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In jurul fratatiY8Ior 
da împăcare. 

De Grigorie Procopiu. 

lNmn'ir~lI- rîie;;, 22 Noemvrie. 

Pentru cei iniţjaţ,i asupra stărci reale a 
vieţei nO(lstre politice, ruptura tratativelor 
de împăcare dintre eonservatorii earpişt.i şi 
r,onsorvRtorii democrati, n'a fost de loc o 
surpriz/'i, ci din contl'ă, un rezuJLat aştep
tllt, o conscc:uentă logică a acestei stări. 

Pentru marele public insă, care-şi for
mează (;oIlvingorea din relaţiunile presei de 
partirl, chestiunea a răma~ foarte nelămu
rit ă. EI ştie că au existat tratative de îm
păcare, că arde tratativo s'au rupt dar 
pentru re mI fost şi de ce s'au rupt, relaţiu
lJile pe cari i-Ie dă presa de partid, mai rău 
îl încurcă, deeflt să·) lămurească. E în ~~ela
ţillnile a.cest.ei prese o aşa abundenţă de 
arguffiPlltaţic subiectivă şi o aşa )ipsă de 
obiectivitate, Încât putem spune inversând 
cunoscutul adagiu latin, că ea fi servit ma
relui public în această. chestiune: Xon mul
hun sed multa. 

In adevăr ee mai p()nfe să creadă şi să 
ştie marele public când în fa.ţa declaraţiu
nilor de r{lRhoi Îndârjite ale conservatori
lor democraţ.i, presa carpistă afectează o 
senină indifen:nţă, faţă cu nereuşiia trata
tivelor de împăcare, (~firmâ.nd că, câşti
g111 sau paguba de forţe a partidului cu sa.u 
Ifiră împăcaro o o cantitate neglijabilă; că 
guvernul carpist poate merge tot aşa de 
bine, cu sau fără cOllcursul conservatorilor 
democraţ.i. 

Nu fnc o vină pr(\sei de partid PCllt.ru a
('ea,'3tă liPfiă, de obiectivitate, Întru cât na
tura. relaţinnilor da.te de ea îmbrăcată in 
ha.ina polC'miceÎ, implică necesa:l'lnente 

"la.i multă suhied.ivitate; ca nu caută a· 
t.rtt să lumineze pe eititorii săi, cât să-i câş
·tige in favoarea. ,tezei pe care o susţin. 

SocoteHc că n'ar fi fără interes pentru 
cititorii "Tribunei" cari se interesează. de 
mişca.rea politică dela noi ,din Regat, o În
cercare sinceră d'a relata. în mod obiectiv 
această r.hostillne atât de mult discutată 
şi aşc:t de puţin lămurită. 

Toată lumea politică imparţiaJă a re
cunoscut şi recunoaşte că palt.idul conser
vator d{~ sub şefi a diui Carp, a fost conside
rabil slăbit prin deslipjrea dela dânsul a în
semnatei grupări politice din (',<1re d. Tache 
.Ionescu şi~a alcătuit partidul conson'ator 
democrat. 

Nu se poat'C' susţine că rezultat.ul aJe
gerilor generale ar fi infirmat t.emeinicia 
aeo8tei aprC{'.ieri a judecăt.orilor imparţiali 
rvmpra stărei de lucl'mi creată prin ruperea 
conservatorilor democraţi dela tulpina eo-

; mună. Acest J'(~zultnt a fost. din contra -() 
~confil'mare dureroasă pentru eL Carp I a 
sUirei de slăbiciune a partidului său, fiind 

date enormele sacrificii. mai cu seamă mo
rale ce a trebuit Aă facă pentru a-şi înjghe
ba o majoritat,e parlamentară, desfăşurînd 
la începutul guvernărei sale. o stl'ăşnicie 
electorală puţin scrupnloasă, de care ţara 
se desobişnuise de mai mult de două. dece
nii, şi care, chiar în acele depărtate timpuri, 
constituia ultimul mijloc al guvernelor u
z;ate de o lungă şi agitată guvernare. 

E dar firesc ca partidul conservator 
carpiBt să dorească împăcarea, singura în 
stare să-i redea forţele pierdute, să-i vin
dece starea de anemie politică pe care i·a 
provocat·o lovitura dată de d. 'fachc Io
nescu, prÎn ruperea sa dela tulpina parti· 
dului, şi prin întel1wjarea partidului :con
sernl tOl' democrat. Con srrva torii ca I'pişti 
Hn fost şi sunt gata să facă Însemnate sa
crificii pentru a ajunge la. această impă
rare: j\[inistere, prefecturi, situaţii în ju· 
deţe, onoruri de tot felul, nirnic nu ar re
fuza pentru realizarea mult doritei impă
d'iri, de care depinde vitalitatra. partidului 
conS(>fvator carpist ca paltiel de guverna· 
!1wnt. . 

" Este tor atttt de firosc ca presa car-
pistă să ascundă această slăbiciune, aco
stă stare cip ,memie politică care minpazR 
pxiS!.C'lIţH partidului dacă împă<,areD nu se 
face. 

Sunt slrtbiciuni cari nu se pot mărtu
risi decât după ce ai scăpat de ele, sau 
după ce te-au doborit. Partidul conserva
tor carpist se g{tseşte în sitnaţiunea unor 
anumiţi bolnavi, pe cari fie situaţiullea lor 
oficinlă, fie ocupaţiunea profesională îi 0-

bJigu să tăinuia-scă boala de care sunt mi
n[jţi. Ei recurg în secret la cele mai ener
gice tratamente, pentru ea ..să scape de a
ceastă boală, caro·i ameninţă dintr'un mo
ment într'altul, ~ă isbncnea.scă cu violenţă, 
şi doborjndu-i, să Împiedece d'a continua 
m(Jl departe îndeletnicirea profrsională sau 
oficială pe care se luptă s'o păstreze. 

Dacă însă c.arpiştii dor&3C împăcarea 
şi sunt gata la sacrificii pentru a o obţine, 
este o singură chestiune, asupra căreia 
dacă nu toţi, dar cel puţin nuanţa pur ju
ministă din partid cred că nu se poate han· 
sige: Chestiunea legitirnărei mişcărei po
litice a dlui Taehe Ionescu, prin admiterea 
părţii principale a programului său, revi· 
zuiroa const.ituţiei pentru reforma electo
rală, ceea ce implică şi imediata disolva.l'e 
a parlamentului. O asemenea t.ransaeţ,iune 
e eonsidel'Mă ca o capitulare în faţa ta
chişt ilor, ca o recunoa.~tere a neyoiei dl? 
democratizare a partidului -; o confir· 
maro a afinnaţ,iunilor tachist.e, că partidul 
conservator, în ·act.uala.lui organizaţ·ie, nu 
mai corespunde 71evoilor vieţei moderne 
de stat. Această capitulare nu o admit car
piştii mai cu seumă nuanţa pur juministă. 
Ei spun: Jt€'Întrare in partid, eu cât. de 
multe onoruri şi avantagii .da, capitulare, 
legitimarea încercărei d'a ref{)rma şi de
lllocratiza partidul, nu. 
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Că În aeo<l!-ită temă o fi illtrînd şi oare
eari calcule personale el conducătorilor eal" 
pişti, în v0derPil J)I'egMir0i situaţiilor vii
toare. în pnrtid, o probahil: ceea ce este 
sigur însfl, e {'~I În aşa chip se concepe, jn 
Jagrll'ltl carpist posibiJir\atca llIwi împădlri 
eu (,-ollsorvatorii democrati. 

:-iri \'('dom cum estl' privită chestiunea 
il! h,gărul cowwl'vatorilor dellHlcraţi. 

('[lnel llllld din eOllduct!torii fl'lllltaşi ai 
partidului consel"\"ator, de valoarea 
şi l'iuprafaţa politică a domnului 
Tacite .lollescu. caro a contribuit 
În cea 111<1i larg{l măsură Ja În
trlJ'irca eledorală a partidului cUllsorvator, 
earr a luat cra mai acti"ă parte la. \'iaţ<l 
politică. i.l i.H.:elSl ui partid. ia grant hotă
rîre. ca în fruntea celei mai Însemnate 
fracţiuni din mpmbrii acelui partid, Srt se 
rupă dola tulpina politică {~Onlunrt, măr
turisind illl}JOsibilitHtl~a unei mai departe 
eonlucrări comuue: ctmeI un asemenea 
frunta,;; politic afirmrl dt sunt deosebiri a
el<Înci de vederi intre cei ce-l urmează şi 
Între coi ce l'ftmtll1 fideli <llui Carp, că a
coste deosobiri de y('deri uu privesc nu
mai ehestii do dil'ectiyă interioară a par
tidului. si că C(>(:(l ce l'a dderlllilwt să ia 
răspllIld~r('a (lc(>stui grav dpTllel's politic, 
este. că partidul cOllsorvat01' aşa cum era 
alcătuit şi condus nu mai l'.'ispulldea ne
,-oilol'vioţei moderne de stat. că a rămas 
înupoi IHtR. cu cyolnţiullea. societăţii mo
derne eăth~ deH1oeratism, că prin urmare 
mişrnrea sa nu e o disidentă ci -intemoia
/,pa UImi nou partid cu noni tendinţe şi cu 
deosebit program, acel fruntaş a trebuit 
să-şi dC'[l. perfect socoteala de gravitatea 
ri:ispunderii ce-şi asumă. de consecinţele 
'însemllate nle importautuluişi gmndni 
său demers. Asomenoa demersuri nu se iau 
nici (l1J imto, uici eu uşurinţă. D. 'Iache 10· 
nescu însuşi mărturiseşte că s' il ehibzuit 
mult p[mtt ee a luat Îllselnnata şi grava 
sa hotărîrC' .. 

Ori s[~ desfăşori steagul regellerării. 
transformării prin democratizare a parti
dului conservatoJ', să intreprinzi pe această 
platJonnă o luptă pc viaţ.ă şi pe moarte 
cont!'" foştilor toyarRşi de odinioară. pc 
cari îi denunţi ca l'(I<!cţionari îndârjiţi şi 
periculoşi, să ici un l<,gământ de onoare şi 
fatrt de ţară şi faţă de partizani, prin des
făşurarea uIlui program, şi să sJ'ârşrşt,i prin
tr'o împăcare simplă, cu acceptarE-a. e;'\
toryn ministere, prefcduri şi a]t.e onoruri 
şi situaţii politice. nceasta ar fi cOllshhlit 
p(lntrn partidul conservator democrat, mai 
mult decât s;wrifir,iul vieţii salo politice, 
sacrificiul ('iustei sale politice. 

Iată prin urmare de ce Îlllpâcart'a era 
imposihilă. Conditiunea ,de căpetenie de 
rare atârna însuşi cinstea politică a. parti
dului t.aehist. era ch('stiuIl('a admiterii ideii 
princ.ipale din program: revizuirea pentru 
reforma ell'ctoraHL (.)1'i' t.ocmai aceastfl 
chestiune carpiştii nu o pot sau nu vor s'o 
uceepte. 



Ctlt privoşte pe d. Tache Ionescu şeful 
consorvatorilor democrati, este neîndoios 
că este cel mai angaj at din toţi în apărarea 
programului pe ca.re l'a desfăşurat, şi nu 
delrt dilnsul se poate aşt.epta sacrificiul d'a 
ceda asnpra aceshli punct de principiu. 
Cinstra sa politică este mai angajată decât 
a ori cărui altuia. 

Ce vor face Însă ceilalţ.i partizani ai 
siii? Ii vor r{lIl1<lne fideli ptmă la sfârşit, şi 
care va fi epilogulînsemnatului eveniment 
politic a.l cl'eărei partidului' consenrotor de
mocrat? 

S'ar părea că aceasta ultimă întrebare 
ar constitui o ofensătoare bănuială pentru 
fruntaşii partizani ai alui 'I'.1che Ionescu. 
In adevăr Cllm se poate concepe ca într'o 
ehestiuno în care cinstea partidului e în 
joc, fnmraşii partizani ai dlui 'rache 10-
lWSCU S{l şov{w? Căci fără îndoială nu e 
vorba de acele dizertiuni ale transfugilor 
ordinari, cari nu slăbesc prin fuga ]01' gru· 
pa rea politică pe care o părăsesc, nici nu 
întăresc pe aceea în care se înregimentează 
ca mercenari, despreţuiţ.i chiar de cei ce ii 
utilizează. 

Nu de aceia e vorba, ci de partizani sin
ceri .~i devotaţi ai dIui Tache Ionescu, 
cari concep posibilitatea împăcărei chiar 
CH sacrificarea programului desfăşurat, şi 
cari nu consideră angajată cinstea politică 
a partidului pentru aducerea la îndeplinire 
it acestui program pe ori ce cale şi cu ori 
ce sacrifj cii. 

Explicatiunea acestei ciudate situaţiuni 
politice din sânul parUdului conservator
democrat stă în greşala iniţială comisă la 
înterueierea acestui partid. 

rn partid politic este un organism viu 
care se naşte în mod natural din nevoile 
vieţei politico-sociaJe a unei ţări. Nimeni 
nu poate să Înfr[lIlgă legile naturale, nici 
în ~l~meniu.l fizic, nici în domeniul vietei 
polItlco-SoClale. Ca un organism viu să se 
desvolte şi să trăiască, trebue să existe 

Apreeieri. 
- Copie de pe natură. -

De Ioan Agârbiceanu. 

SCENA II. 
(A.ceeaş caRÎnă şi a('eea~ masă. Persoanele cele 

<le mai înainte. Seara următoare). 
Lai C Il 1 II (mestecând 'Cărţile). Azi am con

veni{ cu mulţi fruntaşi de aici. Le-am spus din fir 
în p!1r articohl,l de aseară şi ei mi-au părut foarte 
iudcstuli ti. l'e BC)lline desvii.lirea ladevărului înalţă 
ori ce suflet. 

B i'S eri c an ul I (sentenţios). Da aaevărul 
trebl1ie să învingă. Şi nu-i mai frumoa~ă calitate 
decî,t de~a spune adevărul în faţă. Prin aceasta S(l

cietatea ilO purifică. Zdrenţele minciunii {!ad şi ră
mÎlne haina strălu<,itoare a !adevărului. 

li i ser i ca nul II (asemenea sentenţioa). E 
~ea mai fr~mlr~aS:1 !up1ă .. Z!C şi eu, însă sunt ~ini 
In generat l,a tlDara elarI ,sa poarte flamura acestei 
Jllpte. Nu-i {,llrajlll necesar, pentru că nu-i since
ritate. Petru Marcu e rară excepţie, ţii simt o ne
spusă fcriciregândinclu-mă Ia posibilitatea de-ai! 
avoo în mijlocul nostru. 

L oU i c 11 1 I (care în vremea asta ceti cu frun
tea încrctită în aceeaş gazetă, numărul de azi se 
{lipropie pnlid ou foaia în mână}. Nu vă grăbiţi 'aşa 
prietenilor. J\Ii-t;e pare că ne-am înşelat amarnic. 
l!!i~se parc cii acel Petru Marcu nu e nici mai mult 
niri. mai putin decât un fleac. (ş«de lângă masa 
de JOc). 

. 13 i ser i {! an u 1 I şi II, Laicu:l IL (uimiţi). 
ClUn ai s.pus? ~ 
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mai Întâi embrionul, sămânţa care acu
mulând energia în jurul său, se desvolară 
pâna la compleda maturitate, Embrionul, 
sămânţa producătoaro a vieţei, acumula
torul de energie necesară desvoltării ulte
rioare, al acestui organism care se nu
meşte un partid politic, este ideia condu· 
cătoare, este programul său. In jurul pro
gramului, în jurul ideii so inchiagă parti
d ul : cu ea se începe şi prin ea se birue; ea 
dă putinta de desvoltare şi de trainicie a 
partidului pe care·l închiagă. 

Ori domnul Tache Ionescu, când a În
jghebat insemnata grupare politică pe care 
o conduce, a început prin a-şi crea o gru· 
pare de part,izani personali, înlocuind ideia 
conducătoare, programul, cu atracţiunea 
extrem de simpatică a personalităţii 
sale su perioare, ce e drept, dar neîndestulă
toare pentru a da trainicia vitală unui par
tid de guvernament. 

Formându-şi o impu!lătoare grupare 
tachistă, d. Tache Ionescu, în ameţitoarea 
satisfacţie a succesului, obţinut prin far
mecul simpaticei şi superior talentat ei sale 
personalită ţi, s'a lăsat sub stăpânirea de
plină a un ui plăcut dar amăgitor miragiu, 
cari îi înfă.ţişa partizanii personali ca un 
partid, iar succesele electorale ca o dovadă 
nediscur,abilă a existenţei şi vitalităţii a
cestui partid. 

Şi cum să nu se lase în voia amăgitorului 
şi plăcutului miragiu, când satisfacţia era 
cu atflt mai mare, cu cât i părea că a reuşit 
prin puterea talentului şi farmecul per

sonal ităţii sale să se sustragă dela dificul-
tăţile începuturilor, pe cari le-au avut toţi 
Întemeietorii de partide, dela fazele de 
propagandă, de lupte grele, de apostolat 
politic, pent.ru asigurarea triumfului final 
al iuei conducătoare, a programului. 

Ori cât s'ar fi lăsat însă< să fie cuprins 
de plăcuta beţie a succesului d. Tache Io
nescu f'ra o minte prea superioară, ca să-şi 
Il u dea, în cele din urmă, seama, că un 

Lai c Ild III (indignat). Te TOg de expHcat<ii. 
(Toti priye.'i<l cilldat la laicul 1 şi nici prin gând 

nu le mai trece să-şi 'VIadă de joc). 
. Lai C 111 1 (şi mai palid). Poftim ei MC1.tltaţi. 

E TlUr şi simnlu neru-şiuare să tipăreşti ~a 'Cova. 
(Oit{'-şte): ,,0 singură scuză', ţii accal"lta capitJaJă, 
arc generatia ce f'lO ridică acum: pilcla îneaşi a 
.flocietătii româneşti. Am sustinut la în<ceputul ace
stor articole că generaţia bătrînă a fost căllhlziU 
de principii înaJte, culturale, naţionale. Oă tineri
mea de azi e pe un niyou cu mult mai jos, în pri
vinţ~ aceasta. Mi-ae p!are însă că am foot înţ€lles 
greşit. Generatia de care scriam cu însufleţire, 
care ne-a da:t anul patruzeci şi ()pt n11 trebuie <lon
fundată cu eesa ee constitue ,aa;i societatea noastră 
cultă. Generaţia Cela.. mare a apus în mormânt. 
Şi ceea ce i-a urmat nu·i de 100 asemănătoare. Mă 
rog8ă privim de pildă pe advooaţii de azi. 

Lai <luI II şi 111 (cu surprindere). Adv<l
caţii 1 

L la ieu 1 1 (oetind ). Da, aavooatii de azi. Pă
rintii lor au luptat adânc {!om'inşi de drepturile 
noa'Stre nationale, şi pentru aceea lu!pt!& lor ,a fost 
sinceră, puternică. Cei de acum însă, deşi au fost 
crescuţi de părinţi aşa de mari, luptă pentru ochii 
hunei,ooi mai multi, luptă' ca să se poată scrie la 
gazetă numele lor. Dar nu-i însufleţire adevăra1.ă, 
şi lupta lor nu e sincBl"ă şi pentru asta nici n'are 
rezultate asemănătoalre cu 1111pte1e părintilor. La 
noi lupta naţională a ,ajuns - spunând cu multă 
durere - un fel de panglicărie. 

Lai eul II ~i 111 (reyoltaţi,cu fruntea Înou
rată). Noi panglicari? Dar acesta e 'lill ticălos or
dinar, căruia nu trebuia să·i deschidă gazetele co
loanele lor. 
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partid politic, nu poate să aibă ca simbol 
ca crez poEtic, un om, ori cât ar fi el de 
simpatic şi superior, şi a dat partidului său 
un program politic, în care idei a de căpe
tenie este revizuirea constit.uţiei pentru re· 
forma electorală. 

Câţi Însă din acei cari l'au urmat la tn· 
ceput încrezători numai în steaua sa poli
tică personală, sau ahaşi de farmecul sim
paticei sale personalităţi şi de superiorita
tea talentului său, câti din aceşt,ia simt 
acelaş devotament pentru ideile din pro
gramul pe care şeful l'a dat mai târziu par· 
tidului? Câţi din devotaţii săi partizani, la 
fine flrur a electorilor oonsenratori, în ac
tuala organizaţie electorală, sunt entusias· 
maţi de ideia lărgirei colegiilor electorale 
în care actualmente ei tronează a tot pu· 
terniei? 

Răspunsul il dă ezitaţiunile acelor din 
partizanii dlui rr'ache Ionescu cari lasă să 
se întrevadă că ar fi gata să facă împăca· 
rea aruncând programul la coş, şi cari, 
dacă nu o face încă, cea ce-i reţine, nu este 
entusiasmul şi credinţa in ideile progra
mului, ci devotamentul pentru persoana 
şefului. 

Dacă până în cele din urmă d. Tache 
Ionescu va reuşi să păstreze cât mai mulţi 
din pa.rtizanii săi în jurul programului ce 
a de,sfăşurat, acesta de sigur va fi un bine 
în evoluţiunea partidului oonse rva tor. 

Ori cum ar fi Însă, un învăţ,ământ se 
degajiază din desfăşurarea acestor .eveni
mente politice, de care trebue să profite 
toţi cond1.!călorii politici: acela că şi în i 
domeniul politic sau Bocial ca 
şi în cel fizic nu se poate trece . 
peste legile fireşti şi {)ă creaţiunile . ~"t 
artificiale, ori cât de maestrit sau "'fi' 
chiar cât de genial ar li alcătuite, nu pot 
avea viaţa şi trăinicia celor naturale. 

u ~ R:t 

Lai c ul 1 (cetind, ţitergâoou-şi fruntea). "A
lerglarea după că.pătuia1ă, durere, nu 186 înoepe în 
geneNlţia ce se ridică acum. Priviţi, vă rog, serea 
<le ban care chinue pe intelectualii noştri de azi. 
V odeţiaverile adunate în ani scurţi, băncile 00 ee 
înfiintează tot mai mu/lte din interese personale, 
de -cătră condl1dtorii noştri 'aduaH, ţii Întreba
ti-vă: ce pildă .se dă generaţiilor ce se ridiocă . 

Lai eul II \li IJI (l8nlândoi ~i directori de 
bănci pri.ffi,C cu furie, vorbele li~e opresc în gt~t. 
Intr'un târziu). Ăata.i un descreerat. 

Lai cuII (infrînt, cetind mai departe). "Nid 
un interes mai înalt în rîndurile acestor laici. Nu 
îşi ţin de datorie de1a lumina, după putinţă şi ei 
,ponorul. Când e vorba de luminarea ponoruJui 
elementul nostru laic, totdeauna zice: acolo·a 
ponii! 

BiEI eri c a nul 1 (repede). Asta-i lIldevărat. 
Aici a aaus-o foarte bine. Tot pe UIIIlerii noştri 
ge nun tDate poverile. 

B i B eri c a n 111 II (eentenţioo).,..Noi suntem 
calul de bătaie a tuturor nareuşitelor cari laicii le 
încearcă voind să-şi vaJiditeze interesele lor per
sonale în einul pOţlulaţiei rurale. 

Lai eul 1 (coprind u-se din cetit, privind cu 
mirare lra fetcle preoţeşti). Voi sunteţi de o părers 
cu nemernicul ăsta? 

Lai eul II şi 1I1 (eu răutate). laclliţi aceste 
infa.mii? 

B i ser i ca nul 1 (cu hotăTîre). Da, iscălim, 
şi ne bucurăm că în sfârşit s'a a.ftlat cineva să vA 
<spună şi vouă adevărul în fută. Intr'adevăr e d.8 
nesuferit jugul ce ni-l'ati pus v.oi după grumazl. 
Ne puneţi în foc totdeauna p~nă aveţi lipsă dEl 
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luat .:a1' rolul literile cât pumnul, semn că dl Gol
di? şi-a luat şi el activitatea. In numărul de astăzi 
celim la pagina 3 două coloane cari bâjbăie de 
astfel de slot1e. N'at,'etn nimic în cont1·ă. In sfâr
şit, tipăreşte cine cum voeşte. De.odată cu aceste ca
ractere grase intră însă în p~tblicistica noastră 
t'echiul sistem de înjurăf1lri corturăreşti specifice 
condciului dlui Goldiş. Iată cum: 

"Ramolitul national N. Oncu, noua infamie 
a .tTribunei", gretoasa murdărie vărsată de "Tri
buna''. ticăloşii disidenţi dela "Tribuna", păcă
toşii incendiatori dela "Tribuna". 

A 1:ci avem ceva de spus. - Noi suntem obiş
nuiţi să rămânem calmiin disCtliiile noastre chiar 
şi atunci când adversarul îşi pierde capul şi re
curge la orice mijloace ca, să ne rănească. Această 
conduită ne-Q impune respectul faţă de publicul 
eetitor şi respectul faţă de noi înşine. Oând cineva, 
ca organul autorizat, pentru o critică binevoitoare 
adusă unui discurs prea puţin însemnat, îşi iasă 
însă d1:n sărite, scuipă ca un lăieţ şi ne aruncă 
insulte atât de murdare, noi, deşi, adânc scârbifi 
şi indignaţi: nu mai putem. sta de vorbă CU el -
in ziar. Nu din alt motiv, dar une,i bătăi de vorbe 
,~lIsţinută în acest ton, nOl: nu putem. opune un 
echivalent vrednic de ea,. Hârtia nu'l suportă. 

• 
Şedinţă furtunoasă În Camera deputatilor. 

Do mult n'a mai fost în Camera deputa
ţilor şedinţîl atât de furtunoasă ca cea de 
nzi. Cauza furtunei e cea veche: deputaţii 
Hllguri nu pot să auz(l adevărurile triste ce 
li-se spun. 

Abia şi-a ridicat cuvântul deputatul 
Şiriei, Dr. Şt. C. Pop, ca să răspundă la 
îngăimările nesăbuite debitate în şedinţa 
de eri de Siimegi Vilmos, şi majoritatea 
a şi izbucnit în strigăte sgomotoase. 

"C'omitatele sunt cuibul corupţiei şi al 
nepotismului" a spus d. Şt. C. Pop şi din 

i' ... toate colţ.urile s'au ridicat glasuri cerând 
\:~ chiemarea la ordine a deputatului român. 
~ , 

~. Preşodintele s'a executat şi l'a chiemat 
. la ordine. 

A mai fost chiemat la ordine şi pentru 
al doilea adevăer: legea nationalitdtilor nu 
se execuit1! 

Intreg discursul dlui Şt. C. Pop, care 
a zugrăvit stările triste din ţară şi multele 
neîndrituiri de cari are parte poporul ro-

noi, apoi ne daţi uitării de -câte ori e vorba <1e.o I 
răsplată. 

Bise1'icanul II (-sententios). Lumirua. nu 
se aprinde ca 8~ se pună .sub masă. Şi voi sunteţi 
lumini. Aşa dar la muncii. Glorie degeaba nu vi"lle 
mai cade. 

L la ieu 1 II (ridicânrdu-oo cu indirrnare. sc ri
dică .şi l'aicul I .şi JII). Asta va să zid prietenie 
şi sinceritate! Jucăm de cinci'llprezece ani la mlll8a 
ast.a. ne crooem vechi prieteni, ne ştim blânzi ca 
mieii şi nevino"aţi ca porumbeii. Când colo dum
nealor ('arată popii) clouă vipere. cari ar putea fi 
prea săt-uJe şi totu,ş nu-e. :Mergem! Cu dumnea
voash-li domnilor nu mai avem nici o legătură. A
duect.i->ră pe geniJalul tînăr AR. vă ţină de urît. (Oei 
trei laici ies, aruncîmdu-Ie birsericanilor priviri de 
ură; fără să se mai salute). 

B i ser i IC an '11 1 I. Ai vlhLut ~ 
BiEI eri ca n ~Lll Il (zîmbind şiret). Eu i-aiffi 

cunOS()ut de mult ce plăt€'S(l. Dar e bine că...şi dă 
omul arama pe faţ.ă. odată. 

B ioSe r i e a nul I. Cum poo te cineva să ee 
schimbe atât do r&peae 1 Până când Petru Marcu 
arăta sdi.derile o!l:f>neraţiei ce se ridi.că acum. e1'\8. 
tînăr cu ochiul ager, eincer, era om dtl maxc viitor. 
Acum 1 . 

,,'l'ltIBU)lÂ" 

mân - a fost des întrerupt de ţipetele in
toleranţilor deputaţi unguri. 

Inainte de dl Şt. C. Pop a vorbit koosuthistul 
Kovâcs Kfi.lman. După dl Şt. O. POl} au vorbit 
Hollmar Janos (poporal) ~i Preszly E. (justhist), 
cari n'au primit bugetul. 

A luat apoi cuvântul ministrul-preşedinte 
contele Khuen-lJedervary, care roagă camera să 
primească bugetul. • 

Răspunzând dlui Dr. Teodor Mihali. declară 
că inţelegerea dintre Unguri Iii Români s'ar pu
tea face uşor, dacă cererile Românilor s'ar măr
gini la cele expuse de d. Mihali în discursul său 
de Luni. 

• 
Reforma legii electorale~ Cctim in "Vilag": 

Deputatul Sigismund Varady (cunoscut pentru 
convingerile lui democratice) a scris o carte in
teresantă, in care se ocupă cu chestiunea reformei 
electorale. "Date pentru reforma legii noastre 
electorale" e titlul cărţii şi cetitorii găsesc în ca 
un tablou compl.ect despre dreptul electoral al tu
turor 'popoarelor de pe glob şi astfel îşi pot face 
singuri ideea, că dincolo de hotarele noastre drep
tul electoral democratic dominează aproape pretu
tindenoa şi că cucereşte zilnic din ~e în 00 mai 
mult teren. Din datele a-cU'Ste se desface lămurit 
în faţa ootitorilor faptul, că actualul sistem elec
toral din Ungaria e cel mai învechit în intreagă 
lumea şi -că adus în legătură cu alte aşezăminte~ 
de pildă cu OTganizaţia medievală a camerei mag
naţilor, bate recordul de antidemocratism faţă cu 
statelo parlamentare. Cetitorul mai găseşte în 
ca'rteaaCeasta pentru întâia oară sistemizate lip
surile genetic..e şi pc cele co şi-le-a asumat în de
cUNml evoluţ.ioi acest ~istem electoral, lipsuri şi 
nedreptăţi cari sunt primejdioase şi pentru sta
tul naticmal maghiar ( ~). 

* 
Chestiunea şcolilor ungur~ti din RomAnia. 

"Budapesti Hirlap" publică în numărul 
să u de azi următoarea telegramă primită 
din Bucureşti: -

, "La intervenţia ministrului austro-un
gar la nucureşti, principele Fii.rstenberg, 
guvernul român a revocat ordinaţiunea 
prin care şcolile ungureşti din România 
erau. obligate să propund doud ore pe zi 
limba româneasct'i. Ministrul de culte Arion 
abia, dupd publicarea ordinaţium'i a aflat 
dcsp1'e dispoziţiile cuprnse în ea. D. mi-
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nistru A 1'ion, când revizorul şcolar FIo
reseu i-a prezentat ordinat,iunca spre sem
nare, n'a cerut să i-se comunice cuprinsul 
ei şi numai aşa s'a putut întâmpla, că nu
mele acestui ministru, care e călăuzit dr. 
cel mai lar9 liberalism, a 'putut s(1, ajungă 
sub o ordi~atiune care calcă în picioare 
drepturile liberti'tţii culturale. Azi, însă, 
am l'et'enit la starea din trecut şi nu ne în
doinl că intertJ!?nţia energică a reprezin
tantlliui nostru nici pe 'vidor nu va rămâ-
nea fără c!ecL" .. 

Xoi, c,înd îndrăsnim sti rec1arnăm pe 
seama şcolilor noastre un astfel de libera
lism, suntem timbraţi trădători de patrie ... 
Şi nouă nu ni-se deschid perspectivelo re
vocării ordinaţ.iunilor jignitoare, ci - u
şile temniţelor! 

• 
Situatia in Austria. Se anunţ.ă din Vienca: In 

frunte cu preşedintele camerii, cu Sylvester, şefii 
partidelor politice au ţ,inut ieri o confer~ntă eu 
scop de a asigura programul de muncă fIxat. de 
guvern pentru sfârşitul sesiunii actuale. Şefii 
de partide au convenit, ca pentru inlătul'area ano
voinţelor să se institue un for parlamentar com
pus din chiar şefii do partide. Primul ministru 
Sturgh a rugat pe şefii de partide să'şi pl~ie in 
in cumpănă toată autorit.atea pentru -ca prOiectul 
bugetului provizor să poată fi votat încă înainte 
de !lărbătorile Crăciunului. Conferil}ta a mai con
venit ca ~roiectul despre reforma re>.gulamentului 
int.ern să fie tranşat cîlt mai curînd şi a hotărît 
ca o mulţ.ime de proiecte urgente să fie împăr
ţite comisiilor rparlamcntare, fără să fie ootite 
prealabil în cameră. 

• 
Retragerea unui deputat. Am ft1l11tUlt că po

litica ungure~că a înregistrat iori o faNă vrod
nică de interesul nostru. Deputatul kossuthiBt 
Brnil Nagy ales în circumscripţia Szolnok a re
nunţat la mandatul Bău de deputat invocând moti
vul, că nu mai poate adera la principiile de azi 
ale partidului kossuthist. El spune anume, în scri
soarea 00 a adresat îu chestiune şefului Francisc 
Kossuth, că consideră de o mare primejdie orice 
lărgire a dreptului electoral, fie şi numai până la 
limitele oontempbt..e de conduceroa partidului, 
mai ales fiindcă urmările acestei lărgiri nu se 
pot preveni decât cu centrdizarea administra-

B i ser i c 18. n uJ II (sentenţios). Sunt oameni I diy.an). Iată şi ,azi. un mort care lasă prin tosta
cari nu pot suferi d-i cunoşti, să le arăţi 'adevă- ! ment atâta avere singurului fC<lior, care şi el e 
rata lor valoare. Intr'30o"ăr însă mie-mi vine eă destul de bogat. Şi, mă ro,g, prohod solemn: d(~u~. 
crLxl că tînărul :Marcu e un om foarte rar. t predici, i~rtăcillni, ~h.IJireapar3i~ta~ulUl, ~l-ţl 

(Hămân .amâl1doi pe gânduri. Privesc obosiţi 8comte ochu cu şase zlotI de o~. ~l hi~e, nO.l ar 
prin Ciasină), trebui să nu fim atât de prcVe11ltori fata de lllme. 

B i ser i c nul I. Acum tot ce-i rău O că nu E mai bun obiceiul dint'alte p3Jrohii. unde se 5ta
vom mai aflru doi soţ.i stabili la jocul de curţi. Şi, bile-şte întâi taxa, şi numai după laceea se Începe 
de-aici încolo, cu toamna a-sta -serile sunt tot mai slujba. Şti de ce \Să te ţini. . 
plioctisitO!are. B i ser i ca nul 11 (ş€'zând lângă. col.ălaJt). 

B i ser i ca nul II (pegâncluri) Poate o să N'ar fi rău într'adevăr să întroducon: Şl no~ ~cest 
arflăm aJţii. Tot e prea mult să ee m'nnie iUlŞa de. obicei1.l, ~c1 put~r:.sc.ă~ăm ~e-~ mai fI p~căht1. 
odată ,,-i ~ă rupă Ic.găturile de 'H'ietenl'e f (Intra o fetIţa ŞI lmpraşhe pe masa gazct('le 

< ." ~ . ,. d'·· B' . 1 I' 't l f n 
(100 a.mândoi vorbind îneet doop.re o inmor- e azl. apOI H'S~. lSeJ'lCa~ll la ca eva e r~l -

mântare). zăl'~şte cu. arpalhe. De-odata 8~ opreşte la ~m tlt!U 
scrIS cu lItere groase: Preoţimea nOiastra. E In 

coloanele aceluiaş ziar din care cetise în cele două 
scri tr{'Cute laicul 1). Iată un ,a,rticol care ne inte
resoa.ză. 

SCENA. III. 

(Casina. Scara a treia. Bisericanii Î11tră, poves
tind. M ai pe urmă ceo trei laici). 

B i seT i c a n 1.1 1 1. Ai mai fost undeva după 
Înmormântare 1 

B i 8 eri c ta nul II. Nu. Am rămas aCRJ81tAm 
pr('~ătit un estr.a~t de naştere. (Cu disrpreţ). Mi
zCl'lI,hile taxe. 

Bi.s eri ea nul I (C1.1 dmere). Lumea STlune 
mereu: de preoti e bine, dacă nu -curge pi.cură. Dar 
picurii aceştia într'adevăr sunt ridicoJi (~ede pe un 

. B ioSe r i ca nu-l II (se aploocii. ia gazeta, În
toarce o foaie). E iscălit minunatul tînăr Petru 
Marcu. In numărul de ieri să şti că i-a pus lla locnl 
lor pe laicii noştri (vorbind. rCuş0şte să cetcască 
câteya f~aze). Dar stai fra~(', mi·se parc că pe 
noi ne ia şi mai aspru. (I~i t.ocmoşt.e ochelarii pe 
nas) .. 

B i iS eri c Il nul 1 (cu interes). Ţi-ee pare nu-

OBILE 
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ţiei, iar partidul koosnthist Il l"echnnat zilele ace· 
:-;Ic în cameră pl'ill rostul conte1ni Al"Pon~ri lupta 
('ca mai cllc1'giei"Î impotl'i"a ol'icil:rej incer·cări a 
gu\>el'nului de a centraliza administ.raţia. ~Ienţi· 
n~lllclu-se aetualul sistem administati,- - raţio

neazR E. X agy - votul nni"('l'sal ar ddilrnici 
influenta politicei ungureşti cel puţin în 20 

l)ilnă'n 25 oomitate locuito de .,naţionalităţi" (slo
\,;1C'i şi români), cooaee ar Însmnna fără înlCloială 
lJ IlIlH'C "uenel'oei I'e naţionalu" })entr II unguri. 
eiici s'ar zăcli"irlliC'i pentru totdeauna realizarea 
Î(h~ ii ~e sfal. Pentru cazul clînd refol'lna electo· 
raBi nu s'ar putea e\'ila, Emil Nagy preferă in-
tiiril'('a polit-Î{>ci ()7-L~te, dupilcc - zi-oo - sunt 
de Ull ordin mai superiol' i:ntercselc colective ale 
rasei ungureşti ded'tt interesele de part.id, In faţ.a 
planului amIntat ele guvern' cu Pl'ivire la admi
llli:î1raţ ie, fDst,ul- dopll~ar. (kCY!'lSutlhi'st, crooe deci 

(,ii datoria partidului său e ~ă lupt<l "cu foc şi 
fier" împotriva pal'Hdnlui lui ,Justh, precum şi 

împotriva l~liantei dintre a('~t partid şi socialişti. 

zildiirni'cinc1 'curcntul votului universal şi luptând 
ne('lintit. l)Bntrll piist,t'are~ !lchlalclo'r Întocmir! 

adminÎstrat.ive, c.ari singure po't:. să salveze supre
rn.atia ungul'easeă. 

Ştim că deputatul Emil Nagy a fost pe t.im

pul regimului oo!llitionist eel mai asidun col a
hOl'a1or al tuturor măsurilor luate im]'lotrh'a nea

murilor llemaghial'c şi ~i'i s'a bucurat. de o maro 
- alltOl'it-llte în 'part.idul săn, după{',(l lui i"s'a fost 

Îll(,l'(l(hnţ.at rolul ·de a prezinta la timpul său in 
(·.funeră faimosul pl'oiect. monoparagraf vrin car€' 
",la î111o~'.nit, în mod provizol' rcgulamentul intern 
al oamerii. Hotărîrea lui d~. a renunţa la mandat. 
şi de Il se I'ctl'age din arena politică e numai oon
s('{>nmtu, hotărîrea a('t':asta wn",tjtue însă un ,~az 

prea s('nl11ifi~at.iv pentru ferme'lltaţia de iaei ce 
oS'a pOl'uit în lumea politicll ungurească 'Sub pre
siunea tot mai impetuoasă a şol,inismului fendal. 
O l'olltinuA ş{wăire se observă în toate taberele şi 
de:;;/nşim "enuwle unol' noi grupări 1)01i1.ioo în ca
mera ungară. «ktat.e de iU1'ltinctul de a'Păra1'e al 
('eloI' ('ari au pe cOllşt.iintă întreagă răspun'derea 

,"tiil'iIOl' de sdăvie politidi de a.zl. 

• 
Audienta lui Hazai, Din Viena se telegl'afia-

7.~: ..\linistrlll api1răl'ii tării Hazai Samn a f()st 

mai, (lole~iL CII mintOO' limped~ ~'~ar: o '~I:e ;~ I 
noj nu \"a putea să va(]ă decât pe adevara-tii luptă
t~ri p('ntru le~ea strămoşeas(,R şj dreptllrile na
tionale. Am fost oe \'('acuri şi "om fi şi '!Xl 
\'iit,or. 

B i o (' r i e a 11 II ,] Il (fruntea i,,'!c înoul'ează 
mai t'llre). Aseu I t il l))'ietC'11e.stai si-} citim, O să 
w..nem Îndatîi. (Citeşte). "Preoţimea, acest factor 
în d('f.lvn] t.area naoastl'ă' Ctlltu r·a.1ă, economică şi 
~ociaIă. de o vreme încoace pare a-şi uH.a de sin
gura. ratiune pentru {'are exiMă. Tot. mai dese 
,<;unt cazl1rile rând MOplIJ mat-Brial învinge şi în 
vjata. pl'('oţimpÎ noastre. f',(·.opU1·ite de ordin mai 
înalt. C'j,'iJizatia poatC' fi tău întflleasă de multi, 
preCllIn şi cstC'. De l)iklă adcrarata cu1tură nu pre
t inde deJa ni,me tJ1H in h11'08 a-ra·să, aere mari in 
soei~tatt', dwltuJeli pe;:;te puterile euiv.aJ. Oee·a ce 
numim griritu,l timpului e de nlulte ori o frază 
suh ('are ne ascundem slăbjeilmile. Astfel azi o 
bună p'lnte Il păturei noaRtre eulte ofere nn trist, 
exemplu pentrll gcnera,1Îra (',C se ridi<'fl, prin faptul 
di duee o viată prf'aJ luxoasa. peste put{"rile ei. Ei 
hine, pl'eotimea în multe ţinuturi vrea SR tină pas 
cu pătul'a ~n1tă în a('eastă interpretlare greşită a 
eh-jJi2laţiei. Luxul începe să no molipseaecă şi pe 
intelectnalii satelor, in rîndul întâi pe preoţi. Şi 
{'IIm l'E'Dituril€ lor de regulă mici i'n f)l'oŢ)ol'ţ,ie cu 
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pl"imît az,i de ~t.aj. Sa în an.dientă. Haini a rapor· 
tat )laj. Sale de~'lpre discutia de până aeUUI .a re
fOl'melOl' militare. 

Roara, ministl'ul ,,'a intors la Bnoa1posta, 

= 

Pafaraa adeyărulul. 
Hroşura părintolui Homan Ciorogariu 

care (l fost primită de întreg publicul no
stru eli lUl deosebit interes şi simpatie 
a avut darul să spulbere şi cele mai de pe 
urmă Îndoieli în chestia aşa zisului "man
grism" de care am fost acuzaţi at,ât.a. vre
n1(', din partea mlOr oameni lipsiţi de cel 
mai elementar simţ de răspundere în faţ.a 
opiniei publice, Dovezile llediscutabile cu 
cari a zdrobit părintele prot08incel toat,e 
Hlinuaţjjle lipsite de orice t.emeiu de ade
,căr, răspilndite prin presă şi pe şoptite de 
clica organ ului autorizat, şi-au făcut efec
tul lor nostrwilit. Astăzi nu ne mai putem 
Înehipui tiU om serios care, cetind broşura 
părinteJ ni CiorogarÎu, să. mai îndl'ăsneajscă. 
să sllsţi(~ calomniile ridicol o de ma.i de 
mult. Această prosupunere a noastră o 
puten împărtăşi oricine, chiar şi fa.tă de d. 
Ci old.iş. N li put.eam însă noi, de aici de a
casă. cari CllTlOaşt.om ne~pus de bine în
treaga psihologie a acosrlli om bolnav de! 
urii, :S-e aştept.am, doci. la toate injuriile 
şi calomniile din numărul de astăzi al 01" 

gallului alltorizat, ne aşteptam ca prooţii 
cari au grăbit să exprime încrodere pă
rintelui Ciorogariu să fie terfeliţi şi făcuţi 
şi ei mallgrişt.i şi trădători de neam. D. 
Ooldiş Împreună cu toţ.ii autorizaţ.ii lui nu 
pot 85 rospect.eze, prin firoa lor, adevărul, 
fi rea -H r f'j; orie~ît, de clar şi apreciat de o 
întreagă lume. Do aceia socotim că e cu 
dcsă.vârşire inutil să mai st,ăruim a.sLlpra 
lllHugrism ului pe ca re ni·! aruncă În fa ţ.ă 
din nou organul aut.orizat. Calomnia acea
st a e pe câ-t de banală pe atât de ridicolă, 

n. (ioldjş ceareă Însă să prezinte în
sufleţitC'Ie telegrame do aderenţe venite 
dota peste o sntă. de preoţi din dieceza Ara-
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dului cari îl cunosc pe părintele Ciorogariu, 
ea pe nişte man!f('staţii de dragoste venib: 
după porunca "oficială" a pă.rintelui Oio· 
rogariu. D, GoJdiş, cearcă să mistifi00 opi. 
nia puhlică românoască şi de astădatri, 
c]'rz{Uld efi poate face pe cineva. să creadă, 
că situaţia de dignital' bisericesc a ~)ărin
telui Ciorogariu ar fi silit oarecum pe pre
oţi să trimită tolegramelo pe cari le·am pu
blicat noi şi le-ar fi eorut părintele Cioro· 
gariu. ~u ne socotim îndrituiţi să apărăm 
noi preoţimea noasră, redusă prin a,ceasta 
bănuială nalomnioasă la un rol umilitor 
şi lipsit de demnitate. Orice om cuminte 
va şti să înţeleagă că. d, Goldiş, de dragul 
distrugerii părintelui Ciorogariu. lovClşte 
în peste o sută o preoţi onorabili, eari ştiu 
să-şi impună în un anumit rnoment con
vingerea )01'. fără să so t.eamă do condeiul 
perfid al dlui Goldiş. 

Facem însă o introbare ol'ganului au
torizat şi-) rugăm să ne răRpundă fără în
CllllJ1n: : 

P (\nt.ru r.e n'a Il hirnis prooţii aderenţe 
părintrlui f'iorogariu Înainte do a. fi apăntt 
b C< ~ t'''? I'>ă . tIC' . roşlIra .. i"lprO prapasIO. nne 1) ,lO-
rogariu Avea doar şi atunci aceiaş putere 
ofirial~, C:J şi acum. 

111 buni\tatoa. noatsră nemărginită îi fa· 
cem lllS[t noi o înlesnire dllli Goldiş şi-l ser
\Tim cu o explie~tie: 

Illainte de apariţia broşurei ])ărintellli 
Ciorogariu mulţi oameni de bine de-ai no-
ştri mc~i pluteau încă îu negura împrăştiată 
de organul <1utorizaL Acum s'a convins Însă 
orice -om cu conştiinţă că toate veştile răs
ptmdito sub acest raport n'au fost decât ~ 
simple calomnii. Din pricina aceasta au ve· --(' 
nit, şi preotii şi au pecetluit, cu telegramele 
lor adevărurile părintelui Ciorogariu, Prin 
urmare .. Homeinul" împreună eu d. Goldiş 
n'au decât să se plece în faţa sit,ua,ţiei date, 
să-şi pună cenuşă pe cap sau ... să înjure 
mai depart.e pe preoţi. să-i ameninţe cu 
rtiscularea poporului împotdva lor, să-i 
fară mangrişt.i. trădători de neam, etc. 

câştignl unui afivooat de pildă, tot mai des vom I tRşte dar secularl-zar(,!I. Mă rog pofti:m priMirii 
întillni astfel de preoti cari încep ~ă jertfea"'-Că dela gener,aţia tînără.Să ne remuneraze .statul! Dar 
bunud. Taxele t.~ari le primesc pentru d€'()S.('biteleatunc,i pentru ne mai am eu IJ11()UtvelnilC şi patra
slujbe. nu-i mai multumesc. Se duc rău disPll'Şi la fid A tunci vine demora,lizarea intreg 'Poporului 
Înmormantiiri şi se întore ~i mai nu{'ăjiti. A('jlh'<Jă Da. se va demol'aliza intreg 'poporul. (Repeţi fraza 
li-'9c COl' mereu bani muiţişi ei îşi doo0arcă mânia părindu-i foarto potri"ită) . 
l).811Pl'a parohieni1or. B i li C r i c·a n li J II (cu ură). Şi, ha,gă de sea.-

Bi s (\ r i e Il n 11 1 1 (înfuriat. îi ple.sneşte ga- mă cum ° aduce ca să nu se 'vadă că ne d.ispretu
rota din mRuă). Ăsta eu -aldo'dil'lat e un ticălos, un ieşte. Ziee că vrem să fim in rînd 'C'u pătura euJtă 
anarhist. Imi 'Pare nes;plIs de rău ('ii am fost atât in int{'rpl'ctal'ea gre-şită po care o dă aceasta civi
de mărginiţi să-i credem un OlD sincer şi cinstit. lizatiei. Ei ,bine. cu îţi spun că 1SOC',ialistUtI acesta 
Cei trei prieteni ai noştri au ;căzut mai repede crerle că noi nu ne putem în,~ira între oeil,aIti in· 
sc.amatoria'. telcetuali. Da, batjocorindu-ne ne ureşte. 

BiEI e l' i (' a n li 1 II {ia A'llzet,a şi caută locul (AmânrdoÎ ra,mân mallioşi privina unul pe o 
unde a întrerwpt eetituL Continuă). Nu poate fi fereastra altul pe alta. Cei trei lai(li intră ~eli. 
'Coya mai putin edifidtol' pentn1 marile malSC po- Ei 'Cetil'ă la cafenea. articolul "Preoţimea noaRtră" 
puklre decât să vadă :pe l'3-lujitorii bisericei că se şi porniră repede să-şi răsbune asupra prietenilor). 
t(~?mei'lc ~entru servici. :ă ~ac "fmzătoar~ sluj~~ Lai () u 1 1 (cu entuzia18m). Ati al'ut dreptate 
sfmte. D:.n c~pld locuIm parerea t;to.~stra ar fI sa prietenilol'. Noi ne-am 'Prea grăbit ClI judecata, 
se ştearg~ 05J ce ta.1tă. l?entr.u serv1Cule ca le. face Tînărul Petru Marcu rămâne un om superior. 
preotul. ŞI sa se l'ebonrflCc dm p.artea atatuluI. (Se l' 1 II ( .. ci ) u "'t 
opreşt.e ·aid şi al'un~ă cu di!5gust gazeta). Bine ai i a ~ cUI III a(pr0.pl!ncl u) -se tI n ~?mv~ger. 
"pus .prieti'ne că a.sta-i nn anarhist. Nu puterum Vt ale U Slll'lZan. n 00 1U pa ·nm-
noi bănui cupă libertatea cu care-şi Sţ)llnea l'ăre- za Dt.. .. .. ..... : . I 
riIe, că ăsta-i dat cm socialiştii -eu jidanii, eă-i un (Gel dOl blserl'caru tac, 66 fac ca nU-l aud), 
dujman ;:tI bioSilricoi? Să ne iea taxele! Lai e 11 1 1 (luând gazeta de pe masă), Esie 

B i.g eri c 'a nu a 1 (cu dujmănie.). Acesta v.es· ai~i un articol S'plendid. Aşa ceva nu lS'Ia mai scris 

Operează şi vindecă boII de pIele şi sexuale eu razele R6ntgen. Operarea polipilor ,. a altor 
formaţiuni cu aceleaşi raze. Eledroliză. Metode electrice de vindecare. Massage electric •. Vin

decarea bomor de be,lei prin electricitate. 

Consultaţlunl pentru operare ,1 boII de pIele dela 8-9 ore a. m. ,1 dela ~-5 p. m 
Celor din provincie, clrora se recere Ingrijire mai tndriungatl, le sti la dispoziţie camere conforlaie anume 
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Iat.ă, astăzi rnai publicăm numeln câ· 
torva preoţi. pe cari ii drtm p" mfma dlui 
Ooldiş, să-i incarce de l'pit.ete, să·i distrugă. 
elUn va şti şi Yil voi. 

Arad. 

Subscrişii infierează atacurile indreptate COD

tra Prea Cuvioşiei Sale Roman Ciorogariu 'ii re
eauOSC: adevărul restabilit in articolele din ,. Tri
bana" "Spre prăpastie". Trăiase' solidaritatea! 

Cf}N1e.l Lazar, ppt'ezb., Ge.orge- Costina, Ioan Se
~ Romul l1ărdut, Pavel lIărduţ, Nicula .. 00-
,'0+.. LC1J.ca. P·i.său. Feier, Ioan Petrişor, Ghe.orghe 
Petriş(rr, Micluţa, P. Sirca, Nicolae Sirca, V. 
G1..f.~rgt.tJ, 1. Giurgiu, V. Cristea, Constantin La.
WI', V. Bulz, S. Sfărnijan.. Micle4n llărduţ, 
A. Plore.a~ P. ltfih'uţia, L. Micluţa, Te.odor Bodea, 

p1'eoti in protopopiatul Ilălmajului. 

'" 
Prea, C1H\ioşiei Sale Roman Ciorogari71 

Arad. 

Preotii tractului Cbişineu. adunaţi in colegiu, 
ca această ocuiune dau espresiune sentimentelor 
lor de aderenti fată de Prea Cuvioşia Ta. 

lJemclrÎ-u Muscan, Petru Biberia, Aurel Papp, 
Alexandru Popov·iciu, George Ardelean, Lauren
ţiu Toade-r, Aurel Varga, Zach4rie Colceriu, Vin
ce""ţt-u Pantoşiu, V a.~ilie Beleş. 1 u.qtin Iancu, De
Md.,..~u Mihuţiu., George Cwbriş, Gat'ril Poppluca, 
Teodor Pinter, Ştefan Le·ucutÎ<1, Teodor Petraş .. 

S~lviu Filip, Vidot' Popov·iciu. 
... 

Prea O·uvioşiei Sale Roman Ciorogariu 
Arad. 

Din prilejul adunării colegiului preoţesc. din 
LeueU8e1iti, preotimea adUnată esprimi aderenţi 
fa ideile depuse În broşura "Spre prăpasti~" 

Gh.era.~im Serb, Lucian Şep~ţan, Adam Groza, 
Romul Secoşan, D·imitrie Popoviciu, George Pe· 
/ro-viciu, Mihail JU'rma, George Babric, Oonsbn
tt-n Roza, Ioan Oăp·itan, Iosif Oumţ, Aurel Petru; 
Emil Brinda, J osif Cloa.mbeş, Pantelimon Arde
kan, George Maoş, George Rista, Vasilic Ilie, 
Pompei Dorca, Pantelimon C08ta, Ioan (nede.sci-

frabil), 10016 (nede.sc!~frabil). 

incă l-a. noi. (Ob-servă că ga.r.eta·i turtită), Sau l'aţi 
Q..>ţit ·şi voi? 

B i'!'l eri ea nul 1 (cu -silă). Da, l'la.m cetit. 
Ne pare numai rău pentru inc.identul de aseară. 
Pentru astfel de anarhiat scrintit nu se plătea să 
11.0 stridwnpa.l'tiJa.. • 

Cei t rei laici (cu bucurie). Ana-rhist 1 
B i 8 eri c an u} II (sentenţios). Da, vă spun 

eu că-i un oon fără nici un Dumnezeu. TIn anarhist 
din oei mai pericul~i pentru naţiune. 

Lai eul II (încântat). BMEVO! TQt popii m.a.i 
cuminţi. Iată. fratilor, cel mai rpotrivit nume pen
Cu descreeratul acela. 

Lai cuII (încânta.t). Too.tă inteligenta. lui a 
100t numai un artificiu. In zi1li8 de azi mulţi ilm
bată lumea cu apă rece. 

B i ser i c an u 1 1 (mulţumrt). Intoomai ca 
pe v:remea a, Pavel. Mulţi prooroci mi'll'Ci'lloşi. 

Lai C 1111 III (încântat). Dar voi nu-l c:unoaş
toţi. Eu am vorbit odată cu el. Din, din faţă ii 
lrîn~te stupiditatea... 

(Tac toţi câteva clipe. Apoi bisericanul II 
-ioe): Jucăm o partie i 

T o ţi. Se înţelege că jucăm. 
(Se a'Şează la masa de joc. Cortma). 

lDObila de 
lipsi ta: 

.,T R 1 BUN A» 

Şezători Ia Văleni şi la Ploieşti. 
Ploie.şfi. 2~ Noenwro. 

Duminecă :~o Octomnie a avut l{)(~ în sa.la 
şeoaloi primare de băieti din V ălcnii de M unt.e 
de. .. dliderca cel(·j d(· a doua scrii do şezători lit~ 
rare şi muzi0<.uc organizate de membrii Ca--.ci de 
cetit. 

Der;chiderNl s'a făcut ~lrin marşul "Deşteap
tă·te Române". eÎlIltat de corul "Frăţia" condus 
de d. O. Onciu. un bUll cunoscător al lllllZi{',ci yo
cale. 

A urmat avoi conferenţ.a dlui D. Munteanu
Hâmnic, profe-sor la l.il:'cul din Ploi("Şti. D-sa -Il 

vorhit despre "In..<:c-mniitatea şi foloasele Casdor 
de cetit". Arată mai întâi rMUa literatură TX>PU
Iară c{! se c('t(.'ştc La noi şi ('.are sc comJpune mai 
numai din rOlllllne 8('nzationale. sau scrise să 
pară Henzaţi<>nale, din t'ărţ.i cu descrierea haidu· 
eilor, crimiuulilorsau !ihor fiinţe pierdute ina
inte de a ineetu din via tii. 

Citează câte\'a fraze din ase11lenea surien ln 
care c(>]e afirmate sunt. lw~tdcvăruri prin chiar 
felul lor de expunere. 

Toate a,ce-ste scrieri de senzatie, anume făcute 
de străinii Lacomi de bani pentru a inşela poporul 
in(,'Onştient de meni.tea sa, au o înriurire destul 
de neplăcută asupra <.~eIQl· ce le cet{!sc şi mai ales 
asu!pTa sufletelor tinere şi slabe. Scrierile acestea 
in loc de.a lumina pe cel ce le cereşte, îi întunecă 
mint<.".jl şi dreapta judC('.ată, îi umple sufletul cu 
grozăveniile cele lnai imaginare, ducfmdu'l a trăi 
în lumea eroilor cari formează subiectul .acelor 
scrieri otrăvit.oare de suflete. 

Stărui<,~te apoi a:;upra aaovăratei literaturi 
ce trebue să se cetească, din care oetit.oru] aă 
poată folosi cu sucoos în viaţa de toate zilele, 
Din illceastă literatură să reiasă la suprafaţă ade~ 
vărata cultură care să formeze caracteruJ. unul 
din cele lUai n«:esare vieţei omului. 

Adevărata literatură ce trebue să se C(~teascii 
să aibă CIa bază - în primul .rând pentru noi -
educaţia naţională a poporului. 

Toatea<'este calităţ.i sufleteşti se :pot căJpăta 
cu pri50Sintă, nu numai pe băncile şcolilor supe
rioare, prÎIl titluri uni\'ersitlare. et.c., ci şi prin 
ajut.orul caselor de cetit ~ Bibliotecelor publice, 
care la noi mai ales, in C)ra.,~ au luat început 
din miţ.iativă part.iculară şi foarte rară. 

In alte ţări casele de <'<'tit şi Bibliotecile pu
blice la -sate şi or~e i/mnt întreţinut.e de stat 
şi comune şi se cheltuiesc m.ari sume cu între
tinerea J.or. 

Tot ac.olo unii dintre partieuJarii a ... -uţi con
tribue ei ei cu ~mme mari la întreţinerea caselol' 
de rotit şi a Bi,bliotecilor. 

Făcând o comparaţie intre numărul şi bogăţÎ;a 
Caselor de cetit din alte ţ.ări faţ.ă de ţara noa..~trâ, 
gă.<!eşte că accMIla: e înapoia tuturor în ·această 
privinţă. . 

Termină, indemnân:d oamenii la o actiune cuI· 
turală mai energieii şi mulţumind membrilor 
Casei de cetit din Viil{l1lii de 1funte. 

A urmat corul soc. "Frăţia''. declaanaţ.ii etc. 
I 

• 
In ziua de Sf. Arhangheli Mihail şi GS"'1'il (8 

Noomvrie) a avut loc în localul Ligei din Ploieşti 
a 11 şezăt.oa.re a Ligei. 

D. inginer D. Clein. a făcut o importanta co
municare: "Impresii dela -serbările din Blaj", care 
au fost ascultate cu un viu interes de numerosul 
public din sa.! ă. D-sa înoope 'Prin a povesti ple
carea d"Sale Rpre Blaj: rproectul de a trece gra
niţa prin Si.biiu, e zădărnicit prin accidentul În
tâmplat în stati:a B. M, de lângă Bucureşti (cioc
nirea din ziua de 13 August între expl'esul de 
Berlin şi un tren de marfă.) 

Nu 'Putea decât să. treacă în Transih'ani.a. prin 
Predeal; aglomeraţia prea mm-e era să'l facă să 
scape trenul ung.ar. In ft<'claş tren ou eare se du· 
cea d-sa se duceau spre Sinaia domni şi doamne 
din elită cu ocazia vizitei prinţului moştenitor 
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Iu.g.<;uf Iz('din. O doamnă îl întrebă iron1<:: De
sig-ur mergeti şi dv. La Sinuia, Domnule? - .,Nu 
merg la sNbările "Astrei". - "Apoi, răspunde 
d·na .,Astra" îşi are s<~iuJ 1.'1:. ••• PIQiet:ti şi Câ:m
pin3 ! ... 

]nţe]egeu prin ".Astra" o societate de ... <pe
trol ~ ... 

In trenul ungar se suie şi mitropolitul lle
ţianu {'are mergol' tot la serbiirr.lc "Astrei". 

La Blaj, şcoala romîlll(>~I:Scă era transformată 
în dormitor; paray:mc de pânză despărţiau 8ălile 
in compartimente. 

In ziua de l[l Augu ... ~t Ia ora 71/2 dim. vine 
mitropolitul Meţianu. nI Clcln povesteşte cuvân
wile ce s'au ţinut la catedrală: Cele alo dlui A. 
Bârseanu, mitropolitul ~l('ţianu, Vasile Gokli'Ş, 
etc., llOye;.t.o.-;t.e ent.u~iasl11ul <,e cuprrin-sese inimile 
a 2000 de români ee "nici prin grai, ni{!Î prin 
~('rj8 nu se pot. di'J6('rie. 

Citează fragnwnte din cuvimtările tinute, UT

mcază eu po\'(> • ..,1.iwa banchet('lor, pieselor de tea
tru, a puru,st.a*,lor. fJlpte at~lt dc eUllOHeute, şi cari 
sunt -de priS()~ a le mentiona în mod amănunţit. 

]~moţionat, dl Ucin do.<;erie întitmpl{ll'ile pe
trCC'ute la Banchet.ul de 1000 persoane, la care a 
luat parte ~i d-sa; impresia 00 i-a făcut intona
rea marşului "J)e.~teaptă-te Române", şi mai cu 
seamii entooiasmul căruia nu i·s'a ,putut opri ni
meni, deşi fiţq)anul era de faţă. 

l'Tnwază sbonll lui Vlaicu pe .,('ampia ljber
tăţii" ~ eu lacriimile în ochi, povesteşte sfâl"Şitu~ 
serbărilor şi termină cu: . 

~,Aeum slobozeşte Doamne pe robul tău, că vă
zură ochii mei ... " 

Aplauze prolungite au a(~operit ultimele cu
vinte ale dhli Clcin, 

După d-sa urmează <lI St. P. Mol'oovescu care 
declamă cu ,multă simţire, î'Dduioşătoarea poezie 
a dlui C()..~buc: "Ma.ma". 

Dnii V i1"g,il şi Petre Dima., au executat cu 
mult. talent-la vioară mai multe bucăţi, foarte bine 
executate, 

DI Traian Th. St.oencscu. advoea.t din Bucu· 
reşti şi marele 'SeCretar al Lojai Bunilor Tem
plieri, ţine o interesant.ă conferinţă tractând des
pre: A lcool1·.'11n - un pe.ricol national. 

D·sa arat.ă relele 'Ce urmează abnznlui de bău
turi a1coolioo j e.'\.-pune st.area Românilor din Bu
c,Qvina, Maramureş şi Moldova mai ales cu }{a
je_'1tatea Sa eilrciumarul Evreu, ot.răveţ\te şi tâm
peşte pe biet.ul ţtJ.-ra:n cu hasamacul amestecat CU 

vitrio1. Unde tronează mai cu seamă fiii lui Is
raiI, locuitorii sunt pierduţi; urmările abuzului 
de băuturi se ivesc ropede spre nenoroci:rea ţării 
şi neamului. 

})Pilopticii, nebunii, '<legeneraţii 81lnt în mare 
parte unnaf;\ii beţi",~ilor. Omul se t.âmpeşte, se 8-

nemiază, corpul şi sufletul se schimbă cu totul, 
urmaşii sunt predispuşi la roate boal-cle. Şi Tara 
pierde în fiecare din aceşti nenorociţi câte UJ1 

factor ce ar fi fost de folos societ.ăţii din care 
face parte. 

Dar răul este că beţia se intinde până şi la 
stratuTi,le mai sus puse. :Funcţionarii de exem
'Plu, de a'SCmeni dau un 'Procent de beţivi. Stu
dentii .ee strîng prin beriirii să discute şi să 1n
vârtooscă împrejurul\unui subiect fără importanţă 
p:rincipii 'Şi idei cu totul sterpe, in loc (',a să se 
strîngă în casele de ootire, câte sunt şi Reelea. 

In MoLdova, spune d-sa, mai mulţi învăţători' 
propovoouiau abţinerea dela băuturile spirtuoaae. 
Seara s'au Întrunit a.poi la unul din ei şi au făcut 
un ("hei monstru. 

lat.ă răul: nu trehui.'.8C vorbe ci exemple. 
'~i exemplul bun spune d-S3 îl dă Soc. Buni

lor Templieri, ea1'e are de scop abţinarea eu desă· 
vârşiTe a uzului băuturilor a.k:-.oolioo, căci, uzul 
d{wi'Ile "a.buz". -

La sfârşit oI D. Munte.anu-Rîmnic a cetit mai' 
muhe 800ne din poemul dramatic al dlui Iorga: 
Mihai Viteazul. O{)re.<:ponde'nt. 

Oamenilor acreditabili le vind şi pe lingi = plătire în rate lunare firi nici o urC8IIC 
de preţ.- - -

Marosvâsârhely 
Pia1a WGboa"I.* 41 •• 

= Iare asortiment In trnsonri pentru mirese. = 
La cerere din provincie trimite hogah;f cablog ilustrat 



Scrisori din Bucur~ti. 
Dorul de reclamă ti urmările lui. - Ua ziar uu
gure8': scris române,te. - Vlaieu ti altii. - Con

certele societăţii Carmeu. 

Bucureşti, 9 Noemvrie v. 

Triiim în lUllwa <'clei mai a(~(lfbe ('o n('u.rellţe. 
Este d(.,ei foarte fil'e~ ea timpul de fată să înfl'()
l'(\[lS('ă J'('{'tama. C neori ajllllgi la eon ril1gcrea eă 
fă ră J'eelamă nu fie l){)ate fa(~e nimica. N egu."!o
ruj îşi tl'imbită in lume ealitatoa mărfurilor -suIe, 
llloşt('f}Ug~1 rul Î.şi fHee r(,<~lamă latdiel'u lui. ~i nu 
lir .. "p&e nici artiştii, ~'ari prin mijl\)a{~e eu totul 
~tl'iii1t{' rle fo~ul sHmt al tu·tei ('autii "it faât zgo
mot în jurul numelui 101'. 

C'utarf> politi('inn îşi Îmrl:wte portretul în mii 
de exemplarr-. Cut·are mooio,(~I'itate intcle!'tuală 
fa{'e !';ă i,'j{J trimhite numc!C', In w'Cieroa unei po
pularitilti, ue {'un' e,~tC' rlnrnie. Cutaro ziar dobi
tf~a7,ă calomnii, {'u !H'o)Jul de !l le di."tl'uge pc a1-
tdc, ul'miil'iIHI eU l'idieolă ură lJC t~)ti cari llu-i ~I
probă ntitudinf'a. R{~opul 8l'll7.U mijl{)a{'dc~ Şi ni
meni mai mult dC'{'iH ~lşa zi!;'ii ofi('Îali ai Iloştri nu 
ş,'au foloşit de în ţe!c;.iul IH'C'$tui di('toll.N ulIlui cÎlt 
in drumul for S':iU izbit {'a de Ull puterni-e zid rl(· 
eumpă1Hl opilliei pnhliec, eare ştiu !o:u pretuiai'di 
toate. eare ştie unde I.'tlte a-devlirul. 

A~a a piitit-o npnoroeitul z11l1' al dlui Goldiş, 
care a crozut <~ă--';Ii poate 'permite "ii arunce cu no
roi î1l toti a('0ia ('ari pun greutatt'a meritată pe 
N,le scri,:lc de dîtIli\ul. (\ue în g-oana-i după sim
patii n'a tr('zit într'o hună zi dOae!l tnturor cx
pulzaţilor din eftlTI1)ul literaturei noastre. De aid 
apoi batjocurile şi noeuyiinţdc la IldrC'1'Ja atutor 
sârgnincioşi lll111witori ai condciu\ui. Unii au tu
cut ~'{)ompil.till1illDu-l. Alt·ii ÎIl:'!ă au făeut Illai bine, 
~şezând ia }QCu! lui pc cel ce se umest~a în lu
cruri, la eari nu IiC prÎcepo. 

In ultimul nnmăr ·a.l I'm·i.qtci "i\.alUUI·i" citim 
11rluiitoarclc; "l~)m;lJllll" din Arad Î,'ji pcJ'lnit.o o 
l'If'rie de nN'uyiinti la adr{'~"a rf'yist ... i llOa'3trc. K u 
putem intra in ,polemicii cu domui i dela "J{orJlît
l\Ul" J,in difer Ît<l !lIotiye. 111 titi pentru e'ă fiind 
l'(:fladut de ()<\lllmli cu eultură un,g'uJ'(~sdi, pen
tru noi jln·st ziar ('sto un Drgan unguresc M.:ris 
într'o 3ciHcialii limbii romrtllea~~ă. Al doilea pen
tru că, dCf;\i somat în at;Ltca rînduri. cliredorul 
"HDmilnului" nu do\'oor-şte afirmatiullile minei· 
uo~e. PE' cari le-Il lun.,,~t eu privire la lltitudirwa 
ziarului "Tribuna". ~i cel ('(~ SlL~tinc o mi'l1'Ciună 
este ÎD!lJntea opiniei pubIi('(! un mi7!cillo.~!" 

R{'llrt şi prpci8. M.11Ufl vor venl şi alte rcvist() 
";Ii ziare din taTă să infiereze În coiaşi termeni e.a,
tog-ariei po cei ,~i1l(l\·ati. far ci se vor gîtIldi pro
babil că t\i redama trebuio flleutii în mod inteli
gent. Altfel ca e:.<lte un blln mijloc de a te oompro
mite pentru viata intre.agii. 

Intl"1Il1 număr al revistei "Flacăra", 8viaturul 
d. Aurcl Vlaieu, vo.rbind dc..,prc întrebuintarea 
.aoroplanelor de cătră marele public, afirma că 
avia\iunoa nu .. a iz~uti să fie dl'o(~ât un ţ>lăcut 
sport po nOfie frumomliL Afil'luutiunea este fu
cută in cadrul unui artieol pro.. ... ărat cu glume şi 
vorbe de spirit, .1stfd Încîtt ori t'ino po.ate vroea 
cii primul a\'iaţor român arc- în voclere pe profani 
fji njci d<'cum pc aceia cari se gimdc.B(! {~ să pună 
aeroplande în flervieiul utilitutii publiee. 

Dar avi.atorul n'a fo.~t înt.clo.~. Şi indată după 
ar~aritia articolului ne-a fOsl aat să citim o ~erie 
de ob~et\'ări care de carernai curioa.9c la ad rooa 
lui Vlaicu. Unii il aCUZ2U de docC'p\ionism. alţii 
de lipsa de energie ~i 'Cute aitele. Cooa ce e.qte nl.ai 
curios e că aceia cari ridicau ;ace..~te obiectiuni. 
'nici unul llU a t~ont.ribuit cu nimica la progrc.~nl 
.av:i.atiei. nici unul n'a venit cu o ideie nouă, Ba 
J)()ate că Dlarea lor majortate ar hczita ... ă facă prin 
văzduh o plimbare cu acrolpLanuL ·Ceea ce nu·i 
împiooecă. fire.';\to, a acuza pe cel ce ne-a dat ceva, 
pe eel care ca făcut să se imcrie şi nu.nldc de 1'0-

mâa îlJ, cartoa flroiJor, cari au luptat pentru {~u
(~el'irca o'uzduhului. E aşa de u?or ,~:l vii cu vorbe 
in fata unui om, oore a fucut fwpte. Şi e o naivi
tate condamnabil ii să formulczi cap de acuzare 
dintr'o observaţîc fi'îcuHi în t r('acăt, într'un a l1:i
(~ul literar. 

Vlaicu ne-a dat eCfIa {'e alt Român uu nl"-;] 
putut. da piinii jK'umu. EI are deci dreptul su vor, 
1)caseiL Şi este, o notă fnnnOOSHa.::lUpra one"tităţii 
1ui ~ufletcşti ('ii nu cauW !Ioi1 ('xagereze nimica, 
Tocmai modp.'ltia a,c(':shli om l'a fU'llUt.f;1\ \'orbea.'1di 
W!;l~t, :-;pl'{l a ntl ll'OU {'umva ltparonţa (~ll - di111d 
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prea mare importantă f'Oloslllui aeropmelor 
vrea să se ridice pe el şi inyentia lui. Dar poţj 
('ere ori ('ui ~ă le inţc1ea,gi'î ll'eQ8toa? Şi cei cari 
n'au '"pu,~ in vl.aţ.a l'Or intrellgă mana pe eÎlrroa unui 
apa.rat, de zburat, {'ei eri n'au simţit o ciFpă fiorul 
{'('lui e.{l 1J1utcşt-o dt·u,.tlvra l1ănuÎntllllll 'Plin de pa
timi, - surin în..aiu1e. 

li: 

1)e ,,,igur în u('eastiî atitudillC a mli.runtilor rată 
de Aurel Vluien se manifel'ltează tot năzuint,a dc 
li 8(\ ridi('~t, de Il :<le impune in faţ:a. pllbli(~ului. prin 
,·orhe . .şi eu t()ate aer,stea sunt, oameni, sunt RO

ciet~lti cari Itwrcaz;l în Linişte, fură a aminti mă 
eu cle cele ce·i tprco('upă, şi (~al'i aduC' {~U lit.ât mai 
mlll'(j folol'1 s(J{'ietiiţii, a.ctlw lUai mari servi'Cij eul
hu'ei naţionale. 

Iată de pildiî f'<oeieta teu .,('arJllen" de au h con
ducere:! maC'Strului Kiruat', 1 le t'itte ori .'le anunţă 
lin t'fllH~crt al ai'~t{'i R(}('ietăţi, În pllbli~ domnc.I;lte 
un udcvărut entuzia'lJll. ~i lli(~i o p:azetă nu fat'!' 
ghl!lgie. nu inDPamnă puhli{'ul să !'umpere bilete. 
Cll toar<l a,'ostea ~al{' At.cllcului, undo se ţin ace
ste (,Ol1('erto, C\'lte tnt<leauua J1l'ea mi(,l'i pcntnt mnl
tinwa care ville sa azÎsfo la ae("",tp frn~lOaso mani
fcstftri de :adcdnHă arUi. 

.1.a (.onecrtul, ce ElE' dă Vineri. la 11 Nocmvrie 
sp va cÎurta renumita pie,'1ii ,,1 'usii 1I1" de :FcJiciun 
David, eUl'e a j.m,~ în at'castă lJ!wră tot fUl'meeru 
llllu:Îe-ci orient.ale, tuute ('JUloţiilc!l(, cari le-a sim
tit în t.impul eilt a fO'Ht lllisionlll'. O altă hucatw, 
('are nI produce de SÎglll' entuziasm în ~ufletde 
nudi torilvr ('"Ce CUlloseu lul ntl:-l al lui Joanovici 
"Valul'ile Dllnării", pC'nt!"u (~~l'C s'u t'.01UŢ)US un 
text nou, al e:il'ui subiect ('."ti' luat din poveştile 
noustre ptlpulare; t\ tlllta zim'i Dunărei eu Craiul 
(·odriloI'. Lupta dintre at~esta din ul'mă cu ZlJKml, 
Cllrc \'l'oa Ră o furo pc. ziuă. Tri I1lnfl~l şi buell~ia 
tuturor. 

Macstrul Klria~~ este ullul dintrf' putml1, cari 
nu pun preţ pe vorbe, (~ipe farte. t'i tocmai de 
a(.'('('ll IW bucură do atÎlt.a ~timă şi aprec.Î!lt?c din 
partcll tuturor jnt{'lc~ătorilor cii' al·tii. 

Corespondent. 

Cronică ~tiinţifieă. 

De-ale naturii. 
(0',. •• ). 

H.idieole f~ltă rIt pcrsrpeetivde d('s(~hise de ra-
diolog-ia modernă, ne par acuma datele astrono
miei. Şi totuş, {!11 ('(' cifre măreţe !-le calculează 
in

A 

domeniul astrofizicei! Ne pare {'ii e mare pă
muntul nostru, şi t.otll.Ş, el, imprenniî. cu luna. .ar 
putea liniştjt 8ă se 1)limhe în internul soarelui 
.fără ca ~I-i {je teamă ,'lU se lo'vea.seă de pereţii lllj~ 
Soarele, care pare ati'tt. de aproape de noi, din 
care :1 ieşit pălllântul u'O.stru, ,<;e află la o depăr
tare atîlt de imen'llă. in('ât un glonte de tun .slo
hozit de pe pă.milut spre soare, abia dupa I~uJţi. 
llIulţi ani şi-ar ajlmp:e tinta. Lumina parcur~ în 
o secundl'i :300,000 klm., eooa ee înwamna., că ar 
fi Îl! staro să în{·un.iure pămitntu.( la ccv.ator de 
şapt.e ori! Şi cu toat.e apC1'ltea-i twbuje mai multe 
roinute, ea Ră ajung:'!. dota -soare la noi. Dela Cen
tauri ii trebuiesc 4 ani, iar dela alte 8tele fiJte-i 
trebuiHl'lc sut.c şi mii de ani! Raze, carj au pornit 
Ve timpulllli Moş Adam sau }'loş Traian, ahia azi 
le voo.em. De' aeooa. se şi explica, că noi vedem 
.~tele. ca,rj de mult nu mai (!xistă. Steaua 'S'a ni
mic-it, raza ultimă pe, ~are a trimis-o a tot căJăto.
rit drept inaint.e prin univcl''S, p~lnă ~e, mult după 
moartea ecl('Î ce o a născut, soseşte la noi: 

La !lt-eal1.J, care-a rru.ărit 
E"O cale-atât de lungă, 
Cii mii de ani i~ trebuit 
Luminii să ne-ajungă. 

Poate dNnllIt s'a stin.~ in druD;I 
In d«părtari albastre, 
Ta r r:)l?;u ei abia acum 
1.llcj vooe]·ii n (l:!..',tN:\ 

I<>Dan a stelei (:.c-a ml! ri t 
Incet PE' cer se suie: 
Era, pc cful'd nn s'a zÎirit. 
Azi o l'odcm, şi I1U {'o 

(~ fnml(~<; a spus Hc('st('a Emint,scu. ('.al'e in
~uşi S(' a,'H'nHln .. l ('II () astff'1 de l'lte.H, pe care, (';3. J"u 
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vodom in toatii miiretia ei, au trebuit 8:1 tre.aeă an-i: 
Azi o wtlcm şi nu e! 

A$tl'<womii Ull impărtit stelele, după felul cum 
1(' zăr:im;1b ,,,tel.: de m!irimea 1-, II-a et~. Cele de 
mărimoo I-a~pot.. ZII1'i foarte bine eu (){~hiullibor • 
p(' ei'md <,de dt· <3. II-a nbia le putem \'ede:t cu ccle 
mai VCrfl'(,tc oehiHllc. ln jUllllltatea a doua 'lL veu
·('ului tr{,{~llt s'ab oh,<;ervat la unele stelo o pcrio
dieitaw fnartu interp,IHl1ltă. In cunml unu.i timp 
n:ll'('-('urC' t rf'l'('Hl1 prin fwhim biiri nimitoaro. AH't
fd -stPllllR -'1 ira În gl'upuJ balcnci, în decurs dn 
:~:ll zilo ~o ore, tl'l'('('"ll din ordinea 1- ill ordinHM. 
.li. ); Il-a, ueledi din un extrc.rll în altuJ. 

Hil1l11etrul pălIlillltului o de 12.75H.500 metrl 
- o rli.'<t'.ln\ll considerubilă! Dacă am duc.e de} .. 
("ele două {'upete al diametrului două linii pună la 
Htonull fixii t'clltmlrÎ, llm căuta d('{~i f'3 eon~truim 
nn trhlllghin eevi(,l'ural ca hază egală diamc~ 
tnlllli jJ~llll:llltlllui =c.-: 12.7fltUJOO m., !;Ii ('u ereş~
tul in t'f"ntnd .. ,tplei, n'am ajullg~ Ia niei un rezul
tat. Depllrtllrca fiind imf>nsn. unghiui Dela cl'(\ştet 
ur fi infinit d(' mie, w.;tfcl (~ă {'CI dui {'rmi ar t"on
eiide:L A~th·l e pătlli'lIltul nostru, la aparentă des
tl/ll de mu!'e, tll1" Plllld fOllI'tc 1111(', disllarent. in 
uni \'('l·S. 

l'·l'(.'('UIlJ Pt'N:-l1(\CLi"cl<l U;;!.NiIlWll.Îei În spatru 
!ilmt JlulI'eţc, Il;;tfd 8uIltale paleoutologiei şi C{J8-

HlOg"onit'j in timp. Sanlll(ii n'au Îndrăznit măcal" 
Ha cit-a l'\I H){'oteala, ('îtte milioane de ani au trecut 
din momentul eîmd 11iim!iIltul, l'upîwou-13e din 
!-'oare, ~'Ia nil,.;.c'lIt. .s'au fă(~nt Însă -calculaţii, -
llnPl(~ de;;tul ele \"(~rosirni}c. - ci'tti ani au trecut 
(h'I'a i\'ir(~a vieţii organiec "~)(' pii:mânt. Unii an 
arlmis ci fra de 1500 milioane de ani, - în ori ee. 
caz 1>1'00. mare, - alţii au căzut în alt extrom, dând 
vietii o otate de abia 25 milieoane aui. Majoritatea 
iIl\'Ht~lţill).r du ('U il~otpala, că (~ifI'lil {':Cll mai adc
yărată eHte in1re 100 şi 200 milioane ani. In l'f!

\'i:4a germană .. Promethcu.~" (N r. lO-18!}9) se 
I:tflă o tllbe!u intel'0.':1ntă: Da·el! ,admitem că .... iaţa. 
organi(.'ii are o ctate do 100 miloanc ani, - o cifra 
rel.ativ mieii, .- şi proloctiim aCe.';!ti 100 milioane 
'ani pc o zi, zi('om dar H~a, t'ă "iallt organică s'~ 
(1 l'l'\'ultat în o :o;in~'ul'ii zi, atll11cj diferitele o]'xX'e 
I""r proJ.oeta pe mÎnilte. htă ta-bela: 

1. Epoca arheozoică (primordială), dol.a inee
putul vi(~t{·i or~allicc .pimÎi la ~fîtrşjtul eambrilllu.i. 
Timpul a('I'aniilor rJ~ milioane .a.ni = 12 oro 30 m. 
dar &.';lH, ar tine dela 12 ore noaptea, pttnă h. douii- -.itt?' . 
Sf1r{'Zf'('(' şi j1lI1ll1t.atc la prinz, '\~ 

H. Epoca paJeozoică (primară). d('ll/l ineeptltuS 
fi ihll'u 111 i pimă l~l st'itrşitul j)Cl'l11ului. Ep~ poş11-
lor. })('Ja 1~ jum. ore p. m. pîtuă la 8 jum. Ol"C 

.!i«~~ll. 11 miJoane ani = 8 ore 5 min. 
1 I L Epoca me50zoică (secundară) dela înN~

putul triaş;ului piină la s"fiu'şituJ cretei, E.POCA r~ 
ti1iilol', tk}.a 8 jmn. scara până Ia 111

/ 4 noaptea. 
11 mîlmrne ani = 2 ore 38 min . 

1 V. Epoca cenozoici (tertiară), dela dt'~1l 
pfmă la plicK'l'n, epoca mamiferelor, dela 11 11. 
nORpte~ pîmă la 2 minute înainte de miezul nopţii 
:~ milioane ani = 43 min. 

V. Epoca antropozoicl (cv.aternaril), dda dilll
"in 'P11nă uzi, epoca omului, del'a 12 ore fără 2 mi
lmte piinii la miezul 11Optii. 100.000 ani = 0.1 mil. 
ani = 2 miu. 

Jr: poca cufturei, l)e {Care binel'oim a o -n:i/.mi 

"i-'Ilorln. lumei", şi. tine de 6000 afli, ar avclJ. in t{1.
bela a.ceas/a ab1'a 6 sectlnde. 

,M.:ai rax a fost aleasă o nwmire mai nimerit 
dfl(~Îtt. aceasta: .,~qtoria lumii". IRtoria lumii MJ

prinde to,ltil f'ternit.atoo, pe dmd iBtoria omeni.rrnii 
ari'l abia 6000 mii de ani! IlS tor ia onumimci ml

prlJ!lde 5 !ie('unde faţlide i,~toria vicţei pe pămâ.nt. 
It!tDria intregului llămimt însă' e uu fragment in.
finit df' ml<' faţă d(l eteroo istoric ~ Ium.e~ t 

• 
Deunăzi am nhut o pictură a ronumitului ':I1'~ 

tlst JCermun' Felxlinnnd IIodler. Se chiamă: NE', 
mtirgÎnir.ea". Un tînăr stii pe o ~tîi.D'că solitară. 
.lUT imvrejur, .100 la dreapta, la stânga, iuainte şi: 
ludădit o mare de nori #(rcoi, nemărginită, care 
~ pierde În zori. Pidu ra poartll timbrul monoto
njei eternitiitii. Fat.a t.inărului exprimă frid ad
miraţie şi groază faţlide neeuJlQ8lCutul ~e-i 'za~ 
l~ pi<,ioare. Am admirat pictura, mi-a plăcut idN'1l 
tiI ~r.plucrar('a ci, - nu m'a. emoţion'at Însă. Când 
insă r{'pct În gîtnd o 1\impHi. ccvaţie, ~ atât de 
gro7.aTi in ~jlllpJie+tatea oi. -; Ţ)ă.mÎmt: electro. 
:-::: uniW'I\'>: ba~il, atnnci mă eu tremur, sufletul 
nwu _ /O,(' yierde. în imeuRitatca universului. Şi It

funcl_ lllJ.! ~onvJng, (~il. ori ce ('. orncnef;C e nesptuo. 
0.- .mli' JJlţbde lwturu. - S'a zis şi w vu ~rec, ei; 

J 
t 

·0 

1 



25 Noemvre n. 1911 

;laturaliBtul e materialist şi atciM, lip-sit de ori re 
idi'aliHm. ~u, oailta nu poate fi a.dcvărat! Cug-etul 
nsturali .. tului trebuie ~ă r-c a'Vunte în l'fcrele cele 
ntlli abstrade, ('ele mai ideale, lipllite de ori ce-i 
vmenc15C, - în universul nemăr~jnjt şi etern. El 
are de lueru ~'U atatea lucruri măret(" pe e.ari a
del'ea nu le poate înt.elege, încât Bufletlll ~ău, .
",rind nevrînd, - trebuie să se închine faţă do a
~'ca forţii fOl"midabiUi, din care toate au ieşit. 0-
JlIul Rillb-att"C e ~i1it de fort€'lc nuturei, pe cari nu 
k întc!Pgt" sil-.,;,i {'reiezc un J)umne7.cu, - iar omul 
1'ult, fiilHleil le Întelege. Kcwton, marele astro
'nom n iciodatii nu rt8tia euvÎtIl tul " Du ill'n('zeu ", 
fliră ca 8ii-şi descopere eupuL Dan-in care azi e 
~tât dt' de8 pri\-it CI:I tatăl ateiz.mului, tot.deauna 
41 miirturi.'!it, (:ii cI vroe în natură ori dind şi ori 
undl', mani f(~)it:1 ndu-.'!(l 1 hUllCnOzeil'f'a! 

Valoarea etică ţ<i ooucat1vă la naturpi în('il (' 
mare. Fudulia omeneuiO<'ă di"pare fată tIc rn~reţ.ia 
llnivcJ">iulni, dară şi celiHalt extrem, Înjo,,',irl'la 0-

~, mului, nu poate dăinui. eîmd contemvh'zi subtili
f ttttile natuJ'f'I. In acele tlmpuri, cÎmd natura era 

de tot m't'lIlw!<{'ută. !l'a nă.<;.eut ridi{'ola numire de 
,.iBtoria lumci", precum 'pe timpul, când plimântul 
('ra privit oa dis{~ inf1oroo ,aw'etisIllU1. - Azi. o· 
UluI care;;;c ocupă cu n.atura, ştie cii el nu-i centrul 
lumei, i'f' m:ÎIlg-ăj() În"ii <.~u giinduJ, că omul e-.sto 
~l('ca zal:l în lan~ul oternit.iiţ.ii şi lll'lIIlărg-il1irii. cart' 
r'tabilL,",:,h' kg-iitul'u Între cxtrem{'. Dacă.am nea sii 
ruprezf'ntăm t'lIlea dt,la ('Iet'tron lu univers prin o 
linie drcaptii. infinit de lun,g-ii, cu dr('ptate ar fi. 
~ă pilnCID pe om la mijlocul ci. ('fiei el e în natură 
,.aurea m{.'·d ioel' it.as ". V. 11. 

Răsboiul italo-turc. 
Şt.irile de azi nu adac nimic nou. Sunt 

mai rnuIt (~ombinaţii rdoritoare la înten
ţjjlf~ gU\'PrIwlor FU'dor beligrante, Ce vor 
face in aournitn "aLmri? Şi ziarele dau di
If>riLe ră:ij>tlllsuri. eri. toate acp.ste plItpm 
''''pune C{t Rituatia (,Btelini~tită. Amfmdollă 
ihril() a:;>'leapt1i rezultatul intervenţit>j Pl!
tl~riloI'. 

,. Se dau mie! ILlpte în rrripolitania, 
·dar cu Ull (,<lractN piu·tiaI. Vremea fru· 
n10a:S{1 este Jolosit ă la întărin~a poziilor 

.şi nici decât pentru lupte. 

Blocarea mArei eleice. 
Zitu'!,] .. A-ijiTli,~'clv(' ZeifU:lIg" oflă că J talia a 

;n#~i.nt{].( oricial g~H'ernlll 1'1I.'~ că va bloca mareq 
Egee. Se subÎn(eleg ş-i Dardmwlele. 

Tn/'eia in foaie mă,'1urile co Dar'danelele să fiR. 
.(:Qm pl eel în ch.i.w:, 

Vasele italiene la Tarent. 

Oin Tan'Ilt so anunţă că !Iota. italia,Mt 
'incarett acolo prov iziuni şi alimente. La 
~rscnaJ SA lucrează. zi şi noa.pt.e. Plecarea 
f1ot.ei estI' imÎnentă. 

%iantl .,Avantî" află di. se pregăteşte 
tfÎ.miterea unui yorp expediţ.ional' (·~are :-;ă. 
'Oeupe insulele din marea Egee !;Ii plln~t.ele 
de pe eO,h',t 1'1. cari vor fi homba rdate în (,U!'

"111 zilelor yjitoare. 

Amânarea Ktiunei navale italiene. 
Dy',n Roma se an.unţă că, depttf.a.tul Corn~/li 

Publică un articol in care all-age atenţitme4 Pute.· 
rilM' că acţiuura. flotei italie-ne in mare.a Eq/.'-, 
·0. fost amâ.na.iri pentru a se uşUj"(!, (u;tiwwa marilor 
Puteri i.n fat'oarc-a pă.ctt, 

Acţiunea Italiei iti marea roşie. 
Zi(l:rul "Tribu.na" din !toma crede \·el.'osimilă 

~irea din Confltantinopol, după care portul A
kaha din Marca Hoşie. de pc coasta Arabiei, a fost 
bombardat. 

Se ştie 'Că la Akaba TUrl'ii adunau trupe, al'!Il() 

~i muniţiuni şi că pregăteau o m ..... pcdiţie cu Il)) 

'Pretins vapor-spital pe caTe Ilr îneerca să'l adudi 
ţ)e coa<ttele Cineraicci", . 

Pc de altă parte s'a ~'ien-at că Tur{'ii au în· 
("t)l'C'at prin nişte emi5ari 'Să împingă la l'iisvră~ 

lire pc mahomcdanii diu Somaliland l>ii din Ma
~alla. 

Ziarul "Tribuna:' adaugA ('ii, Î:u urma ~tirihr, ! 
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"TRI B UNA" 

primite guvernul italian a ordonat vaoolor de riUr
boi din Marea H{)şio să supl'ayeghiezo toate miş
c.ările t.ureilol'. 

:se ştie că În t.impul acestei ilH'rucişări de f..U

praveghiere, vasele italiene au Întâlnit o (:ano
uieră turcească care a d(\.,ehis focul in ·eonbra lor. 
Va.<;{']e it4dieue an răspuns şi au seu fu nuat-o. 

:-le poate întiimv1a l'a i'n t.impul acestei incru
cii;lări, \'a"elo italiene ;oi[ fi găsit trebuitor a bom
barda Akaba; dar jn t")t cazul, bombardarea a fost 
făcută după toate rcg-ulde dorite şi prin urmare 
tJ'(·bllC ro;opinse zvonurile pl'ivit{)al'e la bombar
da rea ~pi tale lor. 

Situaţia trupelor la Tripolis. 

lh jllltaiul di.n F ez:w 11, căpitanu.1 Diami, într'o 
cO/1l'orbire. cu m1:llisind de răsboi, căjiiiamd Dja
mi a dN'laral că nu a fosi pe teaind rlisboiului, 
ci numai a formal şi echipat un COt·p de 6000 dc 
L'a/untari. recrutaţi din Pezzall. 

Situaţia trupelor turceşti e.~te din cele mai 
1> line. Mor·u.lul trupelor indig(';/lr r~~t(', etrcelent. 
AvantposturiLe italiene nu au înaintat niciodată 
mai mult decât până la două mile depărtar-c de Tri
poLis. (lro.~ul armalei UII a inaintai decât pâ/~ă 
La 120U m. dr/(t Trj polis. 

Pufal dela Burmeliema a fosi ocupo! de lw'co
arab·1:. 

INFORMAŢII. 
A RAD, 24 Noemvre n. uni. 

A I'tico!ul de fond, pe ca.re-' publicăm 
azi I'ste din pcana (li,'{linsu{ui jurisconsu.lt 
şi blirbat ]Jnlitic d. U 1'igorie Procopiu. fost 
senator, EstI' poate de prisos să declarăm 
C'â pdsfrăm o drs(u.:!ÎrşiUi imparţialitate 
/a(ii de Irămânlăl'ilc dinl-re lJa.rtidc ale Ira.
ţilol' lloşll'ii, dar ecolllţiunea "ierii politice 
dinlll'flot 711' interesează şi pe noi deaproape 
şi ideile 'lLlltli eugf'tător politic ca d. Pro· 
('(Jpiu, .'lUllt desif/ur de cel mai mare inte
res pentru publicul nostru, li mulţumim 
cititi j}rocopiu, pl'?llnl am abili! a.tea ce Q. 

o/'ut, fJândindu-se la noi, 

-- Numirea noului episcop al Gherlei. "Mo
nitorul oficial" d(l azi publil'ii următorul autograf 
P J'ea înalt: 

L(l propunerea min-i .. ~trului meu de culfc şi 
1nstrucţi~e publică il nllmrse pe episcopul diecezei 
gt·.-cai. a Ltlgojttl·ui D,·. Vasile li o,~su - episrop 
o/ (iAer/ei. 

Viona, 16 Noem.t'l'P- II. 

~. Jt'ranci.~r. Iosif, 
Iffl. Con(e. Ioan ~ich.y. 

- Vlaicu obţine 110 klm. pe oră. 
Din BUCl.lrp~ti ni-se scrie: [nginerul Aurel 
Vbieu. sehimb[md elieele aparatului său a 
ohţinut Miercuri o "iteză medie do 110 
khn. po O1'[l. 

Su<:cpsul acest.a dovedeşte că aparatul 
\"Jaieu f'ste HusC'eptibil de pef'formanoo cari 
pun ma"ina aceasta românrască mai pre
iHl~ df> multe din cele mai bune a,parate 
sfdiiue, 

- Con ce rta1 din Oradea.mare - (',um ni-Bc 
!'('rie - promite a fi unul dintre celo mai suc' 
C{'lSe ce s'au dat vr'odată in Bihor. Progătiri ~ 
fae <'U multă ingrij ire numai ca publ icul să fie 
!!atisfăcut pe deplin_ Şi-au anunţat 'Partif:iparM 
fflart.c mult.e- familii româneşti şi credem că soara 
de 27 Noyembre (bUli) "'a fi un prilej de înt.âl
nire Ipcntru toţi Homunii de bin{' din Bihor, 

Artiştii n~t:ri d·şoara Melania Rrondu.;;ian 
şi dl lonel Rădulescu, ~unt destulă garantii ('8 
Mf'Rt rone.ort va fi la nivelul la <,are trebue !'Iă fie 
o aerată muzi0ală art.isti{.~ă. 

Să nu &<'..ape nimenoo oeazia de a veni la Ora
dt'a, dici nu ori C'.tll1d ii va fi d<lt flă asenlte ope
rele ~le mai celebre. al~ rompozitol'ilor cJ~si('i pe 
cari o hlme Întreagll le gtl~tă eu ed mai ma.ro 'le
:laţ, ial' doina romfineRI'\('U Vli "ibra mult timp :0 

iuimile ('urate romîuwşti. 

- La Seghedin. Din Bran i-se scrie "Ga7._ 
Tr.": Pe 2 IklOOlllHC a. c. sunt citaţi să 'şi În
('<'apă pOOoo-psa de câte 14 zile în temniţa Seghe
diuului unii George Enescu teolog do Cernăuti, 
Ioan Eno..~:u, învăţător şi ooţ,ii ol!îmdiţi pntru do .. 
1 i~tul agit.aţiei săvîtrşite la târguI de ţead.i di n 
1909. 

Dorim fraţilor uOţ'lri tărie la Ruportal'ea p"
depsei şi să-i vedem Întoreându-sf' sănătoşi în 
mij loeul nostrlL 

-" O circulară cuminte". Aşa numeşte ziarul 
,.Vililg" circulara 1. P. :':;f. Sale mitropolituluj 
Ioan Mefianu delu Sibiiu - în che.,;t,iunoo in-
1'> t.rueţiei anaU'abeţilor. 

In numărul Ilost.ru de if'ri iun reprodus o parte 
diu a{.j{;a.. .. tă circulară. 

- Un acord secret turco-grecesc. 
Ziarele grCC(1şti prinlPsc următ.oarea tek
gram[l din Carwa: en grup de deputaţi 
opozanţi, În cap eu Meh('ldakisşi Kondu
ros, a lansat un manifest către popor, dt'
nunţ[mdu-i o Îllţelegere secretă iIltf~lTcnită 
Între Poartă şi guvernul din Atena, dupii, 
nare acosta din urmă. în schimbul ineetăr(>j 
boicotului ant.i-grecese din Turcia, se obli
gri r~a timp de 10 ani să zăclărn ieeaseă ori., 
co incercare a cretu.nilor de a. se lepă.da de 
sun1ranitah'a nominală a Sultanu!ui. 

Tot prin acest acord, gUY8nnd din A
tona se leagă de a împied(;<':(J pe t.eritoriul. 
Greciei, {ol:marea cip bande destinate a 
trpee în Macedorrla. 

-- Regina României şi Regina Bulgariei. Oe
tim in .. Reara" din Bucureşti: Zia.rul rusesc "B~
saNl\).:n'ai.a .Jizni" care apaN' la Ki-şineu. publică 
o eoro.~pond('ntii din ~ofia, in care spune că R<-
g"ina Bulgariei ar fi invitat pe M.. R Regina ·1<::1.i-
8ubeta la Sofia ~i că .wceastă vizită ti. fost refuzaw_ 

r\ u ne îndoim că acestea sunt ştirile unui gH
~(1tar rău informat, dar fiindcă totuşi li-se dau. 
importantă politiC'ii rcpro<.!uC'cm ~cri30arca Îa 
chestiune: 

"Sunt câteva zile de citnd reg1na Eleonora s'a 
adreHut reginei Elisaht~ta a României (Gannen. 
f'ylvu) rugîmdu-o· amiesimente să vizitOZ€ Sofiu. 
Tt.ti au fO:-lt jn,~ă surprinşi de ru..",plllklll.I reginei. 
care flpunca că din motive familiare este impie
d~ată de a sati;;face g('ntila învitaţiune. 

In ma&..'!ele largi ale J>opulaţiunei acea..stă in
vitntiune a fOl'lt socotită <,a un act cllîn~mnătate. 
politică secretă. 

F~stc ştiut de toţi că' regina Romnniei are o 
deos{lbită in.fluentă asupra re~elui Carol în COOQ

<'.o pri"'e~t~ politi<.'a intornă şi externă şi toţi di • 
plomatii bulgari erau convinşi -că dacă .s.criitOoa.n'ltr 
Încoronată ar fi vizitat capitala RuJg.ariei faptut 
ace.~,a ar fi avut o urmarc binctllcătoaro fată de o 
convenţiune 00 al' trebw 'Să o ineheie Bulg,aria 
cu Romimia. 

Vizita fiind' rf'fllzată' însă, pcrnpectiva unei 
atari convenţ.iuni di.'1pare ,i diplomatii au ră..mal 
('.iml desorwmta ţi." 

-Petiţia dela AI. respinl. La. alegoeril. 
gonerale" din anul trOt.'Ut. in cercul electoral al A
. leşdului fosttlJ deputat kos.'mthi.st. }o'.arkat;haq 
Zsigmond Il rămas în minoritate faţă de guvw'
uamontal Zathurecz,ky /stvan. 

Alegătorii riirn.:ţşÎ în minoritat.e .au .oontestat 
alegerea înaintea Curţii de Casaţie din Budapest.af 
care dupll. o oorc-,eta.re î·ndelungat.ă a adUli ori 8aD

tint4 defi:uit.ivă, rospingând petiţia şi ooOOa.ma
Dând, pe pcti~ionişti la plăt.irea lmei suma d. 
14.600 coroane, chelt1:tjeli de proces. 

- Confratele e ••• subtire de tot. Articolului no
stru "Viplomatii ieftine", din numarul 234. ril
pundf' a..~tăzi "Românul" {'u obişnuita-i inteli~ 
tttmtă a.prociatJi de intre,u,gii noastra lume. 00 .... 
frat~le e subtire de tot ~j·şi fficnţinc piirere-a ea 
guvernul României nu e dator să răilpundă. cu a
celc~i măsuri guvernului ungure.sc care nu di 
:"'oie tnmclor de teatru române să intre in Ardeal. 
"Roman'ul" nu răspunde nimic în meritul ~h~ 
tiunci, nu di~('ută faptele pe ('ari le-<am iodî('.a~ 
noi. ci îşi reopetă frazele goale <lintr'un artÎ{»1 
mai vochiu. In cazul acesta noi suntem di8pensa1~ 
dp orice ră.'ipun..'1. De altfel di::l{'uţia s'.a:r şi lun«i 
lJl't.'a. mult. Până "'in rUlipunsurile de prin Buou_ 
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~ti. ori de unde yin. tf'C{'(' vreme multă şi !rol 

m.ai 8Y(>W şi altell' de lucru. 

- Nqmif"eJl unui medic româa. Ni..oo 5('r~: 
7 ilt'!e tr('(.~ute d. Dr. Ştefan Albu fiul di-st.insu.Jui 
profesor şi director gimnazial din Brad Şw.fan 
Albu, a fo,~t numit medi{! al in."titutului de pai· 
ohiatrie din Angyalfold (Buda:~ta). Vest.ea a
("('asta a umplut de bucurie inimile Românilor 
din Budapesta. 

- t loara Popp, paroh gr. Ol". in Ozun. a re
paU!:r.at Ia 20 N oemnie n., in ,,-râ.'~tă <fu 68 de 13Jl.i. 

Odihnească in 'ţIacc! 

- Descoperire de 1Donede romane ia Unlaria. 
Cu prilejul unor săpă.turi făcute in comuna 
}fagyberki. (comitatul Somogy) s'a.u descoperit 
2-600 monede rom ane de ar gi n t. C{\] e mai mul te 
dintre monodole gii.site se datează din jumătatea 
.a doua li v{lacului al 3-lea. Câte.a monodo sunt de 
-po U6mea împăratului Hadrian (117-138). 

Tot acolo s'au mai găsit câţi"a denal'j de 31"

~int de pe vremoo Regelui Ludovic cel mare. 
Mnnooele găsite au fost trimi8C Muzeu1ui 

~ aţKlDal clin Budapesta, pentru a fi inoorporatc 
in colecţia numi-smatică. 

- O seutinţă de moarte. Curtea cu juri din 
Timi.şoa.ra a terminat azi d(>Sbaterea procesului 
l~)rnit impotriva lui Bal~Z$ Istt'tin, care inainte 
tfU câteva luni l-a omorît pc proprietarul unei case 
~~ amanet din TimÎţ;OQTa, LOvinger. şi l..a jefuit. 

Ba1âzs a fost are..'Jtat indată a doua zi după 
omor. ln.ainte.a jandol"milor a recunoscut că el 
f'.Şte autorul otnQTului. Inaintea Curţii cu juri a 
nf-gat, iB~ă, aiirmând că banii i-a găsit in d11lJll. 
lh.rtorii au depus in:3ă împotriva lui. 

Procesul aeesta, care a ţinut o ~ăptămână, s'a 
ferminat cu oondamnazea lui Balâzs la moarte. 

- Demousfratii feministe În Anglia. Din 
J~ndra se anunţă: Marţi seara suiragetcle au 
organizat o mua demonstraţie în faţa parlam(>Jl
tului şi a elădirilol" publice pe.ntruc.ă noua lege 
t'lecto:rală nu cuprinde nici un cuvânt cu privire 
la dreptul electoral al femeilor. 

Poliţia li ooupat palatul caroorei deputaţi]Q!" 
}>{'-Dtru a opri pe demonetrante. 

Sufragetele au încercat să pătnmdă cu forţa 
in parlamont. Poliţiştii călări au împrăştiat făr' 
milă pe demonBtJrante. Au fost arestate peste 100 
de sufrageto. 

Demonstrantele au sPaJ't ferestrele parlamen
tului şi a mai multor ministere. 

- Grn accident de automobil În Rom.âDia. 
Din PloÎ~ti se anunţă: Marţi seara, între orele 
;--8r un gra'Y' accident de automobil a'a petrecut. 
.; 
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IlASBOIU ŞI r ACE. 
ROMAN. 

TI'I4 de A. C. c:otba 1. 
(Unaare). 

El pase plicul in buzunar şi esi din sopron. 
Aghtotantul. mU8$alului. d. de Ca.stre. n coniluse Pt' 

Bala.eelf 10 eamera. ee-i era d&9i:hisi. Trimisul ta.rului 
dejună ln ziua aceea. tn hambar, impreuni cu maresa.
lul. pe masa ca două butoae. 

A doua zi de. dimineată Davoat pleci in :zori de zi. 
dar mai înainte îl chemi pe Bdaşeff fn tlNlzenta ~a, 
spaDAndu-i senu-.ntă08 ei') ruga si rimâna. in ca.si. si 
nu vorbească decât eu d. de Castre ",i să nu inainteze 
dpe&t dupăce va primi instructiuni ill a.cea.sti privinţă. 

"T R 1 BUN A" 

pc ~ua naţională BU{':1J.r~t.i-Ploi('!Şti. in dJ-cptuJ 
comunei ~î1fti\'a. p('n<linte de Ţigăll~'1.i. 

La o rotitură pe c.arc voia s'o facă eoferul C. 
Panait!'5t'1.1 care lc'Onducea automobilul dlui C. Va
eiHu-lhlnayu d(~)utat, wnind cu ,,·it.eză prea mal"e. 
automobilul IL tlărit int.r'o rîpă adâncă de 10 metri, 
distrugândll-se ('U totu1. 

In amomobil se aflau M işu şi Bob.: Arion, 10-
Del Agraru, Paul şi F!ini(,~l Dobroscu, elevi in 
cursul ,'lupllrior al lic('ului sf. Petru şi Pavel. 

Toţi au fOl:it ri'miţi, fiecare avâru:l loziuni u
l}Oare, afară do &be Arion, fiul colonelului A· 
rlon, eoman<lalltul l'(>~_ 6 {'ăIăraşi, care 00 află 
foarte grav rănit. In cădere 01 a riim.as în nesim
ţire. 

- Aviz. "Reuniunea femeilor romBne d~ 
Arad şi provincie", neputind dl.'8face din losuri1. 
loteriei proectaw ni<,i at.âtea cât să ee poati seD

pt'lri speseltl afective, s'a văzut silită si ceară dtja 
inaltul minieter şi a şi primit aminarea loooriei 
ou un an. Tragerea losurilor se va face, deci, ta 
]2 lU'Illtl 1912. 

Aducind la cunoştinţă acest6 împrejurilri 
triste, ~uniunea roagă din nou, cu toată căldura, 
onoratul public românffiC do pretutindeni să gră
be88C.ă cu cumpăratulloaurilol", ajutând 8IStfel reu· 
f}ita intreprinderii pornite de Reuniune cu atât 
en W-sl.a.sm. 

Cererile de ]os1Ui Ră se t.rimiti pe adrella: 
H ermina Ciorogn,rÎ,u, Arad, Şcoala oivilă de fe», 
Strma Deâk Ferene. 

N. B. Ziarcro româno sunt rugata să rap"", 
ducă de mai multe ori acest aviz. 

- Societatea "Dacia" Societatea acadmnica 
7omână,))a.ci.a" din Cernăuţi şi-a constituit c0-

mitetul pontrru semestru1 administrativ do iarnă 
1911/12 după cum urmoază: 
Pr~'!:hnte: Ilarion Borezniţchi, st.ud. in litere. 
Vioo-preţ;OOinte: George Chin, stud. in drept .. S6-
crotar de {'.xt.: Vasile U ngtl"fe8.n, stud. în drept. 
8e<-ret.ar de înt.: Dan Dumit.ru, stud. în drept. 
Casier: Toa-dor HnţaD., stll'd. in ştiinţi Dat. Bib110-
tRc.ar: Ioan T>Ominte, stud. în litere. Econom: Oc
tavian Mironoviei, stud. în drt.>pt. Control()r: A
keu Bocaneţ, atud. in 1 itere. 

Pent.ru ·comit.ot: 1 Berezl1itch-i, preş.odinte. 
Ge.orge Ghi.ra, secretar de o.'Ct. 

X Dr. K ertesz Seminar juridic. Cluj, 
Monstori ut 16. Pregăteşte foarte con
şBenţios, în timp scurt şi în GOndiţii favo· 
rabile pentru examene fundamenta,le, exa
mene de stat, rigoroase în ştiinţele de stat 
~ iuridice. La cerere dă informaţii ~a· 
t1tite! 

de ei, un convoiu de hU!lari şj de ulani, o ,mită strălu
riU de aghiotanti, de paji si de generali, cari asteptau 
eşire.a lui Napoleon, inc,onjurind calul său şi pe Ru.st.w, 
mamruuJruJ sBU. 1'4a.])01eon a.oord& audientele sale tn 
ea.'Sa de nnde împăratul Alexandru il trimise pe Bala
şelf în misiunea sa. 

v. 
Cu toate ci Balaseff obisnuit cu magnificenta, enrtii 

loi Alu:andru, luxul şi fastuJ de c.are se lnconjura .Na
poleon, il uluir!. 

Contele de 1'uIennp. U introduse intr'o -.nticameră 

vastă unde a.şteptan deja mai multi genera.li, !,Iambe
lani ei magnaţi p.olonezi, dintre c","ri BaJa.şeff intâlnise 
pe mai mu1ti la curtea lui Alexandru. 

Duroc anunţi el impăratul .Sapoleoo U va primi pe 
generaJuJ rus inainte d.e €>şire. 

Dupi câteva minute samoolanu] de Sl.'rvi.eiu il in
vită pe BaJaşe!f să'1 urmeze, cu o înclinare respectuoa.să. 
Amba.sa.dorul ţarului intră Într'un .saJ()nas cOJIluni<'lind 
printr'o usă cu cabinetul de lucru. unde primi.se dela 
ţal' misiunea sa, 

Bal~eff a.şteptă ooui minute. Niste paşi repezi şi 
fermi răsunar!, apoi cele două canate a..Je uşei se des
chiseră bru-sc, se f!.cu o tă-cere adinci si sgomotul de 
pasi fermi şi ho.tăriti se auzirii &cum in salona.ş: ~ra 
Napoleon. 

După patru zile de izolare, de plictiseali şi de eon
etiint.a. dependintei şi a amilirei sale, el care acum ci
teva zile se bucura. de atâtea. onoru~ duvi mai multe 
marşuri şi oontramarsori cu bagajele mareşa.]ului şi 

('U t.l'U.pele fra.nceze cari ocupa.u toată provincia.; Bala
~eff fu readus la W ilna., ocupati acum de France.zi 
~ intră P@ aceiaşi uşă pe unde acum patru zile ieşise 
c.a tlD stipân. 

A doua. zi, ea.mbelaJlu) lmpăratului. contele de Tu- El iei lspri\'ise tocmai toaleta de promE'Jla..dă. Im-
ren.n.e, îi anunti lui Bal~eff d impăratul eOW!lmte a-i păratul purta o uniformă alb8Altri eu reveruri doa.!lu-
aeorda o a.udientă. pra unei jiletci albe care <ll'scindoo pe pântecele său 

. rotund, pantaloni albi de pele, cari puneau în l"€'lief 
Acum. pa.tra zile: casa ~ooe ~ra eooous Bala.şeff !u- pu1!>l'le sale rotunde şi picioarele sa.1e scurte indJtate 

!I('!le pizrl:ă de sentinele dm regrmentul Preobra.genski. cu eisme Inalte. Părul siu era ........ t.ena.t cu t_ .". 
astAzi ea era ~"z' ti d d' - ... . f . '. ...~.. LUgrU1l'e 

va I e OJ gren ..... ul ranceZI, Cll unJ-1 dar o buclă cădea. tocmal 1n mijlocul frun.e· 1 '1 ' 
lorme brodate "i p ă 'ur d .. ,_ - •. 1 Ul argl. e (' .. p cu e CI 1 e W<&nă; alăto.m Gâtui siu moale şi alb re.aşea neted din gulerul. negru 

25 Noemvre n. 1 9-1 r 

X Curs de brodat. Cursul df' brodat tinut de fahri«. 
d" llM~ini dE' cu"ut Sln2er et Co. sotif>latf' pe adii ~'a. 
tfrminat. LlK"rărik> ('('101' .w dE' E'!(>,e vor fi expusEI io 
at('jil'Tl'l!' prhiilif'i Sin/l(\f din strada ArhidueElle }o'rllJl.-
ei~ ?'iT. 9. până Luni. Ac('a...~tă pxpo:dtie demonstrMt.a, 
perfl'('tiunt>a şj lntr!'buintax(\.a multiplă a maşinl'i da
eu!>ut fahrkatiune Singer. 

-
ECOROMIE. 

AYIZI 
Aducem la cunoştinţa. publică şi a sti·. 

m<iti!or noştri bărbaţi de încredere şi cli
enţi. că cu ziua de 1 Octonwrie a. c~ . 
atât Cent.rala, cât şi filialele noastre an' 
incetat a fi rcp-rezentante generale ale 80- . 

cietătii de asigurarf: "Donau" (Dunărea). I 
Aflăm de cuviinţă a da acest aviz, fiind· ~ 

că după informaţiile ee avem de numele- j 
Înstitului nostru s'a făcut uz şi după înce
tarea legăturilor dintre noi şi "Dunăro-a" 
in scopul acuirărei de asiguri'tri pe seama 
acesteia din urmă. - Dil'ecţiunea. . 

In ler;ăiură eu ::nst aviz sunt"m iJ, 
m[i,'mră de a şti că biroul Băncii generale ~ 
de asigu rare din Sibiiu e deja instalat şi 
şi-a in-ceput lucrările. Tarifele de premii ~ 
şi condiţiunile de asigurare ale Băncii noa· 
stre de asigurare sunt sub presă şi in 2-3 
săptămâni vor fi puse ]a dispoziţia publi· : 
eului. Şi până atunci însă Banca primeşte-
şi pertradează ori ce afa.8eri de asiguraro· 
a.'F~ că cei interesaţi i-se pot adresa direct. ~ 
Din partea noastră sfătuim cu t.ot dinadin· 
f;uI pu bl ieul nostru să rezerve şi să facă 
toate afacerile de asigurare la. noua noastră 
bancă .. 

POŞTA REDACŢIBI. =l' 
~ r 

Bucovina. In afara. de arti<'o)ul publicat in numirui t·' 
215 nu s'a mai scris despre acea.st.ă chestiune. Coogre-- c 

Rul de care e vorbi este numai propunere. 

Redactor rospo-.eabil: Iuliu Gfurxiu. 
•• Tribuna" institut tipografic. Nkhia li COli&. 

al uniformei lui şi împrăştia. un mir()8 de "eau de Co-- • 
10go.e". Fata lui groll.3ă. cu bArbia puternicA şi carI" 
a.vea un aer de tinerete. exprima. primirea afabil! lJi 
majestoasă a unui suveran. 

E! mergea cu capul dat pe spate şi miş('.ându'ei la 
fiece pas pi-ciorul ou nervositate. Tot corpul lui grisat. 
cu peptuJ si umerii largi, avea. acel aer simpatic pe 
care'l au oamenii bine 1ngrijiţj la vârsta de pa.truzeci 
de ani. 

Se ma.j vedea inei, ei era bine dispus. 
Drept riispuns la salutaJ adinc ei respectu08 al lui _ 

Balaseff el inchinA eapul si apropiindu-se de genera-- ' 
lui rus el incepa să'i vorbeasci numai der4t ca un om t 
aJe ci.rui .clipe sant toate pretioase si care nu se !n
jos~te de a'şi pregăti di9corllurile, fiind sigur că wt 
ee va spune va fi bille zis. 

I 
- Bună ziua, generale! Am cetit s('risoarea. Împăra.. ~.I 

tului Alexandru pe ca.re mi-ai a.d1l9-0 şi sunt foarte le-- ... 
licit că te văd. 

El il mă8ură pe Balaşeff eu ochii săi cei mari, apoi 
privi intr'o parte. Era vădit că personalitatea lui Ba,la.. 
self ti inW!resa foarte putin. Numai eee.a.ce se petrecea 
intr'în.sul îl interesa; tot ce DU era el. nul importi. de 
fel. eJi.ci totul În a.cea.sti lume depindea de vointa. sa. 

- Nu d{)re-sc şi n'am dorit nici odată rhboiul. dar 
mă cOJlstrîngeti să iau mburi. Si a.stăzi sunt gata si 
ascult toate explicatiile pe eari mi..Je puteti da. 

El tn~epu să expună JhnIlede şi În putine cuvînta 
motivele .nemulţămirei sale impotriva guvernului ruS. 

Auzioo wnuI calm şi amical al impăratului francez. 
BaJasef( era incredintat ei el dorea .])a.008. şi Incepa 
tratativele. Trimisul lui Alexa.ndrn decla.ră eă suvan,. 
nul siu nu voia risboiul şi că Rusia o'avea. nici o legă,. 
ro ră C'IJ Engii tera, 

I 
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,FABRICA DE 

iDILE 
!BEKESCSABA::' NACYV ÂRAD , 
iAOdraSSy-u! 41-43, RakOczl-ut 14. 

(Lingă :tApolloc) 

1111111111111111111111111 

ŢIMBALE§ 
. -cu organIsm pa-_ 

tentat de oţel, dând _ 
sunete re~onante ŞI _ 
foarte plăcute, -

\Jl'hi-~~-~. se pot cirăta şi pe -
rate. - Gramo-" 
foane cu plăci ar- -
tistice, - vioare, : 
flaute, harmo-

nici ş. a. - Numeroase distincţii şi medalii pri
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modern 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 

.,TRIBUNAIl 

»GLORIA« 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, pUJ. 

-~-.----------------~-------~----------
Concurs. 

Subscrisa direcţiune escrie concurs pentru 
suplinirea postului de 

Cont~bil 
la institutul de credit şi economii »GLORIA« 
în Puj, sub următoarele condiţiuni. 

a) Salarul se fixează în 2400 cor. anual 
şi tantiema statutară; celealalte condiţiuni 
de angajare se vor stabili prin invoială re
ciprocă cu direcţiunea. 

b) Petenţii să adeverească: 
1. Că au absolvat şcoale comerciale sau 

că s'au specializat în afaceri de bancă, încât 
pot conduce contabilitatea independent 

2. Că sunt liberi de miliţie. 
3. Ce limbi poşed. 

c) Rugările de concurs instruate cu do
cumentele necesari, să se înainteze la sub
scrisa direcţiune până în 15 Decembre 1911. 

.. ' 

- d) Cei cu i praxă vor fi preferi ţi. 
Din şedinţa direcţiunei institutului de credit 

şi economii soc. pe acţii »OLORIA«. 
Direcţiunea. 

Mogy6rossy Gyula, cu practică, află momentan aplicare În can. 
kir. szab. hangszergyar. celaria advocatului Dr. Nestor Porumb, 

Uu candidat de ad10cat 
Budapest, VIII., Răk6czi-ut 71. ~!I în Biserica·Albă (fehertemplom). 

"'11111.1.111) III [[11111 ~ ------A-N-U-N-Ţ-. --_.-

~I I 
Oruber Dezso, 
magazin de pălării şi articole 

de modă pentru bărbaţi. 
Cluj-Kolozsvăr 

Coltul str. Wesselenyl şi Szep, vls-i-yls cu hotelul Feszl. 

In grădina de iarnă a 

"Hotelului Central" 
conausă în spirit modern; - Onoratului 
Public i-se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bune, cari mulţămesc ori-ce pre
tenţii. - După teatru se capătă cină caldă. 

Pentru cununii şI bancheturl 
stau la dispoziţie săli separate. 

Zilnic taraf de tigani, de p r i m u Ira n g. 
In cafenea se poate lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale - cină. 

Cu distinsă stimă: Augustin Csermak, 
hotelier. 

1: • 

Se caută pentru o fetiţă de 3 ani 

O domnişoară inteligenta 
care să deie ajutor şi în afacerile casnice. 
- A se adresa administraţiei »Tribunalf.-

ANU'iT 1. 1''-. 

BERBERSZKI MIKLOS 
l>ăI>Uca. r, 

Nagybecskerek. -

Uferead în tară şi strlinltate păpuci de 
pi€\t', pâs'., mătase şi catifea, pentru băr· 
baţi, dame şi copii cu preţurile cele mal 
ieftine. Serviciu prompt. - Catalog trimit 
gratuit. - Revinzătorilor II-se dă rabat. 

1=======tI 

Pag. O . 

Se cea.r<~ă 

un candidat de :dvocat 
într'o cancelarie advocaţială din provincie. 
- A se adresa administraţiei )) Tribuna«. -

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ fI5 Am onoare a ~ ad~ce la cun<?ştin!a ~ 
~ ono public, ca mi-am aranjat In ~ I Timişoara. Piata George Ne. 4. ti 
~ un modern ~ 

I atelier dentistic. I 
~ Practica mea veche mă dispenzează ~ 
; de o mai amănuntă recomandare, ~ 
CI augurându-mi în schimb încrede· :A\ 
~ rea în satisfacerea ori-cărei pre- ; 
~. ten Fi a pacienţilor. - Cu stimă: ! 
~ Gotz~ Mor, ll!!! 

~ denUs!. 1 
~~~~~~~~~~~~~~~ 
.=================~ 

Cel mal mare magazin de blănărle I 

Mare asortiment în ceasuri de buzunar, 
de aur, argint şi nickel, în ceasuri de 
părete. Oiuvaericale fine, cu briliante, 

.l obiecte de lux în argint şi articole optice. 
In atelierul meu se reparează ca nouă, 
lucrurile vechi, şi , -,. . 
anume: ~iuvaer~cal: t .'.. :"b.~;.; 
şi ceasuri, pe langa,~ ':~!~. ' 

garanţă. ~. i.·~lr 
Preţuri solide! ,~. rt . 

Serviciu prompt! ti,~~.jŞ., .. ,...·-
~~F~~ 

ţ.i·'·''''''''"\l ~~,.fJ,~';.'. :b"'~ ~ II ~~~'" .~,_-c:r!~ )!f;~~'~.~~ i~t~~.··,~-:- .. 
P.!"I~~ ~ .. - " .... "-"' ..• (ţ"< ''il r..~',,'~.;((

~ r- ~ ~H~~ ~~,~~s':b\.i:~~-:l"\. -
~ "-~" ..... ..,.~ i ·;:h';"~~.; '":,.~, " 

}t:)~~ j.-.-.... .. Js~ .. _ 
'_ ,'" o! 

, -, 

____________________ -====-=======~~~J. 



Pa,. tI . ----- . 
Johann Spleler fabricant de ~ 

. cuptoare de lut. 

a- ţ,) .~~, Sibiiu-Nagyszeben, Neustiffgass8 2. 
Atrage atenţinnea on public, că prime~te 

pregătirea a ori-ce fel de 

cuptoare 
descăuare şi zidirea vetrelor de fiert cu 
preţuri convenabile şi pe lângă serviciu 
prompt şi conştiinţios. 

if Comandele se exer.nfj imediat. 

e ., ..... - _il 

;~ a 
N ici o damă să nu Întârzie aşi face 

costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englez 
şi francez; pe cari le poate comanda]a mine; garantez 
pentru chic, lucru după journalele]e cele mai nouă. 

~~~ Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
loc, primesc şi două probe la zi. - Se poate co

. manda şi prin poştă la cari dau insuşirile cele mai 
nrgente. Haine şi costume de doliu să fac În 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 

!Oeorge Rummel 
croitor englezesc ,i frantuzesc pentru dame. I 
Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 

a~================a 
'~.IE;~~~~~~~~~~~&~='.~' 

fi Toko dl' Testve'rek Recomandăm comerei- • ~ , an (ilor, proprietarilor __ 
de mori, agricultorilor 

şi măcelanlor 

fabricanţi de cumpene. cu m pen el e 
HodmezOvaS3rhelYJ - Szeged, noastre pregăt te din 

Lanc-utca. Bok'or.utca 10. el mai bun material. __________ Cumpene, cântare de------1 cimale din fier l U ba. 
a1I=fl~~I--"'-=n:===rJ fante de oţel, infractu

! 

\ 
rabilr-, au'enf {t("afe. -
Pentru România Iife
răm şi neautentijicate 
ComercIanţIlor ie dăm 
rabat. - Catalog la 

""' cenTe trimlkm cu ro>. 'tI .... 

I intoarcerea postei.... " 
A A 
U~.,~-~~~~~~~~~~;1.4. 

.r. 243 - 1911 

GUSTAV SCH1IIDT 
fabric~ de ploiere 

Sibjju~- Hermannsţadt. G "osa ring Ha 3-5 
(Palatul Bodencredit). 

Recomandă magazmul Sâu bogat asortat cu cele 
mai nouă şi mai moderne 

ploiere-entoulcas 
(pţ. soare ~i 1.10al e) 

precum ~i 

ploiere 
de calitate excelentă 

pntro domni şi dame. 

-

I 

COlUandele Be executA prompt şi cu puctuali"ta"te. 1 
Ftllllllllilllllllllll.IIIIIIIIIIIII,D " 

Premiat Ia ~xpoz!ţia industrială din ,.~~ 
Slbnu In 1903. ~ <;ţi(!l 

Roate de tors~~t1J;~':':~-"':" 
din material usc.tt şi mers Jiniştit, pe lângă garanţie, să 

află de vânzare la 

Emil Kr~uss, 
strungărie şi ateHer cu pu· 

tere motorică. " 
Sibiiu-NaJyszebetl, 

Margaretbengasse Nr. 5. 
Ori.ce roată ce nu merge bine N. ptl me,te 

inapoi. 

Cei cari au lipsă de ghet~ să se adreseze 
prăvă1iei nou aranjate de ghete alui 

Ificolae Luna, 
Pancsova, Strada Gizella (Meszaros). 

Asortată conform cetint .. Jor moderne 
unde se află de vinzare ghete}u 
("rate in atehetul propriu, pî'ntru 
b.!1.bati, dame şi COpil, f>xerutate 
elegant şi trainic, cu prfturi mode 
rate.-. Lu reaz~ ghett' dupa masurA, 
in timp scurt, execuţie eltgan11J ŞI 
prtţuri iefline. - Pentru pIcioare 

derectuollse ghete sp~e!ale 1 

~=================D' 
~- R 

Leitner Sân dor 
tncchantc şi elcctrotehnic 

Cluj-Kolozsvar, ~ 
Strada Deak ferencz Nrul 30' 

Vinde şi repară pe lângă preţuri mo
derate: casse de bani, biciclete' 

maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. - Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum: în
troducerea soneriiJor, a lumini de 

!'~llectrice şi a diferitelor motoare. o IMI 

Im~~h=====================_ 



Nr. 248 - 1911 -
',Ipentru femei şi ,~ărbati 
: CAPSULELE SANID -
I s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără 

! ,1 cronice. O cutie cu instrucţia aplicăr 

, (conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re- t, 

mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei t1 
~ funcţionale sunt renumitele capsulele in- ~ 

tăritoare ale Drului Timk6, sticla costă ~ 
]0 cor. şi se trimite contra ramburs dela ~ 

farmacia "Magyar Kirâly" ~ 
Budapesta, V.t Marokk6i-utca 2, Ilo'.' 

Piaţa Erzsebet. . 
l Corespondenta să se facă in limba română.. _ . 

.... -;.,i; 

.. TR IB UN A'· Pag. 1 t 

a= =:_ =; =~ .. - .==~J:W« tZ :;:=====: *= n t-A __ __ __...... ~- ===---.- 4 _. ~ il I 
r BAUMANN ARNOlD succpsorul 
, LĂHNI KÂROLY, I~ Cart '1-111 pr~;;er~b~i;i".i~ =I

U1::::n 184.I~ 
îabrican:t c.le n"1obi e. 

Alba·Iulia, Piaţa Szent Istvan Nr. 11. 

B,=========i1 
, 

tU , obllcte da metal 
In Temesv;ir-Erzsebetvat"os. Gyar: Hunyadi·u. 14. Uzlet: .!!:~a:~:~.:r~l~!I~4!:t:n. 1· 

~;i'i Recomandă obiectele sale foarte frumoase şi solide de tinJrhigierie şi anume: vane i ~ dde SădUdal t, d~ şezut ŞI pentru copii, scaune pentru scă'dat, JnclUzitoare şi vane de scăldat 
'I·~~ up ce mal bun SIstem (sistem propriU.) Uzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte I~ 
,~; edlocteoe e mtal : .. precum ciubere, uclioare şi căni. - Apoi litere de tinichea şi de cositor, i 

inscripţii de metal, tăbliţă CU numărul ca~ei şi li 
cu numele străzii, mărci şi firme de ţin-&. Con
duct pentru apă, aranjări pentru baie şi closete 
engleze cu neintrecutul aparat ~ Temesc. 

Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi cruci. I 
Catalog de preturi la dorinţă gratuil 

Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. I 
:====:ii=~===!=~===""'=-=:;:::ptC==iS-= ;;se· ::,81 

~==='~~=-=--=-=~-=_ .. =. =====A .'==~~===========D 
Pregătesc 

Bordy J 6szef, 
coj ocar-blănar, 

Marosvasarhely, Szechenyi·ter lir. 13. 
Recomandă articolele de blănărie şi 

cojocărie, dela cele mai simple până la 
cele mai complicate. Primeşte şi repa
raturi. Imprumută bunde de călătorii 

şi ia spre păstrare în timpul verii, pal
toane de iarnă şi blane, pe lângă asi
gurarea contra focului. - Comandele 
se îUgeplinesc prompt, ieftin şi cinstit. 

~ZXX~XI~XXXXIXX~ 
~J T Gottstel·n II·ul prăvălie de piele şi '. 
5CIII • " accesorii pentru in· ~ 
St4 N b .. du)tria 'de cojocarie. ~ 
~ agysze en, Klemer Rmg 5. curelGrie şi ciobotărie M 
M Mare dtpozit de diferite piei lucrate in ţarA şi străinătate. - ~ 
~ Spedalhaţi de piele. Piete lucioasA şi şu'ţuri de piele Tălpi ~ 
tt Vache şi opind. ft:ţe penlru clsme şi ghete Aţa pentru ma· t. 
~ ~ inll şi (usul. Sfea'ă de cusut W 
~ ~~ albA şi coloratJ. Tort diferit. - .. ~ 
~ \\\~ 'II i' r, "â~lă, barchet, pânzA, tălpi de .. !4 = ,MII. \~~ ~\~. II' pasii şi o;be.h,gami,u.l de gumA ~ 
~ \ ~'I\ \ ' ~~~~\j şi c1or .. pi dt' gumă. Şiretu'l şi ~ 
.. " A. ~'(' ,''\\\, l\,I\\\lil\ postav de Cur~ţl.t ghete le. Cuie ~ 
~. I I r III I \ \'\\\ de ltmn amtTlcane. Calapoade ~ 
~" II' pentru ghete ŞI cisme. Cremă IPS 
~XlIX~.IOiii!fili!i!«l!~ 

• 

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

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

Magyar Istvan, 
fabricant de caminuri Si arf cole de lut 
Temesvar-Gyarvaros, Kem-n.16'rI 

~~Z~~X~X~~~I~Z~~Z~ 

~ Schrimpl Szaniszl6 ~ 
~ caa mai mar. turnAtoriI fi fabrici da ~ 
~ luminAri da ceari in Untaria de sud ;;1 
•• Temesvar-Gyarvaros, F6·utca. .i 
ir4 Recomandă comercianţilor: turte şi prăjituri cu miere, ~ 
~ precum $i luminări de ceară, albe şi colorate, fac1e cu Iita 
~ ". ' .. R '.* . preţ moderat - Bisericilor se dă la ~ 
.. ..: f!tLlfu. ~.. cumpărarea de luminări rabat - ~ 
~ "'&-~'~I ~ 
~ ~w'r~.4'~~~. ~ Comande1e se îndeplinehc prompt ~ c 

i-\1 ~~ ,'~ ~ "\:- " ,~~ . 
II' ' " .. 

M~~ZS~E~ZXXZIXIIZ~ 

b 
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De neîntrecut! ;:i,li:t.il~4 4k i: 4,. il 4· it 4: 4: 4: 4, ~4; 4: ~ 
Spălătorie aranjată cu maşini electrice 
pentru curăţIrea chemici a hainelor, 
colorare şi spălarea fuJgilor de perinf. 

LUCZA JOZSEF 

Articole de casă de sticlă şi parcelan, utensilii culinare, , 
articole de argint, nickel şi aramă, Iampe, rame şi picioare 
la aparate fotografi ce, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca , 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. - Mobile de fier, I 

Segbedjn-Szeged. Laudon·utca 9. SI. 
(Coltul pieţei Va]cria.) 

-cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu '. 
preţurile cele mai ieftine - se pot cumpăra la firma: 

Având sistem propriu de-a curăţi chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut in meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije Pentru doliu colorez 
haine în negru. Comandele le execut Îndată 
cu mare acurateţă. Baltoane de piele le co· 

JOSEF JIKELI 
lorez in colori fnchise. 

~~ SIBIIU-HERMANNSTADT, Strada Cisnădieţ 47. 

*ft~ft~ f f'f '~~f f'lF f iff~ f f 
~~~~~@j(.i@i~~~!it!it.~ei~~ ei~iei5ieimie~i!e~eiiimii5 ; F agler I4sz1' I C.l .. ai ,m.r. Insii!.! d. ind .. !ri. artl.!"" biR. din U.~.rl •. 

i slm;1I aIIiStl~i~tr~~~~~~1 de IIdal fi I Schmldt Janos succesor Schmtdt Ferencz 

1
. Szeged, Szent Mlhaly-u. 4. ~ sculptor" şi a.rhitect de altare 

, Pregăteşte articole de aramA, precum pa· ~ Budapest, X., Kobanyai-ut 53, (~ârr~~~:~~I~~e~I~~~~~) 
i turi, sfeşnice, sonerii, pipe pentru vin şi bere, ~ 
~ pompe primeşte .ap .. oj pregătirea ori· cărei ~ EfeptuJe,te totfeluI de mobilier de bisericI, precum: 

~ .,....,~:~n'~~~. "ărţl de maşini i Iconostase şi altare; statui de peatră şi lemn; amvoane 

.~. 't"'-:';':"~"-.: "7'",\ industriale, tur.~. şi scaune de spovedanie; sicriu} domnului, grota Mariei 
~ &:y~~~~:~V~ năde după mo· ~ de lourd; cristeJniţe, icoane de statiune; sculptură i 1 
~ ţ;:~ . d:1 dela simplu I~ relief sau pictură; străni; pictură de bisericA şi atare etc. 
\.~ . . panA la lucrlnle . .( 
'Olt. I i Renovead in atil altare vec:hf, amvoane ,lltatuf, aureşte fI marlllorette • 
... T, )) ce e ma com- . 
(:M. ~"~'~""."":":~""""" ,,=,::=f .. -.~_, .f..;!1'.. plicate.. ii:..'~ Preţ-curent, proiect. de budget ~i plan!]r! ~ajujt. Dacă sunt chemat pentru 
... ~ . , .. Y CăI ~ examinarea lucrulUI, mi duc onunde pe cheltuiala mra proplie. - - -
~ J ~:V}"·"~~ ~}»{1 ump raton or ~ Preţuri moderate. - - - Condiţii de plati favorabile. 
'~ ~t~2:d~ :"~::.. vechi rabat ~I 

~~~~~~~~~~~~~~~~/mm2~~m~mmmmmmmm!mm!mm 

PrinlR fabricA ungurească ~e cuţite de 
nla~~ini şi unelte de otel. Fondată la 1859. 

Bartuselt Karoly 
Budapest, VI. ker. Dâvid-ufca 10. sz. 

Uneltele mele tai e ca 
OTR.AVA 

şi se potrivesc la ori·ce ma· 
şină pentru lucrarea lemnu· 
lui, pentru-că sunt fabricate 

din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele 
pentru rindele de maşini, scobitoare; capete de cuţit, 
ferestraie de mână (ltorony) şi lungime; sjredele pentru 
sfredelirea de găuri adânei; cuţite de sji'şiere, unelte 
pentru sJredelire, crepare şi fabricarea de cepuri, cu un 
cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea 
lemnului. - Preface şi osiile ţiitoare1or de cuţite În 
patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie, în 
osie cilindrică şi fabrică, după comandă, nouă osii cilin
drice pentru ţinerea cuţitelor. Cuţite pentru aJmpactorii. 

Ori-ce desluşiri se dau în cel mai scurt timp. 

D II I III B III ! I • lUI II IIIII [~t, ~ 

Garnituri de îmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 

Constructie de mori: 
mori de rîjnit şi măcinat, teascuri de ulei, -instalaţii de apa· 
duct, fântâni, pompe de totfeJul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşite. Lămuriri speciaIiste, pro
iect de cheltuieli şi preţ·curent se trimit gratis şi franco. 

Societate pe acţii pentru industria. tehnică de maşinL 
l\liiszaki- ~8 Gepipari ReszvenytArsasag, 

Budapest, V., Alkotmany-utca 25. 
Reprezentantul pentru Arad ~i provincie I 

LENGVEL OYULA, 
atelier de Jnotoare şi tt1.8şini 

Arad, (Hal-ter) SzentpaJ-u. 1. 

nTIUBUN Alt INSTITU.l1 XlP_OG:RAFID NIOHIN .el DONa. - ~RAD. il911. 
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