
1 -
• n 

(1 

, ... 

, 

~' l' 

Anul YN .. 
A.8ONAMf!NT1Jl 

Pe un an • 28 Cor. 
'Pe ltIJ jum. '. 14 • 
'Pe. o tluni .' lt.40 • 
;;)flllttlntl de d pentm Ro-

· . .IIJlllia ti .trlinătate ~ 
, an fO frand. 

rele~u penAru ora, fii 
...... t~ 

Arad. Mercuri, 2r:Oecemvre v. 1911 (3 Ianuarie n. 1912) 

ff f F 

Nr. 279 

REDACTIA' 
,1 ADMINISTRAŢIA I 

SVad. Ddk ferelte Nr. iO 
)]'1. SER TIU NI LI! 

te primesc la administraţie. 
Mutţimjtt' publiC1! ,i Loc 
dGlChis eosti fiecare tir 

110 ffleri. 
Mau.striptt' nu " iu_pc. 

JuA. 

: Advocatul român şi . Demagogul român. 
De Octa.vian Goga. 

Aş!i dorit prea bucuros să păstrez o I să înlătur, întru cât se poate! această zăr '1 ranjază simpatiile cum ii. vine la socoteală 
.desăvârşită tăcere în aceste zile, când bu- p!tcirosiflt.ematică a mulţimei de bună cro- ' şi eu n'am să-i cer domniei sale dragoste 
nii noştri conducători cu brevetul în re- dinţă. Cetitorii îşi aduc aminte. eli de-un' prieteneaseă. câtă 'Teme vrea să ne udăm 

jgum",au făcut ooaliţie ca să scape neamul an tnooace, domnii dela gazeta autorizatA de-a trinta", - cum ar zice părintele Lu
'de .,.ravagiile" ;mooestl.llui meu condei. Aş introduc în public tot felul de vorbe pe caciu în "vijăiturile" sale ... Ii pot cere însă 

· li 'tăcut până' la. sfârşit, fiindcă omul cu· cari mi-le pun la socot.eală., fără a le pu- să fie perfect gentilom şi să nu puie pie
minte .'te trage la o parte când vede pe cu- tea găsi izvorul în scrisul meu. Interver· deca pe la spate, fiindcă Românul, ori cât 

· taxe,' ,care pierzându-şi cu totul săritele: t.ind înţelesul unei metafore, ori SIDulgân-· de puţin 'blazonat săracul, vrea totdeauna 
:urlă de mama Jocului, dă în gropi şi se du-mi o frîntură de frază pe care o pla- uluptă dreaptă" ... 
bate cu capul de pereţi. In asemenea 00' aaază la .loc nepotrivit, ei caută să-şi făn- Să vedem aşa dar în două vorbe, cari 
zuri e mai potrivit să.-ţi faci trei cruci. să ,reaiscă arme pentru a mă di~c.redita în sunt nemulţumirile dlui deputat. Dsa se 
.încnloişezi braţele şi să aştepţi ca cel apu· faţa publicului. ,Folosindu-se de împreju- ră.sboieşte mai întâi eu d. TMIăuanu pen
~atde ducă-se pepuatll să-şi facă de cap, rarea că ţi-e silă să roctifici toate fleacu- ku "poşta rooa'Cţiei" din ultimul număr al 
ia.r dupăcej,.,a trecut răul să-i pui pe frunt.e rile, ei se împrietenesc cu inwrverlirea revistei nLuceafărul'\ unde se ră..'3punde u
,alinătoarele' cataplasma. lor, o reeditează zilnic zăpăcindu"se re- nei fete amorezate. Mă va ierta, dacă nu 

In'a.d-evăr·ar fi o prostie să-mi dau S1- ciproc, infierbântându-se tot mai mult şi ,'oi scrie articol de fond'despre amorul fe
,}\pţa de-a reduc.e la adevărata valoare (1- dând alarma in lume. Iată d. e. unii din tel, ca să conVlDg lmnea că cearta asta a 
valanşa de insulte ce-Q porneşte asupra mea mulţii mei apri jinitoli în propaganda elec- noa.'3h'ă e o noc('l8itate naţ.ională şi voi tre
gazeta el.Românul". Cel mai elementar torală dela Chişineu, publică la gazet.ă, elice, gândind ce 'Vreau eu, la observaţiile tot 
simţ de oonservare îmi impune o econo- eu aş fi scris tllldeya, că,,.trosneau pode- atât de juste pe cari mi-le face mie . 

.. ~mie a energiei şi nu-mi poate îngădui să lele de prostiile ce spuneau alegători- Cetitorii işi aduc poate aminte că mai 
-.' mă iau de ,gât cu toţi vitejii cari cred, că lor". AlIn declarat de atâtea ori şi cu gra· acum un an am fost publicat un foileton; 
'a''SO@it ceasul să 8coată eapul din obscuri- iuI şi în scris, că. de când sunt.n'am spus ,;Frunt.aşul"in fonnă do dialog, o piesă 
tate şi să mă tragă. de mânecă. Cele mai nicăiri as€',meni prostii şi că·i rog să dove- lIterară, in care zugrăveam tipul cutărui 
multe din aceste înjurături şi aşa se în- dească, de unde li-se trage met.eahna? In- ad"ooat spoliator. Ce e mai firesc, dc-cât 
'torcimpotrivaaut.orilor lor, cari m'au fă· zadar, dumnealor, fac pe tmpăraţii şi trim- ca scriitoTIll să aibă libert,.'lt{'a de a-şi mo
yut demult să ,st.rîmb din nas pentru !ingu- biţă în toată ţara ingrat.itudinea omului, dela figurile pB cari însuş le creiază potri
şirile. pentru ·tă.mâierile ridicole, 'Ce mi-au care niciodată in viaţa lui nu le-a greşit vit observaţiilor sale? Ca.re om cuminte ar 
triIl1Îtlpână mai alaltăieri. A discuta deci cu două ,'orbe legănate. Aşa şi celebra ve· îndrăzni să înjure pe Caragiale pentnl 
cu astfel de domni, ar insemna să car apă. ste cu "măgarii de pe Vezuv'\ A fost de- sehiţa: "Mici economii", pentru ,,0 peti
cu ciurul, fiindcă omul fără convingeri su- ajuns să scriu acestil CUyinte metaforice, ţie", - sau pentnl altele, din pricină, că 
,portă grozav de mult şi ne având pertur- fără nici un a.scuţiş personal. pe cari le nu şi-a măgulit eroii? 
ba,ţii morale ori scrupule de conştiinţă nu poate aprecia ori ce om cuminte în arlioo· Iată ce spune d. Vaida: "Fruntaşul 
maUsprAveşts cu sporovăiala lui. De ac~a J\11 IIJ?ro domo", publicat în volum, ca. dlui O. Goga e personificarea advocaţilot' 
d. Goldiş, neobositul vânătorde certificate chiar domnii cari după apariţia acestui români". :Fireşte, că eu n'am spus nicăirţ 
de' bună. purtare, caro simte zilnic necesi- articol mă rugau în cei mai drăgăstoşi !.er. acest lucru şi nici prin gfmd nu mi-a trecut 

.. tate a de a-.ş repara cinstea politică, a8 va meni să colaborez la gazeta lor, să spuie să susţin asHe} de păreri absurde. Pornind 
, trudi . de-acum zadarnic să-mi mai stoarcă tot la al doilea om, eă ram făcut măgar. în,gă din m"ell1f~nea premi~ Înteme

doull vorbe serioase. Noi aanândoi ne·am Cel puţin o sută de inşi am întâlnit de a- iate pe falşificări, domnul Al. Vai da 
team Isprăvit poveştile şi sunt sigur, că pu· t,U11Ci, bieţi Det.ăţeni traşi pe sfoară, cari îşi dă dnmlUl, se indiguează şi vorbe-

.1blicuI a ·rămas 'pe deplin ,edificat asupra ce.dâ,nd la -atâta a,mar de insistenţe a'au şt.e cu mult patos de "goana dlui prim-se
curăţeniei intenţiilor acesttti ,.iubitor das- constituit "măgari pe Vezuv" şi vor cu cretar al "Astrei" d. O. Goga în contra rc
'câl"~ care imi ţine lecţii, de "int.ransigenţă totpfoţul să mă ră.stignoască. Fireşte, că puta ţi.f.:i Q,dt'ocaiului şi preotului român". 
'1p{11itk~ă", 'şi umple coloanele Psendo-Ro· văzându-Ie îndărătnicia cu care SU8ţin ab- Pe ac~t, povârniş fraza domniei sale Sp 

,fnânwui'din Amd <;u bocete de mirono- surdit.aten după t,oate lă.muririle mele, am rost·ogo]eşte slobodă din oe în ce mai vilo· 
. ~iţă.~ .. Poate a,şt.ept,a în linişte 001 ,maj renuntat demult să-i aduc la sentimente roasă, tlI,(,rînd cu toat,ă, yit,ejia de închipui
/ proaspăt, bileţel de'amor'ce·j va trimite ma.i bunet iăsflUdu-i în pl.ata Domnului să tele mf'le lovituri PB preoti şi pe advocaţii 

. ;probabil "ilustridimul" Burdea, pentru a-l facă cum îi6aie capul. români .. pe cari îi ia in braţ.eşi sărut-An-
d(W~dj 'din nou ,ireproşabil gentleman: eu Ei bine, la acest proce.deuape.lează a- rin·i pe .amândoi· obrajii ii numeşt.e în ton 
n'a.m &ă, .. imai tulbur grijile zilnice... cum d. Alexandrll Vaida-Voevod, doputa.- elegiac = "copiimaşteri la lichidarea ex-
:'l)ar'şi afară de asta, domnul Popovici tul Arpa.şuJuit când în articolul ,.Adpoca- [J(!nsordor" (ce-o mai fi şi asta?) cu plttl

'. AUfElle incă'înplinăerupţiune t 'ar ,li deci tul român" vrea să-mă scoată cu tot pre- gile mulsc pentru toate macnifestaţiile vie
~!păcat; eli nu-i dai pace, să spună ce are pe tul detractor al tagmei advocăţeşti. Dom- ţeinoastre publioe! muncitorii !drd plaUf' 
Jm:{let.,Cum -vedeţi, tăcerea ar.fi acum pe nul 'Vaida~Yomrod in loc să -răspundă la ('te., ,etc. _ 
deplin juatificată, doar la toate.reprezenta- stlria de arlicQle. în cari i-am pus la cântar Stau şi mă gândooc de unde porneşte 
1ţii1e'·de circ.spoot.atorii:trebuie'.6ă 'aştepte ytdovezileH 

.. minunatului opdela Braşov, acum aşa din btm senin această donchişo
'~'Cuqpiriia 16rpână la sfârşitul cotnediei... :vineacuma treia 2i :dupăa<;ripturi, să se tiadă, a,.eeaată apologie, această duioasă 

·';Dar in ,patima oarbă, care·ifmpinge, facă adv~'1tul "advocatului român:'şi c să chemare: "Lăsaţi advocaţii să vis la, 
n()bilii me~ adversari au început 8ă falşi- se înş1rueprin a.c~t. artiool în falanga straş- mine"? 
)fice~o'mulţim.eda fapt-e, pe cari mi-a im· nicilor hop1iţi, cari vor să: distnlgll pe Să fie revolta. scuzabilă a omului car(l\ 
posibil să le 188 mesminţite,Jiiadcă vreau 1ldomnul poetH.Foarle bine, '()lXlul îşi'~ habar n'are de 'tainele operelor literare? 
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Răspund categoric; nu / D. Vaida cu toate dreptare şi a contribui la purificarea 80. 

-c-ă nu a terminat încă traducerea lui Wil- cietăţii. Ca şi până acum voi uza şi de aci 
belm Tell, totuş nu e străin în aşa măsură inainte de acest drept elementar, până mi. 
de rostul unui scriitor, ca să nu-i poată a- se va frînge condeiul în două. Publicul cin
precia după cuyiinţ.ă dreptul libertăţii de stit n'are decât să mă cetească cu bună. 
gândire. Domnia şa are altA pacoste: vrea credinţă, să mă aprecieze, ori să mă arun. 
.să se achiteze de rolul ce-a primit ce la coş. Eu altă a.spiraţie nu am şi tribu
În calitate de. distrugător al "domnului naiul conştiinţei mele îmi dă dreptate. 
p,0et". Se pretează astfel la apologie ief- Cu ac~te lămuriri am terminat de as
tmă, Iace frumosul unei tagme pe care vrea tădată discuţia cu domnul Alexandru Vai
s'o îndulcească şi în acelaş timp pe mine da-Voevod, oare numeşte "sinecură" cele 
mă înfăţişează ca pe un duşman al acestor "douăsute cincizeci" de coroane pe lună 
oameni, cărora nu le-.am greşit nimic. A- cu cari mA îmbuibă neamul în postul meu 
cesţ prD<?edeu se chiamă demagogie, cea dela "Asociaţie". Se vede că-l nelinişteşte 
mal pOOslmă speţă. Tradusă în vorbe nete- această slujbă grasă... Dacă ţine aşa de 
de această străduinţă a domului Vaida ar mult şi are vre-un merituos pui de fruntaş 
veni cam aşa; "Domnilor advocaţi, vă' ru. la îndemână, poftească şi-l aducă în locul 
găm, nu mai abonaţi "Tribuna" - aba- meu, i·l dau bun-bucuros chiar de pe acum, 
naţi "Homânul" acum la înoire~ abona- deşi suntem în puterea iernei şi lemnele 
mentelor !. .. " .sunt scumpe, ilustre mare proprietar !. .. 

Ne cam deosebim binişor de domnul • 
.doctor şi ca mentalitate şi ca apucături. Dacă însă d. Vaida vrea in ad.evăr să 
Eu voi rămânea totdeauna omul care con- afle o opinie cu totul nefavorabilă. despre 
stată ad~yărul ce se resfrînge prin prisma advocaţi ca tagmă, atunci să n'o caute în 
observaţulor sale. Nu voi gîdili pe nimeni scrisul meu unde n'o găseşte, ci să deschi
ca să-l ţac să rîdă, nici nu-l voi mângăia .. dă cartea altui scriitor, a oărui strălucire 
pe bărble ca să aboneze ,,'l'ribuna". De pe orbitoare întunecă pe vii şi pe morţi, să 
partea mea Iacă ce vrea, cum îl va lumina cete.a.scă ar',icoleJe politice ale lui Emines
Dumnezeu. Eu nu am nici registrele unui C'U scoase în ediţia "Minervei" p. 30: 
nou partid în puiul lăzii, nici voturi nu "Ce să mai zicem de advocaţi 1 
vân~z, nici certificate nu caut, nici ade- ,.In genere advocaţii sunt inteligenţele 
renţl nu-mi trebuie. Rămân ceea ce am cele mai stricate din lume. Cdei într'ade
fos~, un scriitor care are curajul să măr- vdr, ce credinţd poate avea un om, care 
t"urI8ea~că sIă.bjciunile din jurul lui şi nu azi susţine, mâne combate unul şi acelaş 
p.oate fl amuţIt de nici o lavină a înjurătu- lucru, un om a cdrui meserie este să dove
rilor celor mai grosolane. dească că negru-i alb şi albu·i negru? Ori 

De aceea nu voi urma pe domnul Vai- cât de bună morişcd intelect.uală ar avea, 
da şi nu-i 'voi supralicita ccmplimentele. ea se strică cu vrem('a şi devine incapabilă 
Voi spune c~ niciodată n'am făcut greşala de-a afla adevărul. De aceea cele mai multe 
de-a generahza o acuză împotriva unei din discuţiile adunărilor au caracterul de 
tagme întregi, dându-mi seama că păcatul cîrciocuri şi apucături advocdţeşti, de cău
e mai totdeauna rezultatul unor impulsuri tare de noduri în pa.pură, de vorbe înşirate 
curat individuale, dar în acelaş timp n'am şi fire încurcate" .... 
retăc~t ~devărul diferitelor fenomene izo- Stau şi mă gândesc' acum, păcatele 
late dm Jurul meu. In acest sens am a.şter- mGle, cum aş fi fost lapidat să fi pronun· 
nut pe hârtie, potrivit constatărilor ce·am ţat eu asemeni opinii: de mult trebuia să 
făcut, anumite defecte pentru a cere o in· 'iau lumea în cap. 

. _ L 

1 n voia soartei. 
- Note de drum. -

De C. Geor,eaca-Muntean. 

21 Iunie. 

aşa simt ci-mi va fi bine el mi voi schimba eu 
totul ... 

24 Iunie. 

Lacă-tă dou9J zile de când 81lnt aici ~i simt c/1 
m',am schimbat cu totul par'că. Nu mă mai cunosc 
eu însu-mi de loc. Cu adevărat găsesc o schim
bare în toată finţ-a mea, o schimbare vizibilă. De 
altfel ajunse.sem nesuferit pentru toţi aeei cari 
mă cuooşeau, acolo in Bucureştiul mare, în at
mosfera aceea greoaie, intâlnirile cu aceleaşi ti
puri. la aceleaşi ore din zi, cu monotoane1e p1im
bări do seară imi deveniseră ni~te chinuri doriam . , 

Ie1'i am vestit prin câteva rînduri seriee in 
grabă, că 8%i ZiUo8i de D răgaică, îi voi vizita pe 
-cei dela BreaZ&., pe familia neobositului preot 
Samson, cum îl cunosc toţi de pTin imprejurimi. 
şi de-a căruiaotivitate pe toate căile sunt pă
trunşi şi cei mai de departe de Breaza. De familia 
S. S. mă leagă o prietenie, o prietenie 'Prea- scurtă 
insii, d.a::r care rar mi-a fost dat să văd cu atât mai 
mult să am eu ... In toamn.a a.nului trecut am cu
n~cut pe fiuJ lor Costieă, ou care am legat în ni,te 
condiţii dudate de tot, o prietenie, pe urmele 
cărei-a astăzi plâng, lJlâng şi simt că tot nu-mi 
P<lt mulţumi dorinţ.a de-a 'Plânge. Căci el a murit, 
a murit aşa de repede! ... Viaţa asta a oraşelor 
mari, cu focarele lor de infecţie. cu lip9a unui 
cămin părintesc în care să ştii că ai intrat cu 
credinţa că ai să trăieşti bine, eli ai să fii îngrijit 
bine, - a fost pricina mortii lui. A intMt ca 
ori ce om Înflămânzit 00 oboeeHle zilei, într'un 
restaurant şU cu -pofta pe care o ai intotdeauna 
după o muncă, 'Q consumat mincarea oare peste 
diteva zile avea să-) deie mormântului. A fost 
'Prea dur~roasă lovitura 00 am primit-o eu, ca cel 
mai de .aproape prietem a] lui. ca llcel care a fost 
pană în cea din urmă clipă la căpătâiuJ lui de su
femoţ!. Am plâns, dar el nu m'a auzit, şi voi 
plânge totde.aun-a ... A fost prea dureroasă lovi
tura pentru ai lui. Nici ei nu CUJloscuseră bine 
decat de scurtă vreme pe ade"ăNLt1l1 IOl" fiu, nu 
cunoştoou cât! bunătate avea el, câtă energie de 
muncă, câtl J)utere de aUieatiune avea el eâti 

o vl.aţă nouă, o viată simplă, fără sfială arta, de 
eivilizatie neauferitl1 a oraşelor şi când prietenul 
m61.1 de aproape Bricu cu toată voia bnnă mi~a 
spus că i-ar filloo !plăcere d mă aibă in mijmul 
familiei sale în vara asta, îmi pare că n'am mai 
stat mult să mai gâ-ndesc şi i-am răspuns printr'o 
atrîngere de mână cu adevărat-frăţească şi plin de 
recuno.ştintil. Nici nu ştiu iarlş cum mi-am trecut 
zilele în adăstarea plecărei! . •• Şi a<luma 
iacătă-mă's aici unde mă simt aş.a. de uşor, aşa de 
liniştit şi socot că nime n'ar mai avea de zis ni. 
mic contră-mi. Am devenit blând, fără de pre
tenţii. Ce înrîurire grabnică! Mă mir eu singurI 
Am devenit de-a veselie neîncbipuită, simt în 
sfâr~it că aşa cum mă găsesc acum, in tN.iul tih
nit, fără de griji în mireazma 'Pădurii, in mijlocul 
unor fiinte care te 'nconjD-ară cu cea mai vie a
tentie. cu alergări cOlpilăr~ti pretutiooeni, ~ 
cum îmi voi ~ timpul cÂtl vreme voi ata aci, 

3 Ianuarie 11 191 2 .. 
Imi resare dinaintea ochilor figura lu~ 

minoasă a lui Eminescu ,şi printrtun capri. 
ciu al fantazÎei mi-Unchi pui. că ar fi dorit 
să asiste la celebra consfătuire dela,. Vas". 
Pare că vă văd cum îl îmbrînciţi pe uşa, 
cum îi daţi drumul pe trepte: 

- Afară. .. smintitule, Eros tra tule In 
(Urmarea epitetelor ceUţi-o, vă rog, în ar~ 
tico lele dlui A. C. Popovici şi Al. Vaida.
Voevod). 

.. 
In faţa avalan,ei d. in.alte ,; d. per.onalL

făti, cari umplu de trei s.'ptAmAni încoace coloa
nele "Homunului", n. vedem dio oou oecesitatl 
a ieşi din rezerva in care tota, voiam ai oe tinem. 
Atacurile fărl precedeot de răutăcioase ,1 de ne. 
demne, ou pot rămâoea cu totul fări rlspuns, nid 
chiar în zilele ace .. i~ in cari deasupra vietii noa.
stre ar trebui să plateascl alte ,induri., de pace 
şi de frătie. 

Rlispunderea pentru aceasti situatie e a acelor 
cari o alimentează În modul cel mal manechin. Noi 
c':in parte-ne ne vom feri, pe cât le va p .. tea, d. 
felul de a discuta al "Rom&nulul". Sinluri noa
strl tendinţă e de a restabili adevirul. Pentru 
izbânda lui definitivă vom face totul ,1 cind VODI 

simti trebuinta ne vom scutura blnltor adTeI'. 

sarii. 

* 
Dt Goa-a. IA. 'temnită. 

Aflăm. că d. Octavian Goga, ilustrul no
stru colaborator, va intra în 10 Ianuarie 
n., a pat.ra zi de Crăciun, in puşcăria de 
st at din Segehedin, unde va rămânea o lu
nă de zile. Urăm dlui Goga sănătate, ca. 
să poată eeti până la sfârşit popovicismele 
politice şi literare din "RomAnul". 

• 
Limba croatii limbă oricială În Dalmatia. 

Cu ziua de 1 Ianuarie 1912 in toate oficiiZe IN
blice din Dalmatia limba ofic1.OO.'ld de pân4 acum 
-germană şi italiană - a fost înlocuită CU limba 
oficială croată. 

Partidele croate din Dalmatia au luptat ani 
indelungaţi pentru aceastif pretenţiune li lor. 

Pentru introducerea nouei limbi oficiale s'au 
făcut de cu vreme toate pregătirile, ~ că inloC1,i
rea vechilo-r limbi oficiale nu va provoca mari 
perturbaţii în oficiu. 

. ust 

i.nriU1'ire 'avea tiul lor, prin felu11ui de a fi, 88U

pra noastră tuturoM eare l'am cunoseut. 
Am plâns in paginile pe oare li--am scria de&

pre el, p{l care le receteec &.eum, dar oare vAd 
că-<8 atât de searbăd rooate, faţă cu reruHtateL 
N''Mll -avut tăria de condei să scriu -aşa cum tl'& 
bula, dar aşa cum sunt, eunt <J)algini eare vor arlta 
lor, părinţilor lui, prietenilor lui, celor din satul 
lui, ce podo~bă, ce rnărgărita.r au avut in mijlo
cuJ lOT şi pe care nimeni, du nimeni nu l'a eu: 
noscut, şi pe care chm ai lui l'au amlrit o-
datL.. . 

Reţin rinduri din scrisoarea nemângaiatei lui 
mame, pentru (tue am un cult, o admiraţie, 18 
ootesc şi.mi fac bine: e o poveste dureroasA dar 
orure-mi aduce mângiiere, care mă mn]ţăme,te. .• 

". ... Sunt mama nonorocitului, ecumpului fi 
Illeuitat:ului dtale amic Costică S. POpe8Cu .... 

" ... Când vom ceti rîndurile Dv. ne vom aduca 
totdeauna aminte de el de bunul şi dragul nostru 
Costid. era cum era el, cum dta ]'.a.i cunosout, nu
IDai dta oa 'prieten, oa adevărat prieten .... 

~, .. .'Ţi mll]tuune&C din inimă eU ,i întreaga 
mea familie ,i te rugăm din inimă in numele lui 
dl'lll~ şi scump să vii s~ ne cunoşti aşa cum el a 
dorit, să ne vezi aici, să cunoşti pe tatAl lui, pe 
fratii lui şi surioare1e lui, pe mine cea mai ne
mângăiată mamA ... 

"".mă mir cum de 'll'am înebunit. cum de n'am 
murit. cum de-am putUlt reziata acelor momente 
de grood şi durere, Dzeu se vede a avut mili de 
copiii ceilalti şi m'a Î'lltărit aşa C'Um eu nu cre
deam, că nu voi putea rezista. Ce-am simţit in 
acele momente, numaâ durerea lllDei mame, unei 
ooevă.r.a.te .mame 1. poate înţell\'jlt. 

I 
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.' Precupetii . in tempfu. 
Dacă n'ar Ii în fond aşa de tristă po. 

vestea tradării, pentru multele note ridi· 
cole şi pentru figurile de operetă cari au 

IL ieşit la suprafaţă, te-ai simţi ispitit să în-
cerci genul comic ş~ să baţi, pe Ce~v~lntes, 
numai şi numai pnn bogăţIa de ndwol a 
figurilor, ce ţi-se Î":nbie să le. fot?grafiezi, 
fără să mai apelezl la fanttlzla ŞI puterea 
de invenţie. Intr'adevăr, nu e ridicol când 
un comitet naţional, după ce este dat afa-

t ră de un tipograf, din redacţia ziarului său 
propriu, pentru apărarea auto~ităţii. sale 
şhrbite, inventează trădarea, ŞI se la la 
luptă cu fantoma ei, ca Donchişot cu mO
rile de vânt? 

Nu e'a făcut de râs, când au tras clo
potele în dungă şi-au trimbiţat lumii, că 

, au găsit dovada cea mare în număruI.un
guresc închinat lui Tisz.a - şi la unnă Iese 
la iveală, în hohotul de râs al mulţimii, că 
deliquentul se aIlă în rândullor? 

Nu comportă m~'{i:mul ridicolului ar
gumentaţia învăţatului dodor Vajda, când 

.. cearcă să :convingă pe Goga despre tră
darea altora, cu cit.aţ.ii din artieolile lui? 

Nu întrece ori-ce fantazie de poet, 
[.apta diui Marşieu, care pentru. apel~l 
Dsale dela alegerea din cercul Chişmeul~I, 
joacă rolul prostului, pentru ca de prostIa 
lui să capete Goga durere de cap? 

Fericim pe măestrul Caragiale că a a
pucat şi aceste yremi şi a ştiut să-şi aleagă 
acum la bătrâneţe, nou teren de obser
vaţie. 

Nouă în8~, cari suferim pe urma acea· 
tor donchişotia.de, să· ni-se deie voie să 
inlocuim râsetul, c'un zâ,mbet amar de 

. durere. 
Măştile caraghiaose ale actorilor, ~'idi

colul situaţilor acoper o poveste tnst,ă" 
care omoară orice z-âmbet pe buze. Cel 
pornit spre râs, col cinic, poate să pe
treacă, când comitetul unui partid care 
este c.hemat să reprezinte un Deam năcă· 

M acrne @unt destule, da.r 'nu t.Oll.te au acela, t 

simţământ matern, acel ideal de a-şi cre,te ~i 
robi copiii. C'\l toată dragoot.M adevărată ~e m,ll: 
mă) devotată. Da{'ă asthi mai sunt nu Ş.tlU mCI 

cum trăieoo ei nici ce fae, caut Întru câtv~ .~ă mă 
oonBole% ~i s~-mi pui fel de fel de SUpDZlţll: a~~ 
Dnmai pentru dragii mei COţlii, d pot să rez18t ~l 
mi mAngli .... 

O reeete8C pe '3ieeafltla. prim~, le ·l'eoete&e ~ 
toate, ţii din toa~ reiooe aeel 8uflet bun, .~~~ 
inimă de adev~ratA m8mă; care te face să o a(lorl 
a~a Udi să o cunoşti, fără să o fi vB:ut ~r.e-odată, 
!llUJlltaa a~ din rîndurile sale, 00 mle IDl~aduc la
crimi, şi ml-adne de câte ori le reeeteee. 

Ieri am vMtit şi a1'ltl.t:i mă găt,esc do p.leeue. 
NU..IJlli pot lămuri de ]00 starea mea. e'l~et.eal'l~ă 
fn &pI"f'rpieroa clipe; ia oare ne vom mtalOl. V,.a 
fi emOnODPlDtli, o ştiu. 'P('ntru mine. 'pent,ru e:' 
Poate vooiroa mea v'a răscoli aducerI amrnte In 
61rlletul lor, poate v®irea mell. V',8J red€wh,de 
Tane dureroaee ce vor aduce lacrimi. regrete, au
forintă: dar nu pot. trell1lie d mă dne. !'.a fac 
'P8Mll ,.~ta. j.,flm făg-ăd1Jit lui şi flrll;"ăduiala f'aţă 
(le o fiintl ce~a fOflt <>flOdvlI. în viată, pri('tennl 
tlru de aproape, mai ales. trebuie si i-o ~ducî la 
indeplinire ori cât de târziu, dar tr('bl1le. Vor 
tine oei răma~i. oare. atiit de ,m~'t ~a mint'. cu~ a 
tinut el. mă vor i'Ubi cnm ro a. l~lb~t el ~ Nu f;!t lU: 

Sufăr, mă doare şi ,p,]i1ng. Lml~hrea 8uflE"tuhll 
meu ilflimoi mf-Ie oorobite, mi-a voi /l:"ăsi acolo pe 
:mor~ântnl luiiD c1i'PCle care voi sta a:eolo, pli1n
p'~lld. T'lrngiinrl azi, mâne, poimiine şi cine ş.tie 
pânll când ..• 

Astăzi ii Drlgaicat sărbll:t<>are şi sbor la Bre.a.-

"T R 1 BUN A". 
._ .. ---....... "'---.,.. 

jit îş uit~ de demnitatea sa, şi apelează la 
mij lOAce ridicole, pentru susţinerea auto
rităţii sale ruinate, un om de simţ însă şi 
cu durere pentru neam, nu poate sA pe
treacă... 

Nu poate să Be bucure un om de inimă 
când vede că oameni mici angajează. toată 
puterea oficaJităţii, şi-şi dau frâu liber tu
turor pati:miIor pentru ca să nimcească 
un ziar, coare în rastimp de 15 ani, a făcut 
apostolie culturală, a deşteptat poporul 
român la conştiinţa de sine, şi a avut în
drăsne..ala să tragă luarea aminte, a8upra 
desorganizării noastre, căutând pricinile 
căderii nu numai în perfidia duşmanului, 
ci şi în slăbiciunea noastră. ' 

Dar cel mai trist spectacol dintre toate 
ni-se ofere astăzi. 

Se vede, fantoma tradării fiind evapo· 
rată', patimele desIănţuite cereau ~ă fie 
cheltuite pe o cnle oarecare. Se căuta un 
miel care să se ardă pe rug, ca să se poată 
serba in jurul focului prin salturi desfrâ
nate, orgia biruinţei. Poftele canibale tre
buiau satisfă,cur.e, cineva trebuia. desfiin
ţat, şi-au convenit cu toţii în desfiinţarea 
eelui mai ales dintre noi, a poetului Goga. 

Nu s'a mai dat în Istoria popoarelor 
un caz la fel, ca. mulţimea ignobilă .să se 
năpusfeas'C'ă cu atftta Iurie împotriva unui 
P0E't şi scriitor distins pentru ca să-I stri
vească eu desăvârşire. Au uitat sărmanÎi 
fruntaşi că un scriitor, nu se poate des
fiinţ..a., prin hotărâri de eomitebe, nici prin 
iSlJ>bscrieri de aderenţă,ori prin critice lip
sit.e de orice înţelegere a frumo8ului in 
arfă şi al adevărului artistic. Scriitorul 
trăieşt.e în putereq talentului său. Domnii 
din comitet vor putrezi. de mult fn . mor~ 
mânt~ anumite oompilaţii migăloase, de 
ză.păceală politică, vor zăcea. mucede prin 
rafturile antioarilor, când, eufletul .poetu
lui f€lrecat în mammra versurilor va grăi, 
încăJzind, generaţiiIDr viitoare. 

en poet bun este chint.e.senţa, este cea 
mai înaJtă expresie a suflet.ului unui po~ 
por. Toate ţipet.eJe de durere, toat-e chio· 

Z4. Pe drulmul dr€lP't şi pli'Il de praf întâlnim că
Mlte din timp în timp. Încăr(",ate cu bărhaţi, femei 
f}i oopii do1.a tarA', în coloritul desfătător ochiului, 
al vf':Sfmintelor ·lor. Trec pe1 ângă noi in adrun
{'Înături puterni{)e. cu sunet de fierărie, pierzân
GU-(l{l Î'll noru .alburii de praf. Se du<) l,a. bâk:i C1l 

t.oţii, se duc f,li evi Elă-f}i Înec.e 'n€C.azurile, să-şi· treacă 
>() zi în llCt.r~re, sub umbrllreJe de verdeaJţl 
in ellre S6 vinde tuica tare, ţ.uioo ametitoare a 
Brezij, in vreme <'..6 vre-un t.ip:ămuş ii va trage 
dnteoo de-aoleo dintr'>() Htută învechită. 

Prietenul Baieu ~i cu mine. o lulIm pe o el:
rămie 00 dwe prin rp~dnrea lrimeştilor, CA eA' 
scurtăm din drum şi eă nu simtim tirÎla dtldmei 
ce se ht:oll' din be,lşug cu cât ne .aJPTopiem de prAn
zuJ ('el mre. Cihămia trec-e prin sumedenia de 
flori d~ câmp, prin mirf\ll.8mllJ Îmbătăt.<1oAte a 811-

mooonii1or de ,Q';m,găn~i 00 mi~'1TIă prin fânet.e. In 
amnosfera caldă a z;ilei de varii: ee te!! mu.scuht.e 
intr'llnbâzâit pul1:.ernie. ... Intrarl(m în rpădure. 

RălCQa-roa şi Hicerea ne face să ni~ pară cl 
5'u.nt.em în pragul unui liîca~ sfânt. ~i aŞ'l:6ptăm 
infi,.rati 'Să pornea.g.cl[ u~oare, dUl()s cânteoele 
.sfimte, de und~'a de B1Ul ••• Pe sub fagii drepţi ca 
hlilTlînarN. st:rufuri de frunze u~oot.(3. ici şi 0010 
fâ~ii de j,arhă vCNle, pe aproa:pc ~ aude murmuroJ 
mo]c0lIn al unui iZ"oraş ce te imbie cătră el, de de
Ipart~ l'('a1H]f~ eirilpit de păai'id şi {'u dt te 'nfunzi 
în piid1Jre tot mai lămurit, Fâşii de l'tLIl1ină se 
stTecoa.ra, pe unde fronzişull c mai rar, asvârle 
ne pământuJ negru, umed încă de ploile ,de m .. a.i 
dffiJ,năzi, pete luminoase, jucătoare. Şi pidorul 
oru-'că-i mai iute în răco!l!rea şi .tăcerea aceasta a 
,pădurei. Mai in~olo ne înoorcăm ~ile; primele 
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tele de bucurie, toată gama de sentimente 
cari dormitează în adîncimile sufleteşÎ ale 
unui neam, vor împrumuta putere din re
sonanţa sufletului lui şi vor isbucni la lu· 
mină ca o flacără. Descultaţi-vă opincile, 
târgoveţi nevrednici, când v'apropiaţi de 
focul cel sacru. Voi cari n'aţi simţit nici
odată durerea sfântă a creaţiei, voi, pe 
eari nu va durut nici odată un gând gân
dit de YDi, voi cari vă hrăniţi din fărimă
turile intelectuale căzute de pe masa al· 
tora, voi cari nu put.eţi face doi paşi fără 
citate, cum· nu poate orbul lipsit de lu
mină fără copila eare-l poartă de mână, 
prin târguri, vă ascundeţi şi tăceţi. 

De unde luaţi voi aceasta îndrăzneală, 
să loviţi, în cel ce-şi arde sufletul, lumi
nând pentru alţii, 'să izbiţi în mintea care 
gândeşte pentru voi? 

Arta e un templu siân t. Artiştii. aceşti 
preoţi consacraţi de sus, aduc acolo jertfă 
curată pe altar, gândurile şi sentimentele 
lor. 

Lăsaţi înjurăturile la uşă, şi intraţi in 
biserică cu pietate. 

~-===.=========-====~==~======--

Laie Chioruredivivus. 
A. C. POPOrici: GOga, In una din poeziile 

Mie t~i exprimă poeticlt 
dorintă. ea Laie Chiom 
să clnte acolo in c.er lui 

·Dtttnnezeu..; tn loc de me-o 
morande duse de ..... nal
iabeţi" pe la Viena" _ .. 

V, Goldiş: .. Unde eşti mizerabile" etc._ 
Ziaral ..RomlnIlI". 

L 
Laie Ghicru; Laie Oh.1,(Jru; câ.nt4reţ din patru 

[strurt~, 
Cât a fost pe lumea a"f.a n'a t'ăzm !ile mai bUn6! 

Ea (),.ţpe~ 'n pat.ru sate el cânta odinioară, 
Rătăcea un colt de ţ.ară cu vioara &ubsuoară ... 

Se sfingea pe zi ce merge ducând falele şi jocul. 
Nu l-au pna bătut pe Laie; nici creiţarii, nici no

(rocul ..• 

nm-e de!nceroare Bună prelun,g în pă,(Jure. Putin 
după 18.1C('08 şi 'n două părţi, "Gaudeamue igitur, .. " 
răsuna ţlut-ernie. cu e<'OU ,prelung, in treceri te
pezi pe sub fagii bătrîni, până departe de tot. a
poi ahe cânteoo <'1l cari ne treceam timpul până 
re pomii incep să se răre.&';că, lumina răsbate mai 
deasă şi apoi int.răm cu totul în luminiş. AC{'ea~ 
mmi<'ă adormitoa're .a corului de insecte, târăitul 
greerilor ş.i oo~ş:ilor ne întimpină ca şi cum ne-ltr 
~âni,a 'Uttl imn de bună venire. Pe-o vâlcea un 
băieta~ goneşte din fânete străine oole trei Vilei 
cu taJBnge de gât 00 răsună pute-rruc în tăcerea 
prîru;ulu.i , 

Ieşim in ~a~ In vârful Poenti ,aealaş tablou 
de ooum eâteva zile îl am şi azi. In urma ploilnr 
CăZ1.Ite, Prahova a venit mare, tulbure !!Ii mai %Vă· 
pooată p.8.l"că. 

(lA)borim Iii V'8ue şi :peste un 'Sfert de orI! illd~ 
tă-ne şi in gară. Ne scuturam de praf pe haine 
şi pe ,ghe<te, ne odihnim 8!poi o vreme pe cana
Tlt'lele de -re p{'ron. Am 'ajnns la vreme. Ts ce.a
surile 12 fără câteva minu te. Ne scoatem bilete-l~. 
Până la 12 ş1 CflV,s· ne tr('C(')ID vremea cetind gaze
tele cu u.H,imele ve~ti de ('are noi ooi dela ţară 
s'untem cam In urmă. Răsfoiesc cele şase pa,gini 
ale gazetei, -dintre car-e 'Prima pap:inll - aproene 
in întregime ~ îi urmarea tristului !proces dela 
Sinod... . 

• 
o fluierătu:r~'Pre]un~ă mă face să rid ie ca~ 

pul, iacă-tiI ~i trenul M iveşte Ia o cotitură de
parte, o ia măreţ pe linia dreaptă ~i pufuiu<1 îşi 
face după puţină vreme in.trarea în gari. 

. 
ţ-



'A murit la Mura '" poală, ~o lksagă d6 pomaM, 
Singurel aşa t!drmanu.l cu lăuta-i n4sdră.oo.nă ..• 

, 

CaM l-au o..şe.;;a,t 8iLb glie, imi ziceam eu: - &I 
, {mă taie, 

Pe.ste.o lună de mai ştie cineva de tine, LaVJ! .•• 

II. 
Greş am dat, căci ani trecură peste bwlele'Ji ciolane 
JŞi'li văd numele a.cum4 la gazetd ~, ţt.gane{ 

In politică te· traiJe azi un domn cu '"ooţăturd ... 
(U mie eşti stI baţi din palme, să te bucuri lele 

[Murăf) 

Etam (J.8pru - nu':; de vrtrbă - şi-; oolm supărat 
[boierut 

Că din cânlecde tale era mai s'aud<! cerul! ..• 

'Var de mi-ai tră4 aC'Uffi4,'-'M v'ati î'l1J,păca degrabă! 
El tC-(l3' tunde, el te.·ar rade, el te·ar face om de 

. [trM1>ă[ 

Te-ar lua cu binişoru.l şi ti.-at' spune pe 'departe: 
- Dragă Uişor, cumet,.e~ uite eu am SeN o carte ... 

lJu·mi..o tu la Domnu 'n Cet"iUN, că c~ slova ei 
f nem#oo.scă, 

Zău că m'am. trudit de geaba, "u vrea "Ilne 8'0 ce,.
[tM3că.! -

J,fui-ai împlini dorinţa, wr boierul, drept riispl4tă, 
Ti-ar ceti gazeta tn care scrie dânsul câte.-odată. ..• 

'Ascultând, - de bw:urle mlmtJ. din piept "Să-ţi iasă: 
Ţi-M inchipui că sunteţi chiar în cort la. voi acasă ... 

Radu R.oată. 

Domnul cu hârliile În regulă. 
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f 
eta ali. cind o twtrt.e It preaei Aoutre nu găseete In ar- I A.~4l' lnteresul 8t'.lia.orii ung1J.r'eeti r~ si i' 
senalultotdMun .. bogat al argumentării pro el eontnI da numru imprejurare&>.,' Că nedootăinue,te c!.llrile 
unei idQi. a unul fapt. d&ett o singuri 8.l'mloo i-.a-e ol»lcure,' ('.il. lumint-az! un colt 'din· lIufleltIl tipului eu 
pare U duee h. &eOP: ,blDuiala.. Am ţinut să!a.c eu i hârtiile In reguli.. Poate nu impărtăeesc singur lewletul 
neRlltintă a.parenţa de seriozitate ei de buwediIHi • el i"'3. fost ur&it dlui Vasile Goldie si. introdueă. In vi. 
a. oolor ce da.u drumul euvoiului de fill'itete difaJlll.I.nta I DOB-stră tmbliei!. ipochimenul aoo-sta, (Ii s( f&ei ,ooaJJ.. 
pe urma unui a.rtiool sau a unui sa.fltor, numai fiind.că Imi pare riiu şi pentru căU văd lipsit de aUl.n8leiile 
îndrlsneşte si prezinte lucruril~ "aşa. cum le vede ei le obicinuite la initiatorii de diroctii noui. D-6& este de-
intelege el. Că.ci mi-se pare :că in zilele noastre. c4.nd săvJirsit în ipolttasul de a7.Î, par'că ar ti trAit o vi&ţi 
sbuciumătlle &i a.gi~ia internă. au luat proportii ini- tntre.a.gă în alte tăli, unde tizio-psihologia protot4luluI. 
magillabile de fanuzia. oamenilor cUlD:tlăniţi, ca.ra.cOO- de eate mă ~l1p, e8te stabilită d~initiv.; . 
rul evenimentelor şi tioorile ce ies la supra.fată trebllie 'Intre altele îmi aduc aminte eA, pornind dintr'un 
prinse., eontureJe lor trebuie să se marcheze hotărit. (:IlZ la fel cu 001 dela care am l>urC0ll eu, iseusitul eeU· 
In lelull.l.cesta va rămbea. lltma.şilor no~tri icoana roolă tor in sufhJteJe omene.şti, d. Virgil Ciofiee. 8. da.t O de&
a friLmâlltărilor 8Un~W,Şti ·celor mai ca.ra.eteristitle epoeÎ eri ere a,dmirabilă a domnului cu hârtille in reguli. Pen· 
prezente. truca ootitorii să poată face compara,ţîa,i,eventual. să',l 

Întregească ideea despre tipul aeesta. o reproduc. 
Cre.dinţa, ~e&sta mă fa.ce să infătisez cetitorilor un 

Un bătrîn -rronera.bil vorbeşte prietenilor: 
tip, n~ulW&Cut plÎ,.nă Mum la. noi: tipul domnului cu 

- ... .Mânc. bunăoară, ies să respir ... să văd iuba 
Mrtiil~ 'n regulă. De luni do zile urmăresc din colţul mijind. Un nebun, un prost _ a.vem destui - lLU om 
meu '<le observati~. Cu re.gula.ritatea monotonă ei enor- . 

rău chiar, o int1imt>lar~, cineva., mi poate ucide, _ti a. tictacului ile ceasornic imi vine, două tn dani 
Mă pot căICl!. in pido.a.re ca.ii._ Si un tramvalllll omt)8.!L. 

săptămâ.ni., şi'mi ceteşte cite un certificat, caro atestă 
omenia lui Au vrea. si spulbera a "eaJomnie"eu o acri- Slab eumsunt, bătrin, până să strig eu, 8.ş muri pe 100.

S'ar grilJnădi gură-cască. S'ar uita UDul la altu!; eO 
soare dela Ceh an. mtl.ne tine să prăbuşească o • .min-

spaimă, ori cu indiferenţă, 'Il'ar întreba. fieca.re: 00 PA~ 
ciună'" ariWl.nd o chitanţă dela Vernoseu, pe urmă /le cat, oriC'~ mizerie grozavă l-almpinssă !le zvtrle su.b 
r"boieşte Impotriva "celei mal incalîficabilo infamii" copita cailor?" Şi pană să vie· unul dintre noi, si. mi 
c.etmd fra.gmoot~ din oo~pon.denta. sa, eu M.alJ.gra, ei. 

recull'OaSC'lI., sii. se aplece paste mine cu tnduî~are. bI.~ 
tn dâ..reit. iată'l ~.ă. lIJJleIDntă !IA publice hArtii dela. i1u- tre md.ni să'mi salte dela pă.mânt faia IMlrobiţă, galbeni. 
strul na.tiOll.alist Burdea., pentru a'el a1Jăra. {)norabilita.. 

plină de noroi şi si mi-o mA.ngăie - a..m Iii &tau la 
tea a.tinsă. Mă rog, un potop de ilooumente, menite să maTgine de drum, oa un câ.ne, ca un om de JUmic.. firi 
formuleze tn iuruI pcr81>anei domnului eu Mrtiile in nici un dpiltâL. Politia. mi-ar eootod zaAla.rnic buzlU1&
regulA o cu&eă de .eristaJ, tn ~retit căreia. 9ă se răefrtngi 

rele, casă'mi gă9e.a,s.că urm& ei nwnele." 
refiectl\ndu-eoe, orbitor. dintr'uDul intr'altul, cinstea. lu!. 

La ce bun, domnule Goldie P Curăţenia desivA.rşită Voi prea, bine ştiţi: de câ.nd sUllt n'a,.m purt&t la. mine 
in vi.ata publle.i n'are trebuinţă de a~tlltele prietinl- dee.4.t o batiliU"_ 
lor fliţitlj MU nemărturisiti. Ea. luminează cu dela. sine .Mân& tremurMoaTC flutură o ba.tistă. a.lbl. ca tlll fulg. 
llutere, cum s'ar' zke, ei dacă există - nu ~te noroi Foa.rte palid. turburat, ghi~t.e c'am inţ.elea unde vrea. 
eare s'o poată &copeTÎ, precum când e inventată nu Bllnt gll. ajungă cu l;)Uda.... ,. . 
certificate ea s'o adevereascătn mod n6tndoÎos. Aaeme- - _.,,Falitul inteI~tuaL ea toţi ~i1L eari toatl via,ţ. 
nea dumn.ezeirii, ea se dovedeet6 prin fa,ptal existe.n· lor au fost la o muche de cutit de pragul temniţelor. 
t.ei sale. . umblă In totdeaun& eu a.cte . .'. Ori cd.nd. ti vei surprinde, 

Pentru aceea. ni-se ):Ill.re publica.re.a. scrisorii contelui S'\lJlt m reg,ll.ă, ga.ta. să',i probeze in orioo mo~ent cin
Apponyi fără altă !tCmnifkaţie. derât aceM a. unei con- stea. lor, cine sunl Găseşti la e.i e.J:traa d.0 na.şte.re. li • 

. ltlt;r~l a.ce.stor eire este tin vrhitor liniştit, un ob- tributii,8. unei date noi pootrn eara.et.erizareatipului din vrei militar. oortiricat de buDA purtare, declaratii dela 
s~rvator lipsit de patimA a.l fenomenelor din viaţa. noa..- titlul a.oostor şire. Ci1d contele Apponn. cunoscându'şi ma.halagii. reeoma.ndaţii dela. cue bune. - in buun
strli publici. Hărtui.ala. nemiloasA şi, WlMri, fără dam... oamenii, nu ar~ nici 00 motiv sll.'6i nimiooa-scă tu fa.ta, rele lor gă.sesti numai pooeti. i&cilituri, timbre., hla.rt{i 
nitate a ultimului an nu l-a urnit din imp8.eibilitatG80 DOO8iră ~om~ntelc despre cari crede că le va putea de pe la autorităţi că n'au fQSt da.ţi niei ~ judecAtif. 
hU de inregiatrl.l.t.or ai d.ntăritor al tapWlot" ei vor~lor întrebuinţa. cAndve., nici să se dovedoa~A lipsit de no- eă on().l,"apilitatea. lor n'a fost "i.nfirma,tă" de nici o pe.. 
atAtor c.ondueători naţionali. R~Bentimente personale biJele note BJe oomp]eJent-ei -" sau l'IOate. fiind odatA dE'll.pBi CIvilA. penală ori eorectioo.all_ Toate l~.aliza.te. 
nu'l tulburlf .• ambitii nes&tisfă.eu~ nu1 chinuesc. ac,ce~e sincer, ei fi uita.t ~ & spus in urml. CU eAtiva. Mi. In autentifie.a.ta. Acesta. e6~ tipul perfectului om de oo.oo.re, 
de eava.lerism nu-i tncordea.zll. muşr;hS. Craştetele albe ori~ ea.z. noi ehîa.r şietnd n·.a,r fi vorba da 'chestiile irflproşabiL Si d~ ~ brodeşte sn apuce cineva de 
ale ,-alurilor ridi("',a,te de viforuI peAimilor din timpul 1:l008tre interne - suntem lndrcptăţiti ei eonstrtnşi de mâ.ne<'d ....... d-t& 'Ori eu - ei s"1 întrebăm: "da.. d~ 
recont nu I-au' iepitit sI' intre tn a.~, de multe ori - oollsid€ro.tille unei eti{)e fireşti sl erede.m mai curînd t mi rog r" _. te măsoară de /JUg J>4.n' .imJ, in.&olent. r.Q 

ni! - at4.t de murdarII. ea.r.e se fr)1mtDt4 sub alba1 pe un preot romln. iniltat de tncreder,,& crOOincioeilor I ifosele fLrogante ale v~ini.cului e.alonmiat de profesiUQe. 
orbiror al sPllmu. A preferit rolul de eti.1m tnsemnă.tor 1 .. ra.nau] de aMiBOT OODllistorial. dec.tt pe nn ministru I !ti intinde ..dreJ)tăti1e"':: ori lşi zmbliei hlrtiile uri 
al kterurilor 00 94\. petre.e ~!Ub ochii săi. •• lln,JUr, caza se. tn~mplA si fie şi ee.} mai 1n.d4dit 1 trebuie. !lil~i_ dovooea.~ă t:inectea fn Vt'QJ1 nnmăr al .Jto-

Am erez:ut ei. f)6te nooee&r si fa.e mărtunSlrM G.C~ ... I du,m.a.n. al nea.mu!Ul nl»tru. ' ., .., minuhu". . . Dt. 4. 8. 
UT 

- Câmrpina, 15 minu.t' şi oonclnotoro1 ro 
'fIintecm:l rotund, I"Of lla faţă, en plclturi de Bfl
doaa-e pe la. tâmple co-bolll"ă greoi de ~ e('.xriţa u· 
lllm ~. J.trui tn~ in gurI din !rnltmra 
'Plină de mirfl.8..sm~ ('fI1mpă:rat,ă dela tă.r.lln~ţeI6 
vioaie d11 R('i din gară ~ oole 15 ·mimrt.e -8111 troout 
de grabă. 

Drumul· SC'Url.n'aJpulCă oon(Jtlet<lnll nici el 
fi.tr('.et~ bil~le oolor uroaţi.in .tren şi iacă.tlLne 
opriti in foarta haItei BMa,~ 'JlliC1lt.ă.. 00. C6.:rălmi~ 
da roşIt Tlitită la !pOalele ID'Until'Or, inalti. ador" 
:r:nitl. rimbit.oare par'că. în vu.i~t;til Prahovei. în 
\<Imşnitu,l tellpănal 00101' două mori din a'P'To:piel"e. 
Un dromea~ cotit t.e duce în 6att, n !!Cară dreaptlt, 
~u t'r€IPte de .pl!2tră, 00 N'lrimJ'x'lare a]bi't d'9 toei iti 
~rt.es.ză dm drum, ei te lasI to<nnai in ulit.a wQ 
ŢlOată numel .. GArei" ~ Dr-umul în.q'Tijit. fT11rtln
oot.a ('Mnţelor boite 00 ~t. cu CO'P0rieurile din 
şinrl il ii. C1l oeroacuri Jl8tr~j, iti {a;e meTlml TlÂ.nă în 
mijlOteUJ satului l~nid()18 şi lllăC1lt. Grădinile 81lnt 
niste adevlimt.e raiuM. Oeo.rd,a'C'lllrile pitit.e in ~()-
51]] l::oreilelor,a ~lll.frl,reIor Ctl 1t9l"Ofe cnlOlN.te a· 
ttrins, cu pcl.alele inerente, ÎmUlzlfm08iZi1I atmos
fera cn mi,eMma lor în vreme ce bâ.zlitu] honda
mol' gj .albinelol' ce roieec oe-aenpra 101' îţ,i adue 
in flutt1e.t o multu:miret o mulţumire nelă.muritl. 

~al]a prin ('Îpală. eare esw şi Ş08e9llla. !l&.. 

ţională Ploi('tŞti~Prooeal. e în~ânt..ătoare. ," Bătăto
rită bine, ploaia n'scuee noroi niciodată. ba dill~ 
rontrli se I!iIN]ăI aşa de bine ea f$Î ee.lee. noastră a. 
Vioe-t.ori{!i. Ne oprim obositi şi flllmânzi la feS-

1Ja'O:Mntul-berll:ri~ al dlui Laebe Manolescu. care 
00 bucur! de mare t1'eeere în Breaza. ~te ci 
unde-i toomaă în mijlocul satului, pau poate peu~ 

tru oonicinl <»-1 faN} sau în efâ.reit ))Emtl"O lw
tuu meşteri 'Pe care li are. P~ntnt d al d'lui estIC 
Coei dintM Jţi'e oare il mtiJnîrrn în ~ aci ne 0-

prim ~i. noi. 5'\l'b. umhr>a1l"Ul dm faţa <"Jaaelor la o 
ma~ă gătTtă etJ!l1'8.t~ E vremoo. prirumlui. şi căl
dura I&e lafli tot mai grea a~ că ru· che 'Un per-
6(maj vizitator ori de aid din sat î~i mai d~ Ipi
d()8reI~ pe drnm .. Nu-i ohlp dei~ la pnmm
Mare. - " ~ ,." 

Lnrum 1118M, '\XI ca'l"6 ni. servit.-o foarte bine, 
ea. pentru oa~tii noo1. ehlatr d. r.a-cl:t~ Liniştiţi 
00 bem caiemtele, .sprijiniti· de ~ta.rell~eea'Or 
D~lor. in. umbră şi tB06te.Intr'un tlroo ne ndi
dfro dela rouă. Şi gindul amâ:oourol"a ni-i căot,rl 
cimitirul satului GlliDiroil6" inmtliate, C'Il ochii 
i:pvlfluiti ,de lacrimi 'Pat'('Jl, (l'U gâ.l'ldnrile răvhite 
'arrn Intrat ve pnrtiţa eimitirolui.. Grilajele de fior 
'ro'P'Site in nOţ!7'll se reliefea..ză i-ai şi colo ·.din 8U~ 
medeniaflorilor În®lte şi a trand.aJin1or. Col(Na· 
MIc (li) ma:rmorĂ lneitoare., C1l inscriptii şi cu 'POT
tret.ele ~hr duşi în lumea 'COOalaJtă, răsar dTente 
Ioa cât-eo"a din morminte şi-ţi dovedeşte familille 
mai C'U etare. Il un câmp de flori ml1ltioolore d
mitîrol eatnl1ui. Albeaţa tnar,l.!aretelor oontr~· 
tea.ză cu :ţ'\(\rd('<Qta ~lh:dH(),Ill8ă '& firioelelor de iar· 
hil dea~ă, eu eu1şoa.rele roşiatece, cu nemţi~ri 
,n'al~ni şj albiiatrele oot('h~. ('.-elor uitaţi le-a să
~it Dumnereu dm bel"ug flori, flori <le ~iimp 
'pHne de mirf'<S8mă. dintre care ră.tMl rhletite 
crucile in'V'f'oChite. 8pl€'Nl.te oa niste biHrîni ~âr
lxrvi, ine,(rrite de flloi. Id şi 0010 la c1rte un eăpă. 
ţâi mai niUDăi~ ]1IDlill8. $Ntlbenă. bolniivicioBsl a 
unei canoele: E;H 1XJ,Ste tot e Întm.qa tăcerea; nimic. 
nici fl'\lUZ:lt par'cli nu seclin~te, toate pate el .. 

pline de temm.ii el ~'Il tulbu~ 80lUhul ~lOl ad'Of" 
mi ţi: , 

Infund~ CU fl'!ln sădite d~ m~ ging~ mor· 
mântui( priet~UJ,ui ·.meuco.sti~ st~ ~inguya.we. 
J8JŞ8. culi1'Poa:~ niciodată n'a'voit~ el' în ovia~ ~i 
:cum pO,a:fee n'i-r.Î'Od~tă n'\& crezut (to '.el fie .. ~ O ~
me rămin impii;'Jtrit. <mmânile împ.ianna'ţe .poo 
pÎe'p't. cu gână'Ilrile ra:v~jte. Imi e.inlfa-poi ochii 
înlăcrimaţi; oovâ~it. de duf.16l"e.. eu ad1J(':l6ri a
minte reîmprot;plttate m'J8.'J)lec pe Dl~rtnântQ11aL 
du,.eroo m~ .răŢl'IlJl.e şi u'am. pute:re. si.ţip... \!Il 
plâ,ng .... 

O . rîndunea rost~e('I un. cânt plin de d'U~re. 
un imn oeTar· adoririitl. ce' ml În.({ui*1tJ.Z1{ mai 
mult ... , OÎlnteeul -ee 'J')ierde ~iinfi()rat,. tmr:ei. în 
C'lil'ipiri :prelu.ngi, duiollOO... . 

Ni~am rldi('l,at .amânQoi de hraţ, pltron,i tii 
oo.rohiţi de du'rere liro ieşit din llo",ul oolo!" oare 
n'll mai ~mfilr. ~el{)r ClSlI'e numai-lL'Ild ouvbtulrlilo. 
C"t>Ior Clari nu mai ş1'.ill 00,[ dure.rea....' , , .. . ~ . ~ 

• 
Intrăm arpoi în inv~ăt~. &atului. in lal1na 

cO!piilor. în ·amooter-.. nura plăcută a 'Veetmintelor 
t'rlmelţti, pline de !rumu~toe CUDl.llwn&i I. Brea· 
zag~ti. Şi in viaţa· aC686ta ve6elă. de fiicăt 
ei feW. îIiţ.i:petele neguBwrilof de turtă! dulce ~i 
wa1'rca1e ne simţim purtaţi ei noi. ca openifţ8 
'VQlurj~ ne contopim unii cu.l8llvii. ne &imbim. (pzW. 
tenos ~i aJt.ora. 

(Sfârşitul 'V4 u:rma). 
-." .. 

.. 

• 
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GOLDIŞ & CEHAN 
... »dar mai ales pen1ru un rest de bani, ştie el« .. 

"Qui se sClllbJe se r~ell1hle"'. 

I?a.eă, acrn;t,c două tipuri şi-ar schiTnba 
n}lunle, adecă dacă Cehan ar fi dirocto
rul "Rom [lin ului " iar Goldiş directorul 
.. Timpului" -- nici UHa din a.cesto pmn
new .n'c~r .avoa nimic de pierdut şi nu ar 

.'" ,:mlen -r:1C1.o schimbare. Ei sunt aoeia.'?i 
",omerx:Janţl de Hentimcnte cari se vând 
1 flllul altuia, ori unul pe altul, pentru a în
:;ela lume:l, p€'~tr~l a masca o laşitate, pen
r. ro a batJomlfl sImţul public şi a-şi bate 
JOC de toţi naivii cari au uşurinţa :'ll~-i 
(~readlL 

fi- ~~ât timp Cehau era oorectorul prost 
al zlar~lui "Tri?una", Goldiş îşi e:\.""})rima 
cel mal maro dIspreţ faţă de "Ceah<1n", 
{al!ill îi zi·cea el, umflându-şi mustă.ţ.ilo în 
semn de scLtrbă şi rinj ind ca satirii ironiei! 
Do fe] ui cum intona po aCt,,~t .. Ceahan", rÎ-

.. dea redacţia intre.agă şi cu însu-mi rî
deam, nu îns{l de În tona.re , ci de ridolu1 
ÎntonătomJ ui. Vedeam că un om care tre
huia să fie serios, prefweea redacţia în
r r'un circ În care el Dieea pe August (~el 

prost. Şi de erite ori n'a filcut "sJ)irit" i.l

,:('...st clQV11 pe seama lui ,,('eahan"! Şi a
IUIlci ou îl compătime.wl po Cehan. Mă 

~ rog, !';~nd consideri pe cineva de expresia 
stllPldltAţ,ei OIllC'llPŞti, şi când acest cineva 
I~ra lin biet corccLor, ţinut, de milă, atunci 
1.u, care pozozi drept om int.eligent. tre
Ime să te preocupi ,aU\,t de mult; de di'msuI 
~~), ţii poate. şi. vro-un discurs de."pre stu~ 
:wJILatc'a lUI ŞI să nu gă.se~t.i alt subipd 
pontru "spirit" decât. pe se acrn a lui? Ce 
dar r0Hse aci vechea vorbă: "cinn se pune 
~~u nebunul ~ mai nebun de('~lt el." Faptul 
!ll~ă se explică şi mai bine: Goldiş şi cu 
(>Chan au aceeaşi mentalitate, se '<1sea
m~],nă întru totul; dc·olScbirea c numai de 
\·ân;;tă.. De ce dar n'au fost priotini dela. 
lllcepllt aceşti doi cavaleri de industrie? 
D.in cauza sblrci lor sociale: Goldiş era, 
'dlrf> .. (~tor de ziar şi om cu parale, pe efmd 
C.e11an era un "Coahan", pierde-vară şi ti
Illchea, un om eafe pentru o bere s'ar fi ... 
jalvtmtul e prea tarn p('ntrll r·rndtll ade
văr. Şi, firc.~te, boeml nu se uitrt la miLo
nan. Dar când mitocoaIlul a ajuns şi el 
diredor de ziar, se schimbă socoteala. Pe 
(foldiş a. în('.('put să,-I mustre cDnştiinţa 
:care conşt.iinţă? N. IL) că l'a "eeahrinit" 
at,~lt.a. vreme pe Cehan, şi cu:r:n Goldiş se 
pn0(~pe în materie ziaristică şi preţ.ueşt.e 
,,'J'impul" lui Ceban la IcI cum ar preţui 
un "Hăcnet al Carpaţilor" al lui Cara
giale ori nu "Kikirez" bucureştean, şi cum 
atuIlci trebue să preţuiascrL şi să stimeze 
:;;i pc directorii acestor stupeIacţiunÎ ale 
~ăr.maneiA pres,se în(~urătoa.re, desigur., a 
rnt,m~ mana sa nobllă lui Ceha,n, sau s'a 
pus cu aC0sta în directă comunicativitate, 
-,Ceaha.n" a fost Înnlocl1it eu .,domnul Ce· 
ha.n, şd-rPflad,{)r la ziarul "Timpul", ma
re ziarist.. dpci, om de !1ang intelectual, cu
nOSCL1t în pros...'1 română" Însă carD a fost 
4at arar;t ca incapabil de orice luC'nl de 
ti. Iorga, apoi de "Tribuna" etc. 

H.('zul~at,ul la.·c.estei eomunioatJvităţi 
se ştIe: Cehan a fost rugat să dea ,ajuto
ni} SUD distins "pa.rtidului naţional român 

din Ungaria 91 TrullsiJVJ.lliu" Îl} lupta ee I 
duce acest "pa.rtid" prin .,Românul", 
contr~ intf'](-ctului romfmt',.;;.c de peste 
~llllţ.l. (:'(' han , omul dreptitţ,e:i şi al corec
tltudmf~1 a pr(}t{'~tat cu indignare contra 
".IllinciUIwi'~ ~l('l.:, cumcă el ar fi fOnt plă
tIt pentru Hl]urllle aduso ziamll1i "Tri
?UI~~" şi. dlui Sevpr Bocu în special, in
Jurll car) f(}rmea/I~'t ajut!()I1d său distiTlR 
dat ,partidului naţional ro:m[m din ... ete." 

Şi, DO<lHHl{\ C(> h51tlmoot.ie, ce ,.~1I(~

Cl'tS", ee victorie naJloJc·uuiant. oontra in
u'h~tlllui rom<lIl(,~c Jt.' pe.::ite Munţi ~Prl)
ba (l()f':jh'i \'iet ori j lH~{I, n 11 (! al La. decil.t. ci1 
('U a!;ii fi prizoni'prul lor moral si în cur[md 
Y?i fi dcc;apitat moraliceşto, > condamrl'at 
fuud ~o, optni:.l public.tt IwnLru Iapt.a. mra 
do a fI llltJ~at ~i {!lI - simplu sold.at - în 
lupt..a pentru ] nm inA şi adevăr. 

Proba aceacih.t însă nu e docât o ilu
zie optică a nouei finnc "naţ.ionalo": Gol
diş & Cehan. IaUi care f'st.e adevărul: 

Ziarul ,/I'ri!nma", fă]";l să aibZi orien
t.area mea, el Înţpl('s, natuP<.ll, că Cehan a 
fost plătit IWTltru a scrie cfLteva inepţii 
grosolano la adn~~a dlui Snver Bocu -
inepţii cu cari, f!U, ea. şpf-r(~d~l.(~tor al "Ho
mfmului", Jl.m avut. mult de lucru, fiind 
scri~o f~~rrt gr;lrnatidi şi fil "ii n iei un si mţ. 
a.l hmbu rom[me.~ti. Şi s'a înţeks acest 
lucru şi din faptul că ('.('11311 nu 'era un co
laborator al "Horn{mului", ci un instru
ment, ori un "om cu ziua" plittit pentru 
o treabă oareeare, ! şi {lnume pent.ru o 
treabă necinstită DtOCilTcnt,aJ. Buu;toar(t 
îti l!ai. căru ţ a în şanţ., ci HSLl'Şt.i pl' 11 n om 
sa-ţI ajute s'o scoţi: aduci o ehi\"uţă si ° 
plăteşti sit-ţi spoiasdt }lc:I'eţii ca,,',..i ~t.e. 
Chiv.u«L-Ceban a spoit coloanele "H.omâ
uulm" cu injuriilo pomenite, tn'abă pen
tru care a fost plătit "Horn[mul" ins'ă so 
lau{!ă crt chivnţa-Cehan a frl,cut 'treaba 
gratis; şi d(nm{lzi c(md eu am sustinut că, 
acea,stă chivuţ.ft a IOMt plătită., ,.IlDmtmul" 
a sărit la mine 03 ţigauea dela rmahala, 
împr()şcându-mă. eu fel de fel de murd{lrii 
dcmlHC>. de ace] murdar Va-sile Goldiş. 

""_ ..... -. .. --"'. 

Şi pnntnl a doua oară a fost. chiomata 
(·~inlta.-Ct'han. De a.,·.,tă.dată fnsă i-g'a pUi
bt. trf'aba foarte scump, - Golidş fiind 
de a.,Uldatrt -5i mai bine pi1clUit. . 

Cehan, df>parle de a. Ii U1l boem în a.
deY{traJul înţ,pll"S al cuv<l.ntului, este U1l 

d{'gen€'rat care su[er{t de mania boemiei, 
UIl rlf"da,sat all:locil.,trlţei (ţ.oţi ,cari rau cu
nOficut o pot spune) un om fără nici o cul
turh -5i lip\~it do orice si!rnţ. Intotdeauna 
• d • lIl~a, \~tl am a:yut pentnl ori{'.e soi do neno-
rociţi o atpIl1,ip şi o bunftvoinţ,{1. adc-seaori 
p:f'H ln~1n\. ('u Ct'lHlIl m'i.1!m purtat. foarte 
blflf', de ('fLnd l'am ClillO.s,~Ut, i-am dat sfa
turi folositoare şi am seI'.lsori dela dân.sul 
ît: ca.ri mă idnalizeazrl., spunandu-mi că 
sl~te' p;.ntru mine rna1'o }>rietinie şi admî
raţ1e. N a~ f~st dar 0. uşurinţă din partea 
n;na, daea l~am sens, rugfm<lu-l ~'iă-mi 
ajute pentru stabilirea unui adevăr. Eu 
nu emm sigur da.că. mai p[\,strez seriooa.rea 
lui în care mă ruga să sUimi la Goldiş să-i 
llchil:n toat.ă invoiala şi s{t-i fac rost sa 
j):,~i ciupna.scă. ceva _. şi doci pentru sta
b,lhrea unui arleyţlf, era. foart,c corect; ca 
(('han .să mrt serven~<;crf. scriindu-mi din 
nou ,'wri;'lOarp~L do earo ('u nu eram siaur 

, • v j h 
e <:, nW1 pas~r{'z; sc.upul fiind bun, seuza 
'm IJfII() cu 1, că el ar fi ,scris a doua. oară o 
s('rjso~r8 •. mai ?k.lJ'ă şi mai pe larg dec~'1.t 
C(la dmf..al -- l-am arMat. chiar cum ~'o 
scrie. 

, Citit?rii vor fi văzut, dosigur, in a
ceasta ŞI o curiozitate a mea : am vrut să: 
1.'0(1 dacă in acest Cehall poate exi5ta cu 
adevarat UIl colţişor curat sau sincer. Nj~ 
mjc! Nenorocitul a fost atflt de inoon
ştîl'nt că a ,'[mout scfÎcsoarea mea lui Gol~ 
diş, ,(care i-a eumpim:tt'o de data asta pro
bahl~, foart.e scump), erezfmd că astfel pa
rNlza proba ce eu a.şi fi putu.t'o aduce. 
. A d,ev{tnll Însă tot triumfrl.. Eu am gă~ 

SIt scnsoarea lui ~~ehan şi o expun la rân .. 
dul meu aci, ca să limpezesc odată pentru 
totdeauna aoeastă. afacere a nouei 'firme: 
G oldiş & Cehan. 

(1/ 
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Adecă: 

Dragă Verllcsculc, 

lhtcurefti 

MiC'rcwi 7 8o}Twm .1911. ' 

Lu sfâr~it sunt În Capjtală şi r~imân, 
-am intrat in redacţia ,Epoooi". In scopul în 
('A.-re îţi scriu ţie, m'am adresat şi dlui Gol
âiş ca la serbările culturale din Iaşi - de 
mare însemnătate românească să repre
~int "Românul" şi să trimit raT)()1·t deta
-tiat ca unul ce cunosc bine .Moldova. Te 
_rog stăruie şi tu . .Dar mai ales peutTu un 
,.est de bani, şi.ie d. Dacă s'ar putea să 
tiu şi corespondentul din Bucureşti, eu 

. ~o-a.';ii seri mai poetic şi cu mai mult lar
.mec de cum so trimit de actualul_ 're rog 
răRpunde pe a.dresa "Epocei". 

Ce mai faci? 
rre si'irut Cchan. 

Mă rog, caudidulo ~omn Goldiş, de ce 
ţi-s'a adresat tovarăşul d-tale "Ceahan"? 
Pentru a-ţi trimite gratis, darea de sea
mă a serbărilor din Iaşi? Da.că el ştia că 
nu-i plăteşti inepţiile, ţi-.s'ar mai fi adresat 
şi m'ar fi rugat şi pe mine să stărui şi eu, 
la domnia ta? De bună ssarnă că nu! Dar 
restul de bani, care să fie oare? S'a În
tâmplat vreodată să n'ai nici d·ta nici 
"partidul" parale şi lipsindu·ţi hârlia pen· 
tni tipărirea "Românului, iar comitetul 
cu Marşieu creditor băgubit în fnmte, re· 
fuzându·ţi de fri-c..a pagubei un împrumut, 
- ai fo..'3t nevoit să te împrumuţi la "Cea
han"? Ai înteilnit' În clipele acelea p(\ni. 
bile pe acesta şi te-ai TIlgat de el să·ţi îm
pnmmte o .~urnă de bani pentru hârtie? 
ne blmă seamă că nu! Re!Stul de bani pro
vine numai că nu-i plătl,Sl'!'}i complect 
singura. treabă ce-ţi fă-cllse, .a.d(>d~ inju
,'jjle ,Hiu80 "Tribunei". Cehan doria să·I 
plătnşt.i c:\t mai bine, onoratule comer
j~-iant de sentimontp, de ae-eea mă ruga să I 
",t.i1mi să fie şi cOrG"'pond0ntul "Românu. I 
llJi" Ja l1ucurnşti - cuci el rlr ;:;crie rnai j 

: 

"TRIBUNA" 

"poetic, şi cu mai mult frwmoo de curo 
Be trimit de ~\!Ctua.lul''' bine inţeles insă 
că nu gratis, chilipirgiulo negu;IT.or! 

Cehan, plecând în ţară, a mers cu mi
ne în tren. De atunci mit 3i\"Niizase că va 
scrie contra ,,'rribunei", şi mă ruga să 
stttrui eu la hm p să fin plătit bine. De ce 
nu ţi-am spus eu ni-eÎ odată nimic de asta? 
AC('<llSt'a () inteh>ge ori ce om cu bun simţ. 
Dta îlli<oi'i nu-} aj .- şi chiar în comerţ bu
nul simţ e foadB necesar. :F'alimentul tău 
,,<1 fj grabnic şi ruşinos ... 

lată iubiţi editori, ("111'0 C'St.e a "partj
duJni" nOllă finni't. Goldiş & Ceh-an! 

nUcllTcşti. 13 ])re. HH 1. 

Alu. St. Vernesea. 
fi 

Din parf(l';l rroa ... 'itră n'avem multe de 
(l:<:!(wgat. n. (i-oldi'5, să-şi f(l(~ă - dacă mai 
portle - soc.ot..eala cu ult,inllll rost de pu
doare ce i-o fi mai ră:ma.s. Hocitească sin-
gur in.iuriilc de Rurugiu câte !li-a adus, cu 
un C'uraj ... moral. pe{'are mărturisim, i-l 
adrnirr'im! Cu prietinul său Celw.!l, "acum 
şef-n;cktd-or al zia.rului "Tmnpul" din Iaşi 
crenf'Jm că nu va îndrăc",ni .9ă se !Scuze. Şi 
atunci ii putem Întoarce dlui Goldiş in~ 
hebarea: 

"Cine e ţintuit pe banca ruşinei şi a 
infamiei .. Tribuna" ori d. GoJdiş?" 

Răspunsul îl lăsăm şi noi cinstifului 
public românesc. 

NB. Nădăjduim că :&Oazeta Transilva
niei« va grăbi să satisfacă curiositatea lui 
.Nae Curiosu<t din Arad. luând notă de 
rîndurile de sus.. 

ClIflDt. alltima.&hiar. 

---~---_~_~I:: ... ~_, -
l~~ 
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ct'le mai marcant~ -prt>--MlI!1 Printul J.,obkovitr.,.. 
N)nţii LN.our, Harra8, Ku.d(mhouye. N agel, arhip
pi8(~"PuI Viwel ei multi alţii. 

S'a <ilHeutat în prima Iimie cheaha transf01t" 
nUlf{>i DlQnarhjei. cu luarea. în 8t'>amă a drepturi
lor nnţicrftuJn (,·H sc clwÎn tuturor naţionalitilt.il&r 
(lin AUl'ltrÎG şi TI ngaria. . 

Intrunirea a "-otat ul'măt-o-.a.rCtle ,puncte cal'di
n:d{; ale J1011tlc.ei noulw 'partid: să 1*1 dea o ein
gur:i ('on:itlt'nti~ AUllltrid şi TI nganei; armata-· 
nwnn.rhieii să rămÎtnă unita.rii; să existe, pentru 
intreg imperiul, un parlament şi un guve:rn c0-

mun; ~1 :fi.c nHmiirnută comunitatf~a economidi 
Iri fin8Jl('iaT~ î-ntrc> ("'ele donă părţi ale mon.arhi,ei; 
dua!i:;t.('. "Seara"'. 

INFORMAŢII. 
A RAD. 2 Ianuarie D. 1912 

- ,.,Sezătoarea" din Timişoara. o.u mi se apro
PM zioo 'I"'cprczentatiune-i, cu atat e mai mMe tfl
i-ere.sul pMtru ,,~ez.ătoarc". In timpul din urmă. 
ş-i-au mai anunţa.t padi,ciparea mai multe (amili.;' 
din (}ra.t1i(<I, Garan.sebe.ş, Re..şiţa, Bogşa. Med~, , 
Săim-ar apoi mai mulţ·i tineri universitari din Bfi
dape.sl<L ~ OraoNl, Jude-când după interesul eri" 
rnrtre ce .'le manife.sieaw de pe acum, sala hotelului 
~,Principf'.le de, coroa.nă" promite a fi a;rhiplinii. 

Probele se ţin -regulat ş·i acum cu muz1'ca m;)i
iară. Oore.~pondentul nostru a partici.pat la proţ,,~ 
ultimii - dală anume pe.ntru core-.-Sponde.nţii Z'Î-'l

,.clor - şi a rămas încântat de preciziullNl. rit 
care se e.;r.ecufă f'iecu·re clÎn(rtre. Simţi un adevărnf 
deliciu ascultând cântă-riie şi. glumele pline (14-
sa.ftră ale ţămnilor noşlrt:, Intreaga "Şezătoarf~" 
a dlu.: Bre4.t.cNJ.-rlU e un adevărat cap de operă ~i 
nici nu ne îndo-im., că toată 'inteligenţa romO~-ă. 
din Banat 'I,.'(l lu.a, parte la "Şezătoarea," ditn Ti~ 
m t,,<!Oa-f'a .• 

in nm'llth"ul nosf.r-u de Crăc·iun l'om da ·Î,ntrll.f/u.l 
program tU pdrrfcrii. COre "/.'a f-i foarie bogat .~·i 
aU:..s. Cum suntem -intor-maţi. ,.şe.tătoarca·' va fi. 
.'proc('J,rdă dc un marc co-ncr:rt al dnei Luciu COSTna, 
care sunt(''m, s·i,qw·j, c-ă 8C 'L'a înt rN:C pc sine illsăş. 

In zilele (/,(:(',~·tc va s08-i şi dl H''f'di-ce,(tnu, c.a I'IJ 

(·oll.du.că probele Pe după se-rf)ălori se {lfteapl-ă ~; 
Rosi,rea arlii 1 onel (}T',j.~an di.n Viena. 

În Austria.· - Moartea unui brav preot român. 
AWimcu multă pă.rt're de rău mutarea 1.1. :.. 

Tot mai puternică devine- îndârjireaAlI8tria- c(~10 eterno . H- unuia. din cei m.ai diH>t.i-m;:~ 
ciJor în contra şovini}lUlului ungur(lse, care cre- PJ'(~()tj rO'1n<lni din comitatul Ara.dului. pţt
~ază ututea încu1'('lHuri ţii df'A'\Chide atâtea primej-
dii, interne şi chiu ext€rn€', pentru monarhia rintf'lp Ioan Codrean din ~icItlU, unul dia 
Habl'burgilor. pJ«iada brt.rhatil-or 'Însufleţiţi cari au ţinut 

Dllali~mld, această f01'mil de stat ibridă pen- vje n1d"'tra rom~1iIliS'rnului in c-omit,atul n(l
tm o tn·are împărăţie, ~u numerowse naţionalităţi stnl s'a stins ieri din yiaţrt în ,9pitaJul orr~
cO'oştif'ntc ·de Rin·e, nu mai mtrltum(lŞw pe nimeni, şf>n('S(1 din G iul~l, răpus de grele iSuferinţt·. 
ni<,i chiar pe Ung'uri măc.ar. AUf<triacii ar vrea Rănnsatul }a,,)[l 1n Idoliu un întiTh-9 ep,ro 0(' 
Iiă HC rc'Vinii larcHopectarca d{',plină :a pactului J'~ 
dllllli~t, care în pr:inci'j)iile sale fundamentale ga- rud{~, 1Jri·etini şi upreciatori .ai vieţii ~mlf', 
r.ant.ea.ză unitatea monarhiei, Politicianii maghiari plino do fapte frumoase. 
din toate partidele, au cliUltat în totdeauna - şi Famili-a- a publicat urrnăt<onll-anunţ fu· 
au il.hutit în p.ll.rt.c mar(> - să falşifioo duafulmufl, b ne ro: 
interpretîmdu.l in 8('(lHml tendintelor separatiste Cu. inima frîntă de duC!'"enl .adueom la cuno. 
şi preg:'itl'Ild .aBtf.pJ eul('13 C'i'itre o eventuală. uniune 
,persoIlală întro AU8tria şi Ungaria. filtinţă, că Douit.atu.l soţ, tată, .socru t}i bumi.c /Qaltt A 

OooN'-an. p.'lIroh gr.--.or. TOmâm in Şiclău a 't7reC'tIot 
Oamenii.politici din Aoot.ria, foarte toleranti la (',ele ~me în 19 DeooIllvre 6t. v. în al 70·1ea 

faţă de po1Îti('!Il agrefli .... 1l a Ungurilor, an inceput an al ei-ăţi] şi al 46-1ea an .a f<!)ri-eitei sale căsătorii. 
'il se d('~",m('ticj numai pe înc-etul şi Il vedea -că se- lmnorm:mt.a.rca va fi M(rrcuri, îm 21 Doomnţ.~ 
paratj~mlUil Ul1KurO&c constitllc cea mai seri08lSă st. V'. ora 10 a. iDl. 

amenintare peutru unitatoo şi f:!i.gma;nţa mQnar- Odih"fU>(l,'$că în pace! 
hil~i) îIlllltmtru şi in aLară. 

Şiclă.u, 10 Decmnv!re st_ v. 1911. VWd. Oristi-M 
A,hia as tifzi '. după o eXI">eriontă foarte dure- Cod v /1' . t; T ţ' "' . .J ~ roa:n na:;e. ~lorogr~nu, ~I'-'e; {ll'"€m la Vlru, 

roasă, de IP(~~t(' patruzeci de ani, :poHtiea 'Vieneză Jerea:n, Gabriola mrur. Dr. Bădean, Adri..am..a măr. 
'Pare 'Il fiacc€l .. ibilă convingcrei~ că trebuie să se Dr. hpraVlfli(\ N iooku CooTean, fii('~ ~ fii; Th·. 
opună o'r(~ZîHt('nţă E'nt'rgică fI(Iparat.ismu1Uii ungn- Atan:asiu Hrădpan, Dr. SeVeT Isp.ravnic, Elena 
rE'Bll, Tn !WCf't sens s'au i,,'it în Homea din urm~ CodlJ'(~.n :nii~c. Mor.a:ri'll, gineri şi nurori; Aurrelie. 
() serie de CU1'\~nt€ şi .mn.nif('~tatiuni importante, Tudo,'r, 11.1 iT'(~)a şi N('lt'va lorcan, Sabirn şi Salvaool' 
{'.ari agită tot mai mult lUlrnca politică şi întreaga Hră.dcan, Letiţ.ia şi SC<VeT Ispravnie, N ioo1a.u C\J. 
opinie pu,hJiC'ă <lin Austria_ ,drea.n, nepo-ţ,i. 

I 
. I 
~ ~ 

" Astfel, chiar zil~le a(,-C.'ltca, ~'a~ Aînt~t Ja I -Cunună eternă. Il, Ba d. fu, Gh('()"rghe P!op.u, 
V l-ena.:un. mare Jlmnal' de m~mbn EU l:r;altei aI'lS- jude.cătoT' ta Curtea de coSflţie şi sotia Silvia nă3c. r 

t-ocraţll f,'l nn ImI: hHzcl.c unm nou ~a:hd, care, va I Tărniişd~m a, irimi.'1 Reuniunii femeilor român.- .] I 

, 

~~e~i~i~;~t;~~ remtreglrea Jlwnilrl11el centrallste f ;:~8,f;::~ ;~P~~;~~~~:i ~,/~~cE:::aE~lf~.ct,nunt'; 
! 1 .. 

Cnn:'\nituirea a fo~t prozidatii de contele Moos- i lleuniul/rrl eulur(J şi pe a.ceusM, mle sinr.~rt'J mul~ 1 
dori ]>nuJly; lil,1 ooerat la ea personalităţi (Jin !(fJmiri nobil,tori. donatvri. 

1 , 
1 
I .. 
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.- Plecar-ea dhd 8rediceanq dia Sibiiu. D. 
Hr. Tiberiu B 1" e d i ce an u a tpl1ră9it Sibiiul a.a-

• 1.I'i zi, plecând ]a Lugo.i, unrlo ya răanânea. câteva 
zde inruinte de a merge in AmN"ica. Joi, săptă
mâna trecută, toţi funcţ.h:marii băncii "A.1h ina" , 
in fl"Ulllte C'U d. r. Cc srua, s'au ÎntrUJlit tn sala 

dt>1a rest.a.uraTItul Brote, unde - după toastele 
,p.:rl,rivite cu ocazia - şi--au luat rl'ltmas bun dela 
-ab!luJ secN'tal' al băncii. 

IntN'.g pllhli('111l romiinC3c din Silbiiu s'a des
părţit {'u edc mai ah'duoa~e &mtimoote de sirn
patie1Jl d. Brc:dieollnu, şi i..a ofl'rit UD inel d€ 
;platină cu brqlj.a.nt~, în IiCllrn de drag08te ~i de 
)O'ţjmă. 

CWlltorea:scă in p-uce şi :-:ă se ÎJ1toBl'că sunătl"HI, 

'~I vromea SIa. 

- O nouă înving-ere a ~omânilor din Obad. 
Ni.,;-.:,e ~rie: Vineri Ul ~9 Decemvrie n. a :BIvut loc 
III 00JI1U1Ul. O b .a d (eom. TimÎţl) restaurarea lm
ţimiei {·0.ll11lTIa.1e, cu care ()(,Alziwne şi înU'rnIla con
ducerei înţe.l('!j:~tc ti. IlJa.rni0ului şi iubitului nostru 
llJ"eot d. George }ulle,'-Km am învins din nou ~ 
duşmanii IH>1;'tri nemţi (schvabi) căci pe liî.ngă 
toate opintirile şi aIcl'gllrile lor şi <ieşi au. !pUl-! 

'tot, in In i!;l('~l1'e in fJlYO mI C'1l11dida tu] ui 101" ne ara ţ. 
- brH.'\'ii n'iştri romiLJli nu 8'~~U lik~at bătuţi, ei 
ţ,jniind I.a oluhil ,~i 11lptimd "(linieoşw în fl'1mt~ 
(~U hllrn.ie11!l n{}~~tI'U preot u('·a ;.;uCeru <le IIIn -a It,"" 
'~':1l rnare îmmt1eţirc e.a. jude eWHumlJ pe hraV'll1 
o{',(moon Gc()rg-e 1 a,Il () ~ (l 1. Alesul e om C-ON.'d· 

~i romim Lu.u ~i 'a .... mn tviLtă t"ppl"l.m(u că va 0011-

-.(hwe comlLn~l nocl.<itru pc cili Lune ~i că va apiira 
jl1i.(:'I't'S(,j(~ nOH.4tro r{fHuineşti. 

lJuptu a foot fOHl'to grea şi de u:'lti11iHtă eilci 
Jiind l'll period'l.u f'<'."lJl'irl<lt 11:1..1" j'ude l'omiin, nemţii 
in credinţa (după. o<bitlCiul vEX~hiu) cii acum e 
rimdll.l JOl", \S'a folooit de tAlute mijlOlaoole e.a Hă 
pllnA .Tud~' n-eH.'l.nţ, dar m;ultilrnitil cOlldw:~eroi preo-
1;n~lli nC::-itr'u Jl:11.l euztlt nemti·i cu planul lor şi a 
pirriiflit (:II:"<1l ('fmmIlJ:1lii cu maro luniirăci~we şi 'CU 

"',j'}il1~a7.ul în i'uflct. Aeoastll Ră le llerv(~ll.SCli de le{~ţî() 
(~a ~ă nu [ll'l'l.rpreHl'eă pe rOJ.nâni ~i să nu s-e ţi'flă 
Nlrpf'J1.ori noui1. Bra\' jO;'a ,ptllrU!t La -a;]agcre l'omi'l
naş.ii noştri.Filip Bojdea.n. Trifu Soj.<hHW (Choo) 

.t'l I~)Gif C6şlln, ('.ari u:u'luptllt mult pentru l'fi\'in
~wrea noastru, 

.1 hW\IlP7.I'H ,",t~ do;], gÎtlld b'UiH ro.mânilor e.a în
t0tdt\auna I'il ]·uptC' iu unire 'li să ţină la olaltă 
(>:i!"·i nUHl,li ~I",tfl'l ,'om fi ]'(';'>ofl'cctatj de duşrlllmii 
'1l<lf;1t1'i ţii ·put{'Ul f~j("I.\ lucru.ri fl'11i/llo u.'<e. 

J)llUlIl('Z("U I"ii timl la multi aui pe Jlre-otuI no· 
... tru U('or'g(\ 10lH~'U, eiki s'a dm"'(~lit de ('Oudu
"(:lrt{lI' ll.l;lJ"'llie, (~aro i.~ rll'll([l~) SJuHetul J)(.':1ltru oile 
...,.ale. 

Tl'uillt<<'ă hl'avii HJ1~giîwri romîmi .din Obad şi 
Vl't'dni0ul I.·r juri!' c.omun'ji;l George lano...<;ol. -
O b a d. in :31 DCl~. HU L Un reprezentant CI).. 

.munal. : : I t~ 

'- i' Alexe Arde'ean. O telegramă din Boiuş 
In€' a.nuiIlţil rli d. AI('xfl .I\, .. rdt.\]('Ml, m(.,,:mbru fruntaş 
~l~ soell't:l (ii !'(~m;nw din lk>~lIş. a l'(~lfHl'l.lf\at azi. 

brmorl!l:Înhu'C>ll 1'ui va an>a lOt! la 4 lamoo:1"ie n. 
T6mi1ewiutrL'ltHwi familii ~inccrilc nO<!il'tre 

l,oondo.l{',D te. 

..,,--,.0 nQuă parocltie in Timişoara". Primim 
nrmătoHrele: In n.l'uJ. 27 G din ă:.~ an al p.reţuitei 

,.Iv. foi ,aţi bin('v'OI.t a lua notiţă din "Tell1f\'wâri 
TI irJ.ap" suh tit luI ,,0 'l10uil lHlrfX'hle în Timi
~p~t.ra" In ('.fiN'· notiţn "ă rog' să bin('yoiţi a da loc 
1n'Odt~i m~l('l'eflexiuni Ţlt!'l.ltrU orit.~nt<Ul"{''a on'O
l"atu}ui publi(' cf.,titor <ti Trilyunci: 

.F...'lte adevurot di nu:minl'{~ii., in 11 (24) De· 
'tXmlvri .. a. c. fmb Ţ>T{'~idiul P. O. D. proioipop 
'f,n",:t·tu~'l:l Dr. Tl'aiall l'll.tieÎ A' a ţin.ut aici Rtltod 
V:n,(lhial ef.!traţ)rd~nar in ohiec-tul re.ţ,"llJării dota
\ilmii q)'l'('"I)ţoşti ~i în ehmtia infiinţ.i'irii pootu,ll.li 
,~~r doilea <le preot; dtar nu esie ooeyă.rat şi nici 

.,TRIBUVA" 

1 
un caz de câmd conduc C'1.I comuna- a("~asta biser I 
rÎCE':3b"Că. ("-8. paroh flă !IlU fi fost i'll stare a îndeplini 
şi !pl't>..'ft.a f1moţitmile immuoo mie şi G mulţumi tro
bU1nţ{']f1 ~lffl.eşti ,ale cr«lincioşilor moi şi să nu 
fi s8.'vfU"'Şit cultul divin în Rta. bi!'er:ică 1'('-.guhrt şi 
oonşti(\nţioo; tic nu trebuinţele şi inwreSt~le pa
robiei rf!('1mnu Înfimtal'('.a pootll11l.i Jd doilea de 
'preot, ci intcN:'>S€Il<l dt) <liltă na1JunL Au'Umiti oa· 
meni. în~ţjţi cu Jucra1,orii {lcLa diferitole fahrici 
din Timi..şoara, deh tren efe. înolinaţi mai toti 
spre H<lCi.a1i.~m, au dat pretext ca alltoritiiţ.ile noa
stre Rtrpcrioll.l'C bi:'\('.rie.eşti :,,0. se OC'UIpe cu af-aooroa 
a{~:!,'!tl!.. ~}8.I·e - după CO(fiC\'illgON'a me-.a -'- nu va 
ACryj inU>1"fl<'lelor bis(}l"icci. 

Aeca purle din ~redlncio~i, care înainte cu 8 
zilo a proti'D..'l iniiin ta ren ~tuJ uial doilea de 
pN'lO't, în şjnodul 'Parohia1 11 deejH sistarea unui 
~t de înyăţător 'Ii."'l-tfel, că comuna noastră bi.'ie
rÎ'<'Ca~">Că. ('.are are pe-."lt<l 2&0 de copii obligtaţi la 
cereet,uroa Ş<l(xw.ei de toate zilele i1l viitor va re
mfmp.a :numai C''ll1l iD.,"iiţJ1t.or şi cu o cl'llBă. 

M e h adi~, 31 Decemvl"ie 1911. Cu 00080- . 

biti1 "timd: Ivan 1) 1 a Y o Ş i u paroh gr. or. rom. 

- In balon peste ocean in America. BalmmI 
.. RuI'lLard" cu (~are pro{("!'{)1'U[ Dr. Gun.s din Mun· 
d1Cn Y.,..~\';1te pa treacă <:.>et.~un'l11 în America oste 
gat'11 ]){,ntru plpcare. 

J>1"l(lf('lSOM1J (Jarul "a pleca l~ 12 :Murtie de 'PC 
ill~tlJ.a TpnNifll, şi va s{)HÎ În .I\nwriea., la Ba
I'oat,(1'>l t:'all }'}ţJl'id11 la 17 },lartie. 

Prof{~",ol"ul Han", nt fi îITh:-~.oţit in ell!lăt.oria lui 
de îndi ~1 'ProfN~ri, un ofit.er din mnMnă şi UIJl 

inginer. 

-- Noui răscoale În Albania. Din C000 tant.i
nop'ol f'e 1l:n11Ilţă: Milli~t~rul de iILterne CO'IIllUlică 
ofiC:'18J că la Cl'aj.a" în ţin,uturile miniiţi1or, a iv.· 
hm'nit l'('To1uţia. 

('-<rmuni('.aţ.î,a t.dl{'.grafi~ii intre Craja şi Alosia 
Cfite ÎIlt.N'Mllj:l1ă. 

A utoritii( j'le di-n A,lhani'H au (',onfiSORd; o mul
ţime <k- homb€', 

fu 
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La ('.elclalte afirmiiri ale ,,Românului" nu pot 
f>ă răI'VpUIl<l, dooaJ'(\('.(l citările 8C00..~ din articolul 
meu apămt în nrul 270 al "Tribtmei" HUnt fa.Lte . 
Si[ binf,"VoiUBcă autol'ull d.in tufi~ să c.etească 00'

t.ffl.oJul lIDeu ind odată şi bine, apoi Aii scoată. ei
tă.rile ex.act, oodl: voeşf.o .. Fm wpoi o să-i răspund. 
(lacă vo.i afla de bine. - Soc o d (l r. Iuliu P '1-
gu b'a, înv. 

- Bustul lui D. A. Teodoru. Din Bucureşti 
ni-'5o scrie: Dumineci'i s'a făcut ou deosebită 8()

lemn.itate dOBv(,}ire.a bustu1ui regrebatuhri D. A. 
T~ru, f~ oooreNtr genoo.ra1 al miniserului d. 
~,ulte şi in"'ltrucţiune p:u.blică, ridicrut pe !DormâD

tu.l lui Ia cimiwnu Bd~u. 
La or<'l() 10 dim. s'a ofi{'.iat un 'ţ)arMtas la bi

serica Sfinţi Voivozi de către P. S. S. Arhiereul 
.Melett.o Constăţeanu, ],a care <an .asistat foarte 
mulţi proft.'Gon, illHtitutori ~ foşti elevi ai d('
fUlIlctului !J)r<~ft'~'!{)r. In. aaist.oo.ţă iIlIIn remarcat fi 
pe dnii Spi:ru C. Harat. fost ministru, ~i PetN': 
Giil'bovlcCeaIVl1, fCkit a.dministMWr.a1 Ca.'lei Bis(>

ricR<Î. 

DUipă serviCIul di .... in, întreagaasist.enţă 8' A 

dus la cimitirul Bonn unde 8'18. făcut deavă1irea 

bustu.lui. 

A vorbit dnii Petre Oârbovicea:nll ca .prez:i
dcnt. -al comit.etului pentJru ridioa.rea bU8tu1ui. 
profcsOI'lll Piltriieocanu, in.."titutonJ!l lan 1. Thoo-
dol'U. InstÎ tutQ"rul C. Tbeodoroscu. preşedintele 
Ill,,>ociaţjei Îmrtit,utorilor din ţarii, şjtfmărul Theo
doroscu Gh«k':lll in numele foşt,ilor ruevi ai d(o· 

fu~tului. 

- Prea frumoasa ,.Cosinzeană'· î~i va merita 
cu prÎ'&OS-inţă nUlIIlele Jlrin admil'abilul num-ăr d~ 
Crăciun ce scoate. Va >avea poe-zi de Crăciun cari 
de cari mai frumoa.r;(l, 60I"lae de Zaharie Bâ.rsaR. 
I. U. Sori.cu, Aurcl.ia Pop, apoi poozii de L Bor-

- Rezultatul anchetei în cazurile intocsicărei eia, Livia Rebreanu, V. Stoica .. Sob. Bornemi'Ja. 
din Berlin. A7wlwta fu'OutU in efi:rurile de intoc· Veraur i glumcţJe de Hwamb Călămar, - apo~ 
I'ioaţic dda azilul de noarpte d(l'ai~i, .8, stabilit că,. "Steaua" sehiţă de Crăciun de Al. Ciura, nuv6k: 
~!lZUrile ,ai} int()xi~nI'e so datoro."lC r:lchiullli v1l'Il· de r. Agârbice-anu, Mih. Gaşpar, I.iviu Rebrea1Ml. 
dut edol' din 1izil de trei nbg·wlton. cran.i<;ă medica.Iă <le Dr. Ifâr:m, "Rostul familiei" 

A<"d l'a-(·hill (':()nţi'fi-t.\!I. aJ<coru md-ilie. Rachiu! de D.r. Tomcscu, ,,&rffiO'ri că,tră o fată t.ânără" 

a fo,-c,t <.'Onfif',('>at, iar cele troi magazine închise., de Angel'ica, şti.imţă <le G. Tod·icd, - fiii î,noope 
.Ful'1li~M11 akoo],ului, drogh~tuil &haMIlllch din publicn:rea unui mi~ător .roonan de A. Fogazzaro, 
l'h'arlotk."IIJhtllrg a f{)~t ':1I"<,st.at p«n.tru delicl în tlr~lduoore; roman plin de dul-ci scene de iubire. 
conra lţ~{\"ei nlim~ntclor şi Ţ)Ontru frau.da 4l.hrnoo- .I)orito-rii 'll. ayoa de sărbători frurmosul numă:r~ 
tarii. să 'se adT€OOZe 1a nI~ibrări.a Naţi<maIă" in Oăştie 

CON:cUJ'il€ modieuJc iru,ă S(' arată &.~,Cipt'ice ou (Sză&vflJ"os) ~.re 'le tl'imite g'ratuit acel n'UIIlit' 

pt"ivil"C la puti'l1ţa otră-drcl din 08iu.za -alcoolului de probă. 
mcilili~. - Surparea unui tunel. Din Belgrad ee 8-

_ ,;cUn candiadat de pr~inte la R.euniunea !I1'unţă, c.ă tlllnelul dela Srorljig, oare este în b
oNllre,s:'a sUf1lS.t îrngropâ1l.d nouiUlprezece munc:i

învăţătorilor arădani.'· In nrul 271 al "Româ- tori. Cu toate că '}I"au luat gralmice măsuri de 
!Uu,lui" 11 RŢll1fut ~uh tit'lul d~) >lUB un Ilrtioo,[.a.ş, în Ralvarc, pâ.nă OC'1.lffi n'au fost găsite corpurile n('-
C'llj'(' f'Q Y('}It~tc ab,()Mţ.ilor, că eu aş.i erundida. şi noroci ţi 100'. 
I'C:lI)('«'"t.Î"ve lJţli aspir-a la POl"tll'} onorific de prev.i-
dent :.u !{t.'ilmiund noastre in'n1tăto-r-eşti. Afirma· - Febra iifoidă la Dej. Din Dej se comumicli, 
n'a ~.we!lt-lta n 11Utorulul mineinoo din tufiş e o cii îm or.ru;> şi împ.rejurime s'au oon~t.atat mai mwte:. 
~worn.i'tlu,ră r:tlltiîcios.'>Ifl:. J'\.a a.'}a oova nu m'am cu- ('.aLWrl de febră tifoidă. P'rimăria a luat di6pozi
get.at 'niei eîlud şi nlei de- prezent nu-mi vine ţii.Je neooswre, :pentru oon1hau-u-oo epidemiei . 
poft>a. 

'. ~ •• v' v - Ordin rău Înteles. Min:ist.enll de l'ăsooi 
Arm fORt m~a de părere. ŞI Rtlnt ŞI <astaz.l, ca d' Lon·J_· •. d 31 T'o __ _ 

1 t ' ,1 ~ ~ J ~. f R'· 1'Il 'lIlril. 'll liIl-eercat l.U ZIua El .J-,·t".)Cmv~ 
u lmrma ~~\!U ;.la ~ '3 (~aga In runte.a f.lUIl!lUnet. . 

noa.."tro invutător('şti -un băroat ,,sprijinitor" al ' 1St. n. o llTobă de CO'I100ntrare.a a-ezerviştilor. A -dat. 
,~hl,'\("i~1il<>r. lin bărbat, mă rog, căruia să nu-i (lrdi'Il, ca pe ziua amintită, aă fie (lhemaţi rezar
r~I<H'ă 'lni'nr.i:nni1e, Rli nu ştie <,.a.lonmia. Ou lUl cu· viştii, cruri însă în loc de prE'.,7.ffilt.are să trimită câf41. 
vânt: f'il f1e după tont!'! r[md'll~aJ!l lui '.Mdhi,<;;edec. o teleg-rll.mă am.mţân<i ora p:r,imirii. or.a plecărji 

Şi fiinfJdi un H~tfel de bărb.at nicăiri Irx~ pii- . o ,- .. ' " 1 .. ' tI' ţI' 1 t' . fl- d· . 1 1) • 1'·..J· ŞI l'a SQoi-;lrU 'ti, rt',I"lmon;. n ill ~ O~ -aces Ul m· 
munt nu !<c \Il. a, ('('ut nUJnal . a "I.(!'manu ,uIn. . . , 
partfHn-i v(li (tgita în dirf'l'tiil -B,,"ea~1:.a printre dll."\- dru cr.a dar anal mult un CX61'("lţm. 
<,("Lli, ma:i .a!('S IW11tru .,yU'lp{)i~l" dill. bufiş, nu; ~i I O~iIl'Ul ~at îmă a .f<X'lt atâ:- de confuz stili
crut1lli ru.:.'] o {)!îtemf'.a1il, ll1llTlal să-mI spuuă, eme I zat, ca mulţl nu 1-11.11 lnţeles ŞI :l.ştfol ~'an Pl'('~ 

e şi eum il ehiamă ~ l zen.tut la .regimont-€'_ lrurowea trororviştilQf a pro-

!a!:U~OI~V~' ~ăfYă~i~y~r~~ ti 
Prefacând şi as0rtând de nou magazinul de ciasornice şi giuvarica1e I 

al lui-a;- Husznik Jallos .... il COl tinui eu. =-== 
Mare deposit de cia50rnk~i giuvaere şi articole de argi1t verl
tabil şi de China. Mare atelier de replraturi. Ochelari se pregătesc 

~ -.---,---- după comandă medicală. ~ J ~Te!efon 842}. fost prăvăJia Husznik. (Telefon 842). 

• 

.- '1 
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[1us mare panică in l)opuJaţia, care vedea mbUICD.l
dmdul lor s'.g,u 'folosit de toate .mijloo.cele Cla ~ă. 
..tin pal-:tea mi'D.i.atemlui, ca sii muloamească 1u-

. 1uea :agitatii, caro ln'ţelegan.d gra,ala comisă de 
~tiliza.Tea {'01lfnz.ă şi-.a (['eveni.t • .Mini'l:lteruJ. a dea

cbis mai ancheta contra autorului a<'l()stei stilizăiri, 
(:are Il pIi.cirnuit atâta ieamă pa.cinicilOl' cetăţeni. 

- Teroriştii ruşi aprovizionaU CII arme din 
~ominia. ,,&:.ara" p'r~meşte din Ga;1aţi următoa
l-ele: 

In anuJ 1908 Il f(lst isgrmit din looalitato Ru
:<ul 8U!pU"I ture IDI'(}an N iocolraeJ. fost mecanic pe 
\'aporul rusesc "Ruf" cum şi pc alte '"~IpOa.rem:a
ritime din Odessa. 

Isgonirea a fO:'lt moti.ată do a.titudinea răt!· 
hoinică pc c.:ar(' nUll1lÎtul () a,,,'X'a <>Ti de cÎ~te ori ve
nea în localitate. 

Zilele acc~"U:>Ai Nic,nlaef fiind găsit din nou în 
IlfJiş111 n()stru,a fost udua 1& serviciUll d€ tligu-
1-anţ.ă, 'lmde fiind ~:pus unui Soeurt interogatoriu 
nu mică Il f08t sThI'pri'nd{'ro8, dind 1HJ percheziţia. 
liicută :-l'a gaşit !l.:o\upra lui *afloo rovolvere sls1.em 
"Brov.'ming" ş.i mai multe cartllţKl. 

Intrebat 'asu1pTu prov(>;nicnţd !Wl"IDeJor cîlt ~i 
:l!'\U'PNl d{'Sţin,aţiei ~{)r, N iooluef a da.t la. lUy6pU1t 

1 :1.spun:"l1-i cvusi ve. 

1,wut insii în mai dn 'B.1prDa'j)C ee~taro de că
tre O, Cwtei!cu, ~ i~llw{ a declar(n cele 00 UT
rueaza: 

Du p ii iz.gonirea lui di'11 Ro'1lltmia 8' a sfrubiI it 
in Od~l1 1J(I1do li fost 'Primit "a, membl'1l în co· 
~(}itctul tcroril'!t .1e u~ol'l), 'PC ai cărui membrii îi 
<'llllo;:;tml de cii.n.d fUB~ meca'nie 'PC Y,lllpoawle 
.nn Odessa. 

N le< :aefa fost ~!l'('!la care a dat krvarăş,ilor 
!-1ăi exoph08.ţji 'l."U'jJfa împr('j'llra.rilor în care s'ar 
rutea wpro"Viziona (,'11 aMfle din ~a:ra noastră intru
.[It dillII.~rtl cunOţ.tea por.iţia ge,"Ograficii a ţărei. 

In ('ele din unmii, <pentru 00 ac.-.ea.<ltă lll;prO'Vi
l.ionare .'lii 8(l fucă in mod m>iliÎ oficacc. Nicola(>f 
:1 i'o"t lu."iir{,lnllt dt) tm';lfR!;\ii săi Ră se frt.ahilea8<'ă 
in Reni C(WHeC dânl'ul a şi făcut hltmdu~~i soţ.ia şi 
['O'JYlI. 

Din Heni el VOl1('.& rur]MC~ori în oraşul nootro, 
in90ţit de alţi toyară~i. El rămfmM <aci, iar tova
răşii pleca-ula Hucureţlti de uooo se R'PTovi1:iOJlau 
'11 arme :pc cari apoi le 8,(1U('A~ai1.1 în G'>1\.1aţi unde le 
predau lui N icolac1. 

In mod fmudulo::l a('~-ta trecea în.cursul nop
toi eu oorC'l:!, la Ht,ni. iar de aci expedia armele 
;'omitetuJui terorist din Od('>SSa. 

Din localitate Nicolacf n cumpărat in două 
rim(luriarme dda atelierele alor Gruon şi 
T ruhlIl<ll. 

Prlma oură a <L"Ullipărat rcvolvere şi cartuşe 
in Val()RTC (le 500 loi, iar a dou-a oaj'ă eumpăra.'1c 
~le 7 revolvere pe caro, insă, nu a reuşit gă le 
transporw ,la dE'$tinaţie. 

Din dedal'atiile lu~ Nioolaef roo.<;e cu: tovarăşi 
de ai lui ee îndcletnlc~ cu ac.cl.oaşi <:Jpcraţii la 
H.usc}ukşi C01l..'1tnn ti'll'opol, şi că <,"a mai mare 
!>arte dintre di'\n.~ij, Ml1lt de n-a,ţ.ionalitat-e bulgară, 

Nioolae.{ îţli are chiar ~ părintele său la Con
.-;tant ~ll{)lJo1. Trebuie să rrounoaştem că faţă de 
intclig>enţa lui ~i{~olacf ta. fost nevoo de fGarte 
mare abilitate din paTtea şefului si~ru,M:nt(li, 
'i1îmli ce l'a h-otărut 1iă fu.că doclaraţiile de mai 
·~us. 

Detalii asupra membrilor din .comitetul Din 
Od~'"88a şi aSUJpra organizatiei lor, NieoJaef refuză: 
eu încăJpătiml'(,: "ă le doa. 

CercBtăl'il{~ oon tinuă, 

-- Un învăţător ars de viu. Terorif\1uul han
,Idor bulgare a pus de nou pe gânduri autorită· 
~ile tmc('Şti din Macedonia, Nu c zi în eare să nu 
fiogă.siţi ooTIleni lTwrţi in drumul mare, şi de pre· 

dilecţîe inwledwruli,p:reoti şi invăţ..qtori~ârbi. 
clici (J ştiut. că bau{lde ,bulgare au o seoţium.c 8P~ 
eială pentru oonornrea C8<':'J.usw a Q.('~tA)'Nl. PÎl'llÎi 
lioL'1lID au t'ă.:Gut vietianc :pc.<;oo ~-ase sute de vreoţi 
şi învăţători, af,jiTU de L'ei căzu,ţi in hllpt<'le dm.te 
>pe faţă cu aN~(\ bande de criminali. Mai nou 
diT(,<~toru1 Din'('Gviei d(·la ~'()ala sarlx~ă din 
Doiran, a p1(~~1.t in misirulle '}X';l{agogi~iI. 1prrn sa~ 
tele !ll('.p:i<'t;IC, h.' (}rmJl in.'1a a f()st 8urnrillil de a
~ti criminali eUTi după ce l'au ()â,(,ă.pit cu tG<poa· 
rdc, a'll aţiţaţ. l'1.,~J(l un foc puternic şi l'a'll pu.8 

dc.a."lU1H'I'.J.1. Ziua următoare gă.siru:lu-l serum, >Il fORt 
ingropat de ai sm eu mare }Xlmpii. Autorităţile 
S'I~U pus cu tDută stih'minta în urmărirea u.ciga~ 
~ilor, 

- Un atentator primejdios. In Europa se în
tâmplă mai raI' aWntat€ ~m dirrlamită Il căror ecou 
să pătrundă lH.,.tc illtr(\g <'Ontinentu1, în Amerieu 
Îffi'.ă, ,acestc artentuc sun h,cruri de tnate zi'lele 
şi nu ar.are ori IilllltoTitlitile au multii bătaie de 
cap C'1l d<.'t«~()Iporirea c01rrplotlurilor ţesu te eu multă 
ra..fineri(! de imnkei şil'eţi. }):mă 'wnde merge in
drăsneala a<'DSwra t<c p<)IllJte v{'.J~'la şi din şirele 
de. mai joe caTi n~ flpun că po-liţia din Mone.s..,>cn 
a arestat pe UJl HlC(!anic al <ciiilor fcl'llto, bWnuit 
fiind că ar fi părtaş la atcntat<,.le cu dinamită fă· 
cure de fraţ.ii Mac !\<liJJlara. F'ireşto până i-;;;'a 
u.at de urmă, u,tre('Ut ,~rorno îndehmgatii şi nUr 
mai gratie a,g:bllţi!or ~creţi a putut fi doma6cat, 
IJl g.'a'nta de Toi1aj care o folosca în drumurile 
ziJnÎ<-'e ('.(i Hwei; (,OlH.i<lI'ciind ']«.o111otivele tr(inll~ 
irlor, /'l'au ţ!'a~i:t -7'a'p't~~z{."('i şi şaS(~ de bombo şi un 
F'!\-eh<:-t. de fitiJllri. 

~- Un cerc al criminalHor. Un băi.at CfI. de 
vr'o ~ai:~proz(~'C alti a cenlt procurorului duLi! tri
b1l'nalwl din Cara:!L.;cbe~ fiii fie internat la nn in· 
stitut de (.'(1 N'C ţi'\JnC, nn(le să·} dodeaJ la o nouă 
viai·:i, di{?i în ('Bfeul de criminali al f-amilici *"<lJ~. 
ce Z!\t'e în mt1mcreeul pnşdirici, n'a primit ni{'i o 
iu{l:rumare 1wutru 'aş urma viata în oonJiţii ein
fltit. Cazul jndee'O.t în sine, e foarte inwr(>;;..<mt, 
dur ~i foart(! rar. mai a.l(\'! ~ll rima in f&llliliabil
i'at11lui rra llJl p:l<'at atnvic." :MH~\Ul Hău a. f0,~t fI

('11zat peutru omor. tatiil ~ăll a făcut şa~ ani Jl' 
llUţleărio,şi abia ('e a.eăJpas.e, din nou a f08t pus 
în },anţ;u~i, pc urmii II. muri't tll C1.1\l"und, oot în tmn
nită. }\\ate~iiu r'.lbp,~te JX·ntru o.mor premt>Jitat, 
ma.mik"fl acuzată j)fmtu IWOef1Ş {'rimă. 

Proeurorul a. făgă<hlrit tîmiirulni tot sprijinul 
{Xmtm a-l ajnta"ă intre ln noua vila,ţă. 

- A"iz. Am OllO!lre ta f<l('(l cun~ut, cii În 
Ul1'TnR unor îml)TojU'riiri ind(~pend(mte de mine şi 
mai cu "oamă - de 00 aş tăgă.dui Y - din motive 
fina.n<'lacro, m''llJU hotitrît să slStcz Jllpari tia ro"i
i5tei .,N afiu nea". 

Ori cât aş fi tost de Ţlesimist, n-u aş fi crezut, 
(')1 din ll('.eÎ 800 {le abonaţi, oari au primit regrulat 
toţi 6 U1unurii apăruţi până .a:CUIII1, nid 11 treia 
parte nu'şi vor ţiT,OO de datmie, ca să achito haga· 
wlul preţ de abonl3.mont pe 1/2 de an. 

RGg p.e toţi aooi st. ,abonaţi, cari 11.11 binevoit 
a 'plăti a.bonamentul, preoum şi pe st. colaooratori 
('~i m"Iiu onQrat cu preţiosul lor spriji'll moral, să 
bi!Iloyoia.C\că a primi mulţămi.rile mele sincere, Bu
daIX'!'.ta, 30 ]Joc. 1911. Cu stimă: Dr, Ludovic 
SSI1,/.O, oovoc>st, d il'ectorul il'evis1,ei uN aţiunea" • 

N ,B. SUlUt rugato şi cole1alte ziîllre şi 'roviste 
a rop;rorhw.o a:vi2lUl acesta. 

-- Logodnă. I~oara Tinca Yoeiu din Tranie 
~i dl AJm.:.a.ndMl ~ossa, aOOolvent de teologic din 
Tn1i:'tia, îşi ammţă logodna, 

F o}i(' i tiiile noa.s1rrc. 

- Ispăşirea profanării. In hi8erica din satul 
Poli, h't,ngă Homa, era o 8tatuii a Madoll'lloi, vo:~he 
şi împodobită cu n<'Starnato, d(>spre crnro 'Poporul 
zi«'El r,ii e făditoar~ de miuuni şi pclerinan ~hn 
mAri dcpărtii..'li la 00. Stat11lla fost ridicată de Papa 

P.i'Ul.'! TX in R'lj!, din ţrriJej11l juhileufui de 50(~~ 
de ami dda c!{iXiinlS biooril(,rii, In U~)ltş vrelOO i-tL 
<.."umpii:rat o fru:mo~lsă enmlilltl iIDpOdobi.tă ~ dia
mR"u!(') in ''I'aJollil-e de 2O,00U liere. Zilele tl'OO1.J.teo' 
un om, se i'iŢ)unoc eA e gm'1uan, .atras d.o străJ:ucirea. 
llo,,'tmnatelor, tI'a pllB "'u fUlro -coroana .. Se suise po 
welu şi trăg{'.!l bi;ui~ de el).n'UlIlă. Dar llJU i-a fost 
a bună, căci Cit o ped(}8!~-Iă de ~ cum ţinea Rta.
too in hr>aţe, 8\('.(mt-ltra s'a nlpt şi IIIU căzut amâ:n,dol. 
hl "Vurtej·uJ eÎi7,ăturii hoţul a ajuuB de d<"mbt .ş.i 
a fo~t sd:n,,\)it de grfjuit.a.u'Il maITmorei. Dimineaţa 
când a yonît p[lrodi~ienu] a dat posta el ţ.eapiMn, 

- Ignoranta recruţilor francezi. A<..'UJll, câ~ 
in1:ermj.l1[~bilul ,,aoord :fi1'H11l('O~g'{-'1l'man" e unul din, 
oolcmai in~ate oVt'lDim('l)Î{-, ale politilOOÎ moll.
dia.l(l, ea.rea 8'U1rnit d(·~bat(~ri fl1'1'tuno!l..'le în pa:r~ 
lamcntul f::rwn~'>OZ şîa putut fw:?e .po un mitnistru să 
plltn~ă cu hohot Î1Il plină şedi11ţă, t.itlul (le m.ai 8'll1>~ 
apărut zildi) &'<'Amea în J{olni.s.che Zeitung, EI in
tora~ant ~i Sfffi1iD ifioat,Î-... " Este ''(Jl'OU de nn artÎ,)t:>J 
în ('JlIro ('{}rc"'POIldeIltu.1 din Paris ':a1 Rru-,etei gm-
maiIl(\, caută să pue în evid('1lţă inci odl1,tă mai mul. 
infcrim'itate.a. aTma:rei J;T'3.11<X".re. ~i întJ.r'll.<fevăr .. 
dacă trebl1ie Hit ffi'(~em tot ce Spllll() o(m~ponOOntul 
german, lucrru:l ('~tc fireşte ~U'rpTi'nză:tor. 

Un ofiţer air fi SUtpl1J! I){l 50 de rccruţi dintrtt· 
oe.i cu ştiinţă di) ~n!rtc la un examen SU!lll8lr cu
pTilllZanG 15 :îmtrebă:ri privi'toa1'e mai mult la isto
rie, di'11 c-,rri r«p<rod'llWID câteva ÎJnllTclmli (,'11 ri~' 
pu.n~lrr.i.Le ci'ipiit.ate: 

- "Cine ~te J(',3.lnne d'arc 1...7
' - Opt dintre 

cei ml1robnţi habar tn'avc.au de~re ca. Alţi cinci,. 
d!\dll'~'ă răispu11."U1rile următoare: "JOaJliI1C d'Arc .. 
dat. Frll.:nţa pe mlÎma Englcjilor", ~ "Ea est.e .. 
futiti).", - "EstB o Fl'am\(\Ză". - "Ea a foet arrS2 
de Vi(l". - "Ea Il scwpat Fr.amţa de Gali". Ceilalţi' 
o cu.no.'$tcau mai bime. 

- "Cini) a fost Na,po1etn 11" - Un.i."TlTW,ece. 
i'llşi dintre catri tN'i învăţaseră 5 ani la şciaJă, unui( 
f.J, iUtI' altul 7, nu ~tiau nimic dt~pro atirta.. Unul 
(7 ~tni de ~~lă) răspl1lDlSe: "Nu ştiu de 00 naţie 
ma"; iar vJtul: ~, Era împăr.a.tul R1.1siei". 

- •. Ce este rA . ..,boiul oda 1"H70" ~ - 39 do inşi 
ştiuiru d{".:.pre ('O (~stc vorba, 9 (dintrre ea:ri 3 aVH:lY: 

5 :mi de ş('oală) ~. R,rătară d(l o ig'nomnţa. dB8ăvir
şiul, 2 riINpll.Ili'eră; "A f()8t un răsboi ÎU1l:re Frl3.11ţ~ 
şi ~\nglia", etc. 

Tit.u~i, J1.(mă prur'că TIn 11e vi'lle să credom ve' 
r(lCt1lţii fran{'('7,i aşa de ignoram ţi, ci mal de grabtil, 
ne vine să (~redoll1 că if:ruLverBivul gazetar germa,n 
a căuta.t sli-i .facă prea negri în tchii OI1)iniei m'D
diale, eiimd ei swnnanii 'llU "UJit d(':Cât .. , hleus, 

x Dacă 't'oieşti să bel ceai ieftin. poti să incerci, aiei 
litru de rum englezesc şi o cutie de !leai costă numai 2' 
C<Jt. Un litru de esentă pentru diferite licheururi 50 fi,~ 
un litru esenţă de rachiu 20 fil. şi un litnl esenţă veab'«. 
IUfi 40 fU. 

Pteserv~tive pentru bărbati şi dame bucata .4() fiL 
fegiiiuri pentru vătămătură. pentru burtă precllm fii 
~ Ite a.rticole ee ~e ţin ele branşe se află la drogueria 
"Jup:er" a;lui Fekete MiMly, Marosva.sarhelr. Fi.ta. 
S:H;chenyi. COllumdele peste 10 tor se trimit tranc.. 

lIilelr. culturali şi sociali. 
~ Petreceri, ooneerte. ...... 

Teatru i:n Arad. Âwc1t3lţillnea aradană secţia 
T·lug'Jll'iJ.or din ~ubllrbjnl Pârnea'\'a, aranjezÎiL 

DnmlnN:ă in zilla primâ deCrăcill'n, in aalele 
Oa:<ci X aţicl/u,a:]e ·0 reprezentaţie teatrală impre .... 

nată cu joc. Venitul e destinat :penrtu ajutoraroa 
ş('o!arilor Rurnci. 

Tn<'<'IHltul la OT(,}{' 7 şi jmn. ~·al'a., Jnnii! r,i 
,""pe(~i'al(, mI ~~ fac. 

I ::î(CRi STALY~ I Gazmos6gyar. Kolozsvar. Palyaudvar. 

I 

I I 
Văpsire de haine. (matare Chemica·111 I 

Spălare cu aburi. Il i I 
. 1 la suma da peste 10 Cor .. pachetul se retrimita francat. 1 ti' j , 

/ 
1-
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8 IBltuarie a. 
Team, ta Orniţa. ,.:Rcwniunoa. .de cetire şi 

oântlri" din Ora:npa-romQni[ înTită la wpre
zint.a.ţia t6liitMll.. tlrma~ de dant\. 00 V11 a-raa 100 , , 
la 8 Ienuarie n. in hotelul looif N€did. Se \'4 

juca ~,Drumul de fiorII ~ V. Alex.andri. Incepu
fu) ~. orcl~ 8 sea.ra. 

8 Ia.auarie n. 
T ~tTu ta Bozo:,.ichu Corul bie.erieeso din 

Bo,;ov.i<:iu invită la reprezentatie. teatrală, ur
ttNlti 00 00118, ee \'\Il aNea loc ].a 8 !amuta.Tie n. Se 
" ... ju ~ ~,ExooutoruJH d~ A. Ţi'D.ţariu. !ucClP'lltuI 
la orele 8 ~.a. 

>1< 

r I • 8 Ianuarie n. 

TulnJ In Liponr La 8 Ianuarie u. ee va juca 
in hotelul "Arhiducele Iosif" farsa uN epotul răs.
fă.ţat", Du,pă !producţie dans. Ineeputul la orele 8 

8 Ianuarie Do 

teatru in Nerăur Corul biserieetiC din Nerău 
invită la. reprerentaţi.a teatrală nrmat! de dam 
~ /;le Via da. in .,Casa Naţională" din Ncrw. la 8 
Ianuarie n. In't'-eputU'l la Qrele 8 seaMl. 

II 

~ Ianuarie II. 

Teairu ia Timişoara: In localitliţile Reuniunii 
tK>daJi,lor ~mâ'.lli (oRtr: Tigru]ui) ~a ay~ .100 o re
prerin;tatJe te.aţr.ală"urma~ de joc la 7 (20) la· 
nuarie. Se V'a juca ,,\1..ăIduţuJ mamei". Inceputul 
llJ GN~ 8 .seara. 

8 Ianuarie o. 
Teatru in Cher:echiu: Tincrimea român/( din 

f',bereehhdnvitli la reprerentaţi.a teatrală urmată 
de jooee, va avea· ]<)(l la 8 16IMlI8.ri<e n. &:, va juca 
.,Sr.pltQrul de. bani'·,PMs.i!l: tea.tna.lă de A. Pop. In- .. 
~tuiL1a ~~ fi ~r~, 

>II 

~ 8 Ianuarie n.. . 

Teatru in Orăştie: Secţia inuootrrală a Roo
DilJ;Il:Îi "economice din Od.ştie Îm'7Îtă la repre!in
t.1I.ţ.Îla ţeatra.Iă unmatăi d(l dana, ce va avea. 100 la 
8 l:an",arie ,n. iu 19&1. Ulal'e a h()teluilui "Centra~". 
Se ''IIljtl'('.a. ,.Bărbierul din &villa", Inoopubul l'a 
orole 8 seara, 

... 
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r..eo.. Tolstoi. . 188 
v 

, , I.ASBOIU ŞI r ACE .. 
ROMAN. 

Trad. de A C. Corbul. 
(Urmare>, 

- A~tă., Dl()JI~ka. vorbi All'lo8ttki. Ii nu'mi ÎIIpw 

mledlea.euri de ~(joroa.. Alteţa. 8a prinţ~ Andrei NiOOoo 
luvlej mi .... porlln~l,.8i J.rirplţ; ~.l~ de aci oi d 
IlU las pe nimeni. a6&t., .. t:A.n~ ,l'Qye.Ri dU{lmanal. A~ 
& 1)Oruneit ;a.rul: Cine, ~ăm&n.e..V& .fi nu.miţ flrădlt~.r.a.l 
patriei. M'd lnţ~P. 
~ Am inteles. d,IIPIIJl,S, D-rQD!U{lb fb" a. ridi~ oa·pul. 
. BA&J)unSQJ a.oe.t4..\n~'l ,mu.ltAmi pa AlpWei. 
- Ei. Dronuek!!.. aJ .'0 pătetu C,;J mine! 
"":* Apoi. d-ta.. 8tlti.lltl.~,~ă8'PtlD",e1l tristeti Dro

ZlUsU. 

- -:- MII.I. Dronueka.,flcu AlPiJ,tici BcotâJtdu'~i mtn& Jiu 
~t.o.n ei arltAnd eu !IOlemnitate podooJa de Iftlb piei(l&
rNs ,6t&to!l~luj: )i U . pu~ în 8ufl~tul JăQ .văd- eu, • ci 
v~ 00. 6ţ. pe.k~ ,i 16.. tr.ei,metci. sub. tine.. 

D~~II,I. ,-.e"tulbură" ti aruae40 lui ~ic.i () pri-
vire,. dt.c, ~ .din,DOU .ţ)&J)uL 'il 

..:. La.ei PllHItiile utoo,."i. apune, 4ăra.nUor si pr9giL-
~!tS'Cl pentru m4.ne, dillli.n%tă .carele Mntru bagaj'lle 
prw~a~, Si.si IlU ~ _ai duei.pe 1& adWlit.i. 6UZÎţ..a.i? 

Dl'onuijka. cl.ZII- 1%1 genun.chi. 
- Te zog, !.Iooa.t&oomi dia slujb&mea.. te . rog_ 
- l'iu'l'(lrbi·.pr:oBtiH fă.aJ.··Alpatiei-cu 8evGrîtate. ,-

V ld· la trei Ql.e-tri.~"b fine" l8petiel,. ,itiilld, că Îtlcuainţa. 
lui de 8o, lnlFiii., a.1h~,.eun()ftiuta. ·PO.·~e CI a.vea 
&supra ~em~ d.nd kebui& lIeminat Qvbu~ li faptul 

14 laDuarie ti. 

Teatrq in Oej: Comitetul filial al societăţii 
te3.t~{l invitA la rop:rezintaţia teatl"ală ul"IlliIltă 
~ j4)C, e-t1 ya avea loc la 1 (14) Ianuarie in sala 
hot(lIului "Hungaria", Se ,'ll juea "Casă vechie" 
1oc. de AdQUllla. Tă...uăoonu şi "Inainte de pauzi'(" 
de Troearu. D. Dr. I. Boca va declama anecdote 
do Sporanţă. - ln<"f1Putul l-a orele 8 soo.ra. .. 

8 1&Um~rl. d. 

Teatru in Sân-Nicola1U Corul bieeri~ din 
Sân-Nioolaul~mic invită 1.a rcprezintllţia teatrală 
urmată! de dn.rus 1'0 ooplHărj.a lui 1 Bodrogeanu. 
Se ''a ju~.'..a "A~, <Il fost să fie". InoeputuJ la orele 
7 seara. 

=====================-====-- -= 

ECO H O MI E./~.· 
Cauzele lipsei de banL 

Asll'pl'a Cl!IUWlw, cari au pr()IVoc.at şi menţin 
.abn()rID.'l"kt lip<lli de ,bani, {'(l dăinuieşte deja de 
atâta vreme atât in pioţedle din Htrăinătate, cât 
şi în lJ)iatJl inernă secreaml general al Băncii 
All.'ltro-ung,'aI'c PTun,ger B'Ia pronu;nţillt în cadrul 
unui intan-iew. 1!C a acordat ooreepon<iootuJui 
marelui ziar "Pester Loyd" cum uI"l1lOază~ 

Cu cât ne 'apropimn mai mult de finele .anului 
cu atât mai multă <atenţie se dă .sumarelol' băn
cilor de em.L'Jiune. Âc('.asta se întâmplă în măsură! 
potenţati în anuJ acesta, 'I.'âlld de fwpt se poate 
vorbi de o inoordrure, l'OSp, rootricţiune interna
ţiO'ILllIă 6 piQţclol' de hami. A,mpra cauzelor aces
tei îm~ări Teap. Tt'3llricţiuni s'a I80ris atât de mult 
de cÎiţi ('.heJllaţi şi nechemati. încât eel oe este în 
curent cu. funcţnmile drOllLaţjei' halnilor, pontru 
a nu J'(~pct.a, ce s'a mal ~u.'l, trebui~ aiI prefere 
a 00 ocupa ,ou fenollJ(~ne, cari în ID8Jr6 oparte des. 
copăr Muzele hrl'::\ei de baali. Cei iniţiaţi ştiu de 
mult că la noi \"ia(1a economică se La.sează in mă· 
::Jură 'Prea mare W credit. Nici câoo Bam08 Au
stro-Unp;aril n'a RYUt >() cireulaţi{l atât de mare la 
esoont ca în anul expirat. Se urcit 1a preete 71/ S 

mili-oa,ne coroane yuJo.area C8lIIlbiilor escomptate 
do ban('.l'!. In timpuri dind este mare OOl'Urea de 
hani O<'biul w~r,~t al 1'I!X"'.ÎlIilffituJui vede mai a.de-
SNJri oamoii (materiaJ de e.soont) care 1& ii mal 
bino daeă a.r rămu110Q Q6C'Un66' 'PC fum,dul portfo
liilor. SeCN'.i<azi'i, cu un rol dronn de o Muză mai 
bu~ă or~nimne de credit, cari deşi ţinute depart.e 
de ghi~uri}e băn-eii de emi'8iune. totuşi, trebue 
.coooiderat& ca elemente de desoroine în viat.a 
llloost:ră·ecanO'llliea'.. Lai.cului îi ră.nulne necun803cut, -
eA reuşise timp de donă.~f de a.n1 să'I mult·lmeuell 
pe bitr1I).u} print. ti făc.fI&e·i) reputatie de vrijiwr. De 
lM'OOfI, toti ti credeau când S6 lăuda ei v~ea Ja. trei 
metri sub pă.mâ.nt. 

- Ce pot (a.oe en cu oa.menii ~ia.P tnuebi st4!'O-
stcle; kJ, Bunt mintile pe dos. 

- Se tin de Mut? 
- AlI şi· tnceput a14cma, butoi. 
- Atunci eu mNg să tfletiinte:r; autorit!i.tea., iar tu 

al le spui si pregătc!L8c-lca.rele. 

A.lpa.ti~j nu stirui mai mult. El ştia ci lllijlOOll.l ~el 
mlLi aigUl, de IL fi ascultat, era de a.se 1 .. 0iI ~ aici 
nn ~e gAooeţjte lIliNLr la putinţa" u.noi . ne61lflUQsn. Cu 
t.()ste a.ooste& era. a.prMpe sigur el in nemile ~ea. 
tulburi. mi)>>cii Iti· ,vor refuza. 001'e16. 

800.l'4 ava loe o adunare In râ-rciumă. unde se ho. 
tiri ca tirMii să'ei ducă .eaij in pidure., dar tii nu-i 
dea atip!nHor. . 

XXIll. 

Dapă cel inmormâ.ntă pe tatU ~i, printMa Muia 
se iochiae In odaia. ei,uooe uu lăsă să intre nimeni. 

C.amerista se &Df.opiA de.,ueA. ei-i spusa ci Alpatici 
af$t-ept.a. porUJ1r-a. in. vederea. plecArii. Printesa se ridiei 
de ~ divan eistrÎgă fără a. deschide uea.. {li nu dorea. 
să. IlI~~ci sl fie lăsată in pa.ce. 

Feret>trele odiij ·Pl'intesei se dao.cilide.a.u. Spre .a.pUi. 

Ea era întinsă I1e divan, cu fata. la părete şi tot rbuooa 
httre degeUl naswrele unei- pernite de piele.' 

Soarele tr~a dela răsărit la &Pus, luminiLnd cu ra.
zele lui oblice odaia ei pernito. de piele pe care opri. 
vea p~illţ.e8'" M.a.ria.. Gâ.ndurile fi ~ sehimbuil.' brusc. 
Ea se ridică in mod ineonetiellt. i~i netezi părul şi se 
apropie de fereastrl., resp.irtnd flim de \"0(\ vtntul proas
păt al aooleiaeri de vad. ..Da. ~WD pot admir. 

Pag. O. 

cI foarte adeseori oapÎtAluriJe diferitelor fondări 
nouă, Il finli'D.ţă.rilor şi urcătrilor de capital ,'a a
cuirat exdUf!iv 'P6 calea creditului. Ba de multe 
ori ~ poate chiar con€tata exact cum pentru ast
fel de B(>Opmr1 oa:me-nil contractea-ză oole IDfti va~ 
l'iate obligtt.mente cam bi'aJe, -pentru a I1junge la 
scopul final, la mijloac~le băncii de emisiune. 
Creditele de DJatura aooa~ta sunt de durat! lungă 
4;\i nu sunt a:c<Tmooate pentru aco:p<lrirea. bancno·· 
telor. 

O cauză mult discutată a: li<p:sei de bani in 
Europa ID<'ridimLală este cunoscuta retragere Il 
bU'nilor străini, într'un timp, cÎlnd altădată străi: 
nătatea căuta bu{mros pla'S-n:re rentJabil!1 la nOI 
in ţarră pentru ipriS08Urile Bale. Tulburările 'P.oli
tioo au plUI trt.avilă afluenţei naturale a ,ban~l,)r 
dim străinătate şi au influinţat nefavorabil pIaţa 
de b.a'lli indigenă. AHe bănci de omî""iuM au fO'Bt 
înştiinţate de bună vreme, din 'P9rtea factorilor 
co.mrpetonţ.i, a6UPM urmărilor posibile ale incor
dării 'Pe teren politic. Banca AlliStro-Ungară a 
putut "cdNi numai din. simp!oame, c,ă mowroI 
retl"la,geroi mtf>ţite .a ca']1ltah~nl()r s,trăIlle e~t.e 11-
dâ:nea indill:!p<>ziţie politică dm sbrÎhnătate f1 .ta
bilitatea finantel()1' indigeMa putut fi menţinuU 
numai g-raţie re.renalor puternice ale băncii noa· 
~tre de ~mi6illne. - ,.Rev. Ee,'· 

Redactor l'EllpoD8abil: Iuliu Giurria. 
Trihuna" in~titTlt tinn~l'afie. NJchln ,i ceOI. ., . 

~----------------------..... 
Dr~ ROTH KĂLMAN, 

MEDIC. 

TEMESVAR- ERZSEBETVAROS. 
Sirada Batihy4.ny 2. (Coltul str. HunyadJ') 

Cosultaţlunt: .. III. 8-10. d. L 2-4 ore. 

ConsuUatiuni separat pentru tuberculoşi. 
__ Ali:oiro cu Tuberculin. ~ 

-;;-, Dentlet In Cluj. .. .. I ______ --__ ---:~_I· 
NAGVJE·NO 

:1 Ipedan.t pentru dinti art'ftclaU firi pod 1. a 
CLUJ-KOLOZsvAR. 

(La capAtul .trllii J6kal, {n ea.. proprie.) 
Pune dilltf ,1 cu plAtfre fu rate pellnlli Iflranti de 10 IlIl, 

~I - ,-Dentlet In Cluj. 

_S& ______ 2S!.~ __ ~~ _____ . __ z. ~ •• __ • 

seua. nimi!.Di nu mi mai poat. oprI''' Ea oil'l11 pe ua 
&()I"llD ti Sşi a.lipi ~pul de pervazul fere.trfll. 

O 'Vo/',eduloo ~. dujo81 o ehem~ dInspre rrridb!A., şi 

numai decAt cineva ~ Bărută pe pir. 
P:dnt.esa. se intoarse repede, ei o vhu pe d-ŞOU8 

BOl1rienn~ tn r~hie neagra ~i tnsQtit4 de jlluito!l.re. 
Printesa Ma.ri. işi aminti numat de.c1t de vechile ei 
du~mănii lati de domniş(llIu ei de compa.nie. dar lşi 

mll.i aminti ci!. in ultimul timn atitudinea prlntlllui &4 

e('hirohase, ş.i rât de a8P111 se purtase f.'l.tă de frlntu-
. waka. .. Oare am dre-ptul eo, C':atO am dorit tu lUIcuns 
moartea lui, si fiu sup!l.ra.t pe cinova?" Ea. bl tnfă
tiei numai derllt !!ituati.a. d-ŞMl'ei Bourienu8, 8ing·uă 
Intr'o tară .9t:rAinl; ea s.e mai gândi el tn tTeme& dlll 
urmă o tinu8e la distantl. ~!JA:Iee& o euprmaemila 
şj Intinsa mttna. tinem fete . 

D-şoara Bourip.nne pl!nse. !nt'epu .. eărut4 ml!!a. 
prinţesei ei ti vorbi de pArtea. pe care o lua. Ia durere .. 
ei. O mai asigură el unic.a ei comolare era dndul ci 
printeBa ti ?Il, permite si tmpllrtăşească dorerea. ei. 
Ea o asigura d. too.,te netntelegerile trebuie să dispara, 
tn fata. a.ci'lstei mari dureri, Col printesa avea. sufle.tul 
cel mai Cllra.t din lume. şi că de sus, din ce-riuri, el ve
doo.. iubirea şi re-cunoştint·a, ei. 

- Sit,uatrunea d-tale, scumpa prnlt66o. zise d-şoua. 
Bouriaune e dureros de tristă. Inteleg eu ci nid nn 

. nei să te g!ndeeti la. d-ta, dar datoria mea. e el l'erhe!, 
Alpatici a venit să te vadl[? Ti-a vorbit el oare de 
plecare jl 

Prinw.a Maria nu răspunse. E9. nu pricepea. iie ce 
tr~.bllia sA. plece, ea nu ştia tncotro. "Cum m'at putea 
gtlndi eu &.eum la plecare? Totul ar trebui iiI.'mi fie tn· 
diferant". 

(Ya lIrll&.) 
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Fraţi înstrăinaţi f 
Slujba,i umiliţi ai cerului Indurat ,i fndHusatl 

ai pAm'mului farl de iertare, Rominii noştri tru· 
diti. ori-unde ar pribegi cu vitregia vremuriloT~ 
sitlgu a mAngliiere In timpuri de rt'Strişt~ balza
mul tnviorAtor de suflete nemângăiate le au adi
pOltite In credin~a firi de prihana In D-zeu, 

Acest scut Dumnezeesc a pastrat intact vea
curi de,arândul, su 11etul romAnesc, tntlrind un 
obstacol de rezistentI, tu1uror pornirilor patimaşe, 
Jngerentelor ,ubrede, venite din imperii cu pl-

~ cate multe, conzervân<.lu·j adevărata lui culoare; 
iar Dumnezeul lumilor J·a ocrotit ,i tn pământ 
străin, 

Cind greul vieţii, cu nevoi multe, nesatisfăcute 
tI determinl pe bietul nost Român săracul, sI'n· 
calece drumuri necunoscute, drumul pasenlor~ 
pribegind prin ţări strline talătoria sa tn lumea 
noult, o incepe cu invocarea Dumnezeesculul 
ajutor. 

Cind plmântul scump al ţlrii lui, nu-I mai 
zllre~te, doi ochi scăJdati tn lacrimi cuprind s10· 
vele mângăitoare ale unei cArti de rUIZ~ciuni şi 
sufletul SăU despovlrat par 'că, se Inal\l in sftre 
iArA de durere, impAcat cu toate. 

lumea nouă, cu zerile, i albastre ti tnsenineazl 
fata pentruca să, i incretiasci fruntea şi sflrşind 
cAlatoria, un glas de mulţumită se Înalţă smerit 
spre scaunul Atotputernicului părinte, c!rmuito· 
rut lumilor, stăplnul apelor şi al valurilor furtu
noase. 

In marea palatelor cu turnuri tnalte, muncito
rul sârguincios, deapănă aceeaş viaţă tngu~tă, In 
atmosfera tmbâcsilă a fabricelor mistuitoare ,i, 
cum sudorile infierbântate de temperatura colo
sall, cure şiroaie pe faţa lui brbdată de răutatea 
nlcazului ce nu compătlnt!şte şi se aduni In 
stropi, pe cari apoi, ca o suvenire amarl ti aduni 
In năframa-j cemutl, aşa şi rodul muncii lui tru
dIte, ca răsplata unei Zile, Într'un şir de zile 
multe.. avutul într'un loc agonisit, ti trimite celor 
de a('asi, unde lipsurile sunt şi mai sporadice, 
iar nicazurile se ţin lanţ, 

Când sermanul muncitor se afli In situatia 
fericită, de a putta trimite bani acasl, cuge1ul 
d.u se'ndreap11 satisflcut sore O·zeu i şi P' ecum 
cfOl lipsit se bucuri de a)U10r strlin, câutând 
chip sl·; rlsplăreascl, aşa ocrotirea Celui Prea 
Inalt Isi afli rbplata in sufletui chinuit al ser
manului muncitor, care\e iarlş la timpul său, din 
neputincioasele lui puteri premenite, dureall mo
nument sfânt chemarii omeneşti Indeplinite pe 
acest pământ. 

Dovadi Ivem crUCf'a de marmor~, albă. ca ne
vinovatia sufletului lmpăcat cu sine, ce lmpodo
beşte frontul altarului nostru de propăşire in bine 
,i adevlr semnul abnegaţiunei, a dragostei ne
ftţArite şi a tăriei tn credinţa creştină, 

frati, plecaţi din satul nostru. după un an de 
mund grea in fabrictle Englezului. s'au unit 
Intru realizarea unui scop sublim; şi minile lor 
fnlsorite de foc Ş' sudoare strecoară in urna tn
deplinidi unui bine, centsi şi dolari~ mult, puţin, 
cit a dat Dumne.zeu 

Crucel drept mlritoare, din centrul comunei 
noastre şi care la sărbătoarea pIstOl ului Nicolae 
s'a sfintit prin P. O. Domn Mihai Păcatian pro· 
topop al Bânat Comlo$ului, e Tidicatl din avutul 
acestor brate muncitoare 

Bun sacrificiu dela nişte muncitori 826 co
TO& e, inain tt' a clror a pu tin ul e o bogăţie; dar 
mu tu!. din putinul lOT, l'au adus drept prinos 
de multumita., Cerescu1ui Părinte. 

Săvlrşind acea~tl faptă creştineasd, sufleiul 
for strlln rAsunetului in lumea mare, nu doreşte 
glas dîn lumea ce te laudl, ci se impa~ cu con· 
ştiinta liniştită !şi a11ta-j tot. 

Muhumita şi recuno.,tinţa ce o aducem fratilor 
noştri pe această cal~ dorim sl le procure o 
mâng~iere nouă. 

Pe aceşti oameni de bine lucrlUori ai fabricelor 
din Chirago.Jel - America de nord ti amintim 
,i cu numele: 

j Cor. tiL 
p, laica naş M, Zaica naşi • 140'
T, Ciol' ca. . • • • . . • 50·
O It. Ciulac. . • • •• 38- -
O, lmed . • • • • • • • 33'-
N Tihoiu. • • • 30'-
C Ţihoiu. • • • 25-
p, Ţihoiu • 25'-
L A. Ciolac • • • 28'-

.,T!.IBUKA." 

P. Z. Ciotac • • • •• 25'
l. Ohina • • • • . • 28'-
O. Apo~tol • _ • • 28'-
A, Buga' iu • • • 28 -
O, Bogdanescu • 28'-
N, Moga • • • • 28'-
D. Petromorlanţ. • • 28 -
I Apostol. 13'-
N. Lucad • • _ . • 23'-
p, Oirina • 13'-
O laica • . • 23'-
O Apostol 18'-
M Haţegan _ 18'-
II. Bugariu _ • • _ • • • 10'
O, Craiovean, 13-
O, Upldat • _ • • . • • 13'-
V. llin • • • '.' 10'-
S, Bogdlnescu . 10 -
I Ureche _ . • • •• 10'-
O, Drlgnescu '.' •. 10'-
M. Ciolac. • • • • • 13'
D. Didna • • • • •• 13'-
1. l. Ciolac _ • • . 13·-
p, Iancu • • t. 8'-
1. O Coilac . • • • _ 5'-
V. Apostol •• 5'-
S. L Ciolac • •• 5--
I Tihoiu . • 5'-
1. pacurariu • • • 5'-
O Păcurariu. • • • • 8'-
O, Ciolac . _ S'-
S f, Ciolac • • • •• S'-
1. Cumpăna,. • • • • •• S'-
l. Ardelean • • •• 8-
1. Vllcănianţ • _... 5--
1. Ciolac • • • • • • 3·-
1. Ciolac • • • • •• 3'-

Colectori: 1_ A, Ciolac, N, Ţihoriu, O. Zmed 
,i M_ Hategan, 

Ptzeşte-i sub ocrotirea ta Doamne 1 
Consţanţa, la 26 Decemvrie 10 Il, 

'- In numele comunei bisericeşti i Stefan Horin· 
caşi prezident; ludovic Coriolan tnv. notar. 

-------------------------------~ 
VIENA. 

Dl A. MEOREA, absolvent de teologie. 
de prezent conservatorist de Viena, este 
rugat să-şi comunice momentan adresa -
dlui V. Ch. in Sibiiu, friedenfelsstrasse 25. 

-----------------------------------

REISl MIKSA 

8EKESCSABA--NACYVÂHAD 
AndrassJ·ut 41-43. RâkOczl-ut 14. 

(Ungi ,ApoHoo). 

Un candijat da advocat 
afli aplicare in 

cu praxl 
cancelaria mea. 
Dt GI .. o ah. Drllllba, 

adv. Kt»halom. 

Ciae vrea. sA c"tnpere 
vi1 e amE"'Mratte 

"RIPARIA PORTATIS" 
pentru altoiţ să se adresE"ze preotului Petru 
Pelle dm Mini, (MeRes) comita tul Arad. 

N,. 27' - 1911 

& II 

Schapira. Arnold 
giuJaergiu, ciaso' nicar Si optidan, 
Brass6, Strada Porţii 36. 
Mare asortiment in ceasuri de buzunar, 
de aur, argint şi nickel~ In ceasuri de 
părete. Oiuvaericale finet cu briliante, 
obiecte de lux in argint şi articole optice. 
In attlierul meu se repareazA ca noul, 

• • 

lucrurile vechi, şi ~ -
anume: iluvaericale " 
şi ceasuri~ pe lingi 'o 

earanţL 

Preţuri solide 1 
Serviciu prompt 1 

.f: 

Rethi şi Schreithofer 
fabrici de câlllăţarll şi meztilnrL 

Inatalaţiunl electrice. 

D~va, (Piaţa pIinelpali). 
Recomandl carne proasplti de viU, 
porc. viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumatI, drnăţării. slănină ,i unsoare 
tn gros ,i in detaiL La dorinţă liferează 
unsoare topitA in vase proprii. - Cum
păratorilor vechi dA scAdere la preţ. 
Serviciu prompt! Cereţi catalog [ 

II . 
{j 

Timlta'ele Inv.ntate de m'ne, ~ce'. mat 

• 

.. ·tiI. rne, eu o'p"'.m dublu dl' oţ ... 1. "Iim 
Ir~i"iee •• de o re·of .• nll drOMbl'i le put .. 
cumlnd .. ftumai dt>Ja mine. CU "pţurfte .. -
cele ma. ftloder.te-. p. IAn,A C.- ~ 

r.n\le de !5 anI. ~ 
M e-..,.âr"'uH I-"'''-'''C'S''&C'"",~_ 

t.b"'oan ..... ch" .. baJ.. ~_ 

/ . 

.. 
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Cele mal fIne ,i mal ~1C'r.nte haine 

pentru barbati şi cop i, 
cel l1'al potrivit ,1 ('el mal Ieftin 
'avor de cu mplrare pentru ori-ce Im

brAcAminte se Ifll la 

Moskovitz ZS. 
hrad, edificiul teatrului 

unde e asortimrnt bogat şi 
cel mai bon eroi. 

Tra2 atentiunea binevoitoare a P.1:. preoţi, 
precum dnilor teoloii ,i pedl2ol1 asupra 
ImbricAminteior 

"ş a g u n aU 
fAcut de mine. ce se poate ,cumpAra radu
siv numai la mine, precum şi redin2ate 
,i veste preoţe,tJ. 

Ori-ce imbrAcAminte cumpJratl d~1a mine, 
se .trAformi după miaura corpului flrl nici 
o plati. 

T defon nr. pentru ora, şi comitat: 534. 
Intrebuintarea teJtfonului pentru P. T. public 
e gratuitI. 
Comande din provincie ae efeptuese 

momentan. 

fte, 
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H. PÂLLAN luc.:caor 

Styâszni J6zsef 
,rt., fabrici I 'elullt ~I • IIII r.. ti n.,111t II 

KolOL8\1âr t Oaviet t'erenc u. 3. 

Pnmeşte aranjarea compl~". cafenelelor. 
la et'rere trimite instalalorul de biliarde şi tn 
provincIe. - Ţine mare asortimt'nt de b,liardf' 
"oui ti vechi. b,h', cht'uri, etc. - firma fondatA fi" un~. - la dnr·ntJ "'efo Si UrI' dt' Idt,mb II 

De nelntrecut t 

SpAIătorie araoJati cu ma,lnl e'ectrlce 
pentru curit rea chemlel a hainelor, 
colorare ,i spllarea fulgilor de perlnl. 

LU elA JOZSEF 
Se~bediD~Sleged, Laudon·utc~ ,. SI. 

(o.ltw piete' Valelf'la.l 

Avind sistem propriu de-a curtţi chemi~ ,1 
a colora. lunt nelntrecut In meseria mea. 
tolortz haine de domni, dame. copii, dan
tele, stofe de mobile ti covoare. Plerddele 
le 'pAl cu mare rrije. Pentru doliu colorez 
haine In .. egru. Comandele le extcut t"datl 
cu mare acuratttL Ba'toane de pid( le co-

lorez tn colori Inchlse. 

pafrÎwita plnfru CrAciuD! 

Vazejaponeze 
pictatl ca 1I8cuUa fini: 

înălţime 20 cm. 
înălţime 25 cm. 
înăllime 30 cm. 
înălţime 35 cm. 

1'60 Cor. 
2'20 Cor. 
3'40 Cor. 
0·50 Cor. 

"SatzumeU veritabile, pictate tii aur. 

inălţime 10 cm. - 2·- Cor. 
Înălţime 21 cm. - 5'- Cor. 
înălţime 28 cm. - 9' - Cor. 
înălţime 35 cm. - 10'- Cor. 

Vaze de perete, d. bronz., pa] mler ,1 ta-
curl de umbrele, In mare asortimenl 

Ioan Kotanyi 
Arad, J6zsef-Foherceg .. ut Nr. 3. 

(Palatu' Arad·csanădl gazdadgi 
takarekpenztăr). - Telefon 809. 

Comande din provincie se executi 
prompt, schimbarea obiectelor necon .. 

venabile se fac cu pllcere. 

Niai~l5i~oR~~iRCBf • I I I I I I I I I I II • I I mi III I • I I I •• I • I • I • 

II Nu-i ceva fabulos m : ~ 111111 II II 1111 11111 1 II 1111 II: • "1 ~ : 
10 01-- --

fO da/~i~cirexgen~:(~bnn li ~ ~ 1 a z S a n dor, ~ ~ 
~ -- --şi sunt bine şi În mare O; _ _ mare depozit de cl.soraf •• , dire rit, artIcol. ,. a la. --

curăţ!nie ţinnute, .rtico- OI - - Y. Irl.at. d. dlam.DI. briUI.atl.l, aar , •• ,&Ial. --
lele de colonis.le 6f _.. - -

10 -IIi b'\cAnie - el - - A rad, Andr'ss,.t'r (Palaful Milloritilor). :: 
10 pe cari le recomandl GI: : _ _ 18 8: Işi recomandl boiatul du depozit. -fii 18 p e n t rus a r b lU o riie OI R: asortat cu diferite articole pentru -. 

m! Crăciunului !I ~~ Cadouri de CrăciuD. ~~ 
:: cu pre~ri ieftine " (;1 _ - _ -

ii MfZ~i Jan~~ ~~ T~a m .=.= Desplrţământ.separat pentru Ciasuri de părete cu sunet ... : ~ 
Wi articole de prima calitate de de harfă şi de clopot, în dife-

!! O.adaa·Mara - Nan\/vârad, 6t - - argint de China. rite colori şi formate elegante. - -
~ y, CI - - --:: Piata S:ent UszI6·ter. 5!! - - - -. = Coltul străzii Teleky, În edificiul ~ :: Preţuri de tot solid fixate. : : 
~ bincii Nai)'Vâradi Takan!kp~nltâr. &.;t - - Fondat la 1902. T I f N 3'11 - -i9 Comande prin posti se efeptuesc OI _ _ .. e e on r. tW. _-

10 conştLncios in cel mai scurt ttmp. OI - - - -
10 Te~et'"on Nr. :347. OI - a • I I I •• I •• I I • a ••• 1 • I •• I •• I ••• III • -
~H222m~mim~mfji II •••• I • I •• I ••• I • U •• lai. I •• I 1 ••••• 

• 
,.:·.:1 
"J 
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Ingtnerl, fabrIci de ma,lni 
eentru industria de nisip. 
tiUdapest, VIII. Viola u. 7. 

Cei cari au lipsi de ghete si se adreseze 
prlvăltei nou aranjate de ghe-te alui 

Nicolae Lunt, 
Pancsova, Strada Oizella (Meszâros). 

Asortatl conform ctrinţ~lor moderne 
unde se aflA de vinzare ghete lu
('rate In atelierul propriu, p~ntru 
bA'bati, dame şi copii, C'xecutate 
el~gant şi trainic, cu pa'turi mode, 
rate. Lurreaza ghete dupa masuri, 
In timp scurt, executie eleganta ş' 
preturi lefline. - Pentru pIcIoare 

defectuoase &hete ipeclale 1 

a-......................................... .... 

* 

Lijefi 
-Sandor, 
colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de araml 

Budapest, 
IY.Papnevelde·utca, 8., sz. 

Lucread, artistic geamuri, de 
biserici co1orate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 

deja cele mai simple pinA la 

cele mai complicate, cu pre
ţuri moderate. - Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr •. , 
cat. sunt lucrate În atelierul 
meu, intre cari ŞI ferestrile 
bisericei noui zidite din Szcisz
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate in atelierul meu propriu. 

-

Primul şi cel mai mlre depazit.de piâiîe 
W. P.: Richter, 
BraşoY-Brass6. Fekete .. utca 29. 

Lifer .. azl: piane, lharmonlcl _mi~~f~~~ 
,i pianine, fabricatie BOisen ", ...."...-.L 

dor', Scbreighoffer ,i fa rater ~ ~~~ 
\ 

Imprumuti piane tn '\ 
condiţii fa vo r a bile. V~ltţ!j~~~·~~Ii~=V 

1I!~t)~~,~,~t}!~.tl.~ .. }~ • .lt)!t}, ... t).tjjtn • .!t!}_ • .n.t}l. 

.. 
~.:.' MOBILE IEFTINE ŞI BUNE :,~! 

.A pot: procu.ra nUlfta' la li = ~ ~ P.""iJ:na :fa.bricA de D:1obile ~ 

~ PETRUŢIU,' &, PLATZ i 
:\ ~ .. Sibiiu-Nagyszeben, Strada Slrii-Salzga.ae i7 .. 1. 
:; TeleCon Nr. 4-7. r 

,:i Onoratul public este rugat lna;nte de a-şi procura mobile si bineva. ~, 
:~ il!sd a cerceta, (,i Uri a cumplra) MAREA EXPOZIŢIE de totfeh,1 ~i 
.. ~ de mobile de artA ,r sImple, care sti zllmc .pre ved~e pabll"t tJir

l :. Se atrage atenpunea a~ll~ra Atelierului propriu de SCULPTURA ;:., 
Ii~ ,. TAPIŢE.RIE. de primal ran,. , !iJ; :i Ex«uUm toate lucrArile de lipsi la biserici noul Ş' vechi. - Orice '1 
... comandă se efeptuşte prompt, conştiîndos, pe l1ngi deplinA garanţl !if 
:: ti cu preţunlt ceh~ mai moderate. oi '. = I , 

aii, •• ",lt __ .-.' ••••••• ,-••••• ,.', ... 'iii.' •• ·.Wff.". 
B-'-I-'1 IIIIIIJ IIIIIJ III Ulii 
: Prima fabricA nnguresscl de cuţite de = 
- ma~ini ~i unelte de otel Fondatlll18S9. -- -- -
§ Bartusek:Karoly § - -_ Budapest, VI. ker. D'vld·~tca 10. sz. _ - -- O.' ,.. \ .d ~.,Sin~rul. specia1is~ In Un- -
., -2:'. ~ '-~. ana tru fabricarea de : 
: ~ , i, I ~ ~ unelte meh8ni~ pentru lu- _ 

:+1,\' ~S:lt:~m:::I:~e-: § 
: ~.;~ , 7~1 şi se°pl,!;'::-:::ao : _ ~ ~ -W ,inl pentru lucrarea lemnu- -
_ lui, pentru<i sunt fabricate --- din oţel de cea mai buni calitate. Astfel sunt: euţitele _ 
- pentru ,tndele de moşin4 scobiJoare,o toptte de cuţit, _ 
- ferestraje de mână (Izoro!,y ~ şi iM.gim4; 3/:~le pentru _ 
,- slredelirea de găurt adana; ClJţik tk sflşlert, unelte._ 
- pentru sjretJelire, creparl ,i labr.ic4rea de ceplll"~, cu un, 
- cuvânt' totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea -
- lemnului. - Preface şi osiile ţbtoarelor:de cuţite in -
- patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie.în -
: osie cilindrică şi fabrica, dupA cOmandA, noul oBii ei lin. -
_ drlce pentru ţinerea cuţltelor.Cuţite pmtnlOJtnpad#rii. :.: -- Ori-ce desluşiri se dau in cel. ~ mai scurt timp. -
allllllllllllll-IIIIIIIIII i II 
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