
plect pe>ntru f~bricart'a oleiului. Unelte 
de melltat floarea soarelui, S a. 

Exportul pâna acum in 237 uzine. 

~ Anton Jnratsch, pant~;~:e~t~o:~~ni: 

-l'l' .-... 
ti ... • 
~ 

Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11. 
R~comandl rn atentia 00. publ c din loc şi provincie 

prr illtite in atdierul sllu, dUD. ce 
nntele modd ,1 ortoiJedie', cu 

preţuri foarte moderate. 

ReparafurJ tXecut ielli" 1 

-
E 

Itzkovits Gerson, Budapesta, IX., 
Strada. Ton'pn. No 14. 

Dulapuri de ghiaţ,ă la cari e necesară ihiaţă 
jî.; puţină, prepa~ate pen· 

tru măsurarea vinului ,i 
a berei, conducte la 
pregăbrea berei şi pen
tru scurs, În preţuri mo
derate şi serviciu promt. 
Intreprindere de accesorii 
la fabricarea. zodei, sticle 
de Bohemia, sirup de 
smeură, lămâi şi ananas, 
alabastru şi praf de li
monadă Ş. a. Comandele 
se efeptuiesc prompt şi 
cru pr eţuri convenabile. 

! 

I 
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Nici O damă să nu Înfârzie aşi face 
costumele precum şi altă Îmbrăcăminte pe stilul englez 
şi francez; pe cari le poate comanda la mine; garantez 
pentru chc, lucru după journalelde cele mai nouă. 

U\:iI~~ Serviciu prompt I Pentru damele cari nu sunt din 
loc, primesc şi două probe la zi. - Se poate co
manda şi pnn poştă la cari dau insuşirile cele mai 
nrgente. Haine şi co ... tume de doliu să fac în 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 

George Rummel 
croitor englezesc ,i frantuzesc pentru dame. I 
Nagyszeben, Str. Honferus Nr. 5. , 

.- - --ti 

----'" -,-~-, 

7 ssrzi=rzmm ,mpn
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Edificare ieftină! 
Intrece ori-care edificare 

din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. S-5546. 
Se face prin prepararea În 
mod propriu al beton ului, 

_a ~ , ~.. " i, 
-4:, .~' ).<~, .. r~~ru\~ 

. 

ori alte materii. 
Primesc totfelul de edi- ~ 

ficări, locuinte, case de În-
chiriat, edificii economice , 
şi dominiare. crepuri, fântâni, poduri, canalizăr;, În~ 
gradituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa
cement, Învă1itori de cement. 

In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
cemen!, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru case, 
streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins Ş. a. - Preţuri carente trimit gratuit. 

Iosif Siffiics 
!ntreprindere de edificare cu beton, fa
bricant de obiecte de cement şi pierte. 

Ir. telefonului: 
246. 

(Casa proprie) 

LUOOŞ, 
Str. Buzia, 37. 

r - ,. 
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Umrafh & Comp. 
Budapes1. Y., V'Gi-ktirut 80. 

îşi recomandă fabricaţiile &ale şi anume: 
LOGomothe da drum da sine amblltoar. 

de 6, 8 ~.i 10 HP. 
LocomobUa de 3-200 HP pentru scopuri eco

nomice şi industriale. 
Maşina da tra.rat (îmbIătit) cu putere de vapor, 

matorică, mînaj cu cai şi cu mâna; mai departe: pIu
guri, grape, tăvăluguri, triore. 
Maşill. de $~m.ă1lat. 1 Ma.$uUI ds oosit şi secerat. 
VAn t urAto.l'i. Zdrobitori de struguri. 
Batoze de curlţit pOl'umb. Prese de strug71ri. 
Tocatori de p8.i. şi nutl'sţ. Morişcb.e de urnit. 
Ma,şiJJIJ d. tăiat sIecle. Pompe de i'âIJtâ1li şi 
Tum.be de 6tropit CIl suo de KUDoJ In executal'ea cea mai bUlliJ., 

CI~ p,·etrtr' ,nt)di"r~,te si eonditl..nd (arerA-. " bile de 6ol"ll*e. 
Catalog de preţuri românesc trimitem gratis şi franco. 

Core.pofid.-nţ.a. rOnlAnA. 

••• (:~~~~~~~~~~t.~. • • • T ko dl· Testverek Rt'comand~m comerei· • --:. O , anţilo,., propri,etarilor .... 
dl mori. agricuLtorilor ,i macelarI/oI' 

fa brie nţi decnmpene. cum pe n ele 
HodmezOvăsârhery, Szeged, noastre, IlregăHe din 

Lân~utca. Bokor-utca 10. cel Olai bun material. ______________ -1 Cumpene. lântare de-

dmale oin fit'r 1 u ba 
lanţe'de oţel, infradu· 
,,,hil,,, au'ent f.c·ate. -
Pentru România life
ram şi neautentijicate 
Comerciantilor le dăm 
rabat""-2, Catalog la 

- rer, re t-imltem cu re· 
e ~~~. >~. -~.,.,~""'b.-:~-.~-~"""'~~~~~ Intoarcerea po~,ei. ., a •• !·~~~~~~~~~~'.4~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 
I Am onoare a adu~e l.~t;~tint· I 
~ ono public, că m"'-1fq~at in ; 

I Tim!şoara, Piata George Nr. 4· I 
~ un modern ~ 

;. atelier dentistic. I 
; Practica mea veche mă dispenzează .1 
~ de o mai amănuntă recomandare, ~ 
~ augurându-mi în schimb increde- isi 
@! rea in satisfacerea ori-cărei pre- ,~ 
~ tenţii a pacienţilor. - Cu stimă: ~Ji 

~" Gotzl M6r, ~W 

• 4 .. --------------------.................. .... ... 

Litefi 
Sandor, 
Golorator de geam uri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă. 

Budapest, 
IV. Papneyelde·utca 8. SI. 

Lucrează artistic geamuri de 
~jserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 

dela cele maj simple. până la 
cele mai complicate, cu pre
turi moderate. - Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.

cat. sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari ş; ferestrile 

bisericei noui zidite din Szăsz
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate În atelierul meu propriu. 

.... ----.......... ----........ ----.......... 

-= -a 
Cele mai bun e 

oroloage __ ... 
(ele mai solide ,i cele maj după modă -

-- juvaerioale 
atât pe bani gata, cât şi In rate pe lângă che
zăşie de 10 ani ş: preturi ieftine, merem cea 
mai buni prăvălie ia aceasta privinţA in 

întreagă Ung a ti a 

BRAUSWETTER JAlfOS 
O'rologim' m SZEGED .. 

I 

-', 

t 

~ 

dentist. ~ ~
' ~\ 

t~, ~~ 
~~A!I!~~~fF~~ 

~ 
CATALOG cu 2000 chIpuri se trimite GRATUIT. 
Notez d numll Iceia vor primi aatalogul gratuIt cari n cer CU II provocare la darul Tribuna. (ad. lCtIu Că • eetlt aDunţulln Trib.) 
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