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o broşură tendenţioasa, 
De Or. Ioan Lupa,. 

CanonilCul Dr. 1. Kar{tcsonvi din Ora
. clNl-mru'C' a publi0c'1t Ue"lHH de c{l1ind o bro
,şur~ yuasi istoric.ă!. dl1r cu vă~ite tendinţe 
ţ pohtlce, sub splumântătol'ul titlu: ,,~""·zâz 

't'ZCI' baj, mi/fiu jaj egy trvedt',s miatC'. 
\.,,0 suUt de rn~i de necalZuri şi milioane de 
vaieoo peutru o greşală"). . 

Aut()l'ul ~l,c('ştei broşuri creu4:\ că to·ate 
neînţ.elegerile dintre Homâni şi Cnguri iz· 
\'oresc I1U1lHri ((L:ntr'o greşat{t a enmicaTilor 
şi iRtoricilor, <:al'i au aeceptat şi an doye
dit aJevărul b'adiţirti i'ltol'ice despre des
cendenţa truCO-l'Oum.nă a poporului nas· 
tru şi despre sUlrtlinţa lui neîntrC'l:llpUt în 
JJucia TTuiană. 

Pentru a.ceastă "straşnică gre,';;alrl" 
d. Kanlcsony~ se llăŢ)usteşt e cu mult. necaz 
asupra italianului Jjonfiniu ~ istoriogm
fuI regelui Ma,ţia -- învinuindu-l, că a fo~t 

I un scriitor ameţit de prcdilecţinnile da
: sic€ ale cpocei sale şi, ca ata re, de~.l u' a 
-.: VW;llt nieiudată VrC-llIl. Homfm adev{trat 
• • .,cu o ncsDcotinţtl fără rrwJ'gini a aruncat 
: Hfinnatlunca. că Homtnl~ii (\1alahii) sunt 
• drf)cendrnţji popuktţiUlWL rumallr {h~ udi

Jlioară din Dal';i~l rrn~innă··. ; 
, Aşa dar d. Kar{H'sonyi se face a nu şti, 

Cţ1 tmditia istorică despre orig~noa. Homft
mIaI' e cu mnlt m~lJi veche, decât timpul, 
în oare a trăit şi a se]~is italia'l1ul Bonfiniu, 
şi că unnelo aCl'slei tradiţii HC grlscsc la 
~~]~H1iGa,rii Uiz1ll1hni din :;'l~eolul Xl şi xn 
(KekaUlll('nos şi Ki l1namol:l) şi în toate cro
lyjJceJc ungufl'şti anh'rioareserier)lInr lui 
Bonfi'l1in. 

D~u' :Hl ,nu~nai cl'oniearjib~:uantini şi 
nnf,l'ureşh dmamtc ele Honfniu cunoşteau 
această. tmdiţie htorică, oi si 8criitoi'ii a
puseni şi pa.pii dela Homa. P~pa lnoc!:\nţiu 
J~l sc.ria la ~nul 11 n~) cătr{L ~arul Io·aniţiu 
(KakJ]OIaJ1118S): "allfht·o, quO'd de nabili 
w:bis Ramal' prns0l'ia progenitol'cs tui ori-

. gmem tra;ul'int" .... , iar la 1202; " ... eL pa
pul'Us ter~a.(' tunc, 'lui de iH!:llguine Roma· 
nO/'1l.m se a,:serît descl'ndi:sse" ... Alt papă 
însemnat PlUS a,l Il·lela (Aeneas Sylvius 
Pict'..olomini), Ciare a murit la 1464, deci cu 
:22 de ani fnaî'nte' de t:enÎ1'c"a lui Bonfiniu 
• ri . 
Ul vngan.a. deasemeuea are cunoştinţă 
despre tr~d~tia i:storică privitJoru'o la origi
nea Homul1l'lor. ('<€lea ee rezultă din urmă· 
toarele rînduri scrise de el: "nadam ver·o 
traiJl~ Dunuhium, quae nune Hllllgnxlae 
porbo cst, Tr·ruianu8 impel'ator edomuit et 
111 solo barharico pl'ovinciamfecit... Et ('o· 
'onia Rmnan01'u m, quae Daras coael'cerot, 
00 dcdu0t4l ducc CJ.nondam Fkl.e.CIO, a q1l0 

F]~ccîa lHl'flCUpat.a ... ei, pro Fladis Vala· 
eh't appeUati. Sel1110 adhuc genti Hornmrus 
r~t! quamvis mn.gna. ex pm~te mutatus, et 
homi.ni Uali{x> vix intel1igibills". 

n. Ka,riwsonyi face deci mare nedrep
tate bietului Bonfinill, ccrcând să-I facă 
n"umai pp el \'inovat de un lucru, ccu'o e-

xistn cu mult înaintea, lui, de o părere, can~ 
a fost din yo('h~me ri"\spfmdiUl atftt printre 
scriitorii din JHtsi:irit, cf\t, ~i printre cei din 
Apus. Şi at."ltfPl nu era tl'l"buinţ5. să vină 
din Italia lH1 humallistca Bonfiniu, ea să 
născoceu::scă el ace.nstă teorie despre ori-
gillea Rom[miJol'. 

Tot ce a n1.Cut Boufilliu ln această pti
Villţtl, e erl a îIlregi~tr,a.t în cărţile ti'ale de 
i.storie cea auzit dela alţii .suu ce a citit 
in sel'ieri mai vechi, îutre alt-ele în scrierile 
lui Pius Il, pe care îl şi citc'uză. A el.at deci 
tradiţiei istorice o f0l111ă literară mai 8i111-

p] {I şi ma i atrăgătoare. 
('il Îzyorn) celor l-.!crise (kt}JH'C Homâni 

III Ipgă tll1'tt eu fumilia H unia.deşLilor, e.ste 
tl'a.diţia i~t.orică, iar nu fantazia lui Bon
fiulu, ar Ci putut,.să afle d. Karacsonyi şi 
din lucrarea lui llelm,'tl' Agost, C(lJ'e arată, 
ett ace8t c afilîmnţ iuni ale lui Bonfiniu se 
baze;Jz[\ pe tradiţie.*) 

Ual' nu numa~ lui BonIiniu îi face d. 
Kan'wSDlJyi nedreptat.e, ci şi Românilor, 
despre caTi afirmă cu mult dis'preţ şi cu tot 
atMa ignoranţă, că până la 1740 n'au pu· 
tut sii CUIlOLltlcă cele scrise de Bonfiniu , 
dl'OilH'ce "llV ştiau nici măcar să citească 
7ntinc§fe". . 

, }\',cNl:sta 1111 e adevărat. V 8stiţii cro
H!CiJn rom[llli din sD(,oinl XVII ştia.l1 j,aJi-
nf'şte şi cunoşteau lucran.:'a*'lui Bonfiniu. 
AsIIpj MirDn ('oshn (t lfJ92) scria d-cspre 
Încf'plltul Homânilol', uti1izând intre alţii 
şi pe Bonfiniu 1) Constantin Sbolnicu ICan
tuctlzino, oaJ'{l a studiat în a 2-a jumătate 
a sooolului al XYlI in ltnlia, şba latineşte 
şi intrehniuţa la iscrierea istoriei Ţ(lrii Ro· 
miÎncşti pe rroppeltin, Bonfinius, Nic~)lallS 
Oln,hus ş. a. 2

) Tot. asemenea u ennoseut. pe 
BOllfinîu şi Nicola€ C'ostln.3

) 

Evident deci că d. ceanollic din Omdea.
ma.re arllIlcă, în hroşuna S~l tendenţioasă, 
aJi:nnuţinni neîntemeiate pe adevăr şi ne
control,u,te în mod 8ufieicnt. 

In a.fară de incxaetităţ.ilc relevat.e mlliÎ 
8 ll.ti , chiar in cele câtoyu rînduri scrise des
pre Bonfiniu nmi gătlim şi aHă greşală.. D. 
Kan'tesonyi afirmă. anume, e{t lUCl~al'ea lui 
Honfiniu ar fi apărut în Ardeal, pentru în
tâia,ş dată la anul 1 Z574, tipărită de croni.· 

. e'l1rul H('Iltai. In amintita lucrare a lui Hol· 
rn{tr ;\gOBţ cit im Îilsă, că ca aapărnt la 
1 ;'f);j în Cluj sub t.itlul: "Il ist.oria integra 
MaUhi(!(' IIunYMJ,IIs. Claudiopoli ,in 'Prans
silvoTlia 10f)5 rlir. 1 Drrcm,b. 4)ia.r cu 10 ani 
mai Wrziu, la 1/j 7Fj , a apărnt,'prelncI1ată in 
lilnba maghia.ră c.k:l JlL'lbai Cl{lspar, sub tit
luI: "Chronica <IZ .mag,a,rnknak dolgllir6L,. 

E uimit.oare snpcrfiei1alit>at.e.a (Hui Ka. 
nlcsonyi şi în alte pl'lvint(>. Pe o ext.nnsiune 

• 
"') TIelmnr Agmd: ,.,Bonfin;u-~1!f1k 1'I1 i,11l lor· 

t{me.tiron(1~: jellp11lzri'>(, es mih'c lcâtfoinek kimufa
tasa, lSndap(C'~t 187H. pg 87, 

1)" ef Onciul:"Tradiţia istorică în (;hl'~~tî1!' 
nea originilor române". Bncnreşti 1907 pg 13. 

2) ef, N. lorga:.,lsloria lile.ratul'ii l'omânc 
1C8R-1821". Bucureşti 1901 voI. 1. p~ 163, 

3) N. 101'ga: lbidem 1. pg 82. 
.t) HelmcÎ!' Agost o' .c, pg 7, nQta 1 ~î pg S, 
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df~ i) pagini (:2-6) vrE'<t să dea o·ata istoria 
l{omâniJor dintre anii 300-1186. Şi se H

Hl~tecă în disclltii filologice, la cm'i nu se 
pncf'pc. Astfel .. ~ firmă, că l1amânii ar fi 
J~rirni~, religia creştină prin int,ermediarea 
lIm ~)(,l gl'(:ceşt.i., Uri cine se pricepe cât de 
puţm 1(1 hl'ologla romanică, azi trebuie să 
ştip, C8 !uernl ac€'~ta nu e adevărat. 

, . ,Honl~Ulili an primit ereţ;tinitimul prin 
Jtltermeul<u'e latină! c('ea ce se vede elaa: 
diiJ~ lf~ptul, că tDţti te11neni:i1 prÎ.vitori la 
noţl~n1l1e lundallnentale ,ale vieţei creşti
neştl sunt de origine hthnă, im' nu greceas
c~. D~lrn)l1cz('u, bi~rica, credinţă, cruce, 
tampla, alt13r, mormânt, închinare ş. a. A
proape toaite cuvini,elC' din rugăciunile" Tu. 
tăI 71 osf n·/ " şi din .,Cl'rdru" 8l~nt de origine 
labÎnă. 

D. KaraG,.'1011yi afirmă, că cuvântul bi. 
serică. cu: fi din grecescul basilika. Dar a· 
cest-a ar fi dat după legile fonetice ale lim 
b~i r~mâne forma: 1:ăselic(! şi 11ici decUim 
blserzcă, uc{)arece grecescul b ar trece în 
1:, iar 1 dintre două vocale nu se schimbă în 
r precum se schimbă la. cuvintele de ori
gine latină (dovadă arhanghelul din gn'
e~cul arhangellog şi ângel' din latinescul 
allge1l1Is). . 

Spre a dovedi, că în seoolnl X erau 
mulţi Români în sudul Dunărei, D. Kan~ 
csonyi ne îndrumă la pag. 183 a istoriei 
Bulga.rilor de Constantin .Jirecek. unde ar 
fi înşirate numiri de localit.ăţ.i ~urat 1'0-

mânpşti (tiszLa rumun he.lynevek). Desehî· 
z~n? carte~ ~ui Jirecck la numita pagină. 
gaţnm nu~mn ca Bdyn, Skopje, Strymol1, 
Ncstori(a, Stnmiţa şi Belaşiţa. Cu ce drept. 
poate d. l\:anl.csonyi .să afilwe, că. aceste 
numiri ar fi "el1'ra.t wmfllleşti" - numai 
D~a ştie !. .. 

Ca o dovadă de superficialit.ate lwicl'
t.aUi voi cita însă cazul dela pag. 8 ia bl1O
şnrei dlui Kan'tosonvi, unde, autorul aduce 
în sprijinul afirrnaţ1unilor sale publicaţia 
de documente ,.lI1'kundt.'l1buch ZlLr Gr
schich{p dcr Dcuischen în Sicbenbiil'qcl'" 
spre a d?vf'di, c{L la 12Hl ~'latul Pisc/iin(i 
dm coul'1tatul IInrwdoarei nu exista. inr 
satele Răşina.ri şi Poplaca s'au înfiinţat. nu
mai după an\ll 1:2.3.3, şi satel(' SălişteşiCitt-
1'i~a (Szclistyc es Csiil'"iLllye) din comit.ahtl 
Slbiiullli s'ar fi Înfiinţat nllmai după anul 
1297. 

. Docmnent.cle, 11a. ca.ri se, prov'oacă d. 
Kal'l1Q":lonyi eu privire la sat.ele Pi:şchint. 
Hăşinari şi Popkwa nu pot servi ca argu
mente peremptorii pentru ceea ee al' ~'oi 
să dovedească aut'orul broşllrei. nin fap
tul. că in respedivele document,p de ho
tărnieie nu sunt indicate, si numelo acestor , 
sate nu l1rnwază numai decât, că 010 nn ar 
fi exist.at în aeeI timp. Ori "q~/Od lIOIi e, .. ;t 
in actis, non est in rH.undo" 1 
. ln sJweial însă în afirrnaţiunilp Iwivi
toate la. Să lişt.e şi Ciurila.. din comitatul 8i
biinlni, antorul răUtCcşte .într'o ct)mplc,etă 
şi de doplorahilă confuzie. Sat ClI nnnwle 
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(,iurila se ştie, că nici nu exist.ă in comita
t III Sibiiului. 

După cuprinsul doeumt>ntului, pa care 
il ('iteaz~t d. Kan't1'8onyi "Crkundenbuch 1. 
pg. 20.) s(' vede clar, că aci niei nu este 
vorba, dt> ;Sulişte de W.ngă Sibiiu, ci de un 
t~at. din comit.atul Turda-Arieş: Sdlicea 

• I ~zt>lil's(,) in document Z elech e. Se mai a
mintesc in aerst doellment numiri de lo{X'l
lităţi ca: .lIolltlstur, CIUSll'ar, Banabyk. 
Zylras, Zl'lItbencd11k, Zaas!enes, precum 
şi fluvius Sadas şi Ilm-ius Z amtLs (Some
şul-mie'l, pe cari aut.orul broşurei dacă ar fi 
('l">tit dl,)cuUlentul intr(lg. poa.te n'ar mai fi 
ostC'nit zadarnic, diut ându-le prin comita
tuJ ~jbiiului şi scriind o broşură at,,'\t de 
:'iuperficiaj{l şi tendenţioN3ă. 

Din cele înşirate până aci se poate cu· 
noaştl' valoarea ştiinţifică, a broşurei dlui 
har,lcsoIlVÎ. 

In ce priH~şte tendinţa d8ale şi tonul 
diSpn,">ţuitor. in care îi place să vorbească 
dpspre poporul nostru. ne vom mărgini a 
~pun(', ea e atflt de obişnuit şi deoehiat în
c:tl niei nu lH? mai surprinde. Putem repet.a 
şi noi cU\-int('le înţeleptului Const.a.ntin 
~t(jlni('ul Cantacuzino, că ,.încă nu de t.ot 
Ilitaţi din t.ablele lumii sunt.em, ce oareşce 
de cei€' ce oare când au fost şi într'această 
ţară nu tace, ce spune şi scne. :Măcar că 
unii dintr'aC't'i ce S1..'riu de dânsa ea nişte 
:'it răini CE' sunt şi şi voit.ori de rău. unii nu 
adpyărul scriu, eE'-i micşorează lucrurile şi 
pe Hkuitorii ei rău defa.imă şi multe hule 
le g;lsesc: şi pot a .. wea şi dreptate, ... pen
trucă in Ştc'pPIH'a ce astazi se află, în care 
tic5loasă şi jalnică ('5te, cine cum îi este 
voia poate şi zice şi serie. căci nu este ni
uwni, niei eu condeiul. nici cu palma a-i 
~t:i ÎmpMrivă şi a-i răspunde. Lăsăm dară 
fipşte căruia a. zice eum vrea şi a rîde cum 
va pohti. de 'Teme ee nici le este sfială. 
nici Rumânii dt' ruşinile lor nici nu gân
df'se. Că lumeştile supu.5e sunt mutărilor şi 
[(late câte sunt umblă cu soroc, şi cumcă 

Guy de Maupassant intim. 
- Amănunte şi scrisori inedite. -

Ik Adriu CorbuL 

III. 

Maupassant despre scriitorL 

Sunt de părere ('ii din toate amănunt~le atât de 
;>enMţionale şi absolut inedite rullipra lui 
1faupassant. pe cari dna de D. mi-l~-a deetăinuit 
e11 () graţie deOt"ebită şi pe cari m'am grăbit să le
('(}muni~ r'e-titorilor .. Tribunei", ce}(' mai aştep.
tare. mai ale5 de <.'ăt.ră scriitori, vor fi notele pe
('ari le ,oi îmemna în acest al treilea şi cel 
din urmă foileton al meu. Ele ating păre
rile pe cari le aH'a .\faupas..<lant Ik'mpra literaturai 
in general. şi asupra diferitilor .autori in parti
(·ular. 

Şi intr'aJe'ăr. din tot ('f! se poate ceti în 6tu
oii]e şi m€'IDoriiJe COMa('rate marelui prozator. 
nu "eţi gă"j niei un rând ('.are să facă eunoscut.e 
('redini€·le intime ce le ave.a el asupra oonfraţilor 
:<ăi lndeparteti sau eontimporani. Rezer.a. obiec
ti.it,11ea. impaşibilit,atea pe care a păstrat~ În
totdeauna MaupaS083.nt. nu mumai în oc-rierile lui 
{'j şi în raporturile lui sociale. acea silă de a f~-..e 
parte semenilor lui <k tot ee-I atingea personal, 
n'au pel'mi .. nimănuia pimă in prezent să ne <kd
<,opere gîmclurile familiare ale gloriosolui 3Crii
Wr, Intr'un studiu pe care îi l'a consacrat Ana
tole Fr-.. :m{'e, şi pe <'>.8.re-1 veti găsi in .. Vie litte
raire", nu'mi mai aduc aminte ee vQlum, autorul 
lui Thais, .orbind de netulburata obiectiyitate 
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de obşte est.e orbul noroc şi viitoarele lu. 1 pfla.nzte"1). Iar în alt loc V'Orbind deepre,Pă
erori nevăzute Bunt"/') răsirea Daciei de ?ăt~ă împ~ratul Aurel1,~' 

De încheiE're vom constata, că prin cOIl$Stată, că proVlllCla. DaCIa era atuncI In 

astfel de broşuri superficial('llşi tendenţio~ mare parte romanÎzată şi limba română 
se nu se clătină câtuş de puţin adevărul ~'a păstrat din acele timpuri până în zilele 
tradiţiei istorice, izvorul de căpetenie al ori noastre .("Diese L~dschaf~en waren Bchon 
cărei istx>riografii, câtă 'Teme cei ce vor gute-ntells romamslrt, Wle ~&1 a~s ~er 
să prezinte lucnlrile altfel, nu aduc probe heutigen Landessprache ersleht,', dle BICh 

convingăt.oare în sprijinul afinnaţiilor lor, vou jenml Zeit hor erh~tt'r: hat B) . 
Şi probe1e, cari le-au adu,s până acum ,.:\cel.a.ş lucn~ ~l ex~nmă!fi ~'ersun y~. 

d 'ţ' '. t ' R l' " . "'~ tttui OpltZ "pănnt.ele hteraturel gennane t contra tra 1 lel1S eOnceoes enenu Şi -"< eo- . .. d 
. ., t' , d " ă- can.' a avut pnle) să cunoască e aproap~ 

rO€'slen~l~, nu SU,il n~Cl e~u,m oonv ~g limba şi obiceiurile Homânilor ardelem 
tDare. !\lCl ce1'8 lstOrICe, UlCI cele filolo- d' 1 1 X\"I \ t' a le "'dre"""az~a 

, 111 -seca u • .L, 1 cos .of ' <'- ~ 

glCe. , d d t d' d ă umăt-<A1It'le versuri, pe cari le reproducom 
Dm punc~ e ve ere ~l1e.o le -, • u~ aici în traducerea lui G. Coşbuc (din "Tri-

Cunl aceentmază d. Sextil Puşcarm mtr o b .. 188- .. 1(·)7 . unu)' 
EI • ă U1l a ;) Ilrn • ŞI • , 

luerare a sa ) - nu e corect a su'Sţmea, C r" . , G t" ~~A • 'ml',,;;: , • ' . f î "l'llml(', precUIU nlCl o 11 CU 0081JO<O. lni """? 

patna străveche a ROmallllo! ar fI. oat n Cu furia blU'bară, nu v'au stricat nimică. 
Sudul Dunărei, fiindcă in lllnba română Aee8t popor străbate prin Asia luptând 
.se pot. arăt.a unele influenţe albaneze şi Şi-o ,tîtră?''ll <.>atane,. 8~preme-~p~i pe ri,nd ~ 
fiindcă Albanezii locuie.sc astăzi în Sudul Pc Grecl, pe Tr~l şln ~~a ~ Dana secu1a.r~ 

. '.. ..' A Bonui cea mat scumpa. ş}, mat frumoa..'1ă ţoo1'a 
DunăreI. ~ ~ se ştIe apr~ape ill:n~c SIgur Străbat şi-aruncă 'n lanţu;rÎ pe fiii ei iubiţi, 
de:lpr~ Orpgl?E"..a. Albanezillo~, mCI d~pre Dar, ~i ma.i mult, AtiLa eu oardele-i d~ Sehit.i 
aşt'zănle lor m cursul ve.acunl()r de mIJloc. Inno.arii fără mllă şi pe!'w ... oi domn~te 
Deci cu aceea.<;; drept.ate se poate afirma, B~ Sla,~ .ee oonjură ~i'n piEW,t.u-v~ ~oveştl('\. 
că Alban€'zii au fost a.şezaţi în vechimB în Şl totu-şf. Ihm.ba voastra pnn . ttmp-. 8 a ~tre~rat 
'\.~ ..J,.-l Dă' d l' b 1 t t Inlre$J.fjă ncat ('u dreptul e lucru de ffltrai. 
• .,orllU un reI, un e un a or a pu u Italia chiar. este departe de trupiruă 
fi inf1u('lnţ.ată de limba străveche, da('o- ro- Şi'ntocmai fA,perida şi Galia veeVnă: 
mână. Pe cât de puţin ele ~u Roma se uneec, 

Sunt şi istoriografi maghiari de frunte, Pe a~ât de mult lUlit e pop<>r~ !,omânes<!, 
oari au ac~(\pt.at adevărul tra.diţiei istorice 1~ fl~ce rohb~ cu pae~acop~nta . 
, , .. V n sange -nObll spune, ctI hmba moşterată 
(Ho~vath, Szalay ş. ~.) Iar ,dintre a:pusem Şi ru:i e tot acee.aş, că daiinele 81int 
vestitul L. Ranke îŞI preclZ~a.ză părerea Păstrate cu credinţă, <,'al vostru îmbrăcăanâ.nt 
sa. în acoast~ chestiune, după c~ ~r- Şi jQCu.l chiar e martor, c'a:veţi tnl'pină veche 
mează: ,.Da~len ward nun sis Pro...-lllZ elO-. • . . . 

, 

g8richtet.. Koch nennen die Eingeboren die Ah, ce să zic de-acele vii toIIlwi, cari supun 1 
Pe om, de cumva numai e om, ah ee· s4 Sp-tm--~~~-i. 

Strasse, die durch die "Walachei nach SiE:\- De nobila muzieă? Ah cât de primitit'ii ~ 

d
b€>IlbTurg:n f~d' KRaleta TrTuaianulu1i), artund ~~ dtotul ş ce ,perfectă! ~tnâdt dtea.,eT.~ă·~~""ltl ,~ ' .. 
as or JellSE'lt es .oen rIl1es o a ..,.,t u ce. ni Hle mare, ca s .. y·" .....,..... , 

H()ulanilor. Sie sind die Xachkommen der Da, Mllsa Terpsichore pe voi, pe voi mai mult 
:\fensehen. w('khe Traia.n ans alien Laen- In lume vă iubeşte!:llai mult ca ori pe cine! 

roi (ând atingeţi coarda. cântând o domă-mi t"ine 
dern der romischen Hel1'Sebaft dahin yer- Să cred, că tnsuş Foebus vă 'nspiră de musi.că 

G) N. Iorga: ,.Operele lui 
zmo". B\X"\l.TeŞti 1901 pg 69. 

6)Zur Rekon$truktion de1l 
Halle a. S. 1910 pg 61-62, 

Con~t. Cantacu-

U N'u.maenisch en, 

a lui ~1aupa.ssant, are O frază cam în acest 6ens: 
•• Dar în tot ce a scris până aemn aeest prinţ al 
pon~·~titorilor (ee prin-ee des conteure) nimie nu 
ne desvăleşte ee opinii are autorul însuşi de~l'pl'(> 
lumea pe c·are ni-o deserie. despre personagiile 
pe oari le {ace să trăiască eu atâta inteMitate, Şi 
de multe ori am nea să le cunoaştem. D. de Mau
p8.80ant e c.a însăşi natura: el farmeci şi irită". 
N'am reprodus exact cuvintele lui Anatole Fran
ce, fiindcă le citez din memorie; n'U cred insă, să 
mă fi îndepărtat prea mult de t.ext. 

Ei bin~, etimati cetitori, credinţele intime pe
cari le profesa 5<'riitorul a.'mpra celor-Ialţi autori. 
vi-le destăinue.se in ~te ('()loane. Dna de D ... 
]€--a auzit din îru!ă~i gura lui MaU'pas .. '~ant. Şi în-
1ele~ PN>.a bine eă e('1l C'e se ferea să (',omunice 
oe-l o r-Ial ţi, IDaN>.le pro2Jat<lr" nu .'l'a putut O!pri de a 
le destăinui unei fOOlei pe care o iubea adânc, 
al cărei sufkt fTUlllOl'! il aprecia. a cărei inteli
genţă o admira. Doo. de D, .. şi-a dat şi dânsa se.a
mă Ia rândul ei, cât interes prezent.au ac~ ~
.inte ('~ite din gura ttnui scriitor iluetru, De aceia 
le-a t'Oll5emnat pe măsură în juranalul ei intim_ 
Am răsfQit ~i eu în sc:x'let.atea dnei de D.,. aCC6t 
album preţios. Din QI am cules detaliile pe cari 
\"i le-wn comunicat in foiletoanele mcle trEX'ute, 
~ pe ('.ari n-le voi t"Omuniea şi în reI de azi. 

Din toate ge.nurile literare Guy de )faupai'-
8ant iubea mai mult poc-zÎa şi romanul; iaU mai 
bine m. din ele îşi [ăeca lectura lui de prooilec
ţie. De'''Pre piesele de te.atrn gp~a că numai a
tunci câu.d sunt scrise de oameni de geniu, ~ting 
ele ~ artei ~ euro de erau insa profesate de 
un W('llt puţin adânc, îl ră.neau. Piesele de rea
t~ Yaupassant le împărţea in două eat.egoru: 

= 

,,-

Purtând a voastre braţe şi degetele iuţi! 

') "W eltgeschichte" vol. III, 1 Abth. pg 273 
-.4, 

8) Ibidem pg 452. 

cele sublime, cari e.rau după el t.ot ce poate fi 
mai {nun-os în lume, şi cele de calitatea dona, pe 
cari le scădoa bnlsc până la neintere.s, In aeea.stă 
prinntă era intransi/lent. ad{'.('ă în O('hii lui exis
ta, în teatru, numai frumosul transc~ental; cum 
de de,-enea însă "froID1Jşel", nu-l Iruti atingea. De 
at".eia, el considC!l'a pe ShakC6peare şi pe Yoliere 
ca pe cele mai mari genii ale omenirei, de raceia 
adora 'teatrul gre<'csc .şi pe Corneille, Racine, 
Goethe precum şi rpe câţiva mari autori, de aceia 
piesele unor scriitori c.a },Iarinaux, Dumas fiul 
ete. il lăsau reci. 

Des.pre Shakespeare zicea: "Dumnezeu I-a 
construit din oole mai de S(>amă evenimente OO!!

w('.e: s1Jfletul lui a fost un amestec de furtuni, 
d€ ('utre-.mure ~e pământ, ae cidonuri extraordi
nare. dar şi de azur, de parfum de raze. de cân
tări BUue de prh'ighetori". Despre },!oliere RPU
nea: .. El nu ~te de loc mai !prejos de Schakes
~.are in C'e prive,t.e e1moaşt.erea sufletului ome
D~(,: da<':\....4l ~riitorul englez găsim ma.i multii 
H~hemenţă. in CRl fran<'€lz e mai multă amărăciu
ne: o mare tristetă urmează hob()telor de râs pe 
cari le stârne,,".(' pie!lele lui. Glarul lui Shake",-pea
re e put€mie. al lui :\!oliere e,te mai surd; cel 
dintâi infioară. ~1 de al doilea revarsă mila in 
81rl1€tul nostru. De câte ori il aud sau î1 cet~c 
pe Sbakespeare îmi dau seamă cât de neînse-m
nate atome suntem şi C1Jm ne rost.ollo]eşt.e de uşor 
\"ântul ('elor neştiute. 'Moliere, ne ţine în mai 
strân!lă lelZătură tm naţla de toate zilele: la el nu 
ne înfioară Imflul eternităţei ca în autorul lui 
lIa.mIN: în schimb însă ne intri.!!tează,arătândll
ne ('ât de slabi suntem cu toată rălltat.ea. lăcomia. 
egojsmul, ipocrizia. noost.ră, ElI mă Ajmt iDtotdea-

= 
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l't'in ruta şi prin multe. talrcnle şi virtuţi 
Românul excelează, Prim arte se rildi<:ă 
Mai sus decât poporul, 00 astăzi s'a 'nnăecut 
In fală şi'n iluzii, dmmimd 1l0l'llllOBcut. 

II n suflet verde, nobil şi plin de .<jfânta parâ 
A sfintei libertate - nu poate ca să piareI / 
Din oontră el deyine yiteaz şi renumit: 
Be 'nalţă iar spre cerul, din oare a venit, 
Şi face tot. aooea 0e un barbar ni~i -câ.ad 
>: u ştie ca -să fad!" 

Iată de-ci, că IlU numai BOllfiniu, ci şi 
alţii au scris vorbe de 11.luk1ă despre popo
rul romfm şi despre limba şi insuşirile lui, 

D. Karaasonyi n'are decât S[l, se nă,pus
tească şi asupra lui Opitz şi să·i desfiiIlţ,ez~ 
versurile, po cari nu le-a scr~s influenţat 
dt' Bonfilliu. ci sub i'ffipre~ia eelor văzute 
de el însuş. 

Este o nelSpusă naivitate (.l crede salI 
l'hiar tI scrie, că iswria luptelor IUl.ţiona.le
politice ar a.vea oa. punct de mâneeare 
.,groaznica greş1:\llă" .su.\·ftl'şită de Bonfiniu 
prin cele câteva rînduri, în cari exprimă 
ţii confipmă tH,Ievăru1 tra.diţ,lei ilStorice. 
Chiar şi da..(;ă ar fi lipsit lind~rile lui Bon
finiu şi alte do fulul IOf, conştiinţa de oa· 
meni şi dl' cetăţeni a. Romă.nilor ardeleni 
1113'j eUl'ind sau mai târziu trebuia să se 
deştepte şi să-i indrume a pl"Otest!a cu toată 
tăria în cont.ra impHărilol' şi nedreptăţilor 
,.;e~\.\ I<.u·e. 

._JOC ........ 

ConftU"cnţele comitetului nostru national. 
Ni~se ('iomunică din Budapesta.: Azi s'au 
inCHput aici şodinţele comitetului nostru 
naţional, fiind de faţă Ja. ele în frunte cu 
d, Gheorghe Pop de Băseşti dd.: Dr. T. 
Miha1i, Dr. 1. Maniu. V. Damian . .or. şt 

, f'. Pop, DI". A. Vaida, V. Lueaeiu, V. Gol· 
dj~, Dr. Şerban, DI'. Lengheru, D1'. Leme
nyi. Dr. Grozda. D1'. A .Oosma, Dr. Roz
van. Dl', H. Velici. Dr. C. Iancu şi Dr. 1. 
.Marşăl1. Che.stiunea oa.re a. dominat, diseu
ţii'Ie do azi a fost, reforma administra·trei. 
Discuţiile au foat foaâe vehemente, dân<l 
pe faţă divergenţele acui.e intre membrii 
comitetului. O soluţie se a.şteaptă abia pe 

SA _ 

una mâbnit după o piesă de a lui M()Iliore; a>tunei I 
. sunt predispu.s la indulgentă, dar mai a.les la milă 
fată de ceilalţi ~i mai cu seamă faţă de mine în
su-mi." 

Maupas.sant nu cunoşt.ea nici o limbă străină; 
de aecita. î.n ce :priveşte poezia, n'a judecat pe. 
p6cţii .al tor ţări, căci versurile traduse nu le 'PU
tea gusta. Dintre poetii fran('{',zi iubea pe Ron-

. f;ar'Cl, .pe Victor Hup;o, po Vigny, pe Musset; 
dar a'<X\la' pe care îl simţea mai wproape de 
inima lui era Baudelaire. Imi a-pUllea dna de D ... 
că de multe ori ('('tea ,seara, cu glas tare, VoTSU
rilt'l 8Imare ale 18{'estui autor. 

O '('arte preferată a ,lui Maupassant ora .,Că- , 
11itoria lui Galaivor" de Swift. Opera uriaşă a lui 
RabeJais. îl fermC'<'R. Despre Balzac spunea: "De 
<"âte ori a ceJ('~e pe acest pradigios roman<'ier. mă 
simt mie, .st'I'ivit, ('xasperat 1iată de geniul lui. Pe 
Balza<, îl eetese mai rar numai din acea~ă -pridnă; 
după lectura vre-unui roman al său, mă simt aşa 
de deS<"Urajat, încât nu pot scrie multă vre.me. La 
ee bun să măzgălescş.i eu hÎllrti'a eu bict.ele mele 
NrnallG, când omenimea îl poate reti .pe Baolzac i 
~tI..'!u şi mă gândesc de multe ori, şi încerc .să-mi 
dau seama de ce g'au putut pet·reC'>e în acel erecr 
uimitor, oare a rlI.ur~it să ni'} dea pe bătrînul 
G randet du-pă. A <:arul lui Moliere, şi pe Moş Go-

tDObila de 
tipii la: 

mâno. Azi s'a adus singura hot.ă.râre de-a 
nu da publîeităţei nici un amănunt din 
ceJe e·e s'au Întâmplat ·în şedinţe. 

Dnul l\{ibali a auvt o cOllvorbire m,ai 
lungă, cu c.oresponoentul ziarului ungure'Sc 
. , Vililg", după cât rum putut a.fla insă, nu 
i·a destăinuit nimic, ci i·ar fi promÎlS nu
mai un articol pentru Tlumfirul de Cră,.ciun 
.nl ziarului .,Vilag", număr care V'a avea 
un adaos închinat exdusiv chestiunilor po
litice <lle neamurilor nemaghiare. 

• 
Ecouri in presa Dourtl. Cetim în nU'luurul 

d i fl urmă al "Gazetei Tr ansH 'i'laniei" : 

Cu adunările poporaJe pl>litiee sA nu ne tacem 
prea mari iluzii. El-e sunt ea o undi!. de lumină, care 
1.'oboară o cliol din tniUţimi, iti ia.u vederea in f,ud, 
a.poÎ ră-mâne tntunere.oul de mai lnainte. Ele nu a.due. 
tiU pot a.dui'e. o schi.mbare statornică tn via.ta ţără
uimei noas.tre, o educaţie care sI. prindil rMăcinÎ, 
fiindcă sunt numai licăriri, menite afl aprindi!. fla
cări, ca.ri au deja substrat de unde să se hrănelueă 
şi să rl\.manA. Ele ar fi o revelaţie pentn un popor 
cu ·('UItură Înfiripa.tă, pentru o ţărănime tnstăriti 

econonlieeşte, pentru un neam puternie prin bogi
tia lui {'ultura.Iă ei materM.Iă. Da.r la. noi. cari .tilm 
illături de nefericitii Ruteni, eu o prea. neinsem
unUi oxcepţie. nu prea pot să prindă lIistfel de miş
cări. aşa dt' nlut.a.re de altfel. 

Tot în ,numărul 8ău dirn ulImă .,Drapelul" scrie: 

N'ajunge a protesta numai contra politîeei de 
guverna.ment ostile ei a demollls-tra pentru sufragiul 
univel'sal. ci trebuie si ne punem pe lucru !fPte a ne 
int!ri sub ra.port social şi cultural ca sooieta.te ro~ 
mGneueă eu ~u1tură naţional romA.nea.sci. 

Problema. aceasta revine in pr~mtll rind ola-sei 
llOll.ostre inteleduaJe. -tiei Iii primejdJ~ instrăin;\rii 

culturale ei sMiale este cu mult mai ma.re lil mai 
wmenintătoa.re la cla.sa. intelectualilor decM III, PO
por,ca.re trăind in mediul său propriu este mal 
ft!rit. 

Să eăutăm a ne ere ea Iii llusţine.a. in fiecare ten
tru de viatA roroltnea.scl1, fie acela cU de mit. eMe-o 
vatrA de cultură naţiona.li ei de viaţi socială romA,.. 
neM-el. Să retim romllneş.to. si vorbim româneşte. 
lii ne invităm istoria noastră naţion1l1ă, eare este 
eliminr.ti din ecoalo, să eultivLm a.rtela române~t.i, 

cu un cuvânt să seuturllm de pe noi ha.ina. culturi~ 

străine Iii si dlm sufletului nostru hrani isvoritli 
din eugetare Iii simtire româ.neasei. Să ne incbe~ 

gă,m eub ra.oort social t'Il. !!()cietate romtnea.sel, " 
tinem laolaltă, tlă ne phtril.m bunele moravuri ei 

riot după Regele Lear. Şi ereaţiunile Jui nu &unt I 
cit:) fel copleşite de !8;celea sJe a-eostor doi ·aut'OfÎ. 
Ele vor t'răi cât lumea. Este ind drept că în Re
~('Ie Lear, Shakesl-1oCarC a f{)st mai adevărat decât 
BaJza{?în Moş Goroit. Căci re~ele isgonit, de în
dată -ce e ('o.n",ins de ingratitudinea. fiicelor lui, 
urlă, le blastămă, le ur~te; pe când Oor{)it Je iu
be~te şi ·le mângăie până la moarte, ~u toate că e 
pătruns de egoismul, de 'răutatea. de paricidul 
lor. Şi aooasta mă răneşte - cAci toate câte su.nt 
Ilupraumane,ooedi în fară de cadrul ~imţirilol 
şi cOlleeptur,ilor noastre, ne rănesc". 

Pe Flaubert îl caTacteriZia după cum ul'1meazl(: 
.,EI E'-Ste ce] mai curat, eel mai perfect scriitor 
din cÎlti cunosc: maestru.}, adevaratul maestru ... 
ClÎml vreau ,să-mi învăţ. megeTia de scriitor, când 
\,oes(' să-mi dau seama eum se constru€şte o carle, 
rC"('.urg la "Mad,l;me Bovary", după cum archite<!
tii r~.lll'p; la Parthenon. Da, drţi1e lui Flaubert 
le aseamWIl cu ttt'6st monument eare e expresia în· 
Băşi a perfee·tiunei. Şi în a('eM {"u - U'l"ma zâm
bind lIaupassant - operile lui Bal1Jac sunt prin. 
tre romane, ~eea ce sunt piramidele din Egipt 
'Printre monumf'nrte." 

Admiraţi, vă rog, acoste comparaţiuni Ia.tât i 

de pl,astire, atM de a-de,'ărate a'le lui MaUlpassant. \ 
Eu unul mărturisesc, că n'lam gă,sit încă a.tât bun 

FU 

el eliminllm eele a.pte a. ne soarge ~i diviza.. Să 

dăm suflet romllneee tutuTor nizuintelor noa.stre ei 
să ne ferim de 9trăinismul disolvant. 

Astfel vom pune temelia. unitătii cultura.le sub 
raport nati{lnn.l., precum si lo1idllritătiisQcia.le ro
mâ.nesti, fără de care niiCi inchipui nu 8e pua.to o 
tl()Hda.ritate poHticîl. cf(}ctivă • 

Să fie oare SODl'lle, di "vântul de primăvarli'! 
a llllceput, în sfÎllrşit, să topească ~i sloii streşini
lor autorizate dola Braşov şi Lugoj 1 Da, da, pal' 
a 8e 21propia şi "zilele ba.helor" în 8'Cumpa noast.ră 
,politică autorizatii. 

• 
o gazetă a lui Mangra? Din Budupctlta, Je.la 

d. R. Damian, primim ştirea -că trădătorul .Man
gra ar a,"'ea de gfund să scoată u\n ziar. lnoontesta
bi1 că zil\lru.l acesta nu ar putea să se susţină de
eât cu ajutonul bWIlCSC al guvernului, abonaţi, sun
tem sigu.ri, nu'şi va putea. gă,si nici odată. N u
mai cât şi acest ajutor, după cflt se vode, vino 
foarte cu greu, sau poate chia:r de loc. Cerourilu 
g1.werlilamentale nu pot să wp.recieze î:n uici nu 
chip IIlcvolni{"a acţiune de trada:rc a lui Mamgra. 
Apoi - mai este un fatal a'poi - concurontul lui 
Mang-ra în partidul guveI'luamental este Şeghoscu, 
care se trud<."Şte cât mai mult, nu cum v,a colegul 
lui întru tlradaro să'1 poată lua pe diJnai:nte. Ştr 
gheS<..'U ar pierde mult dacă Mangra şi-ar Întări 
poziţia prim um ziar. 

Pe eum se vede se ba:t tl'ădătorii pentru cio
lan. Ei, acum: ~,are, pe care L, 

iSi până la traidueorea în faptă a intenţi ilo]' 
trădătorului călugwr, noi ţinem să avertizăm proo
ţimea bihore<mă ind de pe ooum: Să aibă cel pu
ţin în oo8lsul al un8prozeeelea un gest hotărît de 
demmitl1'oo naţ.i'Onală,să nu priJmOfu~eă nici un 
număr din viitoaJrea gazetă menită I-lă-i otrăvea:'ldi 
sufletuL M angra şi aşa se va dl1CP mwncat fript ori 
de Şeghoaeu, ori de alt om de terupa lor, distrus, se 
inţelege, i,n prima linie, de îndrăznea~a lui t.ra
dare. 

• 
Noul ministru român la Sofia. Se anunţă din 

Sofia: D. Dimitrie L Ghica, noul ministru pieni
,pot.anţia,r al Româ.niei la. Sofia va fi primit "i
lele ac.estea Î:n audienţă de :M. S. Regele Bulga,riei. 
cu ocazia luălriipostului în pTimire. 

D. GhÎ'ca~ deşi are o -carierâ di'PomatiiCă dQ li 
an i e tlţtuţli eol mai tâ'uăr dintre miniştrii Româ
niei în străimătate. E născut la 1875; fiu al gene
ralului P,rincipe Ioan Ghicll, fost mil1liatru şi ne' 
pot al lui Grigore VoJă Ghiea X-a, ultimul Domn 
a~ Moldovei. 

Postll'l ce Î-s'a incredinţat la Sofia e una din
tre cele mai princi.pale misiuni diplomatice. 

• 
eimt, juateţă. şi Il11ăsură tn jUidecaroa mari!lor per
sonalităţi arţisti>ce. Părerile lui Maupassant dOR

pre Shakespeare, Molicre, Flaubert şi Balzac, 
sunt făeUlte să stabilească în noi pcntTu toWealW!l 
o caraoteristică st,rtnsă, concisă şi exalCtă a 8.(",estQ.r 
scriitori. DCMar din gura mared ui Anatolo Franca 
am avUJt nespusa feri-cire ·să aud judedlti aşa de 
uimitoare . 

Scrisori. 
Şi pentru a încheia ac.est studiu, vă traduc mai 

jos două scrisorele trimise de ~Iiaupassant dnei 
de D ... Le-am a1('.8 din teancul cdorlaJte scrisori 
minunate, fiindcă imi Ipare ('ă idei-a pootică din 
cea dintiii şi amănuntele din ('('a de a doua ·au un 
caracter mai prOllU1l.ţat. de interes geneTal. 

24 1 anuarie.* ) 

Prietcna mea 'dulce, 
1 ată-mi:t prin., de sesiune.a vânătoarei, târit 

în lungi prcumblări prt~n pădurile dcsfrunzife, 
CU puşca sub braţ, cu picioarele moi, cu privirea, 
a tonă, şi în suflet cu o sensaţie ;,ndefinită de du-

.) Scrisoarea. lI.oeea.stll.,. trimieă dintr'un burg din 
Normand~a. a. fost scrisă prin 1888. Maunuaant n'a. 
inse.mna.t nici looaJ.ita.tea uici a.nul, pe cari le~am găsit 
totuşi eu u~urinţi pe stampila poetei de pe pIte. - A. C. 

Oamenilor acreditabili le vând şi pe JAngl = plătire In rate lunare fAri nici o urcara 
de preţ - - -= Iare asortiment in trusouri pentru mirase. = 

La cerere din provincie trimite lJogetlJl catalog lustrat 
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Românii şi statificare administraiiei. Cetim 
În Zi~ll' ul ungure&e ,t V 11 ci g" : 

,;Comitetul naţional ,româ.n i,n oonferenţa sa 
de Luni, iill afarll de eh("Stiunile curont-e,. va di8-
euta ţll ehestÎunea statificăl'ii a.dmiinisîraţiei. In 
('ursuldiscutiilol' la bugetul mîillisk'l'u.lui de Jll

te<rne doputlatul roman lJr, T, M ihali declarase 
eă ar prefcri statifîearoa ooministraţiei, deşi p1'in-

cipiile dMl/ocratiell ale pro,grarnullli româtu!sc 
(/1' cere lăl'gireet autonomiei·. - dacă 'astfel aru 
ajullge la o admillist.raţie mai bunii. ~rajori.ta.tea 
part.idului este Însii de llărer-ea că pun statlfwa
l'ca administratiei RDIurunii M pierde şi neînsom
.uatul lHUllU,l' df' fUllctionari r01llîmi 1)(> eare îl au 

. '" aZI ... 
=1< 

Budapesti Hirlap. ZÎJurul ungurosc cel mai i}o
"Îu, {'arc reprezintă cel mai încăpăţiluat punct de 
\'edore faţă de ~1Oi. publică în numărul din urmă 
nn arlieol al (~UllOSCU tului publidst ungtJ.,f Rcz Al i
"âl1/. A'lK'St dOnJlll plîlllge pe mai multe 0010l111C 

~oa;·t il poporului 1lIlgures.c, deciizut astăzi şi lipsit 
de spitri,t naţional adevărat. Cau2i!l aC~8tei d00a
nenţe ar fi democratia, care se Îlnstălpâneşte din 
("c in ce mai mult asupra vieţii n~'lţional{) llngu-
1't'Şti. Nu mal este astăzi "naţiune". esdamă cu 
pat08 d, Rez, 'IlUroai "public" unguresc, carI'! pri
\·(\.~te fără yoimţă. ca 1111 simplu spectator, desfăşu
Nlrea vioţii })U blitXl ungare.şti. 

Cauza 3eest>Ci moleşiri, care există de fapt în
tre unguri, nu este însă il se căuta in democraţie, 
CI în viswrile Jlebltne dp maghial'izare, cu cu-te 
îmbată publicul Ulllguresc gazete ca "Bu<iIllPC<;ti 
HirJaJl" şi publicişti ca d, Rez MihaIy. Ungurii 
1'ăIăuziţi de U!ll ideal imposibil, ,~î-all oheltuit şi 'şi 
dcltllcoc toate energiile, forţând o maghilil'izare 
li tuturor popoarelor din ţaTă, câtă weme afa
(~rile lur interne, nevoile luI' l''\3ale, le-al.l lăsat 
la WHli Îlltâ1llplării. Iată de pildă Uln caz tipic: 

Hudapesti Hirlap ·al'e grija ca în fiecaTe zi, 
aproape, jojă se propage pri)1l coloanele ei maghia
l'izaI"ea Românilor, nu găseşte decât l'ÎlIlduri foarte 
ilU{'Ollioo d&pJ'-e mt.r;\Can:llL mare a învăţătorilor 
lwguri pontJru îmbu.nutăţirea sorţii lor. Bu:dwpef>t.i 
Hirlav bu<.::1uă mereu d~pre o mare Ungaria un
gurea."lCă, o imposibilitate răsdovedită, dar uită 
di învăţătorii unguri n'au bucăţÎoe3. de pâm.e tre
huinuioasâ ori cărui om. Budwpooti Hirlap osân
d€\şte chiar pc Învăţători pentru a~'eastă pretenţie 
Il lor. Iată Însă d. învătătorii, întruniţi zilole tl'e
i.:ute în congres la Budrupesta, ()onsternaţi pentru 
atitudirnoa ,,'Celui mai bun" zi~r unguresc, au ho. 
Ui6t boicofar-en: lui pe toată linia. . . . 

& mai miră deci d. Rez de "decadenţa" spiri
tului naţionarl ntnguresc ~ Noi '1lU, CI socotim că 
toate ziarele nnguroşti ŞI întreagă politica ~Ulgu-

ioşie. de fulburare, de trisieţ-ă. Cerul brumo8 'de 
foarilnă deşteaptă UI· m1ne simţăminte vagt, do
l'i1lţi nl',Jesluşi!(', păreri de rău. nelămurite. A /It 
ru~eiafi ,imw·e..sie ca şi când aş asculta o s,:rnfonie. 
Trăesc C!t mine însumi, cu toale că înconjurat de 
o socie.taic amabilă şi sgomotoa.să . • Şi sub paşii 
mei trosnesc în fiecare zi, prin codn: pustiiţi., frun. 
zele moarte, stropite de ploi. 

Dure.riie de cap mau mll>"b lăsat**). Mi-e dor 
dp dota. Aş dori mai ale-s să:ţi văd ochii a.lbaştri 
l1ţi.ntiţi. 11"'wpra mea. Cât ne chinue.şte de multe 
ori dorinţa de a avea di'Mt:nle-ne privirea acelora 
1'1' cari îi iubim. Ochii! Acele pefe tolorate in al
bastru, în negru, in verde, cari fără a se mări ni.ci 
micşora., ca,.i fără a'şi scn.i1nba coloarea, ni,ci mo
difi,ca forma ştiu e-xprima cu afâta eZocventă itt
birp,a, ura. di.spretlll.; spaima, dl:n ca.ri intelegem 
o lume intrlYJ.gă de simteminte, da, le întelegem 
ml'u l1:mppde, mat· puternic de,cât prl",n, c1winte.le 
I:f',le nwi bine ticluite. Nule-ai gândit dota ntCf 

odaUi la bizarer;{/. (1(~e8te1: enigme? 
EI/, mii gâ.ndl'flsc - ml'ti cu se.amă 74 dota. prie. 

Itmii dulce, Şi mi-e dor· să'ţi văd ochii, să îi sărut 
binişor. j 

Guy de Maupas5ant. 

Cannss) '15 lanuarie 1890. 

Scumpa mea prietenă, 
L-am înlâlni.t eri pe d. Prevarieusc. Mi-a vor~ 

')it de serata contesei de F ... , de radioasa d-tale 

'" "') Amintesc ci acest,",· migrene de ca.re suferea. 
Maup.a.ssant şi despre ~ari ne pomeneşte ,i tu 'Cut0a 
sa .. Sur l'eau" au f.ost primele şi indepărtatele simptome 
ale boaleI de care .. mllrlt •• 
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f·ească de astăzi "01' aj1umge pc a<'Oia~ cale, daeă 
nu vor năzuÎ \Să se prdlL{'ă îm oglinzi orooincloase 
a stărilor generale din .ţară, Î1ndroptimd poporul 
u.ngll're.'iC Sjlre ţinte sigure, netu ILmate delwbu
llia JllHgh.iJlrizul'ii {~U Ol·ire preţ. 

'" Şedinţa Camerei. Camera a intrat in discuţ.ia 
1:iugetului milli"tonrlui de agri{·ultură. Au vorbit 
rapol-1orul buget1l:'lui PI1PP (teza. şi kossuthistul 
Brt.l'oSS .] allos, 

])i5Cuţia so Vll coutinua mWlC. 

= = 

Intrebare la o întrebare . 
,.Homtuml'· d(' ieri ne adresea-zii urmă

ta;t rea întrebare: 
1. ;\doyărat e.ste 01'1 ba, că d. Dr. Ni

colao Oncll .'Şi cu toţi orMe·ii săi dela, ,.Tri· 
buna~' ~i cu toţi fUIlct.ionarii săi dela" Vic
torÎa" la ;tJegorea dt' deputat pcnultimă 
<Jiu .\~·ad il votat pentTll candidatul gnver. 
DHmenluJ? Da ori ba? 

:2. Adevănlt, l\.;;te ori b". că d. Aurel Pe
troviciu, pc ('are trihnniştii l'au ales aeum 
membru în congres. a fost. întreaga sa viaţă 
gun1rn;Mlwllta]u! cd nWl patentat? Da 
ori ba? "\ 

De('}adl111 iar{lIş l';l ne f aer III o rla.tari e 
de unonresă r"hsplmdem., îllU,i însă îi ee
rem .. HU1l1i.lIlUlui·· r;!spuns la întrebările de 
ill,1l .1°,8: 

1 .. \devtlrut ("SUI ori ba. că domnii Fa-
8ile Ooldiş, ])1'. SI. C. Fap ~i DI'. r. 811cill 
elt toţi ortacii săi de aZi dela. .. Homill1ul" 
1<1 alegerea de deputat peunl1imă din Arad 
an votat pentru cnndidntnl gUVf>I11a.meH-
tal?J)aoriha? .. 

.) Adeyărat (>~"t~ ori ba. că d. Stefan C. 
Pop ŞI laaJegrrile din urmă a stăruit pc 
lfmgă H()fnâ'llii din Arad să-şi dea V{)Lurile 
Illi Bara,h;\s BMa Şl că numai l~ opuneft>[t 
(llui Oncu ŞI a priefe.nilor săi clubul din 
Arad a d('cret.at. să se abţie deja vot? Da 
01'1 ba? 

B. Ad8vărat {'~5t(\ ori ha, că d. lo.<:Yif Mol
dovan. candidat.nl la congr~s al românişt.i-

apm·iţiune. de suca-sul pe eate l-ai nvuf. Cu atât 
?nai bine, am.ica me.a ... 

Eu cred cii voi fi la Pari,~înat~nte de gfârşiiul 
acestei luni. Eri am prînzif cu Mirhe.au. Mi-a vor
ibf in loa,fă vremM mNoi de a-~a eisa perfecţiune 
(ţ stilului meu. Şi lot încrunlându'şi sprîncenele 
stufoase., mi-a .spw,; în ce c.r:a.sperarfl îl aruncă nu
t,el('.le me.[('. Intre nOt fie 2:!,~. Mir-be.au e:/;oge
l'rază. ea intotdeau.na. Ce n'aş d{l. eu să fi semnat 
: Le {'a:lvaire'··! 

~Vu .. ~ănătat('('J nu mi-s'a pre{/. îmbunătăţit, De 
câf('va. zileinsă in!wmniile mă chinuMc mai pu~irl. 
. Iti .~ăruf mâni,le Cll pietate" .'lcumpii pl":e.lenă. 
mânilţ>; d-tale paHde .'$1 frtirl1oa,se. 

Guy de Maupassant. 

Şi cu ar.,easta a.m sfârşit aceşt stJudiu la care 
1fl 'am avut doc.ât, meri,tlll de a-i inoh€.ga fQrma, 

Paris, Decemvre. 

Dr. R6TH KĂlMĂN,' 
!\1:EDIC. 

TEMESVAR· ERZSEBETVÂROS. 
Strada Batthyăt1y 2. (Coltul str. Hunyady) 

Cosultaţiuni: L tit. 8-10, d. L 2-4 ore. 

Consultaţiuni separat pentru tubercuJoşi. 
__ , AH:olre eu Tuberoulh:". ~ 

.... i ............................ .. 
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lor. dt> l;M.~ 'ori il votat în Arad, a. votat tot 
df'<1111la pe·ntm e<.llldidalui guvema;mentaJl 'J 

Da ori ba? 

Iutre!J{trile ~N~bxl sunt. necesare pentru 
a ~H! \"C'deu [!le'odată îndrttZlwala. fără ma.l 

P:Wl eu care aeuză d. U'uldiş. l)~~d~Trnn 
însă, că şi în oazul cund nu Wlll prmu vre· 
Ull l'ăSPUllS, în cazul când ar t{wea ca şi cu 
l1lLm{Lrul unguresc .scrL ... de d. Ciol(;Hş în o
noarea lui rrisza. noi v'Om ră.spuH{le t{)tuşi 
la Între!Ji\t'ill,f'. lor de 8118. Intf.iu să vedem 
însă măltilll'a, îndră~nelii. 

De yorbl cu d. Vai da. 
Am. întâlnit pe a. deputat Al. Vaida-Voevod 

la Br-aşav, în redacţia "Gaze.,le'iJ> J şi ~corectlJ,sc 
d'iscur.~/(l din Camera nngara. Ş1. ~ndata ce mă. 
vă:w isi arăfă indignarNL de felul în care a apă~ 
rut di,~cun;ul 'În "Bomânul". ciuniit, schilodit ŞI· 
falş tradus. "D-ta nu l'ai ~ăzut"~ m,'a întreba,t d. 
Faida. l-am .~pm;, că în zma aceea am plecat. Şi 
CUIn ti-sa e foarte amabil, (o calitate de .~oomă 
pentru. un ]Jolilicia.n) m'a, în'~~ta~ :~ă st~11t de, vot'
bă într'o eafene.a. Probnbtl ca CIttnd rmdurtle a
cestea.va t'('g/'efa că mi-a făcllt acea invitarI>. 
(Calitat.ea dar, dă greş şi ea trebuie manifestată 
~u 'IMi multă p/'evedere - nici prea vie urWOrt, 
dar nici lipsind cu toiul, ca în coloanele »Româ
nului", undr> d. r aida Înju1'ă ufa de brutal pe oa
meni. al căror talent in faţa rneAl l-a. recunoscut.) 

Trebuie să respecti casă fii respectat - a. 
Vaida e mult mai aristocrat pentru aceasta. ArI
sto îllsw ni nă lwbil, bog<it; iar K.ratia înseam nă 
a:touputc.rniei'C, sti'upil..uire. 1\.:1' i~tClerat deci Q.r'1lă 
dreptul celui mcu tare, aboollltismul: care esle 
un aris/oaa/ism ma ter·ial .. nu moral. Aristocra
tul se bazează pe banii sau pe rang1lrile sale dc 
noblete, iar nu pe inleleclul său. 1 n ţ~ra in care 
Va dom·ina aristocrati.smul moral orl ~rdelectual, 
acolo nu lia fi absolutisnwl din Rusia! D. Vama 
mi-s'u desvăluit din creştet pâllă'n tălpi, un aris
tocrat ci, la Rll.ssie. D-sa consideră .. partidul 
ca o dirinitate la care lrţ;buie să seinckineilltreaga 
românime de pe..stemllnţi. Şi cu atât mai va.nă este 
accuRfă pre{Bnti('. cu. cât d. l'aida ,'ccunoaşte foa.r~3 
m uite tali"l!te 1.n nfară de partid .. cari ar ptdeâ 
contrl~(}/l1: la binele pop07'ulai. 

Spunc.a :.,De câte ori 1W l'am r;făfuit 1'03 Got· 
di1 să angff.jeze pe toti rcdarfot·i-i.,Trihu'1l;,:i"; ~ă, 
le dea lefi duble ca să atace, nu pe n.oi, ~ pe (oci 
ean nu ascultă dc nQi. 

"Tribuna" (l redacla.lă m a~ bine decât ... /{.(r 

mâ;wr urmă d. Vaida, "re.dactorii au spirit şt 
talent". Şi lucru curi.o.<l - când i·am SptM cât am 
luptat cu la .. tRomânul" contra jatyoltlllui ['\ cure 
apan! acest ziar, având de lu.ptat t:h~4r cu diNdo·· 
rlllca,re susţine jargonul pentrucă altfel n'ar in
ţelege R{)mamii limba iromânea8:Că (!) - când 
t,um ,~pu.~ rJce..slea, d_ Vaida· s'a a·rătat 8urpnns· 
din cale afară. 

Vorbind despre informatille /:nsuUăloare rtle 
"Românului" la adresa mea, d. Vaida le-a repro~ 
brzt tn acela.ş mod. Ceva al vagului, al neîntele~ 
/lu.lui plute,a. în atitudine.4 d-sale, în chestittnca 
luptei dintre fraţi. Iubitor al gloriei posten'-oare, 
însll.~i ~l nu era, sigur d.a.că istoria ar- fi ':lai bine 
orie.nfn.tă, asupra acestor tri.~te n-emun, ,'prtn 
MOf}.ierc.a une,i noi broşuri, de,scoperitoare de pete 
in suflefde acelor "talente" oari nu fac parle di.n. 
,.partidul na.tional"... Şi ne..siguranfa, acoo-st,a, ~e 
(lxpl~ca prin vederile cipariane de~pre artă, ale 
d-sale. Căci desigur tatori·a se va lua după operile 
aa..stor "talente" i c<J,ri vor rămâne mult. mai mult 
decât broşura trecută ori cea tliiloa1'e a dlui-Vaida. 
Aş fi puJut încă mai multă vreme să vorbf'.Sc cu 
u" V aida,' aş fI: găBit o mie de mijloace ca să pot 
citi în sufletul dsale - dar acest îndemn nu l-am 
patul avea. Eu arn obiceiu să preţuiesc timp1tl ~i 
să-Zînirebuinţez cu, fol08, aflâ.nd şi observând 
dar am. văzut că ,în cf'ipele acelea nu m,ai aveam 
ce obsc1'1)a !fi ce afla ... 

Alexandru Vernesea. 

v 
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Scrisori din ,Sibiia. 
Societăţile culturale. - PUDctionarismaJ. 

Noua grupare. - E,ş,irea dlui Nyi1van. 

In nid o parte, pustiul ora..~lor d-tl provincie. 
nu tIC u-h('ţlte <aşa de supărător <".a in Sibiiu. Acest 
~w;I de burghezi C<Xllscrvat,lYl. tă~uţi şi bUnuito.ri, 
eu zidur~le ruinat.e, ('ari nu se mai pot coIl.<lidera 
de monumente iBtori.ce, (':u lumin:a lui atât de Ii

nemidi, cu băltouc,€;lc, vânt-urile Ş< pavagiile -sale, 
Îrrtr'o vroroe căutat de pelliSionari, Mtăzi insă în
jurat, iormează cel mai clasic tilp de cemte să
eeaseă. I,iniştoa plictioofL.'lilJ şi atmosfera SJ.'lta 
În itbu ş-i t,aa re, au un dt>08ebit ef('Ct asupra popula
,iei. Tot,i par greoi, plictisiţi şi răutăcioşi şi eu 
'Ol-ed, di. &'\ta e cauza că act,iuni frumoase şi de 
Îm>emnătatc, numai rar de tot 'Putem inregistra. 

Şi pe când Saşii se strâng cu toţii pe lângă 

aoeietătile lor culturale, unde îngrădiţi desToltii 
~ acth-ivate :p1Iternid, noi Românii păTă,·Jim şi 

Jluţincl€ so('Îetăti pe clţri le avE-m. 

O tri,,>tă impresie îţi fat>:e de pildă "Reuniunea 
de muzieiiJ

'. A:cea falnică 1"euniuue, earo ~ vre
mea dirigentului Dima era mâoori\Q sibiienilor. 
~ abia vegetează. C-oncertele 8ale, când nu KC 

amână, fae impresia unor improvizări, nimie a
les, m.are .sau puternic, pentTn că C1lsemMul e 
proa. slab, nu e cercetată şi·i lip$eşte elementele 
de muncă:. Fac impresia unei bătrâne bolnave, 
cireila îi aştepţi sfârşitul. 

lnc-arlea de "Comitetul teatral" nici nu mai 
faeem pom<>nire. Despre existenţa lui, doar d. 
Bănuţ de mai ştie, de prin arhiva societăţii tea.

trale. 
Şi euan Aii. fie <,croetate a,c.es'te societăţi, eând 

Iuncţionarit;lliul e aşa de străin faţă de or:i-oo ma
nîfestbLre culturală. Iar în Sibiiu mai toţi sunt 
funoţionari. N'ai decât să stai la ami'IUi in vre-un 
colţ de stradă şi vei wdea <,um din toate porţile 
I"QCSC fl1nct.ionarii. Cu f('ţcle palide, istoviţi de 
muncă, 8cillpJaţi de aerul birourilor sau de v-orbele 
brutale ale superiorilor, încovoiaţi de spate şi cu 
",asul pripit, se etrecură unul câte unul prin stră
zile lătmaJnice, .!Iii ajungă mai degrabă în ooăi
tele lor, ~âteva dipe să poată ră.<;nfhL in tihnă. 

Când vezi. aceste feţe l'€.semnate, fără voie îţi 

.. duci aminte de Mallpa."lsant, care a !arătat un 
deooebit interes faţă, de aeeastă burghezime a in
elcctu19.1ilor şi cărora l€-a dedicat cele mai duîoase 
pagini, pe cari le-a S<JTis vre-odată vr'un scriitor. 

Iată ce scrie in vulumul lui: "Pc apă": 
Slujbaşi prin hiromi negre, slujbaşi pe la mi

llî.stere. T(li trebuie să cetiţi în fie-care zi pe uşa 

mchisorii sinistre, <'etlebrla frază a ~ui Dant€: 
"Lăsaţi ori--oo speranţ.e, voi eari intraţi aci!" 

Intri acolo pentru întâia oaTă la 20 00 ani c.a să 
eşi la 60 şi mai bine şi în wt interV'aluI acesta 
iu.n.g, nu ţ.i-se Întâmplă nimic. Viaţ.a întreagă se 
scnr.ge în birowl mi<" întunecos, vecinic aeelaş, 

tapisat cu eartoane verzi. Intri acolo tâ.năr, la 
Trem('la speranţ€]ar lPuterni-oo. Eşi de acolo bă
trân, pe moarte. Toată recolta de amintiri pe cari 
noi .o adunăm intr'o viaţă, îutâmplă-rile nenre
... ăzute, armorurile dulci sau tragiee, călătoriile 
'Pline de aN€nturi toate aocidootele unei vieţi li· 
bere Bunt necunoscute aeestor ocnaşi. 

Toate zilele, săptămâniJ.e, lunile, anotÎrupu-
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riie, toti a.nn se aseamănă. La acelnş f'.{'R.'; intră, 

la aceda.t! ('('-as d<'june,azii, la acdaş cea.'l ,pleacă şi: 
asta intre 20 ~i 60 de ani. ~umai ipatru ÎntÎlffi-. 
plări fonneal;\ date istorice în mţa lor: căsă-' 
torill, naşterea ('('lui clintiti copil, moartea tatălui 
şi mamei aoestuia. A11 nimic, ba nu, înaintădle. 
Ei nu ştiu nimic, din viat.a obicinuită, nimic des
pre hune. Ei nu ('unosc măcar zilele V("'Jde pe 
!-Itrade şi vagabondagi:ilc pe câmp, pcuttMlI('ă nu 
1i-oo dă dnrnlwl niei odată înainte de oeasul regle
mentar. Te constitui :prisonier la opt dimiu<,aţa; 
închisoarea se de,"ch:ide la f)a.~, când vine noap
toa. Daor În g.chLmb, \'Teme de 15 zile pe an ai drep
tul - drept diSL"Il'talt, precupeţit. ne dat cu dragă 
inimă - de a sta În{'his aea.'1ă la tine, căci unde 
te-ai putea dure fiirăbani? 

Tâmplarul !le urcl"'t în văzduh, birjantl umblă 
forfma pe uliţi; mccanleul drumurilor de fer 
străbate rp.WduriJe, şcourile, munţii, mnblă nocon
tenit dintre zidurile ora~elOT până 'n orizontul 
întins şi albastru al mărilor. Slujbaşul nu-şi pă
răseşoo biroul, sicriu de om viu şi in ac€iaşi oglin
joară: in care s'a llrivit detunăr, cu mustaţ.a bion
dă în ziua întl'iirii, tot în ea se vede -chel, cu 
barba aJbă în ziua în care e dat a far ă. Atunci 
s'a isprăv-it, viaţ,a e înehisă, viitorul îngrădit. 

Gum se face c'ai ajuns ac.olo ~ Cum ai putut să îm· 
bătrâneşti a&tfcl, fără ca să ţi-.!'C fi întâmplat 
vre-un eveniment. fără ea să te fi zguduit vre-o
dată o singură s111"prindere a vietii. Tc4uşÎ aşa 

este. Loc tinerilor, slujbaşilor tineri. 

A tunci te du~-i şi mai nenorocit şi mori a
proape îndată din (pricina e~lirei din obicinuinţa 
B..'lta lungă şi înverşunată a biroului de toate zi
lele, a aooloraşi mişcări, a aceloraşi acţiuni, a a
celoraşi mund, la aoe].aş ceas." 

V ooeţi, cât de bine a priM roalitat{\a aOOSlt 
;mAestru. Şi într'wdevăr dadi &-i întreba pe n€·un 
slujbaş ce a fă('ut toată viaţ-a, nu ţi..rur putea răls
punde decât, -că a umplut atârea blanchete de 
carubii sau a expediat atâ-tea mii de seri sori. 

Să nu fim însă în toate aşa de pesimişti. Cu 
veniroa dlui Bârooanu în fruntea Asociatiunei 
se lPare că se simte un curent de primenire şi deş
teptare. Seria de confcrenţe caro s'a anunţat, 
deşi nu are nici o legăturii una cu wha, tO'tuşi va 
descoperi unii ('onferffiltialfi noi, cari s})€răm că 
vor fi gustati, dacă îşi vor îngriii di<lţÎunea. Şi 
mai avem ceva nou: "Lucea1ărul" va trece cu 
anul nou sub direcţiunea poetului Goga, şi va 
deveni revistă săptămânalii:. Gruparea din jurul 
lui se oompune din oameni tineri şi muncitori. 
cărora li·a rămas un dram de idealism. Apariţ.ia 
revistei, în haina ei cea nouă, 00 aşteaptă cu multă 
nerăbdare. 

Intr'un cerc S<l discuta eşirea dJui N yilvan. 
Afacerea asta e .cea mai inte-resantă de-o vreme 
încoace. Pe d. Nyilvan îl cunosc eibiionii de când 
a -petrecut în mijlocu1 lor şi până astăzi a rămas 
cel mai clasie tip de caraghios. Dacă era să-I ia 
Ium'ea în serios, după manie-rele sale al' fi 'Potie
nit'o, dar boicoi-area lui ar fi ÎnaemnaJt să te lip
seşti de ceasurile de petrecere cari şi aşa sunt aşa 
de rarQ în viata monotonă de provincie. Pentrucă 
ElO ştie, că cel mai gustat eleme:tlt de comooie e: 
caraghiosul. Eşirile d-sale de "enfaut terible", 
constituiau adevărate isbueniri de râ,sete, cari 
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BEl măreau cu' cut d;însul dcwmia mai .'>erios. Şi 
nu nf'-a mirat de loc g('~<;tul d-sa1e. hlCru1 dure
ros e că ac'olo pe la . perîferii, toţi par a avea a
ceiaşi nw.ntalita-te, de vrome ee apl'Obă' judecata 
dlui Nyilva.n. Bau poaoo c numai o aparenţă ~ 

Bine ar fi! Sphinx. 

Pentru d. dr.lJ. Vaida,VJevod. 
D. Dr. Alexandru Vaida Voewx:I îmi răSp1U1de 

pe o pagină întreagă Î'll "Românul" de ieri, ti
nându-se de (,ll\"ânt~ că va veni cu "dov<lzi". Tre
buie să Tflf('ret însă {'ă d-sa a.duce şi acum ndove.zi" 
numai de oroin politie împotriva mea, dCl}i eu i1 
rugu<~em să vie in publi'Citate cu "dovezile" sale 
de ordin personal, do\'{'zi cari îl determinau acum 
doi ani, ea impot~i"a hotărîrilor unui cere electo
ral, lmvotJ'ivu hotărîrii unui olub comitatens, iru
potriyu hotărîrii ('hiar a ('.ouferenţei naţionale, 
domnia sa, oll1ul .• disciplinei de partid", să pro
voace chiar În prf'.ajma alrflerilor. cuno!'1cutul Si'.an
daI, care CllJll a spus în diferite rînduri d. (j.ocldiş, 
"ameninţa încă atumei să spargă partidul în 
două", fa'Pt pe care l-am evitat eu eu sacrificiul 
benevol al per-soanei mele. 

Atunci nu era vorba de motive î!Iltemeia1:€ pe 
"dovezi" politice, şi chiar de ar fi fost, conferenţa 
naţională, ÎtIl su.nui căreia d. Vaida a uzat de toa.tă 
eloeienţ,a sa, spre a le face primiw, li-a Î!nIăturat, 
candidându-rnă pe mine_ Nu, nu de acestea era 
vorba. ci de calomnii şi 1nn'etive deSOIlorante pe 
eari d. Vaida le împrăştia în dreapta şi Î'll sttimg-a, 
cei drept totdeauna în mod imprecis, fapt carc'mi 
îngreuna în chip absolut apărarea impotriva lo.r. 

8i:ngnrul act material al ins11'ltelor dhli Vaida. 
era o dopeşă, pe oare a doua ori a treia .zi după 
conf<'Tontă o trimi·SC'se d. Vaida la Arad, îm cruro 
spunea că. menţinându-se candidatura mea, dâ"l
sul renu.nţă la candidatură. Tot atun-ci se colporta 
priIltre prietenii mei o afirmaţie de a dlui Vaida 
la adresa mea, că d-sa "nu stă cu m-ine la o masă". 
Spre a-i OO1'e satisfacţie pentru aceste două În
suIte, UIIlaeuprinsă în depoşă, cealaltă în declara
ţia de mai sus i-am trimis ma.rtori. D. Vaida, a 
negat că ar fi făcut declaraţia 'Că "nu stă cu mine 
l·a masă", iar pentru insulta ee se cuprindea -in 
depeşă a C€rut un ju.riu de onoare. A.cesta, a ho
tărît, cum S'Pll!I1e şi d. Vaida, că fiind vorba de 
o chestie cu substrat politic, aranjamenn1!l cu ar
mde nu are loc. 

D. Vaida observă acum: 
"D-ro, te-ai supus aoostui verdict şi a.curm tot 

nu te siieşti să vii in conflict ~u rog-nIele cavale
re:;,ti susţinÎlind că nu ţi-aţi fi dat reparaţie ca
valeroascăJ ' • 

Eu m'am SU'PUS şi re..<rpeet şi acuma verdictul 
juriUllui şi da.că~l i'llculp azi, nu o fac pentru in
mIlta di.n dapeşa sa, asupra căreia a adue ju:rhll 
·acest verdid, deşi socot că un cava'lerism exigent 
ca al d-sale nu trebuia să mai 8U!pUnă votului unui 
jmill subtila chestie de prind'Piu, o inlmlt.ă 
politică estcdeodată şi o insultă personală, - dar 
îl întreb, dacă insultele domniei sale aveau cu 
adevărat nlUJllai un "substrat politie" de ce nu 
8'a su.pus d-sa v€rdictmlui conierirnţei naţionale. 
singura care avea căderea să judece califi-catâa. 
moa polireă, de ce n'a pregetat să vie 1n conflkrt, 
nu cu nişte reguli cavalereşti, ci cu regulel€ disei
plint'i de partid, aeăror paznic grooav a azi eând 
e vorba da "suplJlnerea)' altora? Atunci ne aflam 
doar tocmai in faţa alegerilor, când, întrr'adev8.r 
idra'Cţiurnile di,seiplinei cad lin eumpi':imă ca ni~ 
grele păcate, de ce dar a Î:n9Cffil.at scandalul care 
,atun-ei era "să spargă partidul în două", cum spu
,ne d. Goldiş, pe chestiuni personale de ordin p0-

litic, asupra cÎirorca confeinţa naţională se pronun~ 
ţase? Toate motivele dom'lliei sale de azi, că .aş 
fi ,~profesat principiile partidului guvermaman-
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ta] ", eă aş fi "candida.t cu programul guveramt."Il
tal", a avut ()'('.azie să 10 adueă În oonferent.ă, le-a, şi 
adu,'1) de 00 DU s'a supus hQtărîrii jmapolabile a 
oonfcrint,ei? !)c, ce? O vei spune eu: pentrucă 
i'tlaintea confcr('nţei i'llvoea mativele de ordin per-
8OOlal, cari ar fi existând, dar "po cari nu vrea 
să 10 R(iu.că", iar Înnintea juriului de onoare, unde 
era Ioeal ;;it 10 a<ludi, 00 provoea la motive de ur
din politic, pOlltru cari "aranjamell>tul cu a,rme 
<I1U are loe". 

Aooasta s'a ,repotat şi se repetă de atunci în
t:r'u,nH. Domnul Vai<la stă la adiLpO-"tul alor două 
î(~rlllule: nul ill~nlt,ă în modul c<'l mai trivial, mă 
faeo "p,wHtl,limon ", "bau<lit", ,.tâlhrur'" "gâde al pu· 
blicisti,,'ei" şi 6111d ii cer socoteala in publi<:, eiwi 
nu lIlai vreau sil rl'lwt ~'t)media cu "e.alea C<lV1UC' 

rea.":'!·i!" vine cu "do\'('zi" că ou aş fi "pro{(\ilat 
IJîim'ipiiJepartidu111i guyernamental"; ('Îlnd il 
Întreabă al ţi i Între p.atru ochi, asupra mot in'lor 
furi{'i ~1l1e l\()ntra mNl, ma Înfăriş(':lI7.ă ca un om 
earc aţi fi yre-tInie de dispretul public, sau cum 
o Lwc ţii în rocenhJl ~ău articol, eero să prel'izez 
Pll acuze inf'lJll:l.ll'te împotriva mea. Ştiţ.i carD C 
pro<'OdOllI dItli Vaida ~ Imispullc>a (xlată prieknul 
Uh{.'o!·ghe l'ojl, {'arc l\"'lCnWllCa il ÎntreLa.se l-a 
rUi-IpuJlls: 

- Cllno3..jwţi d-VOllstJ'ă pe 13ocu? Intrebaţi'l, 
·rIp ee nu ('utellză niei să so prezinte în Lipova'~ 

Toată. lumea ştie di cu mi-am p«.reeut şi îmi 
pct.rc'C tot timpul mcu 1 il)('r in Li'Povu, că'mi tril· 
il\,;,t(l a(·.olo mama, că !Ilă lll:L1ldJ'cse C\I con~idl'ratia 
şi illbir(,~l tuturor a('olo, nxel'pti'uld poat(~ pe tl câte 
unui adV('l'~ar ori ehiar ciujmlln penwnal, pc eRri, 
durNc, ni·i avem fiecaro. Poate d-sa ~ă fie mai 
iei-eit şi f'ă nu aibă nici uuuI in Cluj. 

Ei biTII', un om care vorbeşte astfel în dreapta 
ii în stÎl!1g'a, un mn eare folo"-C'şw la adre.,>a ta Iim· 
bajul l'HI !Ilai d('.~.frînat - îşi combate uu a(h'er
sar politie, ori calomniază ~ in~ultă fiiră riispun
dCIe şi fără Mrbăţie? Vad! eu, politÎ('e<:,tc aş fi 
in t r ' ad(,v,'îr a('{ll om d iserex! itat, eum nea f;ă mă 
prezim:CI d. Vaida, ('."te demn, (',,,te loial şi cinstit 
din partea d·sale, :-:ă hlJ)te Împotrinl mea cu a..;t· 
fel de arme? 

Să vedem în~ă cum stăm şi cu !'(~\,(lritat()a prin
eipiilor de Înaltă mor~itato politieă profc~ate 
de dOlmlia sa, în virt.utea cărora îmi ia miD ori{!e 
~.ropt de Il mă ro,~ti În "iaţa publică, tăgiiduin
:du'mi afltfel şi dreptul p-rofesilulm melc, durpiWe, 
in treacăt spus, nu odată mi'l f('Cuno,.<;cuw, cmn ii 
dovedesc serisorile ee i·le pih,trez, cu care imi tri
mitea a.rtioult:-Ie sale pent,ru "Tribtma". 

D. \~nida, îmi imputii o greşală politi<;>Îi f'ăvi'tr
t;!ltă înain'i(' cu nnf;prC7.('1l'C ani, o groşaHi de care 
m'am f:kut rinovat l}{)uto nu numai eu Ring-ur ej 
toţi pri<,tinii m(\i, eu (~lliri împreună am săvllrşit'o, 
în (~'a mai bunii (·l'odinţă. A fost o greşală, nu 
mă sfiesc a o re('ll.1l1ou.~ biirbătc'}te, pe ca.re !lm 
rt:..grot.at-D şi o regret. ~i dacă gtt.'>OSC vre-{) scuză 
perutru ('~, O găsesc în împrejurările de atumci, 
d.' c,l1re neapărat trebuie să so ţină seamă, şi o 
giUK'SC şi În ... tinoreţele mele - eram la 2G ani 
- pe aee.a.ma Însă nu i-D pot cere dlui Vai<la, Aii 
mi-e amrde. Uenunţ.aso la ma:ndat, d. 1. Releş, 
în Hadna, S'Ub <!uuooc.'Uta eră de lege, drept şi 
.orl"})-tatc alui Szi.Jl, erii care roinddea cu satu
l'at.ia g<morllllă a Hooniinilor de IWlga şi dezailtroasa 
opocă a pa .. <;ivităţii. Noi socoteam să câştigăm cu 
ori('C p.wţ cerenl t.)t p(mtru un româ'tl. Era chiar 
o părl'ero dominantă că ar tebui să profităm de 
legea lui ~zi .. ll a judie;xturei curiale, spre a pli
Itrun<le în felul ăsta UJl număr cât mai lUare de 
Rmnâmi in parlament.. A fost o nai\'itate desigur, 
dar ar fi o maN' nt,drcptate Aii o clruo;ifiec eiuova 
in rin-dul obil;muit<,lor feI01lÎi ori tradări de neam. 
Nu ne puteam gâmdi pc atunci fiii c.'mdidăm cu 
pr(tgrmuna1iou.aJ, eiiei pentru pregatirea Rl'et'tui 

. tereu mai tr('bl1iau În<'ă :3-4 ani, ~um s)a dovedit 
În urmll, şi ehiar atUIH'i a trebuit i'ă ~ fad pe 
caJea lmci adevwrato loviturii do parti·d, daeă e 
l1fopri1t a<'e.st cuvânt pentru caracterizarea a'.'lu-
lui il'tor!(' r!pl:! ])ohra. 

J). Vaida, (·"t{, Df':ipărut lihN să jlldc{'e altfel 
~'hutia ac{·"tqr (~aJlfiid;Îri. poate eu o eOllcepţie 

seusihilă şi rigidă de tot să nu al'Ol"de nici o ex
plicare, nici o jus.tificare, e în dreptul său să ig
noreze Împrcjuran'!a că de atunci au tre.cut un-

. sprez('('.e ani, poate ~ă nu tic i-'ooma nici de sacri
ficiile nwle aduse de atunci încoaci în două rân
duri de temniţă grea, în interesul JNlrti<iului l1la

ţional, 8ă nu tie seama niei dB ('unsacra'rea pe 
care ţi-o dă vremea, toate le p<.late, poate să nu t 
adm~tă nic~ o ~reşală, ±:iind ~n!~eal.a. în~ ~Jitică i 
egala cu pa{·atld, cu o smgura (~oIl(htJe Insa: cea l' 
a conscquC'l/(ei, şi şi pe a{'C1L'iUl să o ptmă in apli
care în priIlll1J rimd fa1ă de ~i'ne în~uş. Căci ne
tinilIld euJlt de imprcjUirări. ar trebui să-I dificu1-
teze a7.i pe insll~i vcu('rabilul no,.;tru preşoointe : 
ul partidului national d. Uheorghe Pop de l3ă-1 
."eţ\ti, {'al'C în ti1wreţple :-:-aJe, ,~e ştie, a fost vieo-, 
pr('~-<:linte mI partidluuj kos"uthj~t. 19norân-d cu : 
totnl impn'jurările, ar fi trdmit ~ii refuze toate j 
YIAuril(, primite in Arpa.ş ori Ig-hiu dela români, 1 
~'ari au votat poat(~ pe yre1l1uri ('u candidaţii 
;;tr:U.nî, e~l 1l('V('1!ite diu jJllr1P:! membrilor parti- t 
dulUl naţlOIlaJ. 

Dar arc domnia "a drf'ptlu f'ă"mi arUJlOO mie 
NIYÎ'nt<tl(' gnlYC. eă eu n':L';' an~ ~,mai mare în
droprăţire morală de a facil pe romît.uu1 illtran
sig-ent, de C'llIll ar an'fi U{·(·"t, dr,'pt d. e. Burdca 
Of'j Jla-ng-ra, dUl)ă trocut.nl lor~' ~ atunci dind 
d'sa 8fâ deputat naţional aMtl/rea de (l. ])r. Nico
lae Ştrban, care Cillci.'lprl'uce flni de-arîrulul a 
slujit ioate gurrrne/e, că.lcând hotărîrile a vre-o 
cinci ronlerell(e T/flţiuna/e şi care singur numai 
prin botezul d-sale dela Arpaş a ajullsîn partidtLl 
lIa ţ i o uaU 

] l. Yaida Îmi ~Vllne în I~J'ltie{)lnl Bău de azi: 
"XlI te (,pinti zadarnic, elll-i cu ~lmt, ştii ·d-ta mai 
fH1'f'Hnt ,~i maj l'('cJptic în alegt'J'ea e.arnarazilor mei 
de rnll!ud. f,\i a prit·.!{'nilor lJwÎ dlle:h d. e. d, 0_ 
lÎog'a, Jl]'(,~id~'ntul a<:elui .. indicat, al cărui vi~e
pJ'('.~iJ(lnt ai d-ta onoaroa a fi". 

:\1ai pN'('aut, da, d-Ie \"aida mai scop tic însă 
uu. Eu Lillt de mine, n'am PU111t ~ă-i dau dlui Go
~a ni('i un mandat, dar d. 1>1'. .'II icolae Şorb<tn, 
Ile care Şj-l'<l ale;; d. \'aida eu un indiscutabil simţ 
al PN."'·~llltiune1, i-a putut da d·~~de lmuJ. De aci 
apoi "i dO(lsf'hirea de aprcC'iere, eu ('oborît la Man
g'ra :;:i l:!1rd{'a, sau Vic'1w{"!"sa ei ridie.'}ţi la mine, 
iM J. l ))'. ~ i{'()}ae Şerb-an, rjdieat chiar sua de 
tot, la ameţâtoarca inalţime ill care pluteşte d . 
Vaida. 

Fnt1l1Q>; de t{)t ar fi apoi, :pt'ntru un om cu o 
jud(·c.ată aşa de sevNn În<'i'tt ",ă nu admită p!l'inci. 
pÎ1Jl crrarc humanum est şi C'ă o greşală poate fi 
I'{<paratii :;<i ehiar iertată, - "il in{'eapă aplioa,ţia 
ci Iii!. !-line lllf<UŞ. 1\11 ni tăgudui cred nici <i~a, că. 
cu prili'jlu ,,(·Il.'mlni" ,":111 <li Il eanH'rii.. când colegii 
... iii nu l'au putut llipu.ra cu alt ar~'lIlll'Cnt decât cu 
ue.rua de a fi .. gr('.şi (', cÎmd l'ing-nT şi-a cerut 
"f,<,uzele" in C'l:t.nwră, şA-şi fi tras imediat inexo
rabiJa C'O'Il&.X'u(·nţii logici! Il princjpiilor pe cari 
mi·le aplică .azi mie. Atlillci lnliă zadarnic i-a ce
rut ('lubul r{'uuntlrrca In mand.at, a fost cât se 
poate <le larg şi generos fată de sine însuşi, şi n'a 
rt..'I1UJlţat, - it'rti'mdu·f<C. 

Am ţinut să fac a~'te mll.rtnri-siri, provocat 
direct de d. 1'a·ida. (,.li prow~ deci pe duH Hoeu 
şi &~heopul .';\ă'~i donxleaS{'ă afid'mul'ea eaJom

nioa • .,i'i" ete.) n'Mn insă ni("j o poftă Ră aduc acum 
in dj:-!(mţie pllbli.eil afa{..'Crile mele peNlonalp., "să 
mă fr(>(' de d. V nicia, făcând pe egalul" cum oh
i'f'rvă d-sa, În hipeI"t.rofia mod(,:+tj{~i d(~ care suferă.. 
N n, <':'iei afa<,~rea mea pertH"JTl.ală dinaintea ale
geriJor trecute, ehiar da.că ar -pn'zi.nta poate şi la
turi d(~ inter(>~ w'n{'ral pentru ,,-iaţ.a n~<j,gtră in-
1('rnă de partid, nu vremurile aeRStea agitate pot 
fi proprii pent,ru asem(mi di,,{·ut.ii. 

Eu rnnu1Iţ 1-1 cont'inuar(lll di9Mlţiei pe aceasta 
t<>mă cu d. Vai-da, nu mii roi mai . .freca" de dân
FuI, -cladi nu mă ya sili. ~'am şi aşa cu cine să 
di.,wuL j}orn:nia sa mă măsurii d~ AllS de tot. eu 
nu'l pot urma nic'i În tunul o·ale ales, nici in 
manierile ari~tocrati('c pe cari le înt.rebuinţează 
i.n diseut·ie. Vonmia !'la poate injura cât de gro
~olan, t(>t d. Vaida riimime, ba cu cât înjură mai 
ţ;ro~olan, cu at:l.t e mai nm] t domuul Vaida, eu 
n'a.m Il(. partea Tn('a clee,Ît. Ilrnlf'lf> slahe ale ct}-

Fiţi CU aten- GYUL A Y K 1 n nLY 
tiune la firmă! [1 fttiu 

Atelier da folcj.rafii HrtiSUGtJ, 

dl primal rani. 
TIMIŞOARA, J6zsefvAros, Hunyady 11. 5. 

• 
- (lângă Casina ~Delvidekic.) -

vunţll, alo moderaţi Wlii şi ale ră.bdării. Nu SlUJ:
tem egali, l'(lL'UJI08C. 

Arad, 11 Dooomv.re 1912 . 

Sever Bocu. 
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o mică intrigă. 
A Rtlixarâ, (~U prilejul adunării genern.le iuvă

tittoreştl din il ra<l, &~rj~el!l Între rutele ur'mă
toarelr:: 

,.?\e plH{,(' ~ă eroclem că ,~Ţlil'jtu.l caro a căJlÎIl
zit Ulunifi·."-tatiile clin ~tl"este duuă zile, va ,povăţui 
şi în viiklr t~)(i p.l.~ii inYil.ţi1torimii noastre, până 
la deplina izLilndă a i(le:dului cărui sunt meni~ 
şi ('arc n{' {·"t{· ePl mai ~ump nouă tUJturOT-Il." 

H.iin{!m'lle ;ll'{\'1te l(··a111 Reri..., (!c,"'prc Heuniu
nea inVU\.'ltm·iJor dela noi, dN~prc înviitătorii ei, 
t.ovarăşii notttri în ogol'Ul culturii naţonule. NlI. 
avem d(,<~ nj('.i un motiv eu le r('tJ1:lg<'IJl, cu atât 
mai muJt ('ii noi S'uutel11 ael'la cari am dat ches
tiunilor dil"('iilimii ]lO,a,~trc, ea o dovadil cil.-i înţe-
1egem n('vtli!e ~ import,a.n1a, l'ca mai largă rm
hlicitat~~. Cum .'\pmwlIl, rîlIl<lllrile aceilto le-am 
scris <l(·.<;pr{' dlll'oCiUinH'~l noa;;tra în gf'neral, nu 
OBSpr{! vr\m Ollr('{'al'(~llIombnl aJ j{{,1Illiu1wiin
văt.ltorl,\,ti, elUH i-Rl' p;l~l('«a poat(> dlui 1. MoldG
van, prt'.7.j.dt'ntlll H{'UIlillllji. 

Tilwm .,,) {'un,~tat:lm ae('st Iu.eru mai .ales a
cum, <':lnd \'t'(h'm şi ştim {'ă ,"unt multi ('ari umbliJ 
flil ... triee, prin tot fdul de intrigi, armonia dintle 
nfti şi învl.itllt{wi, intrigi ţ('.,;ut{' Ipc S(}('~)tcaJa ale
gerii din ('('1'1.'111 ArHdului UIH:lC .a eandiJat împo
tri\'a (Uni 1>. ]'('I'ovi{'iu, n.x·hiu r<'prewntant al 
ecr{'1!1ui, îllvtitiit()Tul 1. :\loJdovan. 

&3 ştj(' cil la ultinw}c al{~gel'i l'ung-re.'>1JlaJe s'a 
fost oferit ('.cr('uJ JLa.clnei Îll .... ă ţătorul \li Protlurie 
G j v li j e s (' 11 şi prDft'~()ru 1 ui Dr. l'etnt r i ip o o~ 
t.ocmni Îlr(·lq::·~(lJ.cJ 1w\'oia unor rnpD) hri 31 oorpu
lui di{laetl(, III ('ongr{','ml natiollal·Lllicri{'e~<;(l. du: 
nl{·j mmi n~'i <lltul n' Il voit "ii primerul<'il. ea.ndi
dlbtura. 1n {-\dlimo ,,'a g':b;it J. 1. :1-IQldovan să CW1-

dir!e.T..c 1a Aru<i împotriva dhli AUTel l'(~trovici .. 
.N' 1t\'('<U11 niu11c impotrîvll, eiî('i în8fi\r~i<t oric~ 
arc dropt.J.d să ('4mdid()Z('. A ye.nit ÎI1,<;ă "Româ
nu)" 8ă f~V('ă N.\proşuri N!lor din junll "Tribulrii" 
(lin <l:HJZIJ. di au votat eu -do A. Petroviei, care oa-
1'(>.eimd ar fi votat cu un df1)utat guvCTn!rment..J. 
Am zis 41tunei <':'i in pri\'inţa aceasta nu eR.te n.ici 
o deo,!,dJÎ.ro ÎntI'{) d .. Moldovanjş d. PetT()vici, caci 
şi d. !\lokk,\tm a \'otat (''U guvcrnul. AtiLt am zi.'1~ 
lIUlltal atit!., d('şi mai 'T-)lJt<-:im arunea în apatele 
d.hli lIIflloovan şi g-relll PIl<"1!t de a fi fll!l'llt cauză. 
comună (''1.1 A urei M i {! 1 o ş i, învâţiit.o.rul pe car.e 
<Il V(,jt R::t ni-l o<.'troeze la şeoala noolltJră de aici, 
ah'ituri ('Il ll('('i ră tăeiţj cari au .mers în deputaţie. 
la ('.ollt{.Je 1'i>l7 ... a, <"Il o JX'ctite prim care ii fă,Q'ă
dUlau sprijin wşl1.ic şi IC'piI..dare.a de neam ~i bi'Re
ridi: ('.lI H{'(li oaI1H'ni ai lui ~Iidoşi, aa:ri au votat 
mai titrziu in fnmte cu d. Goldiş ... pentru d. 1. 
II odd{)'nm .. 

latii însă ('ii răsare şi d. 'Mo]doyan din coloa
nele ~~Homîmulu:i". D'S3 nu e mulţumit cu hlmu
ririle nOi,1~trc şi.... ('e face? H('{'uno~te, ce e. 
drept., (':ă Il ,·o1.at, zie'c, numai odată cu guvBrnnl~ 
dar 5:1 mai şi Hwpiiră -pe deasuprn, aruneîmdu-ne 
niţ\t.c injurii 4l'fatuit<" cărom n'a"om ni{'j un IDO

ti .. M ră..-.;pnrldr·m. D.l\[old()van rpclln.oaşte, cun 
spune .. eă a votat eu guvernul, prin urmare noi 
nu avem nimic. de ."pus În che~<;tiu'l1e. Ce} mult 
·atin, ('ii dudi ><C ":lJ lepăda d. Moldovun şi de :Mi
doşi-l'('{"j('un, l'11 curi a ţinut aă-şi p<"CetJuillM'.ă, 
..-ladi ar fi fost al<'8, ma'llldiartui de de-putat 00.
peRual, atun!'i ... l'lara pada boniamici. Căoei 
,pimli (·im<l prin astfel do oamoni vrci să te alc~. 
d(~putat ('.on~r('S111:l,J, nu poţi avea pretenţia de 
naţ.ionalif(t intnm .. ig{·nt. Nu-i aşa, ~upăjatu1e n_ 
'\~ ol<loyu·n, C'an'-ţ'1 iai inarăsnc-rua să ne injuri j. 
... 1 iJ goldjş{'H'? 

Cât d-c',"pr{' domnii învăţători din di('cDza Ara .. 
,dl1 J1I1, ('ari \'or fi intrigaţi prin RC{\.'1t - haid ~ă·i 
ZÎ(,f'l1l ~ mie (]ifel'en<! dintre noi Ş1 d. MHldov~l'l, 

Fotografii şi portrete, reproducţii după foto 
gratii vechi şi noui În mărime naturală, ex
puneri de obiective speciale pentru jnterjorur~ aoa
tice, şi lucrări în aquarel şi olei artistic exe
cutate. Ceice se provoacă la anuntul din ~ Tribuna .. 
capătă 10 OJo rabat. fiţi cu atentiune la firmă 

! 

.~ 
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prezidentul Iktm..iunc-i Înviitător{'ştit ţinem Ră laC

'(len tU{1iID di pe cum în tre('1lt aşa şi pe mai departe 
ei vor şti Hă-şi Kăooască o(unenii cu cari pot 8ă! Iu
cre7..c împreună în ogvrul culturii n08.f;tre naţio
nak şi în vnaLţ,a OO'llstituţlonală a biiWIicii noaatre 
grcco-orientale. Noi am manife.stllt ototde.auna 
prin z.iarul no~tru cel mai maTe inU:>I'c..!3 pentru 
SOUă'ta invii.ţă.t<Jrimii nowtre! învi'iţătorime pentru 
earc oI'g-anul autorÎzat al dJui Ooldiş numai a
tUIl{'i (' ueul'ă, <'lllld va'Uitllt~'IU: jigllÎti'i a dlui n:[ol- j 
dovan li -lx'rt: ~ă ne înjw·c. ' 

"TR IB UN An 

INFORMAŢII. 
A RAD, 10 Decemvre n. 1911. 

Alegeri congresuaJe în dieceza Aradului. 
Pe bc:.tZa. serutiniului de eri, Duminecă, a.u 
fost prodalmaţi alt-şi deputaţi congroouali: 
C(~reul Chişineu: .l.Hihai Velici·u; Giula: 
lVicolac ()ncu; Şiria: Sa'1'a Ilaii'u; Hăl
ma.giu: 1)eiTtL Truţia; Hadna: 1)1'. A. Mar
ta; BOfoşi Heu: lh. '1' I'odor Burd an i Arad: 
D1·. Si. Petrociciu; But-cni: rasile Goldiş. 

Rashoiul italo-turc. - A treia pensie. Dln Sibiiu ni-se &etie: Stimate 
dle ROOlletor! V îi. rog desmintiti in preţuitul d-voa.stri I 
ziar ~tir('a că dl Uoldiş (- ei ace,.a.sta. o ştiu din 

Diplomaţia europeană unnăreşte cu lOl'ul cel mai competent -) ~'a veni ca secretar la. 

- JDare ÎIH'Or<:.larp c-omplicaţia. în chestia I "Asociatrunea" din Sibiiu. :t\u va ,'eni fiindcă a a.flat 
BOl-iforului. l eii postul de \\ecretar dela. ASO{'<laţiullca noa.stră nu e 

~e COnfim1ă ştireu. care aI~u.,nţa <J.I)U-- 1 împreunat cu drept de pen~j('. Cu distinsă stimă: IT Il 

riţia vati('lor ellgl('z(~ şi ru~eşti în Crpta, 
pn"cllm şi ştirea. up''''pre sprijinul Ulţiş dat 
de Franţa prett~llţiilvr Husiei în chestia 
Darda,llC'.[E' IvI'. -- eu toaH' desmin ţirile ofi. 
-eiale fficutp la. Paris de Su....'HUlOV. 

1 n rrripo ii t a li ia ,1'1' [L c-o r.x.) l-f!.t d.ea6upra 
HrITll'lor dU~'llHlTIl' o linişte iudoit'lnidl, în 
uniHl shuciumului zîJe!ol' din urmă, sau 1 
poate Jwntru a ua loc \mci schimbă.ri radi- I 
('alf~ dlshniului. chi,II în urma aCl'BtDr i'm
portalltC' C'Ollfl<lgr;tţii din Turcia-euro-
pe.ană. 

Chestiunea Dal'danelelor. 
In urma ieşirii la ~Uiprafaiă a chc,."tiunei Ba..r

·<la.n('klor, în c('r{'uril(' poLi t iee din COIlstau tin 0-
rml {'jrcldii i;'Lirea unei e.()1lft.'I'€nţc intema.ţionale 
('11rOTwnc ('cairc şc va. ţine cÎtt mai curîll1d pentru 
lmtatll] l'f"f~'rltor la. Bo.sf<Jr. Consiliul de Illini.~tri 
(.·are Il tlvu1 loc ,siimbiltll tr€cută ,a da.t ca ră.-lŢllltlS 
~mha.'iadoruhli 11.J..".e~~ următorul comun:ic..at: "Ou-

.~ vernul il1lJ>Nial ,avi'md în vedere trutatul dDla 
1871, ratifi(',at J)rin ('l(JDg-re-.'llll dela lk.rlin nu 
poat(· admit(~ tr(·t'('reH f1<Jt(~i ruseşti prin Ilarou
nf'I-e, ni{'i in \Teme <1(' ŢlHce Il:îci in vreme de ră:-\
boi, J)() lîmg-ă rlt<l"l.aM\i.a ('ă [H'(~stă tr('('('1'O {' Pl'O
pridat{'!l. {'~lu"i\"ă a otoman.ilor şi a domnittol'u-

·Iui, pentru ].lă.s-tl'lIJ'!'1l Îllh"'gri.tiiţii krit-oria]e." 
In U('i'<{.,aş zi eon .. ihn 1 d<' m.iniştri .a hotăl'Ît 

oc"\.. ... pUhl.i!rf'a tuturor JtaJi('lliIOl' curi 1{)(,1ll'.;:.:,c în 
PUTI{'tp.!c furt:ifieute \'oi ('XpU.'-'{' unui ew'ntual atac, 
;Ştirea U(X'~1,,,tU a fi'il'ut nUll"(~ .... gomot in ~mYl'n:l 
ltn(l{~ ~unt ovt mii d<' It:tlieni. 

Luptele din Tripolitania. 
Se alfii clin Beng'hazi cii op.atrulă italiană a 

intÎLlnit oTi o mieii trullă de Arabi care a fost fu
părită. Un !"ing-nr ItaJian la. fo·st răn.i'l:. 

La o <1~t~l11\ă de' 'll) kilom('tri~ (lin l~.ngl1flzj 
. '!-e H'mnuleuză g1'upm·i importa.n1:e de bodui.ni. 

Situatia În Macedonia. 
Ag'('nţi:1 tf'.!t>grrlfidi din Auma vesteşu' că 

:.sul trJ.md a ~all{'tionut lwtăl'ul'<.'a eon."iliuhli dn 
miniştri de a prodama st-arca de asediu la lt<tip. 

l)."putaţ"ii (.:'reci, urnwrw. şi turci vor virirt.a 
distriett>le dill Istp, Lang\ada şi Gl't-'"\-na spre a w 
-fa.ce o id('ie de to.ituat·ia cwştinilor. 

S of i a. - ... Zi,al'Ul ,.Mir" .'1.punc cii aH'ntatele 
Qtn :.\lacc·-donia nu fiunt d('<.,ut o ll(~bUllic (.~u i<copul 
'l'yidcnt de u provoel!. t1lrburări in TUl'l'ia şi dt~ 
.:a ('X)mpr<>mite bunele relaţiuni tureo-bulg-al'c. 

M.arinari străini în Creta. 
·La l'{'rN('ft rnini,~tTiloJ' Rtru~ni din ('all{'~'l, va

'Porul ("'I1/.d('z "Dil1.n'U" la dt'bareat 2,1)0 de matrozi. 
Au sOt<it ~i eÎit('va VIlp031'C rW'<'Şti, Sitll:.lţia (' elI t 

!:le poate dl' priuwjdu.ită. 

ROlllâ.nist. 

-- Sfinţirea bisericii din Apateu. 
S[Ullbtl.tU. a plecat P. S. Sa D. epi~eop 1 van I 
1. j)app, să sfinţea,,,că bisorica din Apa
teu, Oe pt' Lunea Aradului şi cu ace,a5ta 
~'a curmat ţ;irul sfillţirei de biserici pentru 
ali \lI acesta. 

Popvml din i\ pah'u 'sub înţolt'apta 
cond\lcere a preotului Atana::liu Popoviciu. 
-:;;i-a zidit o biserică mare ca o eatedraJIă 

<'an' a (',(),.,;tat GO.OOO coroane şi doria să 
pr[lzIluiasdl sfintele ..,ărbăt.ori în biserica 
nouă, dar et>rea. ca lor să, 1i-o sfinţească 

l'piscop·ul lor. P. S. Sa n'a putut refu7.ra 
dorinţ.a credincioşilor săi şi aşa., a pleca.t 
în cap de iarnă la ,q(inţin\ ră.splătit fiind 
pentru această jertfă, de re-cunoştinţa po
r.:-or('nilor ('ari i-au n:lI~ut o primire regaJă. 

S[~mbăt[t a vi.zit':lt comuna ~'k'peuş, ca
rp l'a, primit la hotar eu nu sple-ndid ban
(k~riu şi du"! de c.aJ'l'tiu cu patru cai a ma
relui proprieta.r CZitn.lll JaIl{}S din eornună 
a desdllE'"C.at la ('asa ospita}ă a preotului 
Conw·[ C["Suţ. In biserică a ţinut P. S. o 
cu\'â,nln.re în c,arc a lăudat hărnicia popo
rului şi sporul numeric ce·l face. Dela bi
Is('['id\ a trccut la şcoală undl' s'a întreţi
nut cu micii şi frumoşii ş-oolari. 

Dumine·că i-au e.şit întnl întfumpinare 
"' pateuarii, cu un USe'Inenoo. frumos ban
(].eriu şi in comună l'a a,';lateptat întreg po
porul intre bubuit de trea.scuri şi sunet.ele 
clop-ot.elor, iar în de·ctmml serviciului o 
('omp~lIlip de onoare COTI.'ltit.uită din -yete
r;nlU comuTIf'i. (UidC'a salvele de. onoaro . 

('u la{'r~Illi d(' bucurie a .wsistat popo
nA Iii înldţ{ltorul act al sfinţirBi de bi",e-
ridt şi a ascultat cuvântul arhieresc plin 
df' înd(';1mnrÎ 'sprD viata l"f'"ligioa.să-<ffiorală 
.~i spre' cultură. 

l' n Ol' Sf\ I'l{lJcă astfel de bisr.n(':l esb::
~i viitor. Să ni'ic1rtjduim in fH~e,st viitor al 
lH'[1l1Ltdlli nw"t.nl. 

--- Dela societatea scriitorilor români. Din 
Hucu1'{'şti nl--f>(' l'{'rÎ(': n. Emil Gîil'loa.nu. preŞ('
dink](' .. f.!>(.l('jptăţ«i 8eriitorilM Români" şi d. St. 
O. hl."if, memhru in 1'l(J<"'iclate au fost Joi la OT(\1(' 
11 ţii jumatnt(' în audientă la regina, ~i al] fost 
Y'{\ţinu\:i piInii hl orele 12 şi jumătat(' .. Regina .a. 
('itit ('''!'t{'V~l poezii noui ale ('ci şi o nuvelă a d-rei 
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Seculici, :iar d. Iosif a citit 2 traduceri, făcute de 
d-aa, în româneşte din OIpei1'a c,ail'men Sylvei. 

Vineri Be8lra, la orele 6 întreg comitetul: dnii 
Em. Gârleanu, Oincinat Pavele~~cu, Al. OazabaR. 
1. Scurtu, ana şi d. Anghel, II Mile Pop, 1. Mi
nl1le.~cu, Oorneliu Moldovanu, A. de Ilerz şi D. 
Nanu, au foot primiţi în audienţă de regina. 

Iar pe viitor în fiecare V 1neri soara, la orele 
6, vor fi !?€,ziitori literare la palat, regina dorind 
8ă cunoa.~ă pe toţi membrii societăţii a circi pn
zidantă d(l onoare este. 

- Logodnă. Dşoara Mrtrioara Il. <J Ş c ii u şi 
d. 1.\ ieoluc M an t a, farmacil'l't în Şeitin, îşi ,,
nută IOKoona. 

Felicitările noastre. 

- Catastrofa unor vânători. Mai mulţi ofi
teri J(']a rcgirrH'ntul 34 de iniantcric din Oaşovia 
au plecat Sî'Lmbăta trecută la vânătoare. Ajungând 
pc CfLlDP, înuint.au r('~fina,1i vorbind, vC.'leli de vÎl
natul eu eare se v<Jr întooiTce aca,să. Un căpitan 
eare venea din urmă şi-a pu.!' arma la subţioarii 
şi a dat să-şi riL~uc('aS('ă ° ţigară. ~trfmgând insi. 
arma - cu coc,Qaşele ridicate - ,a("€asta s'a slo
hozit I;\i g~ontt'l(' a intraJt în spinarea llDUi loco
tenent dinaintea lui. Până l'au tr.:m"portat acasa. 
·a murit 'Pe Jrum. Cnntra prieinuioruluî acestui 
fatal incident s'a Ţ}Ornit cereetarc. 

- Grevă contra unui profesor. Stu{!{'nţii dela; 
flli.:ultate·a de medicină a u1l.Îversitii.ţii din Patis, 
după 'pilda ('",lor din Rusia, s'au pus luntre ţi 
pu11te. J{).ar vor pu}tea :t1ac{l (poc profcsonll de chi
rurg-ie su-şi ŢlUr{I..':l0ai'{·u cRteJ<ra şi dt, câte ori V('

IlNt să-şi tină cursul, făl'-eau un lIgnmot infema'{ 
piinii euud bietul om trelmia ~ă fug-li. Auzind d{'
eanuJ dC"-l1re i,sprr,'\'Ue studenţilor a rUg\at pe pro
f(,:iurul N(Jeol{)s să nu mai tină cursll1 vr'o dDuă 
,suptărni'mi, pună Re vor potoli spiritde. Aşa Il ~ 
fo;.;t, Jar cimd a revenit, b:l.etii iau tr[mtit un să
eltlet de fiiintl în CI,l!P 1)(' urmă au in<'eput 83..-1 hui
duiaseu. Bietul om .- adi"mc j('u.it a plecat fiiri. 
~ă se mai uite înapoi, iar I'tuclenţiffi{'a a ~şit Î1l 

{"Iute undt' a aranj-at (1 horă în jurul unor fo
elni de hîlrtic pc {'~'ll·.i le L<1.primeră de blH'Urie cii 
uu "cărat du ;profc"orul :Kieol08. Bu\'uria înilăl VIl 

fi cl~. MurUi Jurată ea<·i manie~t,nllt.ii vor :fi 65-

duşi dela cursuri. 

- Decorarea unor ostaşi români de Regele 
ltaHei. Din BueurC'Ştâ ni-Poe s('rie: M. S. Hegele 
1 tal:iei a binevoÎ1 a conferi mt'U ti1.1'nea onorabilă 
ofiţerilor şi soldaţi1or armatei şi ai mari'Ilei ro
mime pontJ"iU ajutorul dat vi~timelor el.ltremUnl
lui din Cala bria şi Si~ilica din anul 1908. 

- Exemplul lui Lafargue. O dep(\şă particu
larii a ziarului pari7.i.an ".Martin" Aduce ştirea eă 
\~.il1<.'{'nt CourtiglHlIl, În etate de 75 uni, amic şi 
di.-wipol al lui Paul J.afarguc - care 8' a sinucis 
zilde tre.('ute îID!p1'('unlli cu soţia - ~'a f\inucis ~ 
ci zilele acestea in mic.a-.i proprietate -din Mont
lucon. 

l>Upii () m.asă bogat ii' , ~i-a trim('~'1 ~oţia să-i ooute 
('(Wlt În altă cam('ră şi ţll-ofitiilld dehpM ei şi-a 
zburat cre('r.i.i. 

- "f Anuta Mariş născ. Todan, a rnpaullat m 
Odihm"tl.sd'i în pace) 

Giula, la 9 DtxoemYTic n., in Vl'Î18tă de 25 de ani. 

- Rectificare. In NI'. nostru ,de. Marţi, diR 
"Cronic.a şcolară", evloana a doua, zioerea ultimii. 
s'a omis U!ll şir J pierzil.ndu-se !wtfel înţelelrol ali
llt~tului intre.g. A se corege: Tot aci, ajutată ~ 
di..~('utw generală s'ar putea face selecţionarea ope
relor.,lihrare, ce s'ar ptme in mâna lMlolescen,.
lor ... 

- Spionaj englez în Germania. "Rheinireh
W(,l'ltia.h!'Che Zei tlmg' , află din Wilhelmsha.foa 
că l\onglia proi{'t'fa:o;e un atentat îmj)otriva :fortÎ
fi{'-aţi i1w dela \V ilhf'llllshafE'll, eari urmau să fie 
llrllu.c..ate în aer cu oeaziulH .... l Hiirhii.torilor de cră
ciun. A.oost plan a fu~ desco'Pcrit în Ull1ua ar&-

-&II: --.. --Imll 

Heves as Dornb.eJm, 
confecţiune de dame, lingerie 'şi articole de modă. 

TimişOilra-Temesvair, 
in ot·aş, .u.proape de l:'F"l.latul "Lloyd~'. 

l~~ţ~H~rul nostru se pregăte~~~e!~ 
mai fine şi moderne haine englezeşti. 
Specialitatea prăvăliei noastre o for
nlează trusourile. - Preţuri ieftine. 
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cărei a tr('ll poliţişti, bănuiţi a fi implicaţi intr'o 
afacare de tUl't. Aree.'tarea a ayut 100 acum câteva 
xtle. Intr'o eoritlfJllre sos>ită pe adr0B8. JlU'Uha din-
1ire JXlliţiştii ~aţi s'a giUlit suma de 115.000 
miirci peutru &»puri de spionaj. }'ăcându--ac o 
perchiziţie la loeuinţa a~ui poliţiat, llutorită
,ilo au dOc"ICQperit 1IiOO10 'Pla.nW"ile exa.ci:e ale forti
'ficaţiilor din Wilhelmshohe. 

Soţia poliţistului, care ee divorţa.se de dansul, 
a declarat că fostul ei soţ e oapabil de orico arimă. 

Toate ziru-ele din Berlin au ropodus ştirea 
aialrUilui citat. 

- Sat fără crâşmă. In.. comurul Răuseşti din 
Moldova, judetul 1'Ie.amtu, zice-se, că nu s'a po

menit ni~~ nu se pomeu€C?"te Ide wÎşmă. Oamenii 
lI.u-i duc dorul şi se simt foarte mulţămiţi. Toţi 
oam611ÎÎ dim satul ac(\}a SU11t !'lănătoşi, graşi, voi
nici, toţi au averi de ~mă, satul e curat, casele 
trumo~e> copii mUJlţi şi plini de viaţă. 

- Descoperirea faJşificatoritor de polite. 
Taina care î.nvăluia în.drlisneaţ.a şalata.nie săvâr
.,ită la Banca comercială dirn Budapesta - s'a des
legat. Zilelo trecute unul dintre fu.ncţianarii in
stiturtuJui, Ryhlitecky Zoltan, bămuit că ar fi săvâr
tit escrocheria - a încercat să se sinucidă. Due 
in spital, a declarat că e victima unei băamieli 
l'tlUl'dare. 

Azi dimineruţa a'a prezintat acum la şeful po
liţiei frll.tde fu ncţ.ioo a.rului , Ryhliczky K azmer, 
,i a declarat că îndată după descoperirea falşll
rilor, frate-său i-a dec"larat cit el e autorul 0801'0-

heriei şi i-a cerut sfatul. Kaz.mer l-a sfătuit să tle 

impuşte. 
I mediat s'a luat interogatarul lui Ryhliczky 

Zoltan care de data acoa.'lta şi-a mărturisit crima, 
declarînd că escrocheria a săvârşit-<> în compIi
citrute cu un agent de bani Bauer Lajos. P&rtea l'a 
dn 130.000 oorGauo e în depozit la deosebite bănci 
eJin BudaPf"S!:a. 

Ryhliczky Zoltan a fost declarat arestat, da.r 
fiind încă grav bolnav, a fost lăsat în spital -
Rub pază poliţ.ienea.scă. Stă sub pază poliţionea~ă 
~i frare-său K azme-r, care declară că a făcut a{'..&
.«te destăimlirÎ ca să prime-ască premiul de 5000 
(:(;1'. promi$ de bancă. 

} .. gentl.l1 Baue-r a disp~l"ut din locuinţa sa şi 
până acum n'a foot d~erit. 

~ In atentia institutiilor de binefacere Fabrica de 
I!h~te .,Moskovits" societate oe actii recomandă spr. 
distribllire - ghete de coDii. băieţi şi .fe~ - labrMa.
tie proprie. Ghetele Bunt făcute din materialul ee! aai 
tare si curat. preturile fabulos de ieftine. Co.aad.~ 
lHl pot face acum adresâ.nduse la filiala din strada 
Sabadaâll-t6r 18. 
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Traei. de A. C. &rbuL 

(Urmare). 

Convorbire~ eu contele Rootopşin. tonul preoeunat 
.,i zorit aJ. aoostuLa., tntâlnirea lui cu ('JUrierul ca.re-i re
petase ITtirile rele dela a.nnată, avonurile .oa.ri circulau 
asupra BPionilor descoperi ti la Moscova şi asupra 

uuei scrisori a. lui Napoleon, prin eate 1mpă.ratul işi 
anunţa pentru la toamnă vizita. sa in oole două capi
tale, aş.teptarea. sosiroi tarului, care era. aşteptat a 
doua zi, toate aceste lucruri escitau tn Pierre acel ,en
timent lIe aşteptare şi de emotiune care nu...} mai pă
răsea. dela aparitiunei cometei şi maă rues dela ince
vutu] campa.niei • De mult avea plăcere să se Înroleze 
in armată şi de sigur că ar fi făcut-o dacă n'ar fi 
membru al confrătiei franc-masonilor cari predicau 
pacea externă şi suprimarea răsboiului. 

Afară de a,ceasta.. de câte ori ved~a muItimea. de 
n!()Scoviti cari îmbrăcau uniforma şi predicau Datrio
tismul, lui li era ruşine să fa,că ca ei. Dar cauza prin~ 
6pală care~l opria de-a intra în armată, era ideia va.gă 
l;A el, după cum tntel~sese din cifra 666, era predesti
Jlat de cer să ia parte la această operă mare şi să pună 
~apăt fiarei de care vorbea Apooalip.sul. .. Âşa dar. lui 
•• ti era dat să intreprindA ceva.. c.i dimpotriTă, să lase 
-eyenimentele să Tie peste d11nsuI. 

XIV. 

Ca tn toate Duminecile. la. masa RostowiIor erau 

"TRIB UNA" 

Loc daschis. *) 
Un domn ilustru. 

Dacă din autuaJele hărţuiali şi sfăşieri inte1'lle, 
în oori se dau şi so prinl(>'_~ rruni, se su.r~ă pieJe
stale şi se sfarmă pre:-tigii va fi să rezulte vre-o 
dată şi vre-un hne, unul dintre acestea va fi nea
părat şi acela, do a ('unoa~"to pe oaIDffili Î'll aceste 
împrojurări, cillnd bestia-i doslănţuită, când uni-

. eul frîu ce şi'} pune fif't:'.are fa.ptelor sale, eate nu
mai ilespretul (Xl .. 1 are ~aţă do sine, singur-ole mar
gini, ma.r~inile po {'ari ţi-le impune cultura ~i 
propria demnit.ate la care te-ai ridieat în faţa oa
menilor. lan priviţi, Vă rog fapta la (',are se co
boară junele Itdvocat din Arad, lJr. Iustin Mar.~eu, 
"creditor pilgubit" şi membru în comitetua naţio
nal, spre deplina edificaro ob:%ooscă asupra valo
rilor morale şi intelectuale cu caro ne pllltmn mâll1-
dri. A('est domn nu se sfieşte, în organul oficial al 
partidului naţional, vorbind. d.~8pre d. Alex. St. 
V Ofnc-'re'U, fostul primredact.or al ziarului, pe care 
rooacţiu şi ÎIll zi u.a când a plecat şi în ziua a 
doua du'Păce a pleeat il asigura de stima şi con
sideraţia sa, nu se sfieşte să-i ooreseze î.n mod 
pub1ic insulte de urmatoaroa natură: 

3. Roounoşti că leafa ţi-ai priipădit-<> prin bLr
turi şi eafcnplf.', in('i"lt nici haine nu aveai şi voind 
să te prezinţi în societat.e hainele le-ai împrumutat 
dela mine ~ 

4. Recll110ţ<ti că în noourrnărate rinduri, sub 
fci şi fel de »J'etexte, ai luat dela mine îm:pru
mut pîmă la prima a lunei sume col1!'lidDubiIo? 

5. Recunoşti, că toate .,primele" au trecut fără 
-să'mi restit:uisu:Il101e "imprumutate" ba chiar 
inainte de pl€'C8lre cu 3 zilo mi-ai promis resti
tuil'(~a banilor iară (si~) pe -p.rima zi a lUllei, 
cflnd apoi ai şters-o din Arad 1 

.. Jhmmu.1e! Las' ('ii ai şters'o cu banii moi şi 
ai oolegilor Dr. Cornel Iancu şi Dr. Romul V c
Hdu, dar ai ştrrs'o şi CU brunii bietului chelner 
Oâbor, dela cafooeaua "V~"! oare trăieşte în 
sără<!ie şi mizerie şi cui din milă i-am plătitt eu 
pentru d-ta, df'.cÎ poţ.i veni întl'C noii tovarăşi ai 
o-tale la .,Vas" că aceasta datorio e achitată". 

Am putea cita întreg produ~tuJ litorar, cu 
eare junele advocat şi m6IIlbru Îlll Comitetul na
ţional debutează în arena publi-eităţii, că-ci e vred
nic înt.rogpentru a fi dat celor ce vor veni după 
nm. "ă ne judece în cunoştinţă de cau.zÎi, drur cred 
că şi mostrde de 5U!l vor fi de ajuns. 

Sfinte Doamne! Banii cari se dau împrumut, 

*) Pentru cele cuprinse în rubrica aceasta 
Redacţia nu primeşte răspunderea. 

invitati mai mulţi prieteni. De a.ceea Pierre veni mai 
de vreme, ca să-i găsească singuri. 

In llJlul a.cela Pierre se ingrăşa.se a.şa de mult. incâ.t 
a.rli părut diform dacă statura lui înaltă, pieptul şi 
umerii săi largi, vigoarea membrelM lui muschiuioase 
nu i-ar fi permis să suporte cu uşurinţă greutatea. tru
pului lui. 

El urcăsclI.-ra cu greutate şi tot mormăind ceva prin
tre dinţi. Vizitiul său nici nu~l mai întrebă dacă tre
buia să-I astepte; el ştia că de câte ori contele se 
ducea Ia Rostowi, el rămâne.a. acolo pâ.nă la mi-ezul 
nopţei. 

Lacheii Rostowilor îl În('onjurar& Toioşi, ca să'I des
băreze de pardi'siu, de pălărie, de baston, c&ci Pierre 
contradase la club, de a-şi lăsa pălăria şi bastonul in 
vestiar. 

Cea dintâi pers(}ană pe care o 'zări, fu Nataşa. Dar 
Înarnte de a o vedea, el o auzise câ.ntând in salon. El 
ştia că dela boala ei tînăra fată nu mai cântase, $i 
vocea ei il surprinse şi'} bucură. 
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şyaiJ'ţllrilc plătite la ~haf1J.1·j, acum nu mai sunt: 
ehOl'-tiuJli de jud('dtorj(> bajZ'ateW. I'i lucruri do· 
interf's public eu (' .. ari S(\ \"i'lî(> în fllţu lumii. I\)i
sti'llt>ul demm şi-a dllt frat~l împrumut, acum. 
1l{'osta nu trebuie să o mni căutiim pîl'intre romi~ 
niRl'illlţelc IlovillOyat.e şi hazIii ale tinar(>lţdor fie-
căruia, ci prin crime Ctlri desonol'oazi'L Şi ~bol~ 
UNul Giibor! Elegantul domn, caro ni-s 'a înfăţi~ 
şat în rindul troout în i'Postasul de spion, al t<r 
varl1şuhl'i său de ciHă.torie pări.ntele R. Ciorogariu.,c 
acum nu se sficşt.e să al-erge pe la che1m.ori, să 
ştiriccască cwri au vre-o preteusiune la d. Vor
neseu. dl dâmml e ad să o pIătoa.~ă. De ce numai 
pe a dlui Verne.qcu î Chelnerul Gâbol' , mai are o· 
mulţime de prow.Ilsiumî neîncasabile, de os nu le· 
(\~lOmptează, milosul d(lJTlJl ş.i pe acestea 1 L-am 
intrebat pe cheluerul Gabor asupra actului gone
ro.'l al d-Il11 Marşeu, mi-..a SŢlUH cll-Î plătise banii 
chiM în ziua ;('Îind Pl1bliX'.ase Ilooste exhibiţii, apu-· 
nându-i insă eă a ajuns 1a gazetă, cu bunul sila 
simţ de ehelner, mi-a rofleetat: 

- Al'ta DU4 frllmns, imi paro rlllU I 
Şi acum, intru cât mă priv<,ştc pe ,mine şi perso

nal aceasta ieşire ('.ayaJel'(~ascw a dlui ~Larrşeu? 
D. lIarş<,u îş.i s:ful'ŞC"Şte .,artioolul" în urmă· 

torul mod or~inal: 
.,,să isprăv('~ şi cu DT>Il1 în limbagiuJ. "Tri

bunei": 
Eşti u:n... bocu! 
A{'oasta Î<rh'l('amnă dar. că domnul Marşeu 

mi-a dat ~i mie bani IDlfprumut şi nu i-am plătit,. 
că mi-a Împrumutat şi mie hau ne, că sunt şi eu, 
dat{)r pe la chelneri, că a plătit şi pentru nriM 
lu.i Oâbar ori aJt11i chelner. 

PÎtnă ce d. Dr. Iuliu Marşou, creditor păgu
hit. nu retractează în publicitate aceast8i illilO-· 
lentă la adrer<a mea, rămâne nu numai o ilu6trii, 
socătu,ă ci şi un om de nimlc.a. 

A rad, 12 D('Cmnvrie 1911. 

Sever Bocll • 

POŞTA REDACŢIEI. 

Tr. St ... Gluma" 'are oaihltăţi. Dovedeşte că ai: 
<'etit mult. l'omfmoCştil şi eu fo]oQB. Dacă nu puhli-
căm Rchiţa aceaflta, o facem în interesul dtalc. dela i 
caro~teptiim altele mai reuşJte. ,. ,-

Poşta Administratiei. 
lliu },[llsta Glimboaea. Am !Primit 14 cor .. 

abcmament pc R('m. II. 1911. 
Alexandru Njool08cu, Oooe-Mesterhâza. Am 
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Nlttaşa ti reţinu. 

- Conte, fac oare răn dacă am inretJut să cânt?' 
rosti ea r&şÎe ca. focul şi privindu'} intrebător PI> 

Pierre. 

- Nu ... dimpotrivă .... şi de ce mă întrebi dta. pe-
mine? 

- 'Nu ştiu Diri eu, răspun~ Natasa ~u vioiciune •. 
dar n'a.ş vrea sA fac nimic care să-ţi displa.că. DiG 
parte.a. dtale cred ori ce. Nid nu ştii ce el;lti dta pentll. 
mine, ei binele pe care mi-l'ai făcut. 

Ea vorbea re-Dede, fără să bage de sea.mă că Pierre
se roşea. ascultând-o. 

- Am cetit În buletin că eJ. Bolkonsky (ea rosti 
numele a.cesta intr'o !3{}aptă) este tn Rusia, in armată.4 
Crezi dta., urmă sa grăbindu-se ca şi cum i-ar fi fost 
frică că nu va putea. vorbi vâ.nă la. capăt, crezi dta. că 
mă va ierta şi d nu va mai a.vea nici o supărare impo
triva mea? Ce gândeşti dta? ce gAnde~i dta? ... 

- Eu? ... făcu Pierre ... El nu are a-ţi ierta. nimic ... ~ 
Dacă as fi eu în locul lui ... El deschise binişor uşa şi o Burprinse pe Nataşa 

tn rochia lilia,chie pe care o purtase la biserică, plim- Pierre Îşi aminti de clipa când spu.se-se Na.taşei că 
bându-.se prin salon şi cântând. Deodată ea se Întoarse dacă el ar fi omul cel mai perfect, 001 ma.i liber din 
brusr, văzu largul şi uimitul chip al lui Pierre, se roşi lume, i-ar fi cerut mâna în genunchi. şi a.celaş seD.~ 
şi vl?nÎ Întru întimpinarea contelui. timent do milă. de duioşie şi de iubire îi umplu inima 

- Am Înc-eput iar să cânt, ori cum e () ocupaţiune, şi ii aduse a,eelea.şi cuvinte pe buze. ,1:", 
făru ea ca pentru a se scuza. Dar Nataşa nu-i dete vreme să vorbească. 

- Bine faci. - Dta ... dta ... făcu ea cu incântare, dta eşti altoo .' 
- Ce multumită sunt că ai venit; sunt aşa de feri- Nu cunosc om mai bun şi mai generQS decât dt~_ 

dtă azi, se adresă ea lui Pierre cu o llJlimatio cum el nici nu cred să existe vre-unul in lume. Dacă. DU te-aş 
nu o văzuse de mult ... Nicolae a primit crucea., sunt I fi cunoscut atunci, şi chiar acum, nu tttiu ce a.r fi fost 
mândrii de el. cu mini'. fiindcă ... 

- Eu însumi V'lIJIl trimis buletinuL Dar nu neau Lacrimi îi ţîşniră deodată din ochi, ea se inţoa;~ 
să te impiedec, făcu el schitâ.nd UD cest -ca pentru a l puse caetul de muzi<:ă În fata ochilor şi 1.nc.epu să !le-' . 
trece in salon. _ plimbe prin odaie. 
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şi al orgamsmului de oţâ. Catalo~ trimit ptil. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. szab. hangszertyăr. 

Budapest, VIII., Râk6czi-ut 71. 

ANUNŢ. 

In cancelaria notarială din Feneş, (u. p. Caut un practt-cant 
Zalatna) află aplicare ~ tineri versaţi 
în afacerile notariale pe lângă condiţiuni .., .. _ . 
foarte favorabile. I cu plata mcepătoare ŞI pe lângă aplicare 

Feneş, (u, p. Zalatna) ]a 7 Decemb~e ] 911.1 momentană. - A se adresa: 

T · R d Weber, bankbizomanyi iroda, 
ralan a u, '1 

notar cerc. VI âgos. 

Iti r.lipa. areea Petia vania fuga. din swlon. El era în 
epoca. Q!('.(Jca un frumos adolescent de cincislHezeN' ani, 
rumen la faţă~ cu buz.c roşii şi cărnoase, şj semăna cu 
Nat-a.şa. El se prepara pentru universitatA dar se bo
t.ărÎse cu amicul său Obolenslci să intre la husari fără 
~tiroa. ni'mă·nui şi il rugase pe Pierre să so ocupe de 
iM:!'asta. 

E) Il tr<3.~e pe conte de mânecă pentru s-i prinde 
~tenti:a. 

- Ei birle, Piotr Cirili{\Î, ti-ai aduB 3mlnt(' rI!' 
nina? 

- .1h!.,. tot te ma i gândeşti Încă ~/i intri la husari? 
\. ~tă2;i. a;;tă.z;i chiar mă voi (}Cupa •..• 

Putin după aCCf\a sosiră contele, conte<sa şi Sonia 
i se aşezară ou totii la masă. Se bău ~8!mpanie In 

instea eavalerului Se. Gheorghe ŞIÎ Şiş in povesti că 

~etÎvier rHspă.roso din Moscova. şi că m{)jÎicii ad\llS~ră 

n f:a·ia lui RostoJ)~in un nf1a.mt, spunându-i că era un 
pion. Dar Rostopşin ti dota drumul. 

- In timpul de fa·ta se aresteazi multi spioni. zise 
nntele. Sfătuiti-o De cont~a. mea. să vorbe.aJsdt mai 
'Itin lrantuze.ştr. ~ u mai flunt vremile de de.mult ... 

'.\ ti auzit poate, vorbi Sişin. că printul Galitzin 
. lt 8ă învrţe ruseştel E primejdios 8iCum să 

frantuzeete pe stradă. 
tiJr, În ~lil..rşit, Piotr CiTilici,câ.nd se va. ehema 

.: ,:af veÎ fi şi dta silit aă încaleci pe eal. 
.. Ln tot timpul mesei Pierre rămă.'lcse tăcut şi gân
:tor. El se uită la conte, ta şi cum n'ar fi priceput rE' 
se vorbea. 

- Da:-, da. risboiul... Dar eu n'aş fi un bun soldat. 
m gusturi aşa di! puţin milita.re .... Dar în ziua de a.zi. 
a.i ştii ce se poate întâmpla.? 
După wa.să. eontwe se a.fuudă tacticos într'un fotoliu 
ceru ~ gravitate Somei, clU'e era renumiti penu ... 

talf'ntul E'i ,1C' Irctritil, să citească manifE'~t~l ţaruilli. 
Ea. incepu: 

"MosrovC'i. Întâ ia noastră capita.Iă! 
.. Duşmanul a. trecut granitt'le ruseşti cu mari forte. 

EI se prElgâteşte a jdui SCUm!l& noastră patrie·'. 

Contele a scuUa cu ochii inchişi, scoţând din când in 
câ:nd suspin!) semnificati,'e. Nata-şa şOOf'a dreaptă. pe 
~ralln şi privi;j, cu un aer scrută.t.or câ.nd tiC oontele. 
cRnd pe Piene. Coutesa făcea. S!)ll1ne de deS8!llrobare 
la fierare pasaj al manifestuIui. In toate cmintele ace
lea ea nu vedea derât un lucru: eă primejdiile cui 
il ameninţau pc fiul oi, erau de-parto de a lua sfârşit. 
Si5'in. cu buz('le ironic a.reate, aştepta cea. dinfâ.i ocazio 
ele a-şi batc joc. 

După ce citi pasagiul privitor la primejdia. care a
menintă R u·sia şi la spI'Il'antele pe cari le punea ta·rul 
tn oraşul ~{oscoya, şi mai a.les În valorofitsa lui nobletă. 
Sonia, cu o voce care tromura mai alos de emotiunea 
do a so vedea a-scultatli. cu atâta. atentie, eeti cele din 
urmă rinduri ale. manifestului: ,Su vom întârzia a. veni 
noi inşi-ne în mijlocul poPOnl]uÎ nostru ~i in alte 10-
calităti ale imperiului p(>ntru a c.onsulta şi a. conducE' 
toate militiile naostre pe arolp& r.ari sunt deja, tn 
apropiE-rea il1a.m~c1l1ui precum şi pC' rele noni, cari tre
buÎpse a-l dist.ruge ori nnde II "or Întâlni. Nenorocirea 
pe care ni-o pl'cgăte.şte să t'ladă tot pe ca.pul său şi 

Europa, ieşită din "dărie să glorifice numele Rusii'i". 

- Aşa cuvinte. zic ei eu! rosti eontcle deschi7.ân
du-şj och~i umezi ei raspirind cu sgom()j ~ 'ili Qum ar 
mirosit niscai·va. parfumuri violente. TanII Il'a.re decât 
o \"orbi de zis şi ii încredintăm .ori el', uimic nu-i vom 
l'efuza". 

Şi m·ai nainte ca ŞjŞiD să fi avut vreWea să-şi ba.i' 

9. 

Mai mulfa moşii . 
în Transilvania şi Ungaria, cu condiţiuni 

foarte favorabile, are de vândut: 
Sze go, Budapest, Istv4u-ut 47. 

m==============I' 
Omaszta Janos, 
fabricant de rămpi 

pentru trlsurl. 
Budapest 

VIII. 6riăs-utca 20/a 

Primeşte comande 
de ori -ce Iăm pi pen
tru trăsuri şi auto
mobile, - comande 
pentru galvanoplas
tieă şi ori-ce repara-

turi de branşe. 

W"'~~J( 
-i. Atelierul de dentis,tică~. 
li Rad ~"~d~vak. it 

Am onoare a aduce la cunoştinţa Il 
ono pubJic românesc, că la 1 No· ~ 
vembre a.o c. mi-am mutat atelierul .-

meu de dentistică În ~ • Szabadsag-ter Nrul 5. ~ 
după • unde il voi mări şi aranja 

cerinţele cele mai moderne. __ [(;.. 

~ • RADU NOVAK. . ~ 

"""'''''''"1\. 
Cu toată stima: 

. t2Z 

joc, de patriotismud contelui. t\at.a.ea. de-te fuga lâ.ngă 

ta.tă 1 ei. 

- re ("o'!lloarii El pa.pa al meu! fiMI ea îmhrati91n
du-l. Ea-I mai privi pe Pierre eu area. oochet-arie incon
ştienti c.a.re-i reve-nise odată ou animat,iaoi. 

- Iată o Dat.riotă! zise Şişill. 
- Pentru re o pa1lriotă~ ră.~punse Nataşa ~u ciudi. 

Dar dta rizi de ori ce, şi asta DU e o glumă. 
- O glumă? fi'iof"u contele. N'aro der~t 5~ ne zi~1i 

o singurii. vorba şi o vom porni ·cu tatiL. Doar nu 
suntem nemti. 

- Ai Mga,t de se&mă. zise Pil'tte, 'Ilă tarllJ vorbc~te 
eă va consulta ... 

Dar in e·tipa a.c(!oa Pe tia SI' apropii. de tatăl! ~ău, şi 
f{JŞU la chip. el vorbi cu glasul tntretăiat: 

- Ei bine, papa, şi dt~ mama, vă voi 51)un(' totul... 
'l'rebuie să mă. lă.sati ~ă intru in armată, fiindcă nu $lot 
altfel... Şi asta tot! ... 

Contesa. ridir.! ochii la (;6t N.t oroare şi biciuilld văz-
duhul cu mânile, SpuM sotuJui ei C'll mânie: 

- Iată unde ne-ati adU1! eu vOTbele tale. 
Contele zi5e. după ce isi stă.Ilhi cmotiunea: 
- Ce~ ce? ... ce fel de soldat a-i vreFl. !Il fii? Yozi-ti 

de carte ... 
- :\u, pa·PIl. Torbest· serios. Obolensky este Illai 

tdnăr şi se duc(I... In sfâr~it nu pot studia acum. 
dnd .... 

Pe<tia sovăi, avoi roşindu~e până la ~udollre. el 
zise cu greutate: 

- AeUlD. când l)atria e in primejdie. 
- Ajunge, c-opiJiiriile tale! 
- Dar n'ai SPus d ta. tată. că. vei sa.cl'ifica tutuI.... 
- Petia., te rog ~ă taci! striga coute!e privind la. 

sotia [O\a care. palidă la chip. nu părilsea din ochi 1"11 
fiul ei ceJ mic. 
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AIII/IJ~ .. ln atentia pomicultorilor! 
_~=~ Ofer "altoi d. pruni bOll1ieci ca 

~Balkan.ka Carlcac (Regina bal· 
canului) ti -KralJlca Bo.ne" (RI
iina BOiniei). - Altoiul de :2 - 3 
ani cu coroanA admirabili e cel 
mai bun din diferitele soiuri! de 

Jll"Uni. Poama t foarte mare, escepţional de dulce ,i 
foarte rultOMl. Se coace Ipre sfârşitul lui August, 
..... II poMI foloti ca dea.rt, pentru uscat, la fa· 
bri.r. tuicef ti a aJiioviţulul. - Prunii mei nu 
IU'" de c:id.,. frunztlor, (Polystigma rubrum) ca 
de rICu.!J alte lOiuri la c:ari fn mijlocul yerii cade 
frunu, pricinuind stricarea poamei. Aceat soi a fott 
premiat fn diferit. rinduri, cu premiul tntil din par. 
tea f\lvernulul. A fost premiat la expoziţia milenatl din 
Buda"" 189C ,i la expozipa din VitnA 1897 cu me· 
dalie de aur, la expozitia intmtltlonali din Parii 1900 
au medalie de aTriat ,i fn fine la expoziţia r~lcolari 
din Boania ,1 Ertecovina ţinutA la Sarajevo w.,. cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garant_o 

_ ..... T. KoJd16, 
mar. proprietar tn Breika, BOItliL 

Szighety Sândor 
atelier de cuţite ,1 tocllirle artistlcl 
Budapesta, VII., Strada Akâczfa No 64. 

Colţul Străzii KiraJy. 
Se recomandl pentru ascuţi rea şi repa

rarea de foarfeci, cuţite, brice şi tesacuri de 
bucătlrfe In conditii ireproşabile şi pr. conv. 

Mare depozit de u
nelte şi utensilii pentru 

~ barbieri, ca r o arI e c 1, 
brlce şi curele de as
cuţit etc. etc. precum şi 
cuţite de buzunar , a. 

Pentru barbieri se as
cut doul briciuri gratuit 
dacă trimit 12 deodată. 

Comandele se executi 
pompt şi conştiintioa. 

"fINER" crema neunsuroast 
Cel In" aou pro
duct "leimic pentru 
lllriţir.. ,1 mina· 
lIIusetar •• feţei. -
InJlturi petele pI
bine, bubele pricl. 
nnJte de lufferbbl
ţelf, Igrlbunte ,1 alte 
.ecuritenU de piele. 

Crem •• ceuta ziua 
It poate folo •• muJt 
. mat ca IUceeL 
I tectl I coroanl. 

Janer" pudr)lj f!. nOD pful ultra padm. Buni la a.. baluri, ulalne ,1 de zilnIc folOl, 
care acopere Increţurile ,1. ca totul neltrietdoall. lD 
ealorile: roza. albi ,1 almi J cutie 1 coroanl. 

"Ianer" Săpun 1 bu~tJ 60 film 

"Ianer" pastă pentru dinţi 1 dod, I cor. 

"Ianer" apă pentru rn-ă ~c':,~t.:~r:jd~:' 
,eH bureta,f, contra miro8uJuf ~eu de eura. I atidJ 
cor. 1"60 I Jumltate aticll, 80 file';' 

"Ianer" esenţă pentru păr ~~;~~:!r~tr:, 
tretei tJ contra elderlf părului I .tidl, 1 cor. 30 fileri. 

,Janer" pomadă :i:~ :;:::~ plruhd. I te-

.,Ianer" văpseala pentru par ~~ntru ~:~~~a ~~ 
In blond pirul lur ,1 dlmnt. Nereu,ita co~j e e:Jl chiu 
la comande ,1 le n.teze ca părul inlliruntit In ce cohare 
li II vipautci (Degm brunet,. Un cartoa 4 coroane 

,J a ner" apă' care face părul blond 
Pentru 1 vlpsf In tiDlP .curt," In blJ, auriu, phul bloM. 
ro,a, chiar ,i brunet ori ne,",. 1 ,trdl 4 cor. 

~etl ,f &lIniei expediţie cu pata - Telefo~ 

Pentru mconjurarea conirafaceriJor nutllaJ .Preparatele 
lai Radolr .aae'" Je,ite dIn 'annada la ca TaI O," ,. le 

pot căplta la 

Farmacia "Maria ajutAtoare" alui Rudoll 
laner, TemelvAr, Oy4rvAroi f6-ut 70. 

.=======1 
Totfelnl de blănării 
precum: boauri, (muff), tocuri de 
picioare, Jachete dupA croiul englez 
ti francez, berletuieli cu lână, totfeIul 

de clkiuli, etc. Reparări 

,i transformări bune şi 
ieftine se pot dştiga la 

Puskas j6zsef, 
bl4.nar 

liud-NagyenyetL 
Szntklri~-utca 80 - 82. IZ. 

11======1 
•••••••••••••••••• : Ciobotari, ATENŢIUNE! Pantofari : 

: A UREL BRINZAY! 
• fabricant de unelte, .. 
: BUDIPEST, YIIL, Losoncy·utca 18 e: 
: Il . • 
: ~ I 
: Pregăteşte totfeJul de une1te pentru .: 
• ciobotărie şi pantofărie. 
• Catalog tr!mit gratis şi franco. • 

•••••••••••••••••• 
IV praea si porti totdeauna haina curata? 

Atunci cumplrati ~C ... ett. mlracul0 •• '''. 
fabricaţia mea proprie, cu aj~ ,torul areia, curt-ţi 
orice pată de pe hain;, de culoare' cât de senli· 
biti, prtcum pete de cerneall, poame, cafea, văp· 
seli etc. -Cassettac aceasta nu este ca obiect dt' 
recIaml, ci rezultatul tlnor incercAri de 35 ani. 
I!ste bine venitA pentru orice familie, (llre ţine la 
curitenie. - CostA 5 Coroane şi tine ani tntregi. 
Se poate cumplra numai dela fabrica chemicl: 

OUSTAV SOLINOER, 
B r a 886, Strada CImitiruluI Nrut 5. 

"~ 

" 

Nr. 261 - 1911 

Cel mai mare depozit de 
încăltăminte din Lugoş. 

Ghete de bOl yerltabil, schewreaUI arllae 
elegante şi solid lucrate, pentru domni O 
cor., pentru dame 8 cor. Pot fi cu şiret". 
cu nasturi ori firi. Ghete de box pentru 
dame numai 7 cor. Ghete de box pentru 
copii dela 1-5 ani cor. 2'60, dela 5-l(} 
ani cor. 3'00, dela 10-15 ani cor. 5'00. 
Celui-ce nu va fi mulţlmit cu ghetele tri· 
mise, j·se vor retrimite banii. - Creml 
şi locuri de gumă la fiecare plreche gratis. 

EBERSTEIN HENRIK, 
pantoCar in Lo.,;o .. 

~~~~'~ .............................. . 
~ Matada de mobil.. 11 

JOSIF HACKLER 
. tâmplar de mobile şi edificii 

LUOOŞ, Strada flgetuluf No 01 •• 

Primesc orice lucriri pentru aranjamente de 
mag azi n e, bir ou r i ,i locuinte, deasemenea 
pentru clAdiri, lucrlri tn cel mai modern atilt 

peJAni' Jiferare promptI ,i din material uscat. 
Oaemne ,i proiecte fac grabnic fi gratuit. .. ..................... ~~ 

De nelntreeu.i:: 

Spălltorie aranjat! cu maşini electrice 
pentru curiţlrea chemlcl a hainelor, 
colorare , •• pllarea fulgilor de perlnl. 

LUCZA JDZSEF 
~eghedfn-Sleged, Laudon·utca 9. SI. 

(0_1 ... 1 pI_tel "'al~ .. ) 

Avind sistem propriu de-a curlt! chernic ,i 
a colora, lunt neîntrecut Tn meseria mea . 
Colorez haine de domni, dame, copil, dan· 
tele, stofe de mobile şi eovoare. PlerdeleJe 
le spAI cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine fn I'tei'ru. Comande le le execut lndatl 
eu mare acurateţl. Balto.ne de pi~le le co-

lorez In colori Inchh.e. 

",r:~r;.~~iibi<Rt(fJ 

f .. . ' BIăn ării !! ! 
~ lOCUri de piCIoare, - \ 
(, Jachete, dupA croiu 

- englez ,i francez, ber- ~ I 
Iduielt cu lână. etc."" 
ReparAri şi transfor· i~ 
miri bune şi ieftme 

se fX>t câştiga la 

~ Nicolae Gr uitia. ~~ . 
fi I'IJ.~I"'· '", blăna.r , ' 
fA . ;,,:, Temp,svar -Josefstadt, i) ~. 
H ' "1.In.yadJ •• _ g. ~;' 

~~ti~~~~~· 
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Premiat la a. 1902 din partea expozl· 

._.iZ '. • It. • • • • 
il MAGAZIN DE MOBILE ti 
:..IoanRethi i tiei Industriale din Becfcherecul-mare. 

Premiat ca diplolUl dela corp. meseriaşi lor. 

Bothâzy Laszl6, 
sculptor şi intreprinzător de beton 
şi piatră de artă, depozit de nisip. 

BERBERSZKI MIKLOS I timplu artIatIe pentru ed.flcil .. mobile, ia • 

• Sibiiu-N.-szeben, Elisabetg. 20. I ]>ăpucar, 

N a g y v ti rad, - Erzsebet- utca. 
Nagybecskerek. - I ~~. i 

Primesc ori·ce lucrări ce se refer la 
. ~ ~r~~~ m.ea precu.m lycrări la edi-

[

1 '" hell ~1 cflpt~ cu dlfente exp~>Zlturt, 
,_ de platnl ŞI marmoră, apOi cruci, 

monumente, etc. - Lucrez în beton 
'_ :;~~ cu mare pricepere, precum caldă 

Il~'~ ,~ ... ,,~~ ~ : 
• ~if;·t·<i1 ~ 11-
• ,.~.~n.~J ~ 1 

ţq:: _ râm de beton, canale, poduri d~ : 
beton cu f!er, table de ciment, bazine de asfalt 
Tnmit d..semn.u şi _ cat~l()g. -- VOl~C să ::trag 
atenţia ono pnb! le prmlucru bun ŞI preturi ieftine ... -_ Uferez pietri şi nisip in cani. mare. 

~ 

'c;Llfereaza in tar~ şi strainătate papucI de 
"))\t"If', pâsfă, mătase şi catIfea, pentru băr 
baţi, dame şi copii cu preturile ce-le mal 
leftint'"H Serviciu prompt. ~ Catalog trimit 
gratuit. - Ri:'v'nzătorllor li-se dă tabat 

I Primesc an-ce lucrări pentru aranjamente de "1 
• ş c a ale, biseri ci. magazine, bIrouri şi 
• lOCUinţe, deasemenea pentru clădiri lucră'" I-

I în cel mai modern sti 1, pe lîngă literare 
promptă preturi moderate şi din material uscat. 

: Oesemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. ;. Iii 8 I fii II i I • I II It a ti I li i Î IIII Î r&'J t-.~ ... =============""+~ W :A4 .lIIiMe ...... '**'._~ .......... _1 
Cele maJ mOLUlfoa 

~ mobile el. 
fier li lu"ami 
şi cele ma! pracfice 

bănci higie
nice de şcoală 
şi mobilarea 10-
cuitltefor, hot., •• 
lor, ,pltaielor ,1 

'. ,coa'elo ... pr~m şi ob.ecte t.1trlcate din cel. mal bune ma· 
,~rt.le din ţari, lucrlrile cele! mai solide de arii şi constructie se lIfe· 

reazl numai de dtri flraa 

8trnhardt ~e%sO utoda 
Brasso, atr. Neagra or. 33.. 

-- 'ul KQIo • c:a.rlcelarta lIoi fabl1ca m-pmaUII Oi cele _al noi ma.ltl-iril. -

".~!l.tJ •. l!'}t>~~~~~.HAHill~t~H..n.t1)}t}}~lt)lD 

i1 MOBILE IEFTINE ŞI BUNE ~ 
A,l sA pot: procul· ... nun~a.i la f .. 
~ ~ 
.. , Prirn.a. fa.brică de Inobile ;t 
~ ~ 

)1 PETRUŢIU & PLATZ ~. 
~ Sibiiu-Nagyszeben, Strada Sării-Salzgasse 37. := 
..e, Telefon Nr .... -:r-. i .... 
~ -~ Onoratul public: eite rugat inainte de a-şi procura mobile să binevo- le: 
-~ iascll a cercebl, (fi fări a cumpara) MAREA EXPOZIŢIE de totfelul '., 
:~ de mobile de artA ,1 &imple, care stă zilniC spre vedere publică. :: 
.. Se atrage atenllUnea asupra AteUen lui proprJl1 de seu LPTU RĂ ;: 
::~ ,1 T APIŢERI E de primul raug. :.., :1 Executăm toate lucrările de lipsă la bisericI nouă şi vechi. - Orice c: 
~ comanda se efeptlleşte prompt, conţltilOcios, pe Iânl:ă deplină garantA .. 
.. şi cU preţunJe celt' mai moderate. :: 

.~=----------------~------------~--------------~ 
.' _ t i •• 'i~t'i"'.'~ •• "' ••• '.'."'fi.'f"n'~""i"'. 

EDUARD LEIEN, 
finichi)iu ,i IDt8prizA de instalafiani 

B AtaUer: Strada Luaai NI'. 83. 
raşov. PrAyAlie: Strada Gabai If t. 2. 

Teleton Nr. 334. 

"Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperişe, şi invelişuri de tum, ornamente de metal~ vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă., vase pentru spălat şi altele. 
Specialî~t in apad ucte In case, canali 'Z.Î'li.rl, 
eonducerea de gaz de iluminat, şi instalarea camerelor de baie. 

Lampe de carbid de totfelul 
dela 3 coroane În sus. - -
Engrosiştilor li·se dau rabat. 
Depozit bogat in vâni de 
scăldat, cămine, do sete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparatie prom!Jht 

~ u 

Bencsik Zsigmond în Deva!!1 
L 

<?fer~: GHETE AMERICANE ŞI 
fRANCEZE cusute cu mâna Îit 
atelierul propriu precum şi G ti ETE 
GA T At format mod ern pentru băr· 
baţi, femei şi copii. Oaloşi, ghete 
comoade şi pentru gimnastică. Mare 

u 
! ! ! . 

j 
, f" 

il 
1 • 
" 

! 

~ 

I magazi [) de game ren u mite de Sti
_ livan pentru focuri la ghete şi creme 
j excelente. Ghete pentru picioare ne· 
I regulate şi bolnave le pregăte!ic 
! d~p~ măsură La comande din pro· 
1 Vinele este destul a se trimite o i gheată folosită. - Serviciu prompt. 

m======================~. 
'~~lIi!.." •• "".<o:~~ ...... g t = A eliarul de folograrafial a lui = • 

.. - Cslz&rgyl S4udor ... 
1 
~ Cluj-Iolozsvâr, Piaţa tatJas tiraly-ter Ir. 26. I Î 
It. """"" (LA ...... ' .. r" .... "'" lui Hi .. -l· - t 
~ Aici se fac şi se miresc cele mai frumoase foto- 'tf 
" grafll, deasemenea acvarele, picturi in olei, _1 
Â speclali,Ati tn pauze ori mltase, c!ln prin apă- .Â. 
.' lare IIU se strici. La firmA fiţi cu bagare de seamă .. 
• n'o confundaţi, auj KoJozsvar, Plata M~hyâs • 
.. k!ra.Jy ter No 26~ Ij!1gl farmacia lui Hintz. - - lAI 
T Referfndu-vi la acest ziar veti avea fayor In preturi. ! 
IiHl ..................... ~_<Ili>.,~îf,' 

.-
-
·1 
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In 1904 a cqtigat dela so
cietatea. din Budapesta a 
dpsitorilor auritorilor fi 
fgstruitorilor diplomă. -

Taferner Antal 
anritor de bIserici ~l saloane 

Versecz, Tenlesvari-n. 20. 
Primeşte spre executare, conform planului 
aarlre ,1 reparare, h:onosU!se, attsrl't 
1., mormint, acoperi, de turnuri, aran
jameme biscricl:şti apoi pre~ăhrea tuturor 
mcrari)ot de bnnşa aceasta precum şi re
pararea şî vo:p3ire"t de nou a monumenteIor 
deasemenea ~i orice Icoane b'sericeŞiti. 
La dorinţa pre.gâtasc prespc.ct; pentru 
vederea lucruilor 'b f.!Nvint~ merg pe 
- - - speade mele proprii. - - -
Exer.uţie prompta. Serviciu conşllinţios. 

Leitner Sandor 
lll.echanic tyi oleclrotehnic 

Cluj-Kolozsvar, 
Strada Deak ferencz Nrul 30. 

Vinde şi repară pe lângă preţuri mo
derate: ca,se de bani, biciclete, 

maşini de cusut, gramafoane 
şi ma,ini de scris. - Prim~te 
ori-ce muncă de branşă, precum: in
troducerea soneriHor, a lumini de 

:n~~e:l:e:ct:n:·c:e=:şi=a=:d:if:er:i:te:)o:r=:m:o:to:a:r:e.=========~~ m· = ~ -_. . 
r;~ 
,R. lVIil~16s-j~ 

~ ciasor:n.icar, 

Sibiiu - Nagyszeben, Reispergasse 11 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 
CIASOI~NICE 

Cei cari au lipsă de ghete să se adreseze 
prăvăliei nou aranjate de ghete alui 

flicclae Lant, 
Pancsova, Strada Gizella (Meszaros). 

Asortată conform cerinţelor moderne 
unde se află de vinzare ghete lu· 
crate in atelierul propriu, pentru 
băr baţi, dame ş.i copii, txecutate 
e!t':gant şi trainic, cu preturi mode, 
rate. lu;;:reaz} ghete dUpă miisura, 
în timp scurt, execuţie eltgantă ŞI 
pret'!ri ieftine. - Pentru pfc10are 

defectuoase ghete sp;:c;ale! 

J I 

I 
I 

m-· ,-;:J 
I' 

Reparator de motoare. ! 
! Execută conştientios ori-ce reparatllri de generatoare, 1 
! motoare, maşini dinamice etc. i 

Privinclij J oZ~fif, ti 
SZEGET>J 

Boldogasszony-sugarut 3. sz. f 
Cel mai mare atelier de pe I 

şesul Ungariei. i 

;;============================-=-11 
~--"""""-",,,,,,,,"""'''''-''''''~~''''~'',.oft.''''W&-.~iD ~1 ~. 

~ Bumbera Istvân,·: 
~ '~ G cro.tor ci..-U .i preoţe~, .. 
4( c~it.,rul preoţizn.i greco.-c_". :'. 

Oradea-mare - Nagyvarad. ' 
~ Edificl1Jl Bazarl/ul (,artea IVI tlltru). T.lefgg 869. ~ 
• Sezonul d~, toannnl şi h,rn1\! .. t , 
• Au sosit stofe mooerne, englezeşti, ~ 
• scoţiene şi indigene, calitatea cea mai ~ 
• bună. Costumele croiaJă modernă, şi t 
• lucrate cu mult şic. Preţuri moderate. , 
: Lucru cu mare atenţiune. Singurul dev ~ 
•. pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. : 

IJ-... • ....... ., ... - ....... ., ... --.. -..,.· .. 
a====~~============g: 

Haj, .Sandor, sculptor, 
Arad, Kossuth-utca Nr. 4. 
In stabUimentuJ d. pietrlrie a lui Mairovitz. 

Execută şi repareazll 

Incrări de sculptură artistică 
figurate şi docorative precum şi por
trete după natură şi fotografiii, monu
mente mormântale, totfelul de producte 
ale industriei, apoi lucrări moderne 
sculptate pentru decoTBţia zidinlor din 
teracotă, piatrA, ghips, ciment şi din 
alte mateni p~lânga preţUrile ceJe ma.i 

I 

ieftine ŞI ~ervldu constiintios, 

~~.;.~~=_=======================================4~~~ ~ t1W I 
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.--~---------~-~~. • • • Am onoare a aduce la cunoştinţa , 
• Onoratului public căJ~tor, că am des- , 
: chis în Se2hedin (Szelied) hotelul ~ 

I Grand Hotel Royal , 
J '. Stau la dispoziţia publicului 80 de 
, camere confortate cu Încălzire cen· , 
• trală şi apaducl : 

.• La "ari ,i dela gari circuli • 
« automobilul. • 

\.~ Pentru comportajul publicului pala- ! 
, ger, este tn hotel instalaţie proprie ; 
t de spălat cu aburi. - Preţuri ieftine. t 
t Cu stima: • 

; David Sândor, ,~ 
• preprfdanl rettauraniulaf dela ,ad ,1 pro-
• prictarul .. Orand Hoitl·ului R.oy"". • t , 
a~--~~~_ ... _~---.~ 
• • Rethi şi Schreitbofer 

fabrică de câfDăţării şi meztluri. 
lostalaţiuni electrice. 

Deva, (Piaţa plinclpaIă). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, viţelJ oaie şi mielJ carne de porc 
~fumată, . c~rnăţăr:ii, slănină şi unsoare 
10 gros ŞI In detalJ. La dorinţă Jiferează 

, ~nsoar~ topită tn. vase proprii. - Cum-
. ~părătorllor vechi dă scădere la preţ 

Serviciu prompt! Cereţi catalog I 

II " 
, 

~:===============. 
.,1111111111111111111111. 

Desfacerea ieftin' a firmei 

ASZODV--ORADEA-MARE, 
Strada Kossuth, (Palatul-Sas). 

--.. -In vederea sărbătorilor de CdlciunJ aduc -
la cunoştinţa ono public din loc ,i pro· : 
vinde, că au sosit noui transporturi de -
articole sudice şi anume: Curmale caii· • 
tatea ce mai bunăJ malaga şi smochine. -
Castane de Tirol, alune italieneşti, şi : 
nuci de Cocus, portocale dulci, Iăm"i _ 
coapte, fructe zaharisite, prăjituri pentru • 
aai, ceai chinezesc cea mai fmă calitate. -
Rum englezesc şi francez; toate cu pre- : 
turi moderate. - Ma·e aso timent in _ 
bomboane de Crăciun, cafea prajită, tot- -
deauna proaspătă, diferite compoziţiI din -
8 feluri. - taceti cOm.'lndă de probă! -

Cu stimă: 

ASZ60Y MIHĂlY, 
Importa,. de car ... eeaJ. bomboane ,1 fructe •• dle •• • Nagyvarad. - Telefon 635. • 

.11.111.11~.lllJ.llllalll. 

I-~ 
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l'v1are depozit. de cuptoare. 
Am onoare a aduce ~ Ia cunoştinţa an. public, că în 

(Cluj) Koloszvart MORoltorl·u. 7, atll ••• cltla ... 
ma,8 ._a_zia inregistrat ,i provăzut cu cuptoare din 
ţară şi străinătate, unde se află În depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri ~i cuptoare de bucMărie. 

Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu mode), asigu
rlnd-ul totodată despre calitatea perfectă aJe articolelor ,i preturile 
cele mai solide. 

Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebitA stimă: 

Tam's, J6Zllf, 
KolozsvAr. 

111111111111111111111111I Oltoiuri de Maşini de cusut .Singerc 

calitate bun!, pt'ntru femei 
cu 30 fI. (karik&hai6s) tot 
pentru femt>i 42 fl.~ cen 
tra bobin 47 fi, cu 5 cutii 
din oricare soiu 55 fi, 
cu luntre scufundAtoare 
(sUlYfszto karlkahaj6s)
cent'alboblfl f'rl sunet, 
artis,ic Jucrate, un ad .. vl· 
rat decor pentru casă cu 

6f> fI., precum şi biciclete cu 52 floreni, 
pe lângl garanţie de 5 ani - lIfereazA: 

KRAUSZ HE~RIK, 
Budapest, IV., Veres Pâlne·u. 40. 
Restnzătoriior le dau rabat. - Catalog 

la cerere trimit gralis şi franco. 

1i·11111111111111111$11111i 

~""l''' 
.8 t rug u ri 
expediazl, ga. 
rantind de soiu 
vită americană, 

Q CI.. o netedă şi cu ră· 
dăcini, precum şi tn d ferite soiuri, recunoscute 

de trainice, asortimement bogat 

Kllkll110menti els6 sz61ooltvany.telep 
"rDprfetar : Cas pari Fr inyes Med.~es 16 Y , (HagykukuMmegye). 

P .. ftiţi şi eerpţi -preţuri curente iJustratfl. 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno
şbnţă din toate părţile tărei; şi aşa toţi cei ce do
resc să comande pot cere mai intâlu informati uni 
dela persoanele cunoscute aşa verbal ca si in scris, 
despre încrederea ce O pot avea in firma de sus • 

t 
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Valorizare de nisip 
Cine are nisip mult, si cearA In interesul propriu, urma· 

toare1e clt&lJoalle şi prospI'de: 
F. 3. Forme # un,lte pent,u pregdtirea articolelor de beton. 
F A Fabruamz ţiglei de b~tofl, ordnduitd la lllcru de m{Jnă 
Cs. a. 4. Fabricarea ţiglei de cement pentr" lucru de mdnă. 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. 
e. s. 1. Fabrkarta table/ar mozak şi cement. 
SA ceari totodatl examinarea gratuiti a nisipului, mergerea 

la fata locului a inginerului nostru şi sA examinl'ze maşmde 
noastre de valorizarea nlsipului. 

S ' t' , B k ingfnerl, fabrică de maşini zan O es e C eentru Industria ~e njsip .. 
, Hudapest, YIII. Y JOIa· u. 7. 

11111111111111111111111111 ti 
Primul şi cel mai mare depozit de piane 
W. P. Richter, 
BraşoY-Brass6, Fekete-utca 29. 
Liferrază: piane, harmonlci 
,i pianinr, fabricatie Bossen· w,.,.,...-....c 

dorf, Schreighoffer şi forster. ~;M:" 

Imprumuti piane în 
conditii favorabile. 

~III IIIII In 1111111111111_. 

II -

Sam. Wagner, 
Prima turnătorie de fier Sibiiană . 

. Mare fabrică de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fier. 

-c:;& NAGYSZEBEN. • 
Cea mal nerntrecuti fabrici de maşini agricole, exe
cutate cu cea mal mare precauţiune. - Ma,ini de JAnl 
diferite mărimi. Darace de lânl. Lup pentru scărmănat fână 

Piui pentru abale (postavuri) 
Foarte mare export tn RomAnia ,1 Orient 

Instalează: mor. de orice mărime. Cilindre la mori pentru 
asortat făina. - Conducte de apă etc. - Efectuază: Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apă. Mare turnă
torie de fier şi alami. Foarte mare depozit In ţevi de fIer 
de orice dimensiune. - Cel mai mare asortiment in maşini 

de treerat de orice mi rime. - Foarte mare asortiment de 
MOTOARE dela 2 HP În sus, - pe lângă cea mai mare 
garanţie. - Preţuri foarte reduse ,i condiţiunUe cele 
mai avantagioase. - ExplicAri şi cataJoage la cerere gratis. 

»r. 261 - HUt 
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: .1111111111111111111. : -- -. : : Farmacia Nicolae Jaja în Brăila: : 
_ _ _ RoxnAnIa.. - _ • -- -. : :: ereme Princesse Ileana: : --------------------------

Albeşte, fragezeşte, întiner~te fi 
conservă tenul; ea face să dispară 
repede cojii, bubuhţele, petele roşii 
şi punctele negre de pe obraz. -
Această cremă este un product 
absolut ştiinţific, nu conţine nici 
un fel de grăsime: întrebuinţată 

este absorbită complect În piele. 

Poudre Princesse Ileana 

- • - .. -. - • -. - . -. -. --D • ---. -. este un product vegetal higienică 

- - şi bine parfumaţă. - -
: : Savon Prjncesse : : 

Eau de Cologne Princesse : : ------ BI illantine Priacessl - --- ---- Specialitatea. casei noastre I ---- . Ferlţivă de contrafaceri! ---- -. -- .11111111111111111 •••• -• 
1111111111.1 •• 111111111. 

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

Constructie. de mori: 
mori de rijnit şi măcinat, tealcu'ri de ulei, instalaţii de apa
duct, fântâni, pompe de totfeIul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desivAr,iie. Umuriri speciaJiste, pro
iect de cheltuieli ~i preţ· curent se trimit gratis şi franca. 

Societate pe acţli pentru industria tehnică de maşini. 
Md.zaki .... O~ptp_ri Re. zv.nytâ. ... a..Âg, 

Budape.t, V., Alkotmany-utca 25. 
Kepre.enta.ntul p~ntru Arad -;ti provincie I 

LENGYEL GVULA, 
at.Uer de Ulot;oaro ,1 tna-,lni 

Arad, (Hal-ter) Szentpâl-u. J. 
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