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te primesc la aaminis1l'atie. 
MuIţămite publice şi loc: 
deschis costă fieure ,ir 

'JO fileri. 
Mamm:ripte nu să in ape

'-zI. 

Unde ne SOllt trădătoliii? 
Ziarul rautorizat "RomânuI", in loc de I 

a CCIX'J3, să-şi dovedească acuzatiile de tra-
l" dare, ce a ridicat oontra "Tribunei" şi bă

nuielile spurcato, cu cari a otrăvit sufle
tf'le cetitorilor săi, s'a apucat acum la sfîr
şitul anului, să macine seria interminabilă 
de adioole ale dlui Popovici şi efusiunile 
ditirambicea.le diui Vaida despre munifi-

,. 
cenţa advoc.a.ţilor noştri. 

Domnii iillstalaţi în palatul din strada 
Zrinyi ar avea însă, înainte de t.oate, da
t.oria -să doyedească tradarea "Tribunei" 
şi prin aceasta să justifice dreptul de exis-
tenţă al ziarului lo-r în Al'ad! I 

Neîmpl1nindu-şi eia.ce.a.stă datorie ele
mentară, publicul cetitor va fi n~voit a ro

.peta ffi€'reu întrebrtrile; Ce·i cu tradaroo ? 
şi: Unde ne sunt h'ă;dătorii? " 

După un an într('g de întorLochieri şi 
înjurături cătr~'tnite d. Goldiş s'a. văzut în 
sfârşit cOQ'3trins a-şi mărturi.si păcatul şi 
a recunuaşte, că faimo-i:!ul articol şeris în 
două limbi şi plin de temenele turceşti la 
adresa oonteilli 1'isza IstvAn, este fătul D-
8ale. 

Pv.blicfmd a·c~st artle,ol din nou în nu
măml 264 al "Homâ'Ilului" aut.orlr.lat, d. 
Vasile Goldiş deda:ră,că îl susţine şi as
tăzi în întregime, exprimfmdu-şi t.otodată., 
durerea, că "îmbă,trîneşte, puterile-i slă-

. besc şi nu ma:i este în stare să scrie şi a
IfUm ~1,rt.icole atât de frumoaş;e(?) ca cel din 
1903 întit.ulat: "C-ontele Tisza Istvan". 

După cum se vede, d. Ooldiş b.re idei 
destul de favorabile despre sine şi a
preeÎHză cu' a.dorabilă bună voinţă pater
nolă productele sale ziaristice din trecut. 
Despre cele din prezent nu-şi p<xt.te per
mite nici chiar Dsa a crede, că sunt fru-
moase ori vl'ednice de laudă. . 

Doocamdată Însă nu ne priveşte felul, 
cum l'Şi măgule.şte d. Goldiş vanit,ate:a. de 
autor. Intrebarea. principală, ce se impune, 
~ a.ceasta: omul care a scris la. 1903 în două 
lîm.bi un astfel de art.icol, 'Poate fi oonsi
der.a..t ca aderent al programului nostru din 
lft!31 eri mai 'curînd ca un trădhtol' al ace
stui program? 

Se ştie, că chiar punctul r. al acestui 
program obligă pe toţi aderentii part.idu
~i nostru naţional a lupt.a <,pentru recAş
!garea. autonomiei Transilvaniei". 

Cetit.orii îşi vor aduce aJminte, CUl.ll1 au
n!)zaţii dela "Românul" au .cercat să fău
eQscă contra "Tribunei" o acuzaţ.ie de 

.. ra.dare şi din motiv, că J!Tribuna" nu .ar fi 
ublioat în unii din urmă nici măcar un 

ieal despro "autonomia Transilvaniei". 
otivul <I.('(\sta Însă, era scornit. de răuta

q{)lLW.torilor şi se putea sprijini numai 
c{)'mple.cta lor lipeă de scrupule în dis-

Articol 'din afară. -

cuţiile zwrÎstioe. Căci dacă ar fi voit să I 
rnărtmissoocă ax:levărul, ar fi trebuit să 
spună, că, în [lurnărul178 din 1910 au cetit 
în "Tribun.a." un articol d-e fend, tratând 
tocmai de--'lpre "autonomia Transilvaniei", 
în care se oornonstr-a, cum acest postulat 
politic a tr(!buit să 80 '3..ccepteze oa primul 
PUJlGt al programului nostru politic pârţă 
la alte timpuri mai bune, când în locul au
t,onomiei, restrînsă la hotarele rrraIl8ilv.a.
niei, urmoo.ză să fie luată în program: au-
tonomia 1!aţi011ală a tutuN)T UomânilO1' 

de sub coroana Sfântului Stefan. 
E~ bine, .in articDlul dlui Goldiş din 

1903 nici cu un singur -cuvânt nu se face 
amintire despre ,acest punct ,cardinal al 
programului nostru n.aţiDnal p-olitic, pe 
care Lal' trebui să-} n~;'3pecteze până la ul
tima literă toţi cei ce se cred în drept a 
timbra pe alţi:ica tril.diitori ai 'partidului 
şi ~i programului... . 

Dar nu numai atât ! Dacă d. ,Goldiş nu 
îşi aducea la, 1903 amint-e nici de autono
mia 'I'rnnsilvaniei, nici de autonomia na
ţionaJă, în schimb nu se sfia a face enun
ciaţiuni, ci1.ri din punct de vedere doctri
na.r 9i dogmatic sunt in directă contrazi· 
cere nu numai cu litera, dar şi cu spiritul 
programului nostru naţional. 

D. Goldiş subliniază 'următoarea e
nunciaţiune, oare cuprinde în sine o capi
tula-re formală a a.spiraţiilor noastre naţio
no'le în faţ,a absurdei şi impooibilei .. idei 
de stat p:1aghiar": 

nRec"wnoaştem fără înconjur şi fără 
gând rezervat - La.'~tfel se insinua Ooldiş 
lui Tisza la 1903 - unitatea politică a 
statltlui unga.r şi gata suntem a ne da sân
gele şi al'utul nostru pentru aceastd uni
tate politicăI!) şi pentru su.sţinerea neftir
bită a integrităţii teritoriale a statului un
gQr(!!) p[tn{t atunci, pană când acest. sbat 
va gara.nta prin instit.uţiuni tari şi neîn
doielniec condiţiunile posibilit.ăţ.ii de a ne 
dC''S,-olta po teu'Îeiurilo firoi noast.re indi
,~idu(Jjo etnico naţionale" ... şi mai d('parte : 
"cu scflrbă ne lăpădăm de nebunii, cari ar 
voi să ne pllstia.scă cu veninul t.radă.rii de 
pat.ri(:, care penhl1 noi est.e identic cu ira.-
darea de neam". . 

Deşi d. Goldiş are Î1lcât'la darul d~ a 
scrie cu o clarit.at.e do donică , deşi frazele 
citate par a fi meşteşugito cu oare-care 
iscusinţă, cC'titorii textului ma.ghiar, ma.i 
ale:s "pahioţii" Doaaşi, sub acei "nebuni 
cari ar \"oi să. ne pustiască cu veninul ha
dării de patrie", au înţeles negreşit pe ade· 
rentii programului elin 1881) oonsiderat 

din partea ~Iaghiarilor ca un act de tra.dare 
de patrie. După noţiunea curentă a cuvâ.n
tului utrăcLltJor de patrie"l acestei ca.t.e.go-

rii aparţin în Ungaria nun1ai conducătorii 
naţiuualişti, mai ales Români, şi socialiş
tii. Eviu(\nt, că în articolul dedicat conte
lui Tisza·lstvan la cei din Ulmă. nu se face 
nici o aluzie. Deci veninoşii trădători de 
patrie, de cari se lăpăda atunci d. Goldiş 
nu puteau fi alţii decât .aderenţii programu
lui din 1881. 

Că d. Uoldiş este un ostaş c{)nvins şi 
un apărător devotat al ideii de stat naţio, 
nal maghiar, o ştim şi din articolul, ce a 
publicat în ,,,Tribuna" cu prilejul apari
ţiei lucrării dlui A. C. Popovici: "Die ve
reinigten Staa.ten von (}sterreich". Când 
pre.sa română saluta cu însufleţire unani, 
mă apariţia aoootei interesante lucrări, d. 
Goldiş, potrivit firei şi convingerilor sale 
politice, a aflat de bine a S8 constitui în 
vajnic apărător al caracterului istoric, uni
tar al Ungariei. Adevă.rat, că articolul a
cela şi-l'a ştiut ut.iliza "foarte cu efect" în
tr'un discurs parlamentar, spre marele gau
diu al contelui negru: Adrassy Gyula, pe 
care va fi şi reuşit a-1 convi.nge, că dulcea 
patrie maghiară nu e amewnţată de nici 
un periool din partea Românilor, pimă. când 
în partidul lor îşi găsoşte a.părători, ca pe 
d. Goldiş, in stare ori când a paraliza por
nirile unui agitător neînfrînat ca .Aurel 'f'. 
Popo~ici. 

In privinţ.a primului punct din progra
mul dela. 1881 d. Goldiş a fost tot.deauna 
6CBptic, nehotărît. şi lipsit de curaj III civic, 
pe care l'a aVl1t d. e. d . .Maniu, singurul din· 
tre deputaţii 11omâni, care a declarat în 
Camera. ungară, că dânsul va lupta pen
t·ru aut.onomia 'rransilvaniei - şi singurul 
care in cheBtia autonomiei naţionale a 
ştiut să mărturisească. la 1908 convingeri 
trui ca acest,ea: "Poporul român nici când 
nu va renunţa "la ~a1:lpiniţiunile sale şi In 
drepturile sale, caIi izvorasc în mod fire.sc 
din fiinţ.a lui naţiona.1ă. Nici când nu se va 
mulţumi "să fie judE'eat şi adminisLrat şi 
lăsat :să se desyolte în limba şi cultura sa". 
ci l'a lJ1'(~tinde totdt:auna ca el însuş să 8(' 

. judece, să se admini.stl'cze şi el 771SU.Ş să-şi. 
l)rotecţioneze înaintarea lim.bei şi cttlturci 
sale cu toată puterea statului, care trebuie 
să fie în toată putereacuvântului fi 
iL lui". 

(Să se eompare .acoot.e cuvinte ale dIni 
jIalliu cu cce,a ce spune Trcitschke: "Es 
ist eb0ll uumoglic.h, da,~s eine N ution 
,~(>.lhst nur bloss VCl'l\'ultet. wird; irgondwic> 
selhst zu verwalte.n lst der Drang e-ines je. 
den tiicht.igen Yolkes"). 

})(\"spre t.oate &coote cerinţe elernental'f\ 
a le aut.onomiei nu.ţionaJe _do Goldiş însă 
nici nu YT(';a să facă amintire în articolul 
sau din 1903. Ceea ce se explică prin im-
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prejurarea că d. Gold';, a scris aool .articol 
cu văditu intenţje de J. se recomanda pe 
sine şi pe ortacii săi de atunci - "oonli
turghisitorii" şi osândiţii de ast~zi - in 
gra ţiile mântuitorului Tisza, de dragul c~· 
ruia a dat uiMrei cerinţa cea mai de că
potonie a progamului .18ţional. 

Dar nu numai COl1tra punctului 1. al 
programului naţional a păcătuit d. Goldiş. 
ci şi contra punctului II din acelaş pro· 
gram, care obligă pe toţi ,derenţii parti
dului naţ.ional să lupte peLltru .,introdu
ce'rea ex lege a U6ldui limbei române in 
toate ţinuturîle locuite de Români, atât 
în administraţiune, cât şi în justiţie". D. 
Goldiş va fi crezut că contribue la reali
zarea acestui postulat politic, îlltroducând 

" singur şi de bună voie limba maghiară a
colo, unde această lim bă 71U avea ce să 
caute: în ziaris tica na tională româ.nă! 

Prin această cutezanţă herostratică a 
sa d. Goldiş a venit în conflict şi cu punc~ 
tul V li al programului nostru naţional din 
1881. 

Pentru susţinerea şcoalelor confesio~ 
naJe - postulaLul politic cuprins în al 
V-lea punct al programului naţional -
ştim, cum a luptat d. Goldiş: sfătuind cor~ 
poraţiile bisericeşti, din cari, face parle, şi 
in.sistând, ca să }nchinăm toate şcoalele 
dintr'odată şi să lăsăm educaţia poporu
lui în grija duşmanilor seculari. Deci şi în 
punctul acesta a lucrat nu ca un aderent, 
ci ca un trădător al programului nostru 
naţional ! ... 

Ne intrcbăm deci: un politician care 
în chipul acesta a luptat în sfera sa de ac
tivitate pentru realizaroo singuraticelor 
puncte din programul nostru naţional, mai 
poate el avea dreptul de a. arunca asupra 
altora acuzaţia tradării? 

Să răspundă la această întrebare ce
titorii şi d. Dr. V. Brani.sce, care după ar
ticolul unguresc al dlui Goldiş din ln03 a 
putut să prorocească .. cu certitudine ma
tematică" ţigăniile, ce aveau să zguduie 
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Aradul şi întreg românismul ciscarpatin la t apărarea intereselor naţiunei maghiare?' 
1910-1911 l Dar a~este l'11ten?\S, e nu erau avizate la a. ... , I 'V 

Dat dacă d. Goldiş a fost atat de "in- , părarea dlui Suciu; ele îşi aveau demult 
transigent" în naţionalismul său, încât a I ar;ărătorii lor destul de înfocaţi şi răsboi-' 
putut să, de.sconsidere rînd pe rînd atntea ' nici, cari toţi, fără colorit de partid, pe zi 
puncte ale programului din 1881,.să vedem, 1 ce merge, devin tot mai agresivi şi maÎl 
poate a ţinut mai bine seamă de eie şi le-a periculoşi pentru interesele noastre româ~ 
resFect.at mai conştienţios marele elector - neşti. Impotriva acestora ne~ar fi trebu~t 
dela Ceica şi celebrul organizator Suciu? ' lur-tători ageri şi ce ispravă, iar nu .oameni, 

Fiindcă de câte ori vine vorba de acest I cari se duc. la dietă cu gândul de a faca 
provide1/ţial barbat al desorganizării noa- "conc;~siun.i î~ drtrjmet1tul iub~rei de 
tre naţionale politice, trebuie să ne adu- neam, cum s a exprImat Dr. SUCIU. 

cem aminte şi de principalul argument cu ,.Intre toatt~ vOTbirile, câte se vor fi ros
care operează Dsa în discuţii ziaristica: tit după vremuri pentru apărarea cauzei 
baro8ul, - de aceea fie-ne permis a che-I' noastre româneşti, a dlui Suciu e unică în, 
ma pe veuBrabila "Gazeta Transilyunîei" felul ei. Desfidem pe ori cine să-i poată a
în ajut.or, să ne scape din necaz, dându-ne fla păreche în ,analele luptelor noastre na
ea răspuns la întrebarea de sus. ţionale-polibce. Nu, de sigur, pentru că în· 

In numărul 120 din 1905 al "Gazetei" naintn.5ii nO.5tri au IUI't,at cu bărbăţie, în, 
s'a publicat un articol sub titlul: "Conce- firma convingere, că se jertfesc pentru ()o 

siuni în detrimentul iubirei de neam", în I cauză sf[mtă şi droaptă şi în speranţa, căI. 
care activitatea politică a fenomenalului I stăruinţele lor necurmate botuş vor trebui 
Suciuşi a ortacilor săi este apreciată, du- să fie cfmdva Încununate de succe,s. Wer'B 
pă cum urmează: Rech t hat und Ged'-u,id, fur den kommt aucf~ 

"Deputatul Dr. Ioan Suciu a ţinut .să 
rili.l~ească şi el o vorbire în dietă, potrivin
dU-l te norul astfel, ca să nu dispfacă "co
legului său" Apponyi şi opoziţiei coaliate. 
Acenstă vorbire, deşi insistâ-nd asupra u
nO,r lucruri aproape bagatele şi cuprinzând 
oflzonturi politice foarte înguste, sau poate 
chiar pentru aceasta, a întâl114)inat în multe 
rînduri vii aprobări din partea deputaţilor 
unguri, mai ales a celor din opoziţie. Şi nu 
e mirare! Prea firesc, că Ungurilor le .sunt 
binevenite enunci<aţiuniJe de felul celor 
cuprinse în vorbirea deputatului Sudu, 
care deja inceput a declarat, că va avea în 
vedere în primul rind exclusiv interesele 
naţiunei maghiare, iar interesele neamului 
său le va accentua numai per tangentem, 
cum a şi făcut. 

~~Ce însemnează aceasta? Un deputat 
roolân ffi,erge în parlamentul din Buda
pesta, ca să-şi cheltuiască orat'Oria într~ 

die Z eit! . 
"In schimb Însă ce vedom la luptătorii 

activişti de azi, eroii frazei ungureşti şi 
diecii prea puţin pedepsiţi Întru tainele' 
limbei şi ist.{)riei noastre naţiona.le? 

"Cuprinşi de 'tm neastâmpăr pueril, Iru 

dorul de-a face 'politică, ei au spart solida-
6tatea atât de indispensabilă unui lle.lID 

asuprit şi au p<tr'nit în grabă febrilă la Du
dapct)ta, ea să 1}tcă concesiuni, în schimbul 
cărora 71i1~(,1U'. n.u le îmbie nimica, - şE 
să arate, că şi ei ştiu vorbi ungureşte. 

"Ace-asta e toată isprava lor de până 
acum: ioab! ~udat gazetele ungureşti, el 
vorbesc conltt Iim ba maghiară ...••..• 

"Nici: speranţă de vre-o izbândă. cât. de 
mică- nu po.ate lega nimenea de o luptă, 
care în chi~ml acesta se incepe prin aban-· 
dOilll:r~t1 celor mai neînlăturabile exigenţe. 
al'.t nea.mului şi prin lunecarea pe povârni.
şuJ: oonoesiunilor. 
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In voia soartei.. 
- Note de drum. -

De C. Geor,eseu-Muute8JL. 

Vestmintele noastre de oraş ne cam 8upări{, 
dar oamenii de pe aici, sunt buni, plini de voie 
bună şi ne împucăm repode, repede. Simpli la 
grai şi \'eţ;nic rîzătO'ri, plini de sănătate cu ruma. 
neaJa în obraji, ai întru pată icoana adevămtului 
om de munte vO'inic şi sănătos. Mai încolo se în
vârt jocuri in snnntul 8ubtire al vioarei şi dan
gă tul cobzei. Se joacă ,,13rîulcţul" apoi ,,Hora". 
Chiotele nu mai eontenesc. Un flăcău mai iateţ 
1'06te§te cu capul dat pe spate strigături: 

Frunză verde de mî.gd-aJă, 
Draga neică-i băJăioară, 
Ochii ei mii ba~ă 'n bO'ali, 
Sprînccnde mă omoară.. 
Şi dacă mO'r putrezCtlc 
Ochii tăi nu mai 'Pri~esc. 

Ori 

Frunză verde haraboi, 
IntO'arceti hora câte do~ 
Şi la drOOlp't-A apucaţi 
1)0 fetite sărutati. 

Arcuşul alunecă par'el mai uşor dnd un :fIă
cliiaş miindru, cu mu~taţ.a o umbră fi cu sprince
nele imbina te djn plin 8tri~ă: 

Frunzuliţă şi-o cicoare 
Tinde strun-a liiutare 
Să s'audă 'n dcpărta.re 
e'am făcut dragoste mfUe. 

iar după câteva invârtituri pe astălaltă: 

I-aThZi, i~auzi, i-au zi ia 
Intoarceti hoN. tot aşa, 
e'a venit mândruţa mea 
Şi-O' să mă sărut eu 00. 

Privim aşa ,prin vălul lsta de lume, ne ire
elim unii de altii şi ne simţim bine. De prin cUr
ciumi vine dnt de viood, câ.nt de--alesu. In preaj
ma meselO'r, bătrînii cinstesc din belşug, uitând 
din griji şi amărăeiu.nl. 

Mai Încolo la larg, un munte de om, care Re 
pare c'a băut prea mult data a.ata~ căci a adu
nat în preajmă-i o sumedenie de CO'pii in eămeşi, 
spune nu ştiu cui c'a f08t la luptă ,cu muscaIi şi 
eu turei. Câte un drac de copil îl mai trage din 
când în când de haină, i.ar moşul ingăimează 
câte-o înjurătură din oolea munteneşti care îm
prăştie pentru o vreme ceata gălăgioasii. de CO'
pii.... 

Sl1nt ceasurile aproape 4 şi 8000tim eă-i vre
mea de vizită. In drum întâlnim pe dşoara Mă
doara Popoescu, fiica cea mare a preotului Sam
son, ni-() închipuim după doliu] şi după oarEM!:lri 
trăsături aaemăniltoare în familia preotului. Ne 
prezentăm. E veselă şi spune cu grai repede, ri
zăt~e ceea ce () face nespu'S de plăcută, că ne
aodă.sta pon.tru masă. Arătăm câteva din priei-nile 
ce nEHlU flcut să nu venim, în neme ce o I.ulim 
î~tul către casă. In curte întâlnim pe dna Po
pescu. Nu ştiu cum, da.r la vederea sa m'am sim
ţit îiIlfiorat, mi-a revenit in faţa ochilor toblnul 
celtl1' din urmă momente ale finlui său. 

. I'Dtf&m în salonul gătit frumos, incăpăt.or, 
phn de răcoare, cu aceea, atmosferă primitoare 

E 

şi cu 'a001 'Suflu aducător a~inte .că pe aici a ~ 
biat o fiintă dllagă, dusă ~l care a stat PO'ate fI 
pe sca.unul pe <$re m'am a.şezat eu de câ~~va. mo
men t~ lUnd -pe rîa1d văd şi restul coplllO~t pe 
sorioSlra. ~a.ă.. micuţa domniţloară Sylda Po
pescu, llromjat.a concursului de porturi nat!.<>nal~ 
din Raul t~ut deja Câmpina, - pe froţll ma1 
mari şi pe zîmijirt.orlll Neculai, ce} 00 pare că-i 
ieQol1ua oo$ărati1 a celui pierdut. Şi par'ei!. aiciJ 

în tăcerea. ce se !$ă, aştept pe cineva, căruia i-am 
făg-d.duit 'Să-i văd căminul lui, părinţii, surorile· 
şi fraţii lui, într"o seară de toamnă târzie. Zi-' 
darnică 'adădare l, .. Mă simt atât de îndurerat,. 
cu cât mă în~lnţez de realitate. Vorba se scur:. 
ge liruit;Stită, amintiri, reflex ii, păreri, şi princi
pii! J1el'!~:male snnt subecte <OO.re încheagă dela o 
vrome diSCUţi serio8l8e. 

Câliva mosafiri noui, 'aduc veşti nouă şi con
vorbirIle se în-cing cu tot dinadinsul. Ne simţim 
clipă Ou elină mai la larg, inimile ni-ae deschid 
cu t<ltlll dela o vrame. Venirea preotului SamsO'n, 
plin da v~nioa~i vrie bună, liniştit ca. ~u~ă.8<?mn, , 
aduce mulţumitre 1n inimile oolor veU1ţl ŞI l'ftiCă" 
tii-ne tntinşi la sut, nu glumă, desmormântând 
din trocut amiintiri, ioO'ane de dascăli cu obioeiuri· 
<le-ale 'lor, întft.mplNri ce ne înveselesc pentru mo--' .J. 
ment ţf f.ac să: treael vremea. 

Cli~e eea.ră o lUllm cu toţii dtre ooor. In' 
<lrum .e opt"Îm pe 1.a .,N C1il Lache" cum îi zic Bre
zenii. In sala neîn'Căpătoare se joacă ,.Oa la Brea
za". J(~1l1 ă-sta m'a impresionat încă dela Proviţ,a 
prin d$li<mtet~ miş<!ărilor, 'prin muzica săltăreată 
şi tine,am cu tot dinadinsul s'O' văd jucată şi -aici • 
la obâ;fJia ei • .In drum fae cunoştinţe multe, oaN ! I 
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"Pe cei câţiva deput.aţi români de sigur 
nu i-au trimi.s alegătorii lor în dieta ţării, 
ca să facă complimente opoziţiei maghiare 
din oare va ieşi guvernul de mâne, nici ca 
.să-i asigure ~ cu rost şi fără rost, şi când 
e trebuinţă şi când nu e - cât de patrioţi 
Bunt Românii şi cât de ungureşte ştiu ei 
simţi... Nici n'au fost trimişi acolo, ca oon
stituindu-se într'un club al lor deosebit, să 
decreteze ca limLă oficială în consIătuirile 
lor tocma.i pea-ceea, în contra despotismu
lui căreia s'au făgăduit Înainte de alegeri, 
că vor lupta din răsputeri. 

"Nu "concesiuni în detrimButul iubirii 
de neam", ci o luptă energică şi înţeleaptă 
pentru drepturile limbai, care cuprinde În
tre-agă comoara vieţii 'sufleţeşt.i a neamu
lui nostru - luptă fără şovăire le-ar im
pune o "datorinţă patriotică" bine înţe
lea.să. 

"Dar presemnele sunt aşa de oobitoare, 
Încât îndreptăţesc pe ori care eercetăt()r 
mai de aproape al lucrurilor la concluzÎu
nea, că aceast.ă activitate, astfel inaugu
rat.ă, la nimica bun nu va putoa duce, pen
tru că nu pare de loc a fi o luptă demnă şi 
serioasă, ci mai curînd închinarea steagu
lui şi încă o inchinare fără luptă, care nici 
barem provocată de necesitatea neiertă.
toare a împrejurărilor nu sra, ci numai aşa 
din bun senÎI}, de dragul de a face poli
tică". 

Cine nu recunoaşt,e în articolul "Gaze
tei" din 1905 glasul de .Ca6sandră îndure
rată? 

Dar unde era pe atunci .comitetul naţio
nal? Pentru ce nu-şi îndeplinea datoria de 
a anatemiza "Gazeta", pentru astfel de a
precieri trădătoare? Ori nu era încă des
coperită miraculoasa reţet.ă din 20 Decem· 
vrie 1910, izvorîtă din creerii ar,âtor frun
ta şi doct()n în drept şi medicină.? Şi iL 
Ruciu cum de nu scotea atunci "barosu}" 
s! organizeze pe biata "Gazetă" şi s'o În
veţe disriplină de .partid? 

Căci ·a.cuzaţia, ce ridica la 1905 "Ga. 
- -- ~~ -- -" ~ ~. -

au aceeaş voie bună şi cu aOE"laş ve,.nic zîmbet pe I 
buze. Din Ela.la de joc "in sunMe de vioară., se 
jo.acă "Sultănioa" apoi o vreme săltăreaţa hod. 
St.rigăturile din nou incep să răsuno. 

Ori: 

Frunză "rode şi-o simică,· 
Cine dragostea îmi strică., . 

'Dumnezeu s! nu-i dea pace 
Pe-un s'o duce şi-or oe~ar fatle. ' 

Bade, de dOT şi d4'l dr.a,g, 
Ţi~am scris numele pe prag, 
Scrie-mi-] şi tu pe-al ~cu 
Intr'un colţ da chiFoChindeu 
Oa să-ţi iert <pile.atu] tău; 
Pooatll'] ~i jurimântu] . 
Nu te-ar mai rllbda pămAntul. 

Seara se lăsă inoot, încet. Un zabra.nic sub· 
ţire,-oa o maramă atrăWlzie albastră, tremură par
că pe de-aC3u'Pra muntilor stăvilind privirea "i pn.
şeşt-e încct, În.cet -peste sat. In 'amurgul neînchi
'Puit r1~ frlllP"'M p"elie ele un<le,·a. de doprate cânta· 
rea duioasă înlăcrimată a buciumu]ui. Cumpenile 
celor cilt.eva pU1Ini incep să tipe prelun'" aTloi 
de departe s.e 18''llde contccile din fluier ale eiobă-

zata" oontra organizatorului Suciu şi-a 
t,ovarăşilor săi de ispravă, nu era mai mică, 
decât cea ridj(' ată la 1910 de comitet şi la 
1911 de ziarul "Românul" contra "Tribu
nei"? Şi faptele lor dovedesc, că nici nu 
era cu totul lipsită de temei. 

Axt.ioolul ungure'ic aJ dIui Goldiş a 
făcut începutul la 1903, declaraţia dlui Su
ciu dela 1905 cu "concesiunile în detri
mentul iubirei de neam" a continuat por
,nirea tradării, pe oare avea s'o încununeze 
Mangra la 1910, prÎn păşirea şi cuvânta
[e·a sa dela Ceica. 

Dacă est.e adevărat, că "Tribuna" din 
Arad s'a înfiinţat cu scopul ascuns de a 
pregăti guvernamentalizarea partidului na
ţional român - şi acum, după ce cunoaş
tem OaJlle11ji, nu avem motiv de a ne mai 
îndoi - tot atât de adevărat este, că Goga 
şi colaboratorii de azi ai "Tribunei" au 
meritul incontestabil de a fi mântuit acest 
ziar din ghiarele trădătorilor, cari s'au Îm
prăştiat ca făina orbilor: Mangra - în 
bârlogul nlşinei şi imbocilităţei sale la O. 
radea, iar GoJdiş şi Suciu în palatul gloriei 
lor autorizate în strada Zrinyi. Nădăjduim, 
că în conştiinţa lor paţională se vor simţi 
tot atât de împăcaţi şi triumfători şi cei 
din urmă ca şi cel dintâi ... 

Naţiunea I "recunoscătoare" ar fi in 
drept să adreseze la tustrei cunoscutele 
cuvinte de a.dio, ticluite cu măestrie de 
Grigorie Alexandrescu: 

A,dio, lung adio şi fără revedere 
Departe, mult departe fugiţi din ţara. 

mea 
Pustiul Siberiei v'aşEeapt,ă cu plăcere 
Pitmântll.l să vă 'nghiţă ~i Dracu ~ă v(l ia! 

= 

Cetăfui "pierdute", Gazetele u'llgnr~ti au o 
'llO\lă pri-('ină ~ă 'plilngă pe ruinele cetăţ.uilor un
gur{'!~ti pit'rdutEl. I"kl astă-dată "PNlti Hirlap" 
bate clopotul într'o dungă, Intr'un l8,rticol al unui 
număr mai recent, un aumit Dr. Csanyi Gusztav, 
&eTie dcp,ŢH'e viitoarea aleg-ere de primar din Lu
goj şi d('.Spre fondurile grăniţ.ăreşti din Năsăud. 

tef 
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Cică p('1D.trn 'POstul de 'Primar din Lugoj, partidul 
guvernamental a candidat pe un român ou nu
mele B il 1 t e ~ c u, iar românii ar voi să-l alMgă 
pe protonotarul oraşului, FIor e seu. 13ăltes.cu ;, 
s'a dat până .acum de român moderat, Floroocu 
Însă e un agitator care doreşte domnia nat·iona
lităţilor. Domnul Csanyi dă8călcşte partidul gu
vernamental din Lugoj pentrucă a candita1 un 
român dUlpă 'na.ştere ~ cere llill candidat ungur 
care 8\l' reu.şi fată de "oturile românilor din acest 
oon tru (!) maghiar. 

A doua ve.s-te tristă despre primejdia întăririi 
românilor eB1e în leg-ătură cu fondurile grăni
tere~ti din Năsăud, cari, în UlI'ma slăbicunii gu
vernul'lli de astăzi, ar fi gata să înceapă (!) pe 
mfmi]e ro.m ii 'Il il o r. Dacă lucrul acesta se va În
tâmpla atunci şi Năsăudnl şi împrejurile lui vor 
fi deafiinţate pentru unguri. 

Toaie ac-cste nu ne mai improoonează de loc. 
Ne mirăm numai de unde îşi ia acest domn Csli
nyi tupeul să numea6Că Lugojul şi Năsăudul cou
tro ungureşti? Cum 'poate să î nea p ă pe miinile 
românilor o avere .ca fondurile grănitereşti, care 
este a lod Cât priveşte alegerea de primar din 
Lugoj, nu ne indoim că după pilda zi,arului un
guree.c, românii î.şi vor strilnge rândurile şi vor 
şti .să-ţri im'Pună voinţa lor împotriva tuturor cari 
atonie-ază la excrcita.roadrepturilor lor. 

• 
Gimnaziu catolic în Ora'llita. Consiliul comu

nal din Or.axiţa a hotărât să f.ad pa~ii nec('Sari 
'pentru înfiinţarea unui gimnaziu catolic, Epis
copul G lattJelder va contribui la susţinerea gim
,n:aziuJui anual cu 8000 cor. şi tot atllt.a oomu
nele din jur. Dela stat se aşteaptă un ajutor de 
300-400,000 coroane. 

Tinutul Oravitei este tinut românesc. La in
fiinţ.area acestui gimn;aziu trebuie să se tie, doci, 
seamă şi de drepturile limbii materne ale popo
latiei românoşti. 

Sperăm că, la vremea SI1, unn} dintre depu
tatii noştri v-a adU!C~ în discuţie, in Cameră, ches
tiunea aceasta. 

Ale~ere de deputat la Rittberg. In oorcl1rile 
politice din Buda'pesta se svoneşte că mandatul 
de deputat al cercului Rit t b e r g (comitatul 
Torontal) vaa.julD~e În vacantă. Actualul dorm
tat, b8Jronul O ros d y Fii 1 o p va fi anume nu
mit prin Maj. Sa mom(,ru al Camerei ffi.:'\.g-natilor. 

Partidul .!rovernamental ,a oferi candi~atur.a. 
lui J usth J ovwf, mare proprietar in 1'.Ioriczfa h·R. 

Aleg-ătorii români şi ş.-.a,bi, împreună, alcă
tuiesc nlajorrt.atea ÎJl cer.c. 

• 
~ .. '" -- _. ~ .S!2L . i ~_~_~ 

naşului 'PC d0aJurlIe înwx~inate, -tn vreme ce ta- I Ies pe şoseaua dreaptă, străjuită de cMute dră
langa vitelor se au-dc în capul ulitoi, care ta im- gu.ţe, cu ferestre înflorate cu chemare r~ii, .al
prosionoaza. .a~a de mult, iti Iasă o undă de me- bastre ori galbene, cu garduri m.ari, livezi de 
Ian~lie (',a şi cel din noaptea Invierii; iar de un- rpruni intin'8e, eu covoare verzi de iarbă deasă" pe 
dm'a, dintr'o cad, dintr'o gră-dină nu ştiu de un- de dcsubturi. eu roade date 'n C()Ţlt, în mirea...<;ma 
de, prinde a se auzi un glas de ooptlă, ce se în'3,ltl florilor şi ·a verd.eţii rourat.e, care-ţi umple tru
duios, tremurător o vreme în amurgul de vară din pul, te face mai vioi. mai di1'.plls, Ici ~i colo ră-
00 în C'e mai de nepătrun-s. . 5are la U'D garo, ori din rnunzişul des al pomilor, 

Părintele Sams()n cu întreaga familie m'·au <'Opile înalte. cu sprîn.cene din plin im binate pe 
hot.ărît să rămân ~ipentn.l mâne prin Breua.... alooa<ţa chipului. cu obrajii rumeni ca bujorul. cu 

25 Iunie f zîm hetul ţ'e~ic pe bm:f', cu voie hună, - şi-ti 
Des de dimineaţă m'am trezit Rst.ăzi·, ca nicio- mult~n:osc voioase la "b~ni1 d.imin~aţ~" 00 Î-Q a

dat-ă 'POate, în viaţ.a moa. Odaia îi scălda,tă în In- r~~Cl m t.N"'Ce~e. :N'.tutmdem ~ v~ata de cu ră
min~L Cele câtevamâni de apă am,neate pe fatli SRrI1ul soarelUI pană noaptea tarzlU .... 
mă dosmet.ecere de-a binele. 11 îi îm bI'lac în grabă Mi-am trecut tot timpul astăr.i in ~111"Jl. Soarele 
şi după 8Cet'Ia ies· af!!r!. NimeJli din ai casei nu prea. tare ne-oll făcut să lăsăm de grabă transpa
s'a s.cnlat.. Un c()('os de prin vecini, mai somnoros, îffiltele dcla ferestre şi după cină strînşi în salo
î~i t'rimbitenzÎ1 în depărtări acuma cllte-urigu} hli t ,naşul cu gust gătit să mai pove.9tim, noi cei tineri, 
prelung. Dintr'o ou.rte de pe aproape llJl muget!' de ,ale noastre ... 
de yacă ~() ridică ehemător; de llno('.V'a un fluierat; Pe ~eRră mi.;a. fost rău. O criză de nervi. pr()
gagâit de gâşte în vreme 00 vârfurile mumtilor 1 venită nici eu nu ştiu din ce prielnă m'a făcut să 

t 

iny~inati 80 lumineazÎ1 Încet, în(',et, risipind in- . stau aca~ă, f'ă. 1i'P~('Sc dela ţ)rtre.cerea cu joc ce ee 
tmlerN"'U1 noptii. In linişte, netulburat, pot să ·dă la ~oIlJă în astă seară. de tineretul de Aici. 
vild mai bine satul. Am hoinărit aşa singur.atoo o vreme pe uliţele 

--------------------------~--------------~---------------_.---------------------------------------------------------------

REDARI .\1. ". 
CROITOR. PENTRU DOM~I. .'P~ 

FarnJto,.u I cur,ii c'. rej Q 'e il; cam ,,.h le. 

"f'alzin~'d8 . haine 
penfru bărbati, copii şi fBt~fs 
~ ARAD ~ 

Costume: frack, Smoking, Rendigol şi Sagnet gata sau croite dupi mlsurl, fAri obiecţiune, admirabil lucrate. 
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A cui va fi puterea. Sub acest titlu ziarul O I d · Q y A · 
.. Alkotmany" organul 'Partidului popor.aJ., dă azi O J Ş lJ'- P po n YJ. gur cli·Ti voi '·ăspu.nde după CU1n va cerc 

trebuinta. N'am obiceiul sd rămdn dator. 
{) intere.~antă perepectivă - fireşte numai vero-

f similă _ a vii tOTului apropiat in 'POlitica l.mgu- Primim din Ospedaletti, dela d. Lazar 
DRpedaletti la 18 Decemvrie v. 1911. 

Laur T riteanu, 
Asesor coosistoria1. rcll.ilCu. T'riteanu, a..sesor consistorial, următoarea 

Semn.atura situaţiei - spune "Alkotmamy" 
"-- o că primul ministru vroa Bă. rămâie, în ciu-da 
multelor sale insu<X'i\5€. O atmosferă de nesigu· 
rantă n'a fost inilă do mult ca astăzi. In sânul 
partidului guvcrnamenilaJ 811ID.'t mulţi cari îl e:on

siJprÎi pe contele Khuen - dizut ~i tot mai ,e
r.....,lmilă ~ ţ~ la fiUlpl'afată combinatia eu un 
cabinet Lukâe.B LU<Jz]o. AN-astă combinaţie plu
t.c~te în aier in fel d{' fel <lc ve.rs·iuni. I,uk{w8, mi
ni~trul de finnmţe, ('i ei! ar fi ~ăgit soluţia dofi
lDitivă a situaţiei, ÎlIDŢlăcân{j şi rel(JTmele militare 
~i chootia reformei Clkctol'ale şi - îu {'on~€<".i'Ilţă 

-- fireşt.c şi pe Ju~th. Solutia a.,~(>a.sta ar îmbriix-a 
f'()rmele und noul C o .a 1 iti i şi anume în chi
puJ următ<)r: parf1i-dul lui Justh ar primi porto
foliul de eOOl1crţ (c<m1:e le BatthyâiIlY Ti'vadar) ţii 

pe 001 de ju.stitie (Ho116 Lajoo), iar 'Partidul lui 
KOf'Jl1]th portofoliul de finanţe (Dpsy z.o1t{m), 
rt""L111R.numcl e-elelalte portofolii partidului guver
n31111ental d.e azi şi roscnându-l-Bc contelun T i
a z a 'Portofoliul de in t {' r n o. Deo..<iN>irea intre 
{'oa1iţtia Ul'Ctl!l'tta şi ('(~a din trecut, se resumru în 
faptul. <,"ă l'ealizundu ..... 'l() .aJ' ii compuRă din elil
!I11ţ':nte iu majoritate 67 -i"te. Cu t<>ate că Tisza, 
,pe t.iw'PUl coalitiei lui W ek('oTl~ 1.8.ll8ândTh-Sil i
oc-pa UlImi eabinet Lukiies--Justh, se re\".()ltase 
atât demult Îilleât intcrzi5<l membrilor dubului 
Nf'm?,eti Tiir,s,a..'1kor ~ă prim{'lru:;că vre-1.Lll. pmto
foliu în a0(',,1; cabinet, azi -sitUAţia e de asa, efi 
inle.sneşte o comhinatie la fel. In realitate noua 
cQlsJiţie wr ţiuti. d'--1il1" numai desaMnarea opozitiei 
f,!Î, in oonseclm(ă, :păstrarea unităţii în paTtidul 
guvernament·aL 

C-omhinaţia a.c~a~ta ;& Ziarului "Alkotma.ny" 
c a.tât de imorală, încât, oonsiderând viaţa: poli

ti~ă a pOlTivnircilor n~ri, ni..se ~e ţ)1'ea U1;IoaTi'i 

.de roalizat de i'lloatăce situaţia rontelui Khuen 
$() va mai :fi slăbit prin vre-un insucc.os de fclu~ 
(,ool'Or arute. l 

~---

'Satului, 8Ip()j prin a10000. 'Cu nuci, după e0-Mll 

luat un calment. Ca nicl1iri aici la Breaza.. nu 
m'<a, lmTlresionat apusul de soare văZ1Jlt din frPlen
dida ale<) de nud, în mireasma ametitoare .a fruiIl
z.elor -pline de sucul amăriu, rete eu adevărat o 
splenaoare! Este un şirag plin de lannonie, un 
şir.a.g de nen umilTaoo ou101'i pa v â.rfurile nnm
tilor departaţi, p-e dealurile învecÎinate, pe apele 
.svăŢlăiate ale Prahovei şi pe c.erul albastru <m:rat.. 
până la orizontul ~a'llritl.. Şi cu cât ammltUl 
cade, tot mai greu. simţi şi liniştea. acooa tSJdând, 
dlll1llnerei'flscă, .că se lalSl1 tre-ptat., treptat şi ea. Şi 
un vânti~.e1 par'd adie dela o vreme dinsp-re riu, 
'Prin frunzele nucil'Or, ooatit cu muzica llel~murit.ă 
a vaJ~lrHor Prah{}v~i. Toate astea sunt pIine de 
"atâ.ta ipOe.ziE\ te :t1a.ce să rămâi 0.0010 vrame mTIilt.(f 
pe mal, până dind I\t€lJntele În{'ep să M ivească 
"Il'D'B. cite una, oglindindu'şi chipul lor, auriu în 
,ar>ele rîului ce rpar'd acuma <'11r~ tot mai linistit(l, 
tot mai tăcute. .. şi crure în starea în oare mă gii· 
8eISC eu îmi faee atâta bine, mă mângăie par'd în 
indurerarea mea ... 

Pe o hanea, -dela mijloo1l1 a1eii. m'aşez obosit, 
indurerat ... ),{ll simt .a~a dil sin~r pe lume. aşa 
de -Plhă8it I Simt atât de muh lipsa unei fiinte 
draJl'ă .care să mă pri~apă, să mă mângăie... O
dată, d('mult de tot, am Îll bit şi eu ,pe cineV<a, pe 
o copilă f.lVăDăiat.ă~ am iubit-o pentru că o 8000-

tiBe'IIl un suflet ales, o femeie superioad oare pri
cepea in altfel viata decât ori 00 muritor, dar de 
care m'am înşelat. P(lntru ea S(lriu aoeste ~i multe 
altele, Tl€ntru ea a.ştern impresiile mele, şi ori cât 
ode -sarbăde ar fi descrise sunt totuş o~1inda cre
clinci().aaă unde po-a.te 'privi ori cine, 'CU atât mai 

scrisoare: 

Domnule Redactor, 

A scris cinet'a în "Tribuna", că fostul 
ministru de culte şi instrucţiune publică, 
contele Apponyi Albe·rt s'a exprimat că
tl'e un asesor consistorial din Sibiiu, că d. 
ras. G oldiş "minte CO'Ilştient - tudato· 
san hazudik". 

nihl Dcccnl1:rie v. a. c. sunt în COIl

cediu, departe de petecul 'de pământ pc 
care se desfăşură răsboiul fratricid. Incă 
'inainte dc a pleca în concediu am auzit, că 
d. V. Goldiş, s'a adresat d-nilO1' deputaţi 
didali Dr. Iosif Siegescu şi Constantin 
Burdoa cerân.du-le declaraţii de rehabili
tare morală . .. \TU ştiu ce atestate de con· 
duiUf îi vor fi eliberat dnii dpputaţii mai 
sus pomeniti. Aud însă el1 d. Goldiş a pu
blicat în "Românul" o scrisoare a COf!te· 
lui Apponyi, în care a,cesta, declară, că nu 
ştie când şi 111 tre ce îmrejurări ar fi zis că 
d-sa (V. Goldiş) "minte conştient". D. V. 
Goldiş consideră aceasta scrisoare Idova.dă 
suficienUi pentru f'ehabilitarea Dsale şi 
asupra ases01'ului conzistorial din Sibiiu 
se desca-rcă cu cele mai grosolane epttete, 
cari nu sunt obişnuite 1ntre oameni culti. 
A~ceste epitete il p1'ive..sc pe Dsa~ - In 
meritul afacerii, faţă cu scrisoarea puhli
caU!, adevărul e, că în toamna anului 1909, 
după congresul naţional-bisericesc, con· 
tele A pponyi în cabinetul său de lucru, 
s'a exprimat căt.re mine că. 

"Goldis LâszlO fudatosan hazudik'". 
Când anume .şi intre ce împrejul"l1ri, 

voi spune amănunţit dupi! reîntoarcerea 
mea aca.sit., consultându·mi în.semnl1rile fă
cute asupra incidentului ppnibil. Deci pu
ţintică ri!hda'l'e iltUltre V. Goldi.ş şi te asi-

o noai tsoris. 
De Vasile C. OsvadL 

Fără îndoială, d. Dr. Voieu N,i~ advO<'.,at 
şi redactor la "Gazeta", dă dov.ada unui im.aJt sen· 
timent de oolegialitate, cânld .se face apărătorul 
"advocăţimii" române prin artioolul publicat la 
loc .do frunte Îll munUirul do Duminooă al "Gaze.. 
tei Tr.ansilv8!Iliei" in care "protestează energio 
împotri...-a acelora ,e.ari 'iltacând şi d~ficlân.d pe 
toţi (sublinieroa c din gazeta) advocaţii wmân.i." 

Tot asemenea d. DT. Vaida-Voovod prin arti
oolulsău p1.lJblica.t în "Româll1ul" dilll. Alrad - &

jums P'Ilblicu.J.ui intr'o zi cu. aoola din "Gazeta" -
respinge cu indignare "mi{',şorarea şi ponegrirea", 
ce 8'aor face ,,n.imbulua şi valorii corptdui aJvooa· 
ţilor romiimi." 

Emergioele P.Toteste, în felul cum s'au făcut. 
puteau lipsi, dupăoo nu s'a găsit U!Il aingnu om 
şi nu s'a !'aie un singur cuvâm.t prim. oare s'wr fi 
atacat ~at.ă "toţi" advocaţii ori "corpul" a,d. 
vooaţilor români. 

Inutilele apăr~i şi proteste, -deparoo de a fo
losi cuiva, SUJtlt foarte pot.rivite să a.rumoo în şi aşa 
clestul de hărţuita noastră opi.m.io publică un nou 
şi. primejdios măr de ceartă, trecând Ba îmţelege, 
peste ruăvezia, daT puţin a.leasa înooroare de-a 
înpiooooa, aeum în preajma înoirii abcmamente
lor, întrw-ea. "Tribunei" în caselo ad.ooaţilor. 

Pri.n a:rtioohi din vorbă suntem puşi, .a.şa dim. 
bun se.nin, in faţa. u:nei noni probleme: să se 9ta. 
biloască, mă lTog, oare olooă, care ocUi:paţie, care 
tagmă este pri-n ea însa.şi şi nu prin oaliti1ţâlo ill~ 
divi~oole alo iIUembrilor ei, la locul prim al oonuu 
OO1"ii pe ori cwre toren al actiyităţii şi lupwi lla· 
ţionale. 

Se înţcl~, aooastă fixare,pe caro a.tât d. Dr. 
K itescu c.ât şi d. Dr. V.aida o rezolvă fără apel în 
fa\'omI exclusiv aJ advocăţinnii române - se 
faoo în vooerea. î'lldreptăţirilor şi privilegiilor 
ce-M" fi să se impartă Î1Il viaţa obştească a. noawu-
1'\1i nostru. 

Porniţi din cât.ova cumte de eritică, izvorîtă 
dÎ!ll 'Sentimentul publiauJ\ll chinuit de prea desele 
arătări oiud-ate şi, de eigm-, OOOldaJlllIlabile, ~ se 
iveau din felul de a'şi fooe meooria ~i din spiffittd 

mult ea, firea şi sUifletlUJ. unui om 1'Tibeag ce-am t.oa slrndwnului meu sufletesc, aoolo în mireasma. 
fost eu. Şi dupii oe vor treoo 'ani, du:pă (',e colbul do t.ămâie. în fumul de luminări giUJes,c iertarea 
uitărei se VI8. aşterne peste aeest.e :file ingălbenito, greşelolor mele. 
cÎlnd o va C'lltprind.e n'OStalgia, atwnci le va ooti M)am &CUlat trist şi cine mă întrea.biL din caaă 
şi 00 muIe ori >se va trezi po.ate cu ochii umezi şi <'e am. nu·i p<lt nici eu răspunde 00 .am. Am Înoo
C'U'n regret în auflet, 'un regret măcar, pentru put.şi pe ai>ci a deveni ciudat pentru ceilalţi şi 
fiinta acooa pribeagă, ce poat.e ahmcÎ ae va fi răP11S pentru mine. Ce giindi~ acum câteva zile 
fltins de-part.e de ea, ei eare g.e odihneşte "SUb tllI1 la Provi~a t S'au du.s toate l... Simt IIişa UlDoori, ca 
morman de plmânt, fărI de nid o floare, semnul şi &.<!tăz"i, un gol in mine, un gol {'.are mă intrit!
um.ei noc..ont.eni<te aduceri a.mint,e pentru oeI rpier- t.oază, un gol eare îmi face rău, ro! faee d plâ.ng. 
dut, (';'Il o cnwe tristă. Oră candelă, la căpătâi Şi ~ ce? Nici eu nu ştiu., nici chiar mie înau-mi nu 
'Poate n'Um8.Î a,tund, când nu "roi mai fi, se va în- mi-aş putea. spune. 
Mecli:nţa pe deplin, din ('.ava ce va. r~ări din rîn- O pre1lllllblare prin sat o n6llle, cu toţi 'ai ea
durile rue-le !fi din câ1.e îşi y.aaduoo aminte, nu· ooi, după. anllaz;a zilei aeosteia de Iunie, mă mai 
mai atunci ee va incredinţ.a cât de mult am iu- linişt()şoo puţin. Lntra.m după aooea. in aleia cu 
hit--o, {'-li am jf\rtfit oole mai frumoase ~li-pe ale nud. Pri,es{\ în ~le multă vreme. Prin. desişnri, 
vieţe-i m~le, cliŢlele 5cumve ale tinereţii. :prin ("~.tune, pe malurile Prahovei s,ăpiUa.te, 

Nu., <m adev:h'a1., nu a.m po nimeni a{\llm, sunt ruierla~i f1ui(lră toată ziulica cânt€<ml ei, cu 0-

un suflet ningher, ro·re n'are niei o fiinţă să-l în- priri repezi câte odatit Pe malul oalalalt al riului 
telcfrgi'i. să-i .spună fladra oo-i arde simtirea, nu ~u ava limpooe, se iveşte la un colt de deal dUlpli'. 
n'lIm pe nim~ni, pe nimeni C1lÎ ~ă-i !lnun enm ln- o vreme, de printre căttune, silueta dreaptă a unei 
toIag eu viaţa, 08;1'0 îmi sunt pirunurrile de luptă copile, CoC înoetişor se apropie de maJ şi limi.ştită, 
în viitor, cu oare !lă gust ei ama.rul ~i dulcele vie- cu Uill pie de lene datllrită căldurei îşi desface 
ţei !LC('!ltClia atât de ciudată... vest.mintele uşoare, ~i aşa goală, nepăsătoare se 

Şi poate acuma-i dep.a.rte. cine ştie unde, ·&.-n.-urle .gglobio, cu ţipete ascuţ.ite, răsunătoare în 
poate că în pridvorul casei, prh"ind }Ia a('el~ a1)US tăc-<lrea munţilor, - in &PQle ce par Q clipă îu. 
de soare ca şi mine, in aceBte zile de v'ară şi cine fi o rate. 
ştie iuăş unde o duc gândurile! L. I Pe la cea.surile 6 pornim spre gară. Domni· 

26 Iunie. şoarele Popel'cu adll8tă trecerea unor prietene, 
E Duminocă. M'am aculrut tare tâniu (ţi-mi către Poiana Ţap.ului. Voo- să le arate dTagoatea. 

pare rău că llU am putut să mă 8001 de dimineaţă, prin venirea lor la gară şi prin buchetele mari de 
!H3 fi avut o pJă<'f're 'nps'I:mt>ă să merll la bi~r)Că. flori de câmp şi de grădină ... 
Nu ştiu, de un eârd de veme am pT'ins o dra,l!O- ... La întoa:reere, ne abatem pe la cimitir, Este 
stc fan-atid de lăcaşul sfânt 8'1 Domnului. Aeolo o dorinţă la mea ce mi~ satisface fără vrere. 
ca IDcăiri îmi p8.1r9 că găB~ mângăierea şi li~- n'am cu1ezat in aceste zile să mi-o maJlifest) deşi 
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''l!e et.«p;t'll~1e pc lDt mai mulţi dintre I«k-ooaţii 
o1~ri, ~hlii 1)r. V.:lida şi DI". Niyes.."U ~Od"'~) :'1ii. 
imprietenc3.",,-'ă PllbliCU!l m()st~ cu o toone lj1. C1U
.. iată ţfÎ nuu'iI, lUlllIDfl, "il. ,.;o f1X~ :olul ~nUl o~ 
in .aetri\"Îtatt'a şi in lUl'1:do O~"";Itcl dupa tagma 
~i nu dupili;ndi'ViduaLi tate. 

Cu toate QIt'C"llC toţi cei numiţi îmymmnu cu I \',3. g[î,,,i n.iei in ~l~tie~ n.aţi~ă, nici b,?- sc;w.~<O~ 
mulţi al ţii su."'ti:n :;;i al imonwa:t.ă 'Şi işi {~n' loc Î"? I ţlle el~ttrr~le, !lll~l ~n, ~01illIIll.:a ?bşte.c:sc~,' 'lUCI ln,. 
şirurile eo rrizu{''''C.' PO'.utiT.U p.rogreaul .. no.'>1.,ru. 'P.o l~- tro ('(\tltffi'~l de CaJI'ţ.~ I?l z~e :oma:n~tL ŞI tot acolo 
tie, cll.ttll'n~l 'Şi' t:'t'OllomÎ;(', deşi nu $UIl1t OOvoeaţ1. !'I? pot g,3.f'.1 advocatl, C~rl chw.r ŞI lill ~rooo.'lel~ po-

ClI m>t.a îu,o,u nu 1W tl'OOC prin minte să afir- lthcr., fIe el~to.rale, fie <:>ntl'a autor!l?I",' 01'1 ga
miim că tagma tUlv',y'eiiţimi'i 11 ',n dat I}i in trecu~ zett';l~)T noastre a,a C(".r:l~ ş~ au fost ylaol ţI. , 
'i'tii m'c ~i în prezent rep'l'ozontantI lot. ~rx>lo ~ Wl\J:' gasI ŞI advoc~ţl., Cu gh~tun 

. In a.rgU/IIWJlt1.trea Ifi intlru înd'rcp1:ăţîrea a~'i'toi 
teorii {!nii fu. Vai.oo şi Dr. ~iţ.f'~'>(m despoaie po 
toţi n~AJ.dvocaţii de -orice oompete.nţii, de orico me
rit, de ()ri{'JC 'activitate în luptele şi Îln fră.mîmtl
J,ile de OTioo natru.ră, al,e neamuJn:i (l"'()IllU:ne,'!e. Aşa 
d. Dr. N iţ(',scu afirrmii că: "întreaga rnu;ncă uri-a.şe, 
pe e.af(~ o des.ftlŞtllră ncruunl nost.ru -pentru cansar~, 
vit,reu cxi-swnt,ei ,':'>::I,1e, ·î.şi a.re temeiul in activitatea 
dMffitere.r.:ată a advocăţimii noa.stre". 

D. Dr. Alexandru V ai-da-Voevod 8])ltnc: "Să 
JlO mchipuim că 'llu:a.m a.vea decîi:t 10-20 oovocaţi. 
('ine B'ar wngaja at.unci t>ă facă -pe eonducătorii 
in coonit.a.to, in OO!l~rcgaţii) cine i-.a.r î'nlocui în 
{"Jolllitetml partidului naţional, cine ,In l'\.LCI·.a. pell-

111"\1 "A'ltr.a.", pentru fO'Ilrllll dt) teatru, cine aa- primi 
În 10001 1()I' candidatura la alogB1'i l" 

Ei birrlc, eu socot că aşa pusă choffit1a, o dii;' 
('uţia e cu neputinţă, căci <m fiooa.re argu.mentare 
..a celor 8P11OO d€ dl Dr. N it.t'ISC:ll ~i d. Dr. Vaida. 
''''Ba" jigmi memorii, s'ar jigni actit'ită(i prezente 
,'~i S'aT demoraJi7.a porllliri pentru viitor, de câte ori 
1:utNl;pă1mul lor din îmtlÎmplal!'c IrU ar face pa.rte 
din tagma 'advocăţimii român.e.· / 

Dacă e imposibil ca în fioo!~re afi'rmaţie, vO't"
hind de un ~iiltt'm, do o roprobare, de o faptă bună 
i)ri r .. ..a, de o proponderamţă de cOl1vingeri şi lip ... "ă 
1.1e COIllvingeTi, să ilm>urezi afh'ma~ia cu tipuri, 
CII ;n'UIllW, pl'onUlIllO, loollinţă şi număr de casă, 
t'u socot că e 'aceea.'} imposibilitate să încerci 800S

rerea umoi tagme în frun tea ori în coada celor
lalte tagme, în C.3!re se g~ şi oo'Il'Î şi Tăi. 

Toate timpu.rile şi toato tagmcleau 01',,1' it 
11 eamuaui nost.ru lUlptă1()iI"Î şi valori, pe Qffma ('il'.
rON1 ne-a r{umas m~tmli:re şi pMn care se alirmen
Tt!a6:ă ~till1l{~lt;UJ şi pTogf('~'tuan!lţiol1al. 

{''ni iJn Ul'H.!illit îmă prin minto 8ă <Spumă până 
!Ilmm, că fă.ră ad1Jocăţimp, n'am fi putu.t .avea de 
t-il<lă pe: .şi;n(~{lIi, Clai'll, Şagllma, Cipall"iu, BiJ,rnu
ţiu, Bariţiu, Mocioni - .toţi bărhaţi şi politici 

~~i nioÎ umul advO<'At, Tot.aşa în literatud şi ştiinţă: 
] )iooonovich-Loga, rmciUiS, Coşbuc, Sl.a.vici, Bâr
~().a.nu, Lăpă<latu , Bumea., Goga, Ll1Pa.ş, Agârrbi
~"Om1U, Cinra, Popescu, D. Şpam, Corbu, Todică 
-- Illki 'lllIl'Ul nu -e .a.clvooat, dwr fie-care e un factor 
;nrpormmt ÎIn progresull ~bşt08c. Ori, ca 8ă fim 
!Ilai 'Simpatici : Vasile Goldiş deputaţii Dr, Alex. 
Vaid.a-Voovod, Val:!il'El D.a.mian, pr08identul parti
-lluJui Goorg{~ Pop de Băsoşti, pîiri:n.te1e Dr. Vasile 
Lneaciu, sumt ei advocaţi? 

,unt ÎIwlUlljurat de o d(-osebită atenţie de t.oţi ai 
l'asei şi oa atare ar trebui să fiu mai la largul 
meu. Nu şti'U ce mă bec IRit fiu aici mai ,stâ1nga.ci 
pa 'lli<eăiri şi ca niciodată!.. .. 

Ce.nlIT e în{)!1alt .şi pare c'.a.r 'noi flă fIle mai ude 
puţin. N'a întârziat muH de altfo!' căci de abia am 
apucat să intrăm pe portiţa cimitirului 'Şi () -ploaie 
"epede, cu picături mari şi deRC se porni de
odată, 

Sub ladăf"OS'tul sal<câmilor din apl'apl.o1'e u.dă
,iăm trooer(,Jl !ploii de vară ... 

Intrăm pe port.ită, trecem prin i.al'ba udă, pl'in
lre morminte şi ajnmg'(J.lll îin sfâ.rşit la mormÎintul 
dragului n08tnl ... Ne oprim. O d~pă stăm muţi, 
durere .... '! ne răzb~te rupoi pornim în plâns, 11 che
mătm. Zădarnic, nimic nu @e clinteşte. Acciruş tă
oo1'e de ,până ad. Mă simt IlllŞa de Rdrobit lângă 
trei fiinte ~~ .atât de Îool1rera..te. In dârşit imi 
recâştig tăria şi după multe ineercări, isbutesc 
a le hotărî să plecăm. M'au imp:resiolltait ,prea mult 
olive1e acestea .... 

Sea.M - 9U'Ilt ooa.su1l'ile 7 şi jum. - ne gătim 
&, 'Plecare spre Pr-oviţa. La oe p-l.e,.c î Nici eu nu 
ttfu. N'aş putea ră-spumde decât: "Trebuje flă 
pIce" şi alt nimie. M'3!daf:ltă cine'Vla acolo 1 Nu, 
:ai.meru. A tund 1 N 11 ştiu, nu ştiu mici eu!... 

~t' mU'lw}t VT~.J1Iică Ţl(~ toate terr:ndc, );(l g5.llflim fl.('pr.J'm~$,C: &~b ,r,aportul d·~a~08,tel faţă ~e ţa.ra:!lul 
la Hr. lo.am }La\liU, l'l)poYi~i-De_~,~,a.I1l~, ~~:~:=tiu, Bre- {nlJHt!1. ~~1, lJI1 fm~, vor gWH. ŞI a.dvoeaţl s~b, ~re 
diooWllu, P>art~·\tlj() C05Il1'1l, Dr, Gav:ril I;npon, Dr, .,t.rOffiWS<~ ~eJo.le •. In~ocm.a~ cum 0Cl vo~ garu ,ast
Vlwd, Dr. Mamiu şi plei-a.la de tineri '!!>(lvoMţi iIl ~el ~d~ t.rpl1'r~, Şl In ,,~mnat~sl:m~ .preoţiLor ŞI ~1 
frunte cu D1'. })Oll'U'\<>CU, Dr. V ulm Mol.loyam, Dr, l'U'v:l~a.t<)'1",lior? CUlTI, !'.C vor ga~l ~l m1J~e ?r~UlOl"]? 
Voit~l N lţ(~.3{m ţoi {L'lJ('ă vreţi şi alţii. n~cdl,cl! fl1neţ~')1lar,l, lleg\l:Ston, mC.$(':naşl ŞI man 

I ~'tJ.IDbili're~l iera,Thiei pcrsorw.lilăţilor istorice ~l miCI propT:etan.. .. . ~ ~ ~ ~ 
ale hrpt.clor 1100St1'(~ naţianale de sig1u.'l" :nu intră ,~lll.U &O d,t~ exprco:"w teJllCrJ! ,că m'~Te. rn..::ata-
nici in OOlllpt:tenţa dlor Vai.la şi N iţo:-;.<.-'U, cu atât t.~rll ~1 preotJ~ 'n~tn se vor ,ga_:l sla:bl ~l raI .-' 
mai puţin in eompetouţa nlt'<"l. fu.eu;ţl a~ prt:n sun~tuJ. n,rgmţllorr I{l{)v 1ll1.tr,egn"O 

",,,' ~. d' ,:-,' ", de f'alll:r ŞI d{l eong,J"ua; cu.m se spune ca UlCI pro-IucontestabLl ca t.~llla !It "OCd,ţUl1ll nO!li~tJre a , .. ,. ,.J"'. Y' d 
1 

. d .. ,,1.' . ,. t' 't"ţ" lI' fet)O-l'l1, nl.(~l mbul('·ll noştn nu. sunt scap-uţl o ast-a( u;; ";1 a lH~ l't'<â.!P servwll .ac lV1tl U P11 ) WH na- f' 1 d . . 1" Y '".1' " "~. i ~ . , . f' C. l1Vl101'Oeltt\ exemp ·are -.'ia se liIl rrU>uUle, 
ţ!OOl'alo, .A(X~"t fapt nu,u uni nI( Teptaţ("7te ilnCl tn- v " v v Y ,. tr.1 .. h, ' 

, v' " ~,' '. l' t " ma rog sa ~ ,-,pumli ea ;;1 111,. e .ac YO<'.aţ}l C(~l can 
BIl1Uan, l11CI ajHtrH.rl gratul'to .,Ut 'nUIlW o tII regn .',~ f' , '~'> l' ...... 1 ~~l '1 

d . -' '" ~ zwe ca ac sl.ngun ""me l'a "luurvr . UpLA': 01' ~ 
ti. VQ{~aţltJll, :.l,.-;piraţiilol" şi progr.osclor Tomâflwşti, Îneă se află 

Căci tk'odată eu ~ntcţi1"Oa lupteJor, îmectul t:U i'hlbisi :răi. 
înectttl, ,,,'.a for.mulat 1.;1 opi:n ia l)l~blil'ii yr~rew~ ('ii 1 )~;eă H' li i.n:;j,,;tat 111 ai multa.Bupra g.r<\'lelilor 
o pa,l'te <.iru (,(ll \'TO..o .,00 <ul\'(}(,~iţl rO'lUa:ll la..~a. d~ advocăţi:rnii s'a făeut dovadă tocmai de importanta 
du.r it şi in cd{\ politice şi în cele hterll~ ~1 .("<J li-se dă. 
e~)Jl~mli~('. Spiritu! .gheşeftăr?sc .al unora, lIpsa A lua. la goamă o crit.ică j111ită prin opU'l1erea 
'I1lZ~lL'!lţCl d(l·-a d'J\'OOl o deo,~eb1r~,lIl, pu:rta.rt.~a me- (+n,gtei runei tagme, cu ('.3,re uu g'a răfuit, da.r 
seneb. l{l(! f~ţă, d~ adv:cx~aţll str!l.1111, a alt~t"a - căreia nimo nu-i face plocon reJul de oondooăI/)r, 
lI.rnffi,lmţa ~Il tl() lm~rImAtă !IIsupl"a ~mel, c~re din st'mplul motiv că aparţine tagmei advocăţeşti 
de ~lgnT ca Şl IltulnO} 'la avea exce.pţ~~le sale Iau· . __ e de siguT greşit. A ooostrui ierarhia candu
dabde. cătorik'lT din fURC2.ii tagmdor - :formează miezul 

Obiootiyitau~ 00l"{"{)tărilor, do sigur, Î'udreptă- unei hărţuieli de clase cât se poate d.e primejdios. 
ţeşte o oritică!}i mai ·a"spră, ou gân.dlIl diJ a ajuta Dac-ii 8J<hocaţiişi advooaţiiadvoeaţilor doresc 
î'IHhepta.roa. să apo1"O tagma - nijmiască să-i facă pe toţ~ hunI 

::-;1\ 'IlU 110 f~l('.{)m ,nici mai humi, nici nUli :răi de- şi v,aloroşi, a tllnei , chiaT CU Ţl-Timejdia să avem 
cât ,s.u'utmu. mai mulţi gcner.ali dfICât ostaşi dev'otaţi, îi W(l('A:! 

E cert că îm fiecare ta.gmă se ivesc curente şi opinia publi{'ă ,~osztada'Il iillapotban" - i'Dt1'(~ 
caT'act.ere bolnăvi('ioase, dar după{·.{) tagm~l. a'l..lv()l~ă- fruntaşi ca tagmă. 
ţitrnii îrntotdca'Un~'! îşi întemeiază reclama mese- -""--===========>0=====",,",,====== 
Tiei pe flelltiiffientuJ naţional şi int.otdeaUill1l î:;;i 
cere în temeiul tagmei. rol în <'..cm·ducero - e fi'l'e&c 
ca în fixarea gr(\';Iolilor de ordin obŞt,09C, toomai 
tagma advocăţimii să fi<l ţi:nută mai al'as în raza 
cel'CCt~1<rilor, aşa cum sunt ţinute şi bă:ncilo noa
stire, du:pu.(X) şiaccste au la temelie roolama nu'
ţiOllU.lă. 

Ul'lI1aTOa firoa...;;căar fi ca tocmai advocaţl:i 
româ11i la postul lor, ~a cum se fRec la băllei, sli'~i 
f~că che..;;tie de datorie din orururea !;Ii il1.drepta
r('..a ooJegilor,a eăroractivit~'tte ori lipsă de i'nteroo 
dă teoH.\i t.'l'itioe.lOT aspre, Şi "it sunt astJd de (~ 
legi se ŢJQate În<:lredinţa ori Ci11(', frumzărind ,,Şe
ma.tismu.l a.rlvoca.ţilor din Ungaria" în ca.re va. 
gă.'>i o i;;U1110<1tmie de advocaţiroonîlllli, 'PC care nu-i 

OHrull s'a liIOpilzit; nu mai &UJ1t semne de 
pl{).aie, O pornim, cu şi p:rictenul Baicu cc-a stat 
acoste trei zile lângii miine. - la drum prLn Iri
'11oşti. Drll'l11uJ obosiw, fll,ră obişnuinţă, îmi pare 
lualg de n-osuferit în oo:wpte.a ce-a căzut de-a bine
lea. LU!n.ti nu-i pc cer. Întunerecul şi tăcerea S'Unt 
int Îlme pe m'Ulll.tc. pare că eşti într'un câII1lp pe 
care s'a dat cu câteva cC3."'uri mai ÎILainte o '1uptă 
Între dll.-;.mu.ni. Pe ta 10 jum" nl,pţi de oboseală, 
sjUJlgem în sfârşit în Proviţa. 

N'aş 'Put~ ~pune nimănui starea de deprimare 
S11fl('tească în care m 'IMn urc.a.t în prut în seara asta. 
Am J)'li1ns mult şi plân.sul m'a mai uşurat ... 

N e-8.m t:roout zilele de amun l11umru Î1ll du
rel't~. 

28 Iunie. 

De două zil<l phmă Într'·llTt<1. Nu-i chip de ieşit 
pe-aiia,ră. lt>ri am eereat să urcăm muntt-le. Când 
ne-am re,întors, eram pc la jumătatea 'cale.i, a ~n· 
c{'>put o ,ploaie rcpNlc, Am ajuns în V'ale uzi pîmă 
la piele şi plini de moroi. De mitunci stăm în casă. 
ne ,trecem wemea cu ootitul şi din când Î'Il câ.nd 
mRişi vorbim. 

B 11 C 11 r e t i, I:k:cem>.rie 10 1911. 

Informatorii confraţilor 
din Bucureşti. 

In zilele trecute iarăş ni-s'a dat un 
prilej, să vedem cu regret, cât de super
hcial informată este presa din negat şi 
în special cea din Bucureşti asupra stări
lor politice dela noi şi a discl.j.iilor noastre 
inh>rne, cari sunt în curs. i'ta fost destul, 
că. zJardo guvernamentale "Minerva" şi 
.. Seara", inspirate de duhul rău al lui Po
povici şi de eftţiva ziarişti de a doua ma
ni.'i, de origine din Ardeal, de un an încoace 
au ră...;;ptmidt in opinia publică din Romtt
nia fclurito insinuaţilmi la adreaa "Trj
bunei". Iată aeum până şi organul socia
list ".AdevănIl", cel mai cetit ziar în Ca
pitaJă, făeându-se ecoul acelora, cari diri
guesc intrigile oficiale dela noi, vine de-'şi 
pune ooloanele la dispoziţia Jor, .streou
n1nd astfpl ştiri, cu totul falşe, în rfmdu
riIe coti torilor s(tl. 

Avem înaintea noastră acest articol 
din ,Adevărul". 'ritlut clasic ost.e "Parti
dul nnţional şi Tribuna". E trimis din Bu
da.pf'sta, direct din centrul autorizaţi1or no
ştri. Şi esto scris de însuşi corespondentul 
gazetoi bucuroştene, care se iscăleşte cu 
EteriIo iniţiale L. P. cu numele întreg: 
Leonard Paukerow. D. ăsta în sfârşit ne 
este indifHent, căci e,."te cu totul imper
sonal. Dar coea·ce ne priveşt.e, este fap
t.ul, eă, d-sa, transmite cetitorilor "Adevă~ 
Tului" a.."iigurarea, că a ştiut "să afle opi-

Ce poate fi mai frumos cadou de CrAciun? 

..- O garnitură frumoasă 
5C'" de piele englezească! 

Cumpărătorilor vrednic de tncre iere se dă şi pe rate, fără urcare 
de preţ. - Aranjamem!:! como'ede pentru dormitoare, prânzitoare

t 
saloane şi odăi pentru int, leg nţă. - Mare asortiment de trusourl 
pentru mÎrese - Pre1uri lsce ;1ţional de ieftine. La cerere mer
gem chiar şi în persoană ~ pre a arăta albumul nostru bogat în mustre. Unde se poate cumpAra? 

la fabrica de mobile: Szekely es Reti, Marosvâsârhely, ~ta Szechenyi·ter 45-
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niilc actuaWor şi foştilo·J' deputaţi din co· 
mitetul executiv al parti.dului român." 

lată cum resumă corespondentul din 
Budap0Sta al ,.Adevărului" opiniile ofi· 
eiale ale comitetului nostru executiv: 

1. Toată lumea românească a putut 
să se îneredinţczc, că motit,de, pe cari 
era atacat comitetul. de "Tribuna", sunt 
absolut 1H'bazatc şi numai prete~rtc, pen-
iru a se ajunge scopul, urmărit de proprie
tarii "Tribunei" de a distruge partidul na
tional, care stătea in calea realizării pia
mtrilor lor particulare". 

Ne oprim la acest punct esonţial şi nu 
putem să ne mirăm Îndeajuns, de unde 
î.~i iau autDri?,aţii i.u·ăşi curajul de a pune, 
pentIll un ziar bucllTcştt-an, sit,uaţia poli
tică dela llDi în o lumină aşa de falşă? 
1Căc.i rândurile aceste citate nu cuprind 
a.ltceni dec<Ît n;ilŞu~ CUIHiscute insînuă;ri 

fantastice, născ1.x·itB de cflţiva inşi din c()
miU'lt. ca un mijloc de operaţie În potriva 
,.Trihunei". Cine, din "boată lW11ca romil
lleasd'l", nu ştie însă, că la, multiplele 80-

matiuni ('·atf'gorice făcute de noi, ca ~ă ne 
a-dut'ă dovczile ne-ceş;al'C pentnt confirma
reIa aCf'lor rf'criminări. luate din y[mt., oIi
eialitate,a a rămas tik<Înd înt~t.deauna, 
fără să-şi precizeze motivele reale, ci nu
mai pe cele imaginare. 

S{l ne fie deci îngăduit - în această 
rodifieare, ce o dăm falsilor informatori 
- ca proceda rea asta. a câtorva mombrii 
din nomitet, de a .se jelui de repeţite-ori 
În public, cu a.celc.aşi acuzaţiuni prinse 
din lună, s'o considr'făm drept o proce
dare absurdă! Că reflexiuni[e noa."ltre cri
tice, la aDresa atitudinilor politice diverse 
ale comitetului. sau deputaţilor din tim
pul din urmă, provoacă în imaginea unora 
ideia bi7tară, că noi căutăm numai "pre
texte" do a "sparge parti&ul naţional" -
şi de a ne croi ,nişte planuri pal'ticulare'
cum zic d:l11Şii- iarăş sunt numai nişte 
lllvenţ,iuni ridicole de intriganţi, pe cari nu 
noi avem să le regret {W1. Iar că onorabilii 
noştri din ofieiaJitate, dintre cari unii aşa 
de cănmţi, au putut ajunge în halul de a 
ne trata. cu opiteto de "trădători" şi a ne 
pune în cârcă şi nouă, tuturor, o "Jeszen
~"'7Jkiarlă" iarăşi n il poate vorbi în favoare·a 
Jor, ,Huh nici un raport, nici moral, nici 
int,ett'tCtual, nici mai ales politic! Intre 
oameni f}chilibraţi înjosin'a de a uza de 
aS0l111enCa ,arme, evident d('sperate, fără 
de avea la îndemână un singur indiciu de 
argumentare positivă, Înseamnă o erup
tie vinovată, nil fr'flomen de nE' putinţă su
tletoască. 

Să tr0('C'ffi ÎnHă peste celelalte băigu
ieli, mai puţin însemnate. pe ('.ari autori
zaţii noştri le-au transmi;s, drept confe
sune do credinţă politică. la "Adevărul" 
şi să ne oprim kt un al doilea punct din 
;l,ccst comunieat oficial. către fJDporul ro
m[m din Regat. în {';)/,o brutalitatea frazei 
nnputincioasE' şi neadevărul c{)m p18t sl1nt 
<tot aşa de transparente, ca şi intrigile an
t,Grioarf'. Tată noua insultă a .. executivll
l'li" comitet: 

2. "ProCf'darpa 'Trihunei a ajwls apoi 
IJ1'Fti';riul fuftuor t'll'mentelor şoviiielnice, 
ţJentw a-şi !H'lJZa rl'feragf:re(1 lur dela IUTita 
rlrcaptiL Oară,~i nn .. pndpxt". (Iri ce cu· 
\r;înt. (\in 'aC\'e1.';! ă, nouă combinaţie nă,seo
cint ['slt: pur şi ,simplu o minciună! Hp<.L 
.. Trih.'·) .1 :~ilel cil. odr.rcntii. ('Il con. T·ri-

"TRIB UN A" 

buna se mândr€ştc, se rccrutează din ele
mentele' cu sentimente guvernamentale 
(o grosolrună minciună! Re<! . .,Trib.") şi 
utilitaristc (altă prosti.)! Red. "Trib.") pe 
cum şi din scriitori tineri, csploataţi poli
tice.şte" ... 

Xici o boabă din UDf}asta nouă şi scan
dalo.asă infonnaţie, la adrp,.''m "Tribunei", 
11 il este e-sactă. G ăsÎIn însă, că în asemenea. 
criminale iScomituri, r;-t1-ipândite anume 
în sfmul opiniei publice din capitala ţării 
româneşti, .'lub firma ilustrisimilor noştri 
diriguit.ori oficiali, constituo o limpede 
dova.dă de ,a,dftnca prrlptV3tie, ce ş'o pregă
tesc ei singuri. Foliantele noashe din tre
cut şi celf} actuale sunt o mărturie a mo
dului int.ransigent, eum am ştiut noi să fim 
folosit-ori causei uoa..stre naţionale şi ne·am 
(kosebit, purun:3 în materia de prioritate 
din lupta pentru cultura naţională, faţă 
de gazpteleaut.orizate şi f!"ăllnoa..<;e, cari 
s'au prăp{tdit ,sub ochii noştri, ca ciuper
cile în farfuriile politicianilor, lacomi de 
glorie. Hecidinl asta cu ,,}{om[mul" e un 
pă,eat din a treia na,~l.Rre. A~,;,a încflt nici 
vânzolirile şarpelui fără dinţi, care scoate 
limba din fnmte~l organului autorizat şi 
nici mlt<:a.r craJmpele furioase şi rânjctele 
Iătăn:ţe ale lui Popovici, neeum apucă
turile deplorabile din eomunie,a.tele oomi
tl'tului, nu ne vor putC'a abate dela dato
Tia noastră, ce ne impune-m ca organ na
ţional, de a apăra şi d('~aci înaint-e adevă
rul şi interesele superioare ale neamului 
nostru, ca.re Coste în acelaş timp şi partidul 
nostru naţional. 

AC('ste sunt scurtele noastre ex
plidiri, pe can 10 transmitem "Ade-
vflrului" .)1 alt~)r gazetp bucureş-

tene. d"trora le lipsesc; informaţiile 
reale şi se fac interpreţii, de voie 
sau nevoie, ai confuziilor şi tendinţelor 
odioase. ce li-se servesc din partea unui 
simplu ('.omitet, care n'are >altceva de lu
cru. dedlt să,-şi tt'amă 8ituaţia şi de aceea 
vociferează. 

Inainte de aceste desluşiri, date Însă 
pentru lămuriri necesare, am voi să răs
pundem câteva rânduri şi dlui C. MiJle; 
C{ln~, îndată după apariţia comunicatului 
din foaia sa cu mărturisirile cu pricină, a 
scris un articol, bine-voit..or ,.neînţelegerilor 
de pe,ste munţi". D-R3, ee e drept, se scuză 
că "TIU cunoaşte 'În deajuns oamenii şi 
f aptcle ce se în t âm plă pes f e munţi, pre
cmn şi bărbaţilor politici români din tă-
1'ilc subjugate", doci "în prima linie nu 
])utent să tin/, buni şi irnparţiali judecă
tori, şi TIU ne putem csprima nici aprecia
r('a în taroarea llneia, sau alteia dintre ce-' 
It' două tuhrrc·'... După lntroducerea a
ceasta, d. 1[illo e generos cu toţi dela noi 
şi ne propune "pacea" din ptl.rţile amân
dou{t. ca "să se pună capăt acestor dife
rende dUrer(lase" ... 

Jfulţllmim, fireşt.e dlui MilJe,. acestui 
infllieltrat apărător al libr-rt {iţii cuvântu
lui şi {'nergic străduitor al drepturilor de
l'lOeraţiei din Bucureşti, (~are pretinde a 
fi. ca pll blicist, duşmanul cel mai mare al 
J1!jlleiunei În pfl'să, - îi mulţumim, că se 
gImclr>şt0 din dmd în când şi Încoace, la 
t ['('bile dela noi. ('[md, în gazeta sa răspân
dit{l. Tt'produce tr·]f>gra.m0 şi informaţ.iuni. 
hotru·itt, ncsimpat-ice nouă, celor din junII 
.. 'rribllnei" şi foarte oxagerate, foarte 
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parţiale. la adresa ciocoilor noştri, - ca. 
să yorbim stilul d-sale. 

Am dori însă, pent1u viitor cel puţin, 
ca dnii diredori ai ziarelor bucureşt.ene. 
ehiar d. Mille, să caute o infonnaţie mai 
Qbedivă. asupra stărilor dela noi şi a CJIa

mt~ilor, cari luptă cu condeiul, sau cu 
grai viu în adunări ('ledorale româneşti. 
E o I>-<l(x)ste aceasta pe capul prCBoi din 
Hcgat. ef".L nu-şi ia 0-.':iterwala să citeasca. 
pn>.tja nCH18tră, ca cel puţin, prin compara
ţiile ee}o!' spuse, dintr'o pa.lt~ şi alta, să-şi 
poată forma () credinţ.ă mai jusl-ă, măcar' 
prin .aprOXilTtlaţifJ, despre st{trile p t."lliticH 
ale "Hom[milor d(~ peste munţi." Din in
formatiile direde de aici, sau chiar din. 
partea gazetarilor ardeJenilor de-ac-olo, e 
sJabă nă.dejde să avpţi, cum se vede, o Jj

nie de conduită mai dreaptă asupra fon
dului cioroy{tipIilor dintre noi. Un viitor 
articol al nost.ru, pe care·l vom scTie in
b"adins PP'l1tru cercurile din Homânia, va 
aduc.e desigur câteva lămuriri asupra unor 
fenomene, foarte bune de ştiut şi de 
DVoastră, ca să dobândiţi o mai marI> 
siguranţă în diriguirea opiniei publico din 
){(>gat. Noi nu vă cerem vro-un amestee 
în moravurile si ciudrtţooiile G.stea dela 

c J 

noi, dar w)im să vă ţinem în curent fră-
ţesc, ca. să, nu' yă mai Înşele nimeni buna
credinţă. 

"Românul" - V. Goldi Ş şi 
Bucovinenii. 

- Din ,.Foaia Poporuluj" din Cernăuti. -

In Arad apare do 'aprollp~ uu an jurnalul "Ro
mânuI". ela. orgalll al partidului inatjooal român 
sub djr('t~ţia dlui Vaeile GolJiş, profesor 'Pemirl -

nar şi seemtartl!1 consist.orului din Arod .. ,Romi.
nul" 8'a Întenwi.at cu Soecypul mărturisit ca să aih;-l 
şi comitotl\.hl un argan "autorizat" şi cu gârndul n\'
rnărllri",it de la ni'mici "Trihullla" care prin critka.. 
eia f~l~t Îln~li~1.lI'l în gradul 8upren-l pe eei din 
(~omit~tul nation!d. Indată după apariţia "Romit
nului" l'i'a deschis 0.:'IlTJ1'J}ania de nimicire. ImŢI1)
triwlo .. Tri~unei·' ft'a ridi«'at P<':l mai gravă acuza: 
acuza de. tradare. Riisboiul P<'r!1 i t s'a 'Pll'rtat ('"Il 

toată furia. Xoj, l-lin~'11;ri <k,.;.bnaţişi deei păţiţi. 
am asistat cu dllN.'re la acoa."tă luptă fratrici(lii. 
fără U :!le 3iIueste.ca.. NC-aItI. exprimat numai du
rerea, că puterea de rezistenţă a fratilor noştri 
e 8]ăbită prin ut'(>;l.<;tii luptă violentii. N'am ieşit 
din rC7A:'ryU noastră nici u<'Um în urmă când ilieu
:>1ut,Qrii in frwnte ('11 ci, (i-oldiş n'au putut fa~ în 
CUTB de ·UlIl a.n de zile dovada, (~ să exdudă ori 
şi ce îndoi~tlă că, "Tribuna" e trădătorue. 1\11 
nc-am a1flN't~at şi nici n'am luat nQtiţă dcspre 
~lf a(,(,1'<,a neplăcută pentru Goldiş a alegerii ll'll

<'hiuhui său {'la C"pi~o'P la Arad, fol'au despre art.i
colul lolngllr(l*~ iw:hinat lui TigzR. scurt zis ne-a~lt 
impu:,; cea mai mare rezervă şi am î.nregietrat nu
mai ştirile ("~lfi nu ating('llJu de 'loc lu{ptla dintre 
ce 1(' d<H1ă grupări. 

D. GQldiş îiu.~ă, acest d('odUa.t a:! polit-jeei Ro. 
mânilor din rng-aria, fie că doria să facă o {Îi
'veTsilme in ()pinia publid a fraţilor din Ardo.:d. 
care int'8f~a a M interosa iDofenHiv do fapwi(· 
"nat.ional~tc" ale c{)nfidentului lui Til>l'..a, fie ('lt 
(~ITl(Ic~ că el c <,hemat să cOillducă nu numai nea· 
mul ro.mÎmesc din C ngmri·a. ci şi pe cel din Buco
vina ~ {'clor din Homânia ştiu că s'a ap-t!>(',at !'ii 
lt~ deie Rfaturi în multe af~lceri - şi~a amgajat lHI 
mBreemr din BllCOyina car..e I'lă hat.jocull'oască pt· 
oamenii de 8eamă din ţară, Şi astftJl au înC-Bpllt 
ti:"t al~"ră a,rj,j{'ole ehiloJlletrice în ziartIl lui Gol
diş, întiii dpspre cri1)!l Centra]ei, articolo cari DU 

avc..'lU t.eudinţa să i,nformeze lumea ei .s:1 arun!'c 
eu noroi în Jf'iTIlOoera ţi pe ('ari ruereeJlia,rul ang-ajn t 
He cred ... , dwmat să-i nimi{'{'aR('ă. A~€'-'lt "frtmta~" 
(t{lt de a"a ,.fruntaşi" ~ă .nihă Goldiş parte N, R.) 
(;,h. B,altag nYaj serie mpoi şi o poliloghic politi<'ii 

-' 
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:m care trage în noroi pc toţi {rdIDOltii !pe care-i 
"IN'JŞt.e per S on al. Âstf(1'1 (m~wnul partidului na
,,:,iollal romilll1 din U n~ar~a ajunse o foaie de ms
;bunll!re politică li unUlÎ "fMlm~1t din Bucovina. 
J). Gold~ bu.curoo do acv.i.siţi~. căci debutantul 
.era tare în irnvectiv6 în insinuAri, în improşeiiri, 
il laudă J)('Jlt2m f.apt'li lui naţională ( 1) care contri
lmie l,a îmtilriTe.a 'Partidului naţional român din 
Ungaria ~i-l roagă să co~aborezo şi !pe viitor. 
_.Fr-untuţlul" m.1 wfuză, dar curajos cum e şi mai 
1IIe ale~ eU. t{)!ită ImnN. deltR noi Il cunoşt.f"a dela 
"cele dintiti ,rindUlri, îşi .sehimbi'i DUl/lW.lO şi de lllnd.c 
,'până a1,unei $cmna Uh, H'altllg, .acuma srunneaza 
":;orilldilH, a LJ,pid{'. Şi a.."tJel wr.are în unul din 
,munerii din lU".mă .ai "Romfmului" un articol, care 
'n'ar fi ,aflat adli.po~t niei in cea din urmă fiţuică-
revolver, dur illU in z.iaruJ umli partid. E cea 

'mai, mare m·i)<;di~ ec-a comi.s' o 'I}]" od<dă d. Goldiş 
·ca ,'#1 angajeze Pf'ntru ziarul său pa;na murda,ra. 
«) unui me.rcenar care să batjocurească mai rău. 
.,.·a la u-şa cortului. El care 8(\ ridiea$(l contra 00101' 

.'('.e oombăt.oaJt1 aut.ori·!latea cornit~tulu.i, JllJlgajează 
'nn C.(R{'t'l'ponden1. şi-i pllJbJ:ică pror.a, in care nu se 
,(tiscuUl iKlei tiau fapte, fifcându~se chim" cea mai 
.aspră erÎ:tidi, ci în caro se batjo<.\o:ro:.!C oamenii 
.;per-Bonal ca Î'll oolD dim UTIll!l spelunci. La a:ttJ.ta a 
<ljums o1"g'uD111 p.!l"rtiduJ ui. In acest rurtiool mişună 
(l){JY'N""iilo {'('le mai 'v1tlglu'e, 00 arUlnc înyinuir ile 
,de hoţi, trădători etc. (~l ('eli m,a,j marro li:ni~to şi 
,(1 Goldl:Ş care .~e l'rde (J;rc praci!:că în acuzări pe 
care nu le poate do·!)rdi., ti'pitreşto cu pJ.:'were ~i de 
i!igul" că BC'l'ie m€-J'COIUli!"'llhl:l său că şi-a făcut da~()
mia CUIn ro cade şi să eontinuo pcabru "întărriTea 
TtartiduJui naţiwud român <li!l UnKaritR". Că R'U 
iPlltut pu;bli·oa un HstJel (j(\ uTtie.oJ cu ede ma.i gro
IH()lanc in·voet.iyc p(1rsomtlc în org-n.n uJ pa:rtid ului 
maţrional l"'omân,că d. Oll-ei ul po (~!lro-I .('uno-'lC ('ei 
3Xlai mulţi din ooi caTi o()'lldll~ 1}(J!iti{~ lhmânil~)r 
,J{lin Ul1.garia c arătai ca hoţ. bri1dătol' oN:. ne do
Vfldeţ;to in ce stare de. pulrejU71B e adu,<; part·idl.ll 

,din parte.a unu'/' ,,( runtfl.~" ra Goldi.ş. Papt-ul) că 
ldold1:Ş a adm1~~ aC('~'!t Q.di<"ol, c(}71Riitue b mişelie f 
care se '~nşiru('; Clt demni (rrfe alăturea de altele la II 
Jt~l. . 

Odată ('on~mta.t uCC'st Iuel.,] nu mai înNlJ>C 
:indoralii cli nu "om 8t,~ la yorbă cu (Joldiş, dar 
;1(\ permitr-lll a~i i'lltl"(~bH pe e(\Îhrlţi membri ai 
"('o:mitetllhLi: ~ i:ntiunplă lueTul'ile ac~t(>..a cu F;!ti
rea D- V Dustril, Jlol" din eomitetul partid'ului, şi le 
:lorp.rohaţi ~ 

Am duri nn simplu l'ii<iplln~, C41 sil rovC;lUm, 
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Procedeu "autorizat". 
D(,Ia d. Ocla.cian C. 'răsli1:unnu, ~e

,,'rdar al A\~·oei'ltillIwi din Sibiiu, primim 
tll1nătoa.relr· : 

Am tr.imls 1l1'mllt{);aJ.·P!l S\~riMHl.rezia.ru1ui "Ro-
4nfmul" t carc n'a găsit deC'11vlÎi'lltă să mi-o ŢlU
hlif'€. Aeen.stă pro('.{·dură li (}rg~mului :l11torizat 
'0 lai! la n.pr(x'.iarea p1lblÎA'1rlui.· 

nOfl/nule Dircdod 

De O~ti·ptă.mfmă ~i mai bine eetesc ap,roap(l 
7.li!nic ill .. 'Hllte1(~ la ad 1"{\."-a me:!l în ziflMll "lkmlÎI
:"1111". D. Aurei C. l'opovici, hotărîwdurso a dă>'!
i!;·ă.li P<' d. Oettl"jan nog-a pentru atitudinea ,";li pă
l'eJ'ile dsale TD1itiee. giisf'şk de cuv-iintii l'lă mă 
·improaţvte ş-i pe miine eu batjDeuJ'i, roate vii mai 
:arlllreţ~ amil11:e ('il r. ... ·uan vrei ani îm ee p11h01 de 
iTl.81L1te ro '..a sdildat tot d><a pnntru un ,al·t.ico} c(' 
!F,a,m I'l('rj~ în .,Lu('eaJ"al'ul". }\'fA SC(}''10ge c-el mai 
IJrrimejdi{,~ dW;mlRIl al ll(~a:mullli româneHC, mn fel 
«le .EJ"(}stratsO(~i'lll. LUiI1lf'.a, ddanoi cunoaşte fap
tele ("C }{>-Ilrm flilxÎlrşit în a.nii <lin urmă, pentru 
Iprimejdll1roa bietuhli nOl'trll nnrum şi JXlutc dl',ci 
"'lă judece va]oarc,G o.sândelnr dlui l'opoviei. In 
~fi~uţia c-e...a.m anl1'o at.ul!l.el cu dsa m'am convin'S 

"TRIBUNA" 

cu cine am de a f&JC, m'am COllviIld că e un om 
de reacrod.inţă .,i un falşificator fără pereche în 
publicisti<'Al noa.<;tră. Am şi dovedit acest lucru 
(vexi ,,0 lăIU'\lrire" în suplimentul La. "Luceafă
rul" NI". 11-12 din 1908). Th::lloaaee<"8. discuţie 
pemtru mine d. Popovici n'a mai exi~tat şi nu 
mai eX'i~tă, JH"in Illrrnare iD.U mă intereaeazil şi nu 
mă atiJlR .piiwerilc d"ale des.pro lIlline. Nici nu 
"rC'IVu să \ r{~fle:c.tez la noile d8.ale împroşcălri, ci 
ţin Aă 'PJ"oteste.z numai că DVQaatră, în organul 
ofleial al P"'artiduJui nostru naţionul., permiteţi să 
fiu in.'l-ultat ziln.ic, îngăduiţi să mi..,..,e tragă la 
indoÎlaJă cin..'ltea de om şi să 00 hatjooureaacă 
aetivit.atC'a mea rpublică., fi1ră l>~1 aveţi ruci un cu
vîunt de d(~aprobare. 

Nu mă miră, îl1Bă, i~iri}e d'lui Aurel C. Po
poyici, dind voo că S8 d«lă l~l copilării şi bârfi-Ti 
ehiar şi d. Alexandru V,a.ida- V oovo.1. Dsa, în ar
ticolul "Advoeatul Român", p.u blicat în NIT. din 
17 (60) lh~ ... cmvrie ]911 ,al .. Homî~nului", pole
mizează cu }K){;IOO rf·duC'ţiei Il Luceafărului, în care 
l"{; dii(leau n.işt.(' Hfaturi une.i domnişollJ"e WIllore
za1<\ ~i TJlcuză revi.'\ta că îşi bate joe de ·adv01.-:aţi 
{Ii de preDp. Nu ştiu 00 () fi avÎmd d. Vaida cu 
poşta redacţiei a "Lul'eafiirului" de-i dă o imPOl"
tU.llltă aşa de mare, dar îmi -pare rău că dsapoli
tician ş(mi08 00 coboară la BSI)l1lenca disouţii 
huzlii. 

Pa~. 7 

.. A.sociaţiunu ", pentru caro am l2.dunat sute de 
ohi~ făcând mai multe călătorii; c) de lI'll a~ 
la propU!l1erea şi dUlpă !planul meu, s'a organizat 
"Bibilio-t.ooa. popo.raHi a Asociaţiunii", care apare 
~lUb îngrijirea mea şi care s'a riispândit în 121 
de mii de exemplare în cursul anului 1911. Pe 
lângă aceste mn aranjat şi iMll trinut conferinte .. 
am orgam.iliat despărţămiJlte >llouă. dooându-mă 
chiar ţti în Ma Nl:lllUl'eş, şi iIIlffi mai făC1lt multe
'altele şi aper i'ă voi mai face" 

Toate acet!tell le-am făcut nu fiindcă erant 
dator, în urma ang'Rjamentelol' mele reglemet~ 
tare, oi din ('00 m.ai cu.rată drago.'!w faţă de in~ 
stituţjunea la care lucrez pentru bimele obşte8e. 

Il intreb deci pc d. Vaid.a: ce pu tel8.m şi 00 
t r e b u i a să mai fac PfiIltru ,.,.;inecura" ce o 
prim€~ d(>la "AsociaţiUlle" 1 

Dacă d, Vaida c,'>1e un oon corect îl rog g 
dovooească pe ce-şi întcmciază dsa acuza că nu 
munoesc la AsociaţiuiUe . 

i\ţ!Wpt răspumml cinstit şi lămurit -al -dIUt 
Vaida. 

Multămimdu-vă pentru. oopitalitate, vă rog, 
dle director, Aii primiţi încredinţarea deosebitei 
mele stime. 

S i b i i u, 1 Ianuarie !l. 1912. 

Od. C. TăsIăWUL 

Tot ÎIn temciul aeelei convorbiri nevinovate ===="""" __ ~=""""=_='T"",' """"==""""=_--=' = 

Onea Sâvului. 
- O poveste dela noi din sat, care poate fi şi tiI~ 

cuită de cine vrea, -

eu o c{,tit>«a,r{', J1e aenzii că subminilm desvolta.rea 
inMi111ţiurui l'uhur.ale "As(l{~iaţ.iunea", care ne 
tlă (dlui Ck>g-R şi mie) ~'IleC'Ur(l. !\it) dă smecure 
fiiilldcă nu dc.'lfiltJuriim nici o activitate la "A~o
eiaţ.iune". Aici gluma încetează. Având c,(.lfI1yin
.ţfc:t·('a c.ii d. V'aid-'l î~i dă ~ama do greutat·ea unei 

~. . d Azi, !'.aud fierare cuvâut e tAlruit Indată ce apare 
aSruJ.wn(>a a(~uze, ImI permIt 8ă-i au unele lămu- bt coloanele ace9t~i foi, mi-e teamă să prind eonrleinl 
J'iri în {'{' pnvf':Şte munca mea la ,,1\Gociaţiwne" în mlÎnă ~a dE'...seriu viata vă.r~1.rului On('.a SAvului.Cred tna& 
(d. O{)o~a se "a l8.:Jliira singur, dacii va cl"'<c.ae de că Do\'('stiwa Q.('ra~ta nu va fi tâkuită, d va fi primiţi, 
cln-iinţă). ca un r)a.Iwgiric care nu s'a ţinut la groo.pa lui Onea., 

deschigii eri ei ÎllBcrunată azi prin un morman de ţărÎJlII 
lru:L'1toril'ilc mele dela .. Ai'l{).Ciatiunc" 811nt proQ8pătll.. 

prmăzut.f\ 5m "Regulamcn-tul" afu'C,erilol' interne }<'ie ertatul Onea era din familia Săvuleştilor de DI'! 
ule {·omit.f'hlluicffiltlral şi in § 28, care textu;aJ e Gruiu şi casa lui se p·oate vedea de lAngll. biserici. • 
li I'mătorul' ce.a. mai ridil:ată dintre tol!>te casele din sat. Odată sta 

. . f pe cuMte.!e a r u i u lu i ca un foişor domnesfc_ 
Secr{ltarul II. (~dtpini,,,ţrll.ţiv); da.r În ~ur"l.ll vremii JlO va.lo satului s'all 
a) (ll'te rdt>rentllJ comitetului control în ridicat ca.,qo mai fT1lll~(laSe ~i C(l.Sll ,lui Onea ,înc~ a ta-

• . .. . ,C(·t\'.at ~ii tHl coboore mtre ele. Mal acum dOI am Ooe:.t 
toak IlT~ofll:e pe rdon ale, aUmlll'H!ratlve f,!l a proptit-o şi aClun el'a.mănă (':u o modernă. şi uriaşă pă-
("!~onomlce ( .. ta.ră do cele rezl'n-at{~casRi{'.rullli iărie de pae, În eare mă&ta.cinii a.fumaţi şi căpriorii des
în § ilO .al ~tat.utelvr) şi Îngrij('';I'1:e de coros- veliti fac decoratiile. 

pon.d(mta ('u aut{)rităt,ile puoli{'('. 011 organple ~)e aici plec:!:. Î? fiHr~re ~il~~!'ată badea 9n.t'-3, cu:-
Ai'OCiaţimnioi ,.i cu "}tlo1.icul diill "f-ară' il zl('('a~ O!WIlf'.IU.I In fata, _ori ,Savult,te. cum il zleeau ~ 

y •. .'. _ dosul lUI, eu bH'Iu.! pe umar el cu str,~lta subsuoară, tu-
b) ~te ll0tarul şodmtelor COIDIWtlllUl ŞI dată ce se crepa de ziuă. Pocnea biciul si pronunta. eAte 

al gdUlIă.rilur gl'ncraJ .. ~; un na.sal he! he! prin care anunta. satului că. şi-a înee-
f.') comluec ,or;:umlzi3,l"('a ·dc:'Ipărtămintclor put orele ~e ofidu. Tot la. a. cineea. sau la .a, eesea CIUI& 

". > 1 . ~. '.' .. se oprea SI spunea poruncile satuluI: un OfiCIU secundar 
~l cont-ro. cuzu ,wtn It,'l,:.ea a(,(,Alto~a, . Ile r.arc'l purt.a fări\. nici o remuneratiune. • 

(1) ('fI.te referent m a.facenle ce prn'eac Nu era glumă ",ii. te scoli deodatA cu Unea.. dar dacii 
,'I{',()oHJa ('iv.wu d(, f('te şi aş('ză,mllltcle ce le ''I8i nu', allziai dp diminootă cum SPUlll'.a ooruncile, ziua tr~ 
;nai înJilQlţa A&>ci{Lţ.inn{'u în viitor; r.ea fără v~s~li~. Câ.tă. voie bu,nă ,Î?tr~ băetandrii cârul 

) .. f'I f _.1 puteau ~ă-I lIluteze glasul lUI Plţlgălat, adus pe lla.;. 
{' (':-te rt.;·!(>rf.'nt !Il toat{' uaceM e OUUU- tii să Ilpună şi ei logile satului: Oa.meni buni ei dom-

rilor şi j:lm,iaţillmil<)1' adrnini~tMtive de Aao- nilor, darile sunt scad('nt~!" .. 
. eiatjnne, şi in fine Dumnezpu să'l iert~. nu. ~e ~ai supii.ră Onea daeil. 

f) provC'.de ,a,gend{\le e('A}nomului CO'Ilform spunem cuyat că era f?nC Ş!,.1 e,:tle pre?tcaţ~ de el D. 
, " . ' , prNl erau mţph~se, de,;H COPlll ŞI ştrenguraşll ca să re-
~-lUl .l4 dm statute, peteze. îl Întreba,u: "De bir &pui bad(\ Unea?" Şi mai 

fonr şi mai pi tigltiat striga .. domnilor" dările 8llJll 

scadC'ute!" 
Af'<ITii df' .,~Ur('D(\p](, c('onomului" :pc ,cari eo

mi t'i,tul ~'ent.ra.l h'-;\ îu('J"'("J int.at altei peMoo.ne 
mi-am irnplil1it şi îmi irnplin<>.>;c tDate aceste În
datoriri la caTi m"IlJn angajat cîmd am venit la 
"A,sol·.jatiuJle". ImVEnirea d'llt.orici mele o dovc
df'sC actde oficiale ale inetitlltimnii UO>!lstre, po 
{"ari arc ,po1'ibilitatca a ]e controla şi d. Vaida,' 
întnI !'ât {'.<;trll~ele lor se publică regulat în l'CYliita 
"Transilvan ia". 

1).:w:1 aş fi {ă{'llt numai e{'ea~ mi-se impunoa 
prin r('gula.uwnt n]lO{',nr-(l - nici chiar un f o s t 
membrn ordiruau- :t1 ,,~I\.", ca d, Vairla - nu are 
dri'lphll ~ă-mi rt'lflrOŞ('ze că nu-mi fac datoria la 
"A~(){·.iatiun('. " 

Dar eu am frw'ut şi mai mnlt: a) In cei trei 
ami dj'n m'mH am l"c(ludat rcyi"Ut ., Tl,:unsi1vania". 
in ea.rc ll'ITll I'{'l'ifl artIC'ole şei Î-nsl'Inllări; b) tot de 
trt':Î lID! sunt lJH'rodinţat cu. îngrijirea }fUl!w.ttlui 

R('lu!l.ndu'ţll .tt]}(Ji oficiul de văcar, pocnea din bie .. 
ei ~tri~a he! he! ca "ă se opreasră din nou şi să spuna 
ac!'!uia.şi auditnriu ce a spus mai Inainte, 'Iotdeauna. 
a trăit oJ. din (I(!-i da ~atul, chiar şi până a învăţat roe
ijteşugul, moştenit a.lt.cUIll dela tatăl sau, a învăţat Pf' 
banii satului. D(\ pe atunci, la. căratul porumhului. di. 
fi(wa.re NU căpăta râte un tulcu. Oficiul al dnilea nu l-a 
moştenit dpla parinti ei ('ra mftndru că el l-a câştiga,t 
pe seama fruniljpi şi'! purta fără plată. 

C,lnd era tânăr era. la toate mintile c& oricare alt 
om. era supus om dC' întelegere, iar iarna, când oficial 
lui lua vac':lJlţii, nu'ei trimetea mânile ei stomacul ta. 
vi\(>giatură. In" ii , biptul de el, un moment insemnat ia 
viaţa lui i-a achimbat toate obic<liurile pentru restul 
de zile cu cari l-a hărăzit Cel de sut>. 

* 
Era într'o zi de vară. One{). si-a dus tllrma pe imll.$o( 

din Va!('8. hota rului. Roua s'a dus de pe iarbă, păşunea 
era bUIlli., căci era d!' cu primăvară. i:-\ăvlliete s'a lăsat 
pe !)ujişl;(>a Împistrit.a.tă de CiOCÎl1PI-o g,dbene pe ca.r~ 

11111 !lI III tJ.; IIII '" II! 1" IIIIIIIII "11 II! 1111'. II rs III; IIIII fJ II - Dacă voieşti să-ţi cumperi g'h,cte solide şi l-:>une, l>ăIă.rii, albitu.ri şi rnă..nu!.;ii moderne, :: 
cu preţ moderat, atunci adresează·te numai la prăvălia cea mai mare din Bihor alui .. 

Mannhardt Jeno mai 'nain~e teitner taIaT, ~1:H!!~!,~:şt!~!~~~·~:~~ll ~ă~:i}~1 § 
-• 
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iiiDd v('onitl{laH~ vitele nu te pa~. In fati lui părilul, ~ 
",lespărţ{>şte hoto.rul no~tru de ht>tarnl satului .vecm. 
yeflN'taTau>le aurii aJe ~oa.re.lui. In murmuf<>le lUI. pro-; 
babil, prNioIIllN\a pe Cel ~ II: da.t ~A:':~tA frum~a.să ZI 
rle primăvară. Frurusetoa :;111:'1 de pnmavară ?U il D~oa 
impresioIUl. pl' OU('ll, cart'! se gând(>,jl la Pl'tcc.lrea opm
,·ilor. A sto~ cutitul din tel\.că şi un potlog dm săculeţ, 
ve eare il aşeu când pe o parte cAnd pe cl'ala.ltă, r-ăei 
spărtura. din opincă era mai mare decâ.t petecul. ~eo~a.tă 
au(}o de dincolo de pAriu câ.tO'i1l. sudalme. Adlcătllea 
unul din jitarii 8atului vecin cerea să-i miLne turma.. 
Uitrănit, sare Onea. piirăul. Insii spre pierzarea lui, căci 
in piiruiala co s'a. tneinR era când Unea dedesupt când 
jit&rul dea..suprn., A rămas a.proape mort. 

Duemilniile între (· .. le două sate, erau din mosi stră
moşi, aşa că nu trebuia df'elH prilej c·lt ~A iie inc~apă o 
Houă luptă. Cttnd s'a aUl,it ct~ One.a. vii.p,'lrul satulUi, a ră
Ulas bătueÎt p{l ramD, cllţiva mai dornici de har~ii. îl 
ridicară PE' umeri ei incumj{mdu-se cu stngăte 
,10 ba.tjocuril. llAl pornit in contra satului vccin. Acea
stă proyo('are do rii~boi au luat-o vf'cinii la cunoştinţă 
~i în tlltimpinan,<'l oa~tci au eşit ru,ţiva bliti'i.uşi. Aproape 
in aCf'Ia,ş loc, nndl' mai Înainte Onea era IDE'stecat cu 
1}il.mântuL Oastea. lui Une..'1. a secerat o strălucită Îuvin
'.tere. Clind să ~e întoarcă cătră casă văC!lrul bă.tueit 
\.ta un măr nu lOe m~li putf',a însă tramiporta până în 
.. at. Sătellji, poatc din compătimirE', poate c.a un A .. ron 
al !nvingerii. l-a.u lua.t pe wneri şi l-au du.s până la 
I "6.!18. lui. 

Ce schimbare se va fi produs În ca!>ll1 lui One.a. v!i
;.o;â.ndu-se purtat ca Ull triumfător pe umărul ostaşilor, 
JIU pot şti, dar de atunci s'a. schimbat foarte mu~t, 
f'arocă tot Du'ţi vpneg cSA crezi că o minte Ma de puţm 
,'xritatil În rf'zolvireu problpnw.lor de sabilitate inter
llaţională să fie aUlt d(, ('iHuplic,Ltă, încât să se tulbure 
indată ce birueşte soluţia ce a dat-o (1.30 şi să-i schimbe 
deodată cumpăna ei liniştită. Dar in ziua in eare a 
II9.ră<li patul. Unea aJer.d in mijlocul satului şi ~ncepu 
"ă'şi povNlte.ască vitejia lui din Yalea hotarulUI. 

Tanţoe S{l pr(Jumbla printre oamenii adunati sit .aleagă 
primar. St.atUril lui mi~i\, "orba lui pÎţig-ăiată si allusă 
pe nas, viata. lui de mai Înainte in care era. tinu,t c~ bu
Ilatele 8atului, nu-i prea dau drept sll. fie obra.zDlc ŞI ţa.n
lOŞ. De unde până atunci era un om, chuia nimpuÎ nu-i 
ilicea nici un cUVILnt, nici dA riiu uici de bine, ia.tă că 
acum unul c«-re îi aHculta N)OpeÎa din Va.lea hotarului, 
a prin.~ se '\'eJe nota ridicolă ~i i-a. zis: "Bun ne-ai 
fi tu Oneo de primar! O glumă bună in urma cii.rE'ia 
toti şi-au lneNl.t hohotele în clI'\'dntul: "Să trăiască!" 
I....a 1nceput Onca iie uitll. cam neîncrezător, dar cJl.nd a 
a.uzit şi din cPll.laltă. parte JL multimii hohntitul ,$ii. tră.
iască.!" şi a. văzut Înaintpd lui oştf'nii c.a.Ti prntru el au 
plecat in luptă, n'a m:ti stat niri un momf'.nt la îndoi,uă 
81 PltHUl si-l'a îndr!'ptat spre ('auc('laria comunală. Mul
ţimea a erupt in cuvintele: ,,:-;p fuge primarul! Tndi
trtln Oneo?" A ge",tipulat cu mâ.nile şi a pornit-o in 
fugi!., ~ll11nând cplor din jurul lui că vrea ~ll vorbea~că 
~a.tului din fert'fu,>tra. cancelariei, ca. orica.re primar ales 
~u unanimitate. 

- Bade Oneo, a. fost glumă.! Nu vezi? 
- Glumă şi... mă vrea. tot satul 1 
InziWa.r au mai cercat sA'1 trezească din ameteaLa 

~]-a cUl)rinll pe bietu{ om. Ca un primar a.lea, a. po
l'uncit norodu.1ui să tacă, iar pe unul care a cercat mai 
mult să'1 convingă ci4 grflŞ(>şte. l-a detinut. Altădată age
lIlenca momente ale cara~hioshtcului produc haz şi lu
!!lea troce cu voie bună poste ele, dar acum, 
.. ă se termine ooată cu (;omedia acea,;ta pe care unii 
.:erca.u si\. o contiuul'l 8.8cultilnd de Onea ei deţinâ.nd 
pe "Gf'licvl'nt", s'a ridicat vec.biul llrimLLl' să'şi spună 
L'~picat cuvâ.ntul: 

_ ,,Măi văcare, run tot a.uzit că fnvingerea dela. Va
lea hotarului ti-a sucit capul şi spui lumii şi ţării în
tregi cum te-a apărat tiatul şi te-a purtat pe umăr. dar 
trebuie si. $tii cii toate acestpa au fost pentru cinstea 
.-atului. Când te-au năpădit dusmanii te-am apărat cu 
trupurile noastre dar acum rămâi la meşteşu.1ro1 tău 
~i dacă ts-ar mai snopi., întoarce-te iar la noi ei te 
lJ~nge. Să şti că iar eşiID cu satul să'ţi ţin('cm parte ... 

- Noi ne batem .pentru cwstoo. satului. mă, Oneo, 
mi., IlU pentru căciula ta.. •• 

• 
A~um ar fi să povestesc mai depa.rte cariera. lui OllM" 

{jUni a ajuns la a doua slujbă; mi-e friră Însă să o SllUn 

dci abia pâ.nă aci am ajuns cu povestea deunăzi, când 
.n prieten, zâ-mbind, m'a tras de mânecă şi privindu-mă 
ârep\ totre ochi mi-a zis cu răuta.te: 

- .,spune drept, la care frunta, te gândeşti? 
)li-a.u fOoSt zadarnice toate protootiirile, ol sustinf'a 

8UA şi tare cil. pove.;tsa 8..'lta. e cu UU<: şi el îmi nu
I1ără p.e degete câti .. fruntaşi" vrea.u. 

li'ireşte. 'Că. l-am lăsat in mijlocul drumului ei mi-a 
tost frică să continuu poveste..a.. Pentrucă trebuie să ştii 
iubite cetitorule: eu nu fac politică, cum .. poate 
iaci d-te.! 

Blaj. N. D. O. 

INFO RMA ŢII. 
A RAD. 3 Ianuarie n. lQ12 

Atragem atenUa cetitorilor DQlim asupra 
prim-articolului de an. scris de UD distins bărbat 
al vieţii n~tre publice. 

- Cum s'au adunat iscă1iturile_ Din Buda
peSta tni-.se OO1"ioe: l'~JXI'11den'tuJ. ~i8irul ui "Ro
mânui" e încântat de sfe-ct.ul, 00 l.-aavut oori908iwa 
~, impodobită eu subscrimile celor 74 - nu 90 
de timeri - asupra publiouuui româmeac, de aceea 
în ooN'>Spond6Ilta sa din urmă îşi exprimă senti
mtmtul de mulţămÎ're. 1 ţii ad'll-OO singur elogii. Dân
sul e ID'wţăroit. Să-i fie dc bimel 

(;eeaoo mă miră ma..i mult, î'rulă, e împr~jura
rea, că d. Fihpciuc dtubitează că rod. "Tlribunei" 
de fapt a P'l'imit dhl Budapesta in;formaţiile ce 
le-a 'Publicat. l>entru ca sii Re oonvin,gli că nu. au 
f~ fabricate ÎlIl redacţie, iată o să spun câteva 
amănunte reff.Jritoare 1a modwl do puroedore în 
adunarea i.scălitmilor. 

Trebuie să deola.r mai ÎlIltâi, că TIU CUll.08C pe 
d. Xeni, despre oare cor&qXm.dffiltul .,Românullli" 
zice că 8',a făcut "tălmaciu nechemat ~ neatdoM
ZGt". O să vedem înd~\tă, cino s'a făcut tălmaeiul 
altora. 

Tot 8.'iCIllenca nu şti'll, daeu d. Fili'pciuc a tero
rizat pc cim.eYR, fiau ha. Şti.u irulă că d. ooreflp<m
dcnt din cht>.:;tiu'O€R terori7)aJt, pO 001 ce scrie ace9te 
şire ş-i încă pe aJţi câţiva tineri. OOTi n'au voit fă 
trub.wriem partea vătă.mătoall'e la ·at<!Tesa dlui Goga. 

tinor.a li-a stora gralmic -snboorierea., ceeaoo 
i-a şi imdemnat mai a.poi să ş,i-{) retragă. Dar d. 
cmespondcnt n'U l-e-a împ1imit dorin-ţa. De a0e8a 

(pe cât sunt, şi :mmt bine ~nfol'mat) rod. "Româ
nului" a primit o corespoll(]enţă, îm care un stu
dent roagă pe d. Go1diş tlă nu-i publice numele 
pent1rucii dfru,oml \IlcU e de a.oord ('''U canţîlIl'lltul "Seri
son:i desch1·.se", de \'Teme ce a 8U1booris într'un mo
ment, când. nu şi·a dat bi.ne ~arma do {IOOace face. 

Şi aş putea î:nşira aici nrumdo ml11tora, cari 
acum l'(~retă, cii. au i<-lcălit., dC(..~.1l"OOO toţi a11 de
clarat proa.labil, <'8 numai îm cazul că 00 adună pe
soo 100 de ffil~,,\(~T'i.er·i ~ă se p'1.1hlice. 

Pentrud. Fili-peiuc trrebuie să BIHlID - şi asta 
sigHir llU poate fi fabricată în redacţie - că nu· 
mde dJl1i Dr. Adam hncu .a fost iscălit de ... ~d
tu! (era să-i zic pc n.ume) în liată şi numai ulte
rior i-s'{l cerut învoirea. 

Şi vor mai fi multe -subI-WiE'..ri de felul ooostora, 
pe cari de le-am scoa,te toate, ar riimâne din "Scri
i:lOarea d('8(·.hisă" 'UD ... ridiculus mus. 

Cine s'a făeut deci ,.tălmaci n~chiemat şi neall
torizat", clie (xlIrespandent al ,,Românului" ~ Şi 
cine v'Orbeşte în nu.m{lle .altora ~ 

Cât priveşt.e apoi fraza cu moara de vânt" d. 
oorespo:ndent s'a oa.NlN.ffi'izat admirabil. Eu nu ~ 
fi putmt afla o ex:pr(\.<UIUn.e, care să'1 prindă mai 
bine. Cei ce îl CU'OO6C, sunt lin drept să jrudece, dacă 
Elpurn sau [[lJU adevărul. 

I!Il tIrea.dt fie zis, eu cred ca ar f.a.oo bine dacă 
dl oora~O'Ildent al "Româruului" 'B.T merge la ma
rele părinte al n.aţiUlIliir<m1H.1lC, la d. AUJrel Po
poV'ici, să·i "dea Domnia& nif;fte afatJurri Îlntre 
patru ~hi" ~i Dumai după aeooa să mai doo dru
mul :;;norii d-sale de l1ânt" în rolo!liIlele "Româ-
'llWUl • Un student. 

- Romulu8 Sioflete. Domnul Sioflete este rt'dactor 
la autorizatul dlui Oold.iş, este din Arpăt3!c, a scris unele 
stihuri necetite şi a nenorocit un editor bucureet(!aI} 
cu un volum de povestiri, volum pe al cărui frontispiciu 
deşi a DUS rugătorul titlu: ..Doamne ajută-ne!" totuşi 
se vinde ... cu rhilogramul. Noi am primit dela Bucureşti 
nişte masline impachetate 'tot cu ..Doamne ajută-ne". 
8e 'ntelege, i-am refuzat primirea din motive foarte 
uşor de inteles, Acest domn Sioflete, cu care fac ceti
torii noştri cunoştinţa. in ,.RomiJ..nul" de astăzi, cere 
tuturor euno!!cutilor lui (aviz cumpărătorilor de mas
line din Bucure.şti!) să spună ce păcate ar fi avilnd el, 

- ei se ştie nf'Vln<lvat -, să spună. răd altfel 'fot' fS 
~t(' n('Dl{'wid. 

~oi ş-tim d.ouă pă('~.te 11.](' lHui Şiofl~te. pe cari le SPU
nem cu. să nu fim cQnsiderll·ti nt>memici. 

1. Prin punnea; in vânzare a volumului său a. priicnu.it 
grave indi.-;poziţii stOOlla.h:ale tuturor hucureş>teni1or iu
bitori de mă81ine. Se SPWH! chiar ci politia din Buca .. 
rl"·~ti, la interventia Servieiului sanitar alarmat de ce
tăţeni, a oprit vâ.nza.re.a. volumului cUui Sioflete. 

Patatul ac{'>Sta nu i-se p{)a.te ierta. 
2. D. Şiofl<,.te, suferind de mania scrisului, a. nenc>-· 

rocit un editor, ("ue a da.t faliment pe urma. editării 

lui ,.Doamne ajută-ne 1" A~st ata.C incalificabil asupra 
averii unuicetătean al Româ,Jliei libere, constitue un 
păca.t grozav, r.are nu se poate ierta din înalte punde' 
de v(~eri! a.le economiei naţionale. 

Cine ştie şi alt.ele să le spună. 

- CUDună eternă. (la răscumpă'NJJrc pentrU! 
cunu·na pe ~icri.u.l repau,wilulu& tânăr Aurel Bc'
le.ş, reuniune.a fe,meilol' române di.n Arad a ma.i. 
pn:mit c<Îte 20 de (orOMlC dela P. O. D. Vasile· 
B~leş şi ,~oti.a (Arad), şi d. Aurel &leş şi famir 
lia (Bucureşti). Daruri.le aCfA~te B' au adaos fQnd'!t~ 
lui pentr'u zidirea şcoalci de fele şi reuniunea e:z;. 
primă şi pe a.ceostc'i c.ale sincere mulţămiri nobili
lor donator;'. 

- Zvon falş despre moartea dlui 1. Ga14 
C[~t.(·'\-a zillre din Buduvet;ta wu TiWpîmdit veste& 
că d. Iosif Gal 1, membru 'llJ Oamerei magna~ 
tilor, ar fi l'epaU7Ait Duminecă, 

Din Huaapo;;;ta ni-se anunţă eă ştirea aOOaBta. 

-ee înt.('ni.iază 'pe o neimţ.elegere. A murit fMtole 
dlu:i UuU, 'Pl'vpriet.aml 1 u 1 i n Ga Il. 

- Cruce pe mormântul lui Cârtan. 1. Pn. 
Sf. Sa mitr(}pO'litul ~loldovci a pus bază unui 
fond, dQniimd 100 de I('i, eu menirea iRă so ridiC''& 
o cru~ de piatră !l(·!I.tlullra gli<'i care 'llc~re tru
pul mo.rt alui bad{'a CtuÎan. Dn e.hirp (·.are se va.. 
pune pe cruce; Booea Cîlrţla!n, cu t}a.cw de cărţi în 
Rpate, - v·a 8NnbolizR îmtrea~a via.ţă a veşnicului 
călător .ajuns la 10<-"111 de odihnă ... 

- Sărbătorirea dlui C. MiIle. Din Bucureşti 
ni-RO !leri(': Ziul'de "Adevărul" ~i "Dirnineaţ.a'~ 
au organiza.t Duani'l1ceă 11n ban<~bet în /:lala de mar. 
mură Il hotelului Bou1evard, În oilloaroa dlu~ O .. 
Millc (directorul ziarelor "Adevărul" şi "Dlmi .. 
n('aţa") ('are Împlineşte "Ilrst.a de 50 de ani. 

La b.<tnchm a lua.t parte tot peroonalu1 rod-ac.
tiollld, admmitltrativ şi repN:'.Zcnanţu pi)rsonalu.. 
lU1 tehnic al edor două zi-are, pr('.('um şi oore& 
pon<i(>.nţii .din Iaşi ş,i Craiov.a; pe8te wt aproaJp6: 
150 de comeseni. 

S'au ridicat toasturi în iSănătaooa sărbl1tori~ 
tului şipentr'U proprit~tat,('a ziarelor, de către
dnii: Victor Ionescu, Al Ciurct1, C. G. Coll'tai
:For~ Emil Fagure, N. Fleva, Ion Teodoret'lCl4 
V oopllffÎa.n Pe>lJ.a. I. C. Frhnu, Radu R~etti, '1\»
dor Pe>trf''S('U, t;\t~ful atelierulu~ tipograf1c al "A
dm'ărului", B. Bl'ă.niş-tcunu redaetoT, T()ma Dra
gu, Ca.za,ban, Câmpescu 'rud-torw ziarelor. 

D. C. Miile a ră,.s.-puns tuturor printr'un dia-
cUJ\q bine aiUlţit~ . 

fu timpul bancht"tuJ'lii s'au primit din diferite 
oraşe numcroooo de:peşi de fe1icitare. 

- Cel mal potrhtt dar de sărbători pentru eotJiL 
Atragem atentia părinţilor ei invăţătorilor asupra Bi~ 
blioterii tineretului, dată la ivp~lă de ,.Asociaţiunea 

pentru literatura. română şi cultura poporului romAn"". 
din care bibliotecii. au apărut până 3iCUm următoarele 
opt broşuri: 

1. Puiul. povestire de Ioan Al. Brll.tE)sc-u V oineşti. 
2. Vesti.torii, povestire de Mihail Sadoveanu. - 3. )le

şteru} orb şi Luminărică de Const. Negruzzi. - 4. D ... 
rul lui Christos şi La fereastră de 1000 Popoviei-Bă.

năţeanu1. - 5. Doi căIăraşi, povestire de C. 8andu-.U .. 
dea.. - 6. Doi bătr1ni, povestire de Ioan Agâ.rbiceanu.. 
- 7. Tusa Oana, povestire de Ioan Agâ.rbicea.nu. -
8. BaJ.a.urul cu şapte capete, poveste de Petre ~spirellcu_ 

In această colecţie s'au luat, cum se vede după. nu
mele autorilor, numai piese. alese aflate ea DOtrivite 
pentru tinerime de Secţia. şcolară a Asociatiunii. Pre-

1 
fABRICA DE SPALAT CU ABURI Văpsire de haine. Curătare Chemicll.l 
"KRISTALY" I I . Spălare cu aburi. 

I 06zmos6gyar, Kolozsvăr, PaIyaudvar. La suma da paste 10 COr., pachotul S8 retnmite francat. , , 
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tul UMi brc>şurl este numai. 6 bani; tntrugă coleotia. 
costă. deci 48 banL 

Biblioteca tineretului se a.m, de vânzare la toate 
tibril.riile ~itiJ}ografille rom{Lneeti din pa.trie. Ceice vor 
ooma.nda dir~t dela biroul • .A.sociatiunU" (Sibii Str. 

.. Saguna Nr. 6) cel putin W de serii de eâ.te 8 exem~ 
;pla.re, v<lr primi un raba.t de 25%. 

Seria se va continua in oursul anului riitor. - Biroul 
A90ciaţiunii. 

I Gusta ... Tatray - ~radea-mare, str. Ri
koezy, prăvălia pentru elită, unde S6 pol oum
păI-a lucruri eie mână, pentru dame precum şi ne
c0euii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 7sS. 

.. s Semlaarul iuridic Dr. Ger'b. Cluj, Str. Far-
ka. (lâllgă edificiul eel vechiu al teatrului). Pre
giHette pe lângă oaorar mic, pentru examenele 
de drept, de stat, riguro«se. de drept de stat, exa
men. de advocat ,i de magistrat. In 3 luni u 
câştiJ(1 licenţa de doctorat. Fiind in pragul pro
iectelor de reformă Il Îavăţământului iuridio, e 
de dorit ea toţi cei interesaţi S8 le adreseze apre 

,-. binele lor la acest .. minar, care înlesneşte mult 
cariva advooatiaU;. 

MI,car. cal'ar.ll ,1 sociali 
L,: ...." Petreceri, concerte. -' 

8 luuario n. 

Teatru ia Tkuş. Tinerimea. romină din Ticuşul-săscsc 
inviUl. la. producţiunoo watrală., urmată de da.n8, ce va 
avea loc la. 8 Ianuarie n. tn fCosla. gr.-ca.t. din Tieu~. 
Se va. juca ,,Răsplata. păcătosului", .. Tiganul cătană" 
şi .Jsailă Zg-riburi-ci". Inc.eputul la. orele 7 jllw. seara.. 

•• 
Teatra in Haţq. ,.Rouniunea română de dntări din 

Hateg" invită la reprezintatia teatrală. urmată de joc, 
ee va avea loc a doua zi de Crăciun (8 Ianuarie 1\.) in 
sala mue a hotelului "Mielul de aur". Se va juca • .Dra.
goste copnăreatlcă" de C. Murai şi ,.Nevasta lui Cer. 
eel.uş" de P. Locusteanu. Inceputul la orele 8 seara. .. 

13 Ianuarie n. 

Coaceri in Clul. ,JWuniunea. soda1îlor rom1ni din 
Cluj" invită la concertul urma,t de dans pe care'l va,. 
aranja. din prilejul Jubileului de 40 a.ni dela. infiinţare. 
sub J)8.tronajul domnilor prezidenti al Reuniunllor-su
rod: Victor Em. To,rdiişianu (SibUu), Arsenin Vlaicu 
(Braşov), Gavril Pr&C(tt) (Blaj), Dr. Victor Oll.ieor (Bi
,strita), Dr. Val-er Moldovan (Turda), Eugen Pop Pă
~raTÎu (8el>eşul-!lhesc), - Sâmbătă tn 13 Ianuarie 
Il. 1912 (Preura anului nou) tn redută. Inceputul1a o1'.)le 
8 seara. Pretul de intrare: Loja. 10 oor., locul 1 4 cor., 
locul II Scor., locul III 2 oor., galeria ei loc de stat 1 
oor. Ofertele ~nevole. răscumpărarea. invitărilor şi 
8upraaolvirilc ee primesc eu multlmită ei ee vor evita 
tu zia.re. Ad resa ca.aa.rnlui: Teodor TArzi u, frizer (Hotel 
(".,.entral). !;IUete de intrlLle se a.flă de vA.nr.a.re 1&; Teodor 
Ti'trz.iu. M. Radu, croitor. oi sua. la. oas&. 

BIBLIOGRAFII. 
A a.l>uu~: .. 

la,lrl"" mărgărtttl_ de Victor Eftitttiu. l'Ieem care 
s'a reprel'.onta.t pe seena. te-a.trului Natlon&l dia Bm,u
r€ştiOtt lllare succes. Un volum 2 COl. 

POŞT A REDACŢIEI. 
Cluj. Vă 'rugăm 8ă ue trimiteţi la. vtreme& sa 

Qlotiţa, oa să OlU uităm. 

POŞTA ADMINISTRA TffiI. 
Au.:rel p~ Raţeg. Am primit 10 COl'. in 

abon. Mai aveţi de solvit 16 oor. până la fiea .a
nului 1911. 

Ioan Dumita-ean, Şa;rd. Am primit 20 00l'. in 
abcmamen:t .. 

Alex'a:ndru Drimba, Cseklye. Am primit 14 oo.r, 
.alxm,amant pe Sem. 1 1911. 

Redactor .responsabil: Iuliu Giurgiu. 
.. Tl'ihuna" in!!titut tipografia, Nichln 1,11 conl. 

REISI MIKSA 
FABRiCA DE 

O'· D' '~·IL·· E· ~ ~ ~ 
~ 

" 
In 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrassy·ut 41- 43. Răkoczi-ut 14-

(UngA .Apolloc). 

Cine vrea să cun~ pere 
vite aU"lerican.e 

"RI PARIA PORTATIS" 
pentru altoit, să se adreseze preotului Petru 
Pelle dm Miniş (Menes) comitatul Arad. 

---------------------------Un candiăat da advocat 
cu praxl 

află aplicare in cancelaria mea. 
Dt GhilO jh. Drimba, 

adv. KOhalom • 
... 

Caut, 2 ucenici 
pentru prăvălia mea micstă pe timp de pa· 
tru ani. Ucenicii după o lună de probi 
dacă vor fi accepta11t vor primi dela mine 
toată proviziunea şi inbrăcămintea. 

Gbeoriha MiUalt, 
comersant Dezna. 

OOt--------------------~OOF· 
I 

Scoaterea dinţilor. dinţi 
artistici, poduri În gurăt de 
aur, coroane, efeptuieşte 

QUIL REINHOLD 
DENTIST. 

pe lângă preturi moderate şi garanţă 
LUGOŞ, STR. BONNĂCZ 11. 

~t·~----------------------l@U 

FIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'II. 

P~J!. 9. 

In atentia oomiculforilor! 
Oft"r altni d~ prunl hosnieci ra 
.8alkanaka Carieae (Rl'llma hal~ 
omulUI) ,i .Kraljica Bosne. (Re. 
rina Bosnitoi). - Altoiul de 2 3 
ani cu c.roanl admirabIli e tel 
mai bun .1A diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, ticf'pţional de dulce ~ 
foarte gustoa«i. Se coace spre Ifl"ltul lui Augu<;t, 
cJnd se poate folosi ca d ... ~.rţ pentru uscat, la fa· 
briC'Srea ţuicei şi a al'govtţuhti. - PruntÎ mei nu 
luft>r de clierea frunzelor, (polystl1;:rma ruhrllm) ca 
de reguli alte soluri la cari in mijlo :ul verti {'ade 
trunu, pricinuind 8tr;C'ar~ poamt'i .. A,~t .SOl .• fo<;t 
premiat in dIferite rinduri, cu prem1l1.\, IOt!I. din p8.r
tt'a guvl:rnnlui. It. fost premlat la expozlţ1a milenarA dm 
Budapesta ]896 " la expozitia din Vu'n'l 1891 cu m~ 
dalie de aur, la upozlţia internaţional A dIn Parii t 900 
tU medalie de arlZint şi '" fine la expoziţia regnkolară 
din Bosnia ~i Erţegovina ţinu!l la Sarajt'vo laTâ,; c_ 
medalie de aur. - Pentru calitatea prumlor garante~. 

"ava T. KoJdlc, 
mare proprietar in Bre~ka, BOlnia. 

Cine yoisşfa 

rachie curată 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
din Lajof. 

care dispune de căzAnării mari pro
prii in Bănat ti Ardeal. 

!il ~ 

~ P. Bittenbinder M 

colorafor de ml,1slJri, cUT'ati. 
tor c.hemlc de baine ti ipl1ator. 

Timişoara - Temesvar. 
Centrala: J6zsefvăros, frl>bel-u. 37. 
filiala, Gyarvar..,s, t6-Uica ~1. SZ • 

Curăţă şi colorează, chemic, ori·ce 
haine de damet domni şi copii, per
delet pânzături şi Îmbrăcăminte de 
mobile. - Apoi sptllă şi calcA ori·ce 
fel de albituri, guler.: şi mangete. 
Comande din provincie se fac prompt. 
Costume bărb. curăţ chemic cu 3 cor. 

I=F:lr:b:u:C1:t:e:t:o:tf:el:u:l :d:e:to:r1=':n=di:fe:ri:t:C=M:I:Ori:=·O 

III)IIII"'I"'I'."'] II ~ 
Prima c'l t3'8. Masini de cusut .Singer« 

• ca it~t· b"nă, p n'ru ft'me' -- Premiat cu diplomA dela corp. meseriaşilor. 

Bothazy, Laszl6, • cu 30 ti (ka ikiha ,6s) tot 
• • pen 1fu f md 4l il., ren 

- sculptor şi tntreprinzătllr de beton 
.. -i piatrA de artA, depozit de nisip -

• t'a bubin 47 ti J 'U 5 cutii 
• din oricare SOlu 51) fi, 
: cu lunlre sCllfu datna e 

- N agyv â rad, - Erzsebet·utca. • /5ii1y' 5)tO ka r ikah;.j6SI -
• cent albob n tară sunet, 

Primesc ori-ce lucrliri ce se refer la - artisic lucrate, un a'. \/a-
branşa mea precum lucrări la edl. ca 
fieu şi eri pte cu diferite expozlturi. _ rl' t de or p nlru ,asii cu 
de piatra şi marmoră, apoi cruci, • 6fl fi .. precum $' bl::ldete cu 52 flort-ni, 
monumente, etc. bcnz in bt'ton - pe lângă gatanţ'e de 5 ani - I fCfeaza : 
,u mare pricrpere, precum raldă : 
râm de beton, canale, poduri de _ K RAU ~Z l{ E , H II{. 

beton, CII fier, table de ciment, bazine de asfalt. - B da st IV Veres PâIne- u. 40 . 
TrimIt d.semnu fI cat .. log. - VOle~c să atrag _ U pe t ., 

att'nţia ono p',b ic prin lucru bun şi preţuri Ieftine. - 1 Re.,ll1zăt·ITllor le dau T<Jbat. - Catalog 

-

Liferez pietri şi nisip in cant mare : ; la (erl"'e toimit gf3 i~ Ş' frmro 

b IIIIII1II1II111111 • IIII III lm. l' TI 11"" lIU .11 R .111 ~ 
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1111111111111111111111111 
Decorat cu medalie de aur 1. upozlţia 

agricolA din LugoJ. 

D iesi cs B. 1 gnacz, 
succcesorui lui Bâlint Dlcsiel. 
Atelier de trAsuri, ,ele $1 lustrui re. 

LUGOj, atrada Nitl Popa 
.4nc" bt.erlca ar .. or'.D~." r.an.na. 

Prfgâteşte totfe1ul de 1rl<;,uri si drutt', 
orecum şi lucrAri de dogărie ~i făurârfe. 
Rep8Tf>I'ză trAsuri vechi cu preţuri iehine. 

. MOTOARE ŞI lOCOMOBILE 
eu 01. I brut. dela 4-100 H P. 

Mntoarele mele patentate au rtEulalor un
iTai şi mecÎ1anism de .,tut cu fl Ana. -
In urma arderel re6lUMe a olf'lÎului, motoa
rele nu prodLJC fllci un miros nt"p Icut. -

Nu trebue cu fiţi t des I 
Speie de funct'onare pe ori 11 2 filer. 

SuranJi Viktor. 
Irtglno.-.rn ... ·hantc dlplontAt,. 

Blldape.'. VI .• l6z6,".ufca 18. 
(InclAr .. tul Op.r.t. 

Cond-tiuni favorabile. Pr~ţuri ieftine. 
Intermediarii "rlmeqc rE'co",p~n~. Motoare cu bt'nzin " gaz. 

fffffffffffffffffff~ 
Cele mai fine ,1 mai ~lt2ante haine 

pentru bărbaţi şi cop~i, 
li III1IIIIIIII111 Ci 1111 1 1'11111'111 11 11 
_ iliiii i 11111111111111111111 ~ I = • III • _ 

cel ",ai potrivit ,1 cel mai Ieftin 
lavor de cumpărare pentru ori-ce Im

brAcAminte se află la 

Moskovitz Zs. 
• 

-----. --.--------• • -III' ni .-1t.rad, edificiul teatrului 

unde e asortiment bogat 
cel mai bun croi. 

ŞI - ;& ••• 

Trag at~nţiunea binevoitoare a P. T. preoti, 
precum dnilor teologi şi pedagog~ asupra 
tmbrăcămintelor 

"ŞagunaU 

făcut de mine, ce se poate ,cumpllra esclu· 
siv numai la mine, precum şi redingate 
şi veste preoţeşti. 

-. .-.
al-

-1-
m:; -_.!!IiI 

1 az Sandor, 
-"'-~ ---------- _. -~-_-....-_ ...... --

1118" d.pozlt dl cl.sorai.I, diferite articole ,i alu
••• r l,a.. de diamant, briUlantial, aur ,1 .,.&Inl. 

A r a d9 AndrassJ.f.r ('alaful Minoritilor). 
'şi recomandă bogatul său depozit, 

asortat cu diferite· articole pentru 

Cadouri de Crăciun. 
Despllrţământ separat pentru 
articole de prima calitate de 
argint de China 

Cia<;uri de părete cu sunet 
de harFă ~i de clopot. in dife-
rite colori şi. formate elegante. 

ar -
1:11 .. 
.mi _ --IU. -----. ------.. --..~ 
r~ 

aU 
_ ~.iI 

-~ 
I3I!U .1_ 
el CII n_I-

l 
m'-nl-_:w Ori·ce imbrăcăminte cump~raU. dela mine, 

se străformă dupll măsura corpului fără nici 
I 

Ml'i _ II1:II : -

- mi Preţuri de tot solid fixate. 1,.1-o plată. 

T defan nr. pentru oraş şi comitat: 534. -- -i-
: : Fondat la 1902. Telefon Nr. 321. :: Intrebuintarea teldonului pentru P. T. public 

e gratuită. -!iii ... -
Comande din provfncie se efeptuesc 

momentan. 

- II III fi • I • II • II a " IJ II' ~ , III ti = fii • IIIIII!-
11 •• 111111 ••• 11111 U 1111111,iWw=IIÎ.I il 

_~~~~~~~~u. 
T~_.. 116--.'!C3. 

Stiassny es N ovâk 
turnătorie artistici de metal. 

BUdt pest, il, Y âClÎ-nt 179. SI. 
Lucreazl diferite decoruri la edi
ficii, cripte.. T oa' nă diferite părţi 
pentru maşini precum ~i table cu 
inscripţII pentru advoeati, mediei ,i ingineri. Table clf ale cu in· 
scriptia numelor de strade pentru 
oraşe şi sate. cu preţuri ieftine. 
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:JI • Tuko dt· Testve'rek, ~~~E:::.a~~:;rr:t~::;:;! 
~ 

I 
! 
! 

\ 

fi, mari agricultorilor 
:fi mdceianJ()r 

ftlbric nţi decumpeae. CU m pen el e 
HodmezO',3să hely, - Szeged. noastre prtlllăt te din 

Unc-utl.:a. Bokor-utca 10. el Il'ai bun material ______________ ~ Cumpme, cdntare dt-
dmalt ,lin fj,-r • u ba· 
lanţe de Olli, infradu
,~pi!~) au ent f"("ate. -
Pentru România lile
ra'll 5' neautentijicate 
ComerClanttlor le dam 
rabat - Cala log la 

-. ~~==-- , er. re Hmltt'm cu re· .,. 
.. Int ,aTcert"a p01>lei. • 

A Â ••• f~-~~~~~~=~~~1.4. 
Damele cari voiesc să fie sveHe, 

incerce corsetele mele 

,Neuester Schnitt' 
necesare Ia costumele .. Princesc 

şi .. Directoire«. 

COT~HETE 

după măsură, precum şi reparaturi 
se fac in acuratet~ 

Gustav Zimmermann 
Si hi i u - N agysze' ben, 

Orosser·Ring, 1. in etaj. 

Bordy J6szef, 
coJ nea. ... - hli\.na.1"', 

larOSVâsârhely, Sl~cbenJi·ter Nr. 1]
Recomandă articolele de blănărie ,i 
cojocărie, dela cele mai simple până la 
cele mai complicate. Primeşte fi repa
ratun. Imprumuti bunde de călătorii 
şi ia spre pAstrare rn timpul verii, pal
toane de iarnă ,i blane, pe lângă asi· 
gurarea contra focului. - Comandele 
se indeplinesc prompt, ieftin şi cinstit. 

~~-______ P-r_~g~At-"-t~--i-n--8-1~-I-'~-r-u-I-8-A-u~p~~-o-o_r_'_"_. ______ 111 

-
" .. 
" .. -II 
1,0 

e 
E 
t 
~ 

-~ .-... 
'" ... 
" ~ 

, c 

Anton Jnratsch, pant~;~r~it~o~~~ni: 
Nagyszeben, Strada Reisper nr • .Il • 

RecomandA In atentia ono publ.c din loc ,i provincle 

pravalia sa da tn:a 1Aminta 
-

"-'~ . ~ prf'gltite In atelierul slu, dupA ce· 
~, .. 

\. .'~: Tinttle modei ,i ortopediel, CU 

'-. "" ,! ~ pre\uri foarte moderate. 

~ ~, Reparaturl execut Ieftin! 

ciasornica.r, 

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

eIA Ei <) R N 1 C E 
de buzunar şi de pJlrete şi 
c1asorni..:e deşleptătoare, 
precum şi artich (lp"ci. 
Pl hAlie de obiecte de 
aur ,1 argint signate 

of,do~. 
Toate reparaturile .e exe
cutA prompt ,i cu garantA. 

-Q. 

:::1 

~~., 

======;=====:~'" It' ~~~;) 

1IIIIII,.,.,lil'llllllllllill.'.I'ÎII Q 
Nici O fabrică de gra-~ ... _ 
mafoane şi cufoane nu ~ 
poate si lifereze mai ~--

ieftin ca 

leich Aladar, 
• 
'!Il' ,. 
• 
"'1 

af'U ... de Instrumenta muzicala. ' -: Blldap!st, VIII .• N6pnzÎohâz-a. 27 T. 
: t '1 Catalog gr"atuit.· 1 

.. i 1111111 ••• ',] •• "., Il' II il •• 111 II • II ~ 
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Schm dt Janos. succesor Scbmidt Ferencz 

institut pent, u ridicarea altarelor tn 

i . Budapesta, KobAnyai-ut 53. !!'!'!"E2~_ ~ 

Pregăteste: altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
intregul aranjament biserice.;;c, in orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
~ Tltcomandl ca specialist. de'! MUnchen la r~novarea alta-
relor ve<-hi. Planuri şi cataloBie trimite gratuit precum şi 

primirea muncIi o face pe spesE'le sale proprti 

~==p=r=et=Q=ri=m=O=d=e~=t=~===========c=o=nd=i=IH=(=aY=O=nb==iIe==de==PI=a~===~ 

0-t~~'-.~~ 

i~1 

li'l Sam. Wagner~ 
J~ Prima turnătorie de fier Sibiiană. 
; Mare fabrică de maşini agricole. I Atelier de mori şi prăvălie de fier. 
'II ~ NAGYSZEBEN., ~ 
, i Cea mal netntrecurA fabrici de maşini agrlcolet exe-
1.·1 cutate cu cea mat mare pr~cauţiun •. - Maşini de lâni 
, diferite mArimi D~race de ~~AnA. L.up pentr~u'~~at IAnA. 
~ Piui pentru ~ (postaj4r-ij .. -.,.~, .. " 

. foarte mare export in Romiriia " Orient 
InstaleazA, mori de orice mărime. Cillndre la mori pentru 
asortat făina. - Conducte de api etc. - Efectuazl: Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apă Mare turnA
torie de fier şi alamA. foarte mare depozit rn ţevi de fier 
de orice dimensiune. - Cel mai mare asortiment in maşini 
de treerat de orice mllrime .. --:~ foarte mare asortimt"nt de 
MO ! OARE dela 2 HP in sus, - pe lângă cea mal mare 
gardnţre. - Preţuri foarte re,duse ,1 condiţiunlle cele 
mai avantaiioase. - Explicări ,i cataJoage la cerere gratis. 

--- ~---------~ 

AFLI LA NOI 
cel mai bogat asortiment de diferite articole 
cu preţuri ieftine. Vizitează negre~it prăvălia 
noastră unde vei afla ffumoase lucruri pentru 

DARURI DE CRĂCIUN 
ARTICcJLE DE GALANTERIE: I 

Mese pentru flori 
Mese pentru fumat 
Rame pentru fotografii 
Ettagere de tot felul 
Garnituri p. masa de scris 
Oarflituri pentru fumat 
Machete de teracoti 
Vase pentru flori 
B bdouri 
Cassette ÎI1 colori 
Articole iapone.zt 
Bricege 
Aparate de ras 
Artificii 
Lampe electrige do ba

lunar. 
Cofere 
Corfe 

Săculeţe pentru dame 
Portmonaide 
Necesaires 
Articole do tQiletfă 

Oglinzi de tot f~lul 
Articole pentru turişti 
Bastoane 
Artî cole de lux. 

BIJUTERII 
de toată cat" goria, 

lanţe, cercei, ace,.· 
COLIERE 

cu ame1ist in argint 
»ANTIKe 

bijuterii mc derne. . 

Trăiurele yxntru copiL 
- JUCĂRII. -

9 Mare ID3gazin. 11 Preturi ieftine. II 
ARTICOL E DE MODA: 

I 

BLUZE 
ROCHII 
JUPOţNE 

COSTUME 
PARDESII 
şa RTE diferite ralită~ 
RUFE DE DAMBI 
JACHETE 
PALTOANE 
CHERETE 
BONETE 
JABOTS·URI 
CORDOANl! 

EVENTAILLE 
PLEDURI 
RUFĂRIE DE TRICOT 
CIORAPI. ---PRODUSE PROPRII. 

ARTICOLE DE 
MODĂ PENTRU 
BĂRBAŢI, - CĂ
MĂŞI, GULERE, 
CIORAPI, . eRA· 
v A TE., BA TISTE. 

li Nu·i obligament de·a cumpara! II 
MARE ASORTI"'ENT DE GHETe. 

-wF----,--------____ ~ __ ------------------1 
,Mare-a: cSAlAMANDER« cea 
mai bună fabrică de ghete 
din intreagA lumea, p n· 
tru domni şi dame: Cor. 
16'50. - Preţ de unitate 

.'~ Cor. 20'50. 
Marca: >MARA«, ghete 

'pentru domni şi dame, 
sistem . nou Cor. 13,50, 

Ghete pentru vinat şi 
turişti. . 

Ghete pentru patinat şi 
săniuş. . 

Ghete pentru dans. 
Ghete calduroase de casi. 
Camaşine. 
Galoşi şi şoşoni. 

KA UFHAUS M. BRECKNER 
Hermannstadt. SIBIIU. Nagyszeben. 

..l'lUBUN.A." lN8TITUl: :J:.lPOGRA.F10 BIOBlN Il OOR&. - 41lAn li1.1. 
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