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NumaI de hucfull1ul ce re::illItil prin 
vill l:;\i mlJnţI, de focurile de pe dealul'l, 
prin carI, kl dan semne în d:părtarI 
llIarI ---- an ultal roile maghiare in 
l'a PO:U'I de 101' despre »îngrozi lorul r:n;1-
cf'l,« ce em Si) sC faeil ÎJllrc ,Maghlarl 
de catră HOlllânJ. 

eli- bucJul1lul şi focurile de pe 
clp-almI tahloul l'evoluţiet al' fi. fost COIll
plet ~i ar li f,teut onoare fanle7.iel ra
pOI'luT'lllul maghiar; căcT in !'aport afară 
de a~te, a fost vorba de toate: de 
puştl, coa:se, securI, furcI, sape, ... de 
adull<lrÎ secrete în mIezul nopţiI, de 
jurăminte în fala altaruluI, ... de groaza 

-- locuitorilor ne-românI. de fuga lor pre
cipitală la ol'aş, . .. de gew!arlllill'ie şi 
miltţie inarmată dr r(·sbor.,. de liniI 
ferale nimicile, tl'enuJ'I imburdale şi apoi 
fireşte, de sn.nge şi foc: în noaptea de 
'-'tjID Oetum vrie HomâIliI din Ardeal 
aveau doaril de gâlld să stîrpeascii toatil. 
~Illlal'ea nerolllânească din 1\ rdeal, ca 
el sillgurI se r('ltlâlHl stăpânI peste plaIU-
rile __ aste milnoase. . 

'~'~-'-'~","' lJlvwiac4 aceste vedenir fac cinste 
fallll'ZIf'T unul raporLOI', reproducerea lor 
de loc nu ra.l.:e cin~le pl'el:lel maghiare. Xa 
fost.;rou.lc ma~hial"i"i. afart-t dp doue din loc, 
carI sft nu li dat cf('z('mint alurărilor 
despre o apt'opiată n·:-;cu,t\i1. a rumânilor. 
Şi chiar şi cele doue roi \(){'(tle vor fi 
deslUinţit ştirile numal din motive dt' 
cOIlcmenţă: aducfmdu-le 1/ F-g« cu o zi 
mal nainte, suratele el, fil'e:;;te, n'a VUl'C 

in călrău: desmintira, ca sa-sI dea aerul 
_.. d'a U in chestiI roll1âne~tI mal bine in

formate. 

Pâ.IIă şi .B. H-pc aJamlase lumea 
că inteligenţa maghiară in grupurI marI 
~e muta la oraşe, că mulţI capI de fa
milie îşI trimit f'amlia În străinătate 0), 
că in prăvilliile din Ardeal abia nial 
gase;;ll puşti ... • !~gy-sc şi JFiigg. 2Y.l-gc 
adu~eau ,8V~ntlrlle aste În combinaţie 
cu msaDltăţrle debitate, zilele trecute. 
<.le unele fOT, spune.nd că toată mişca
rea asta revoluţionară. e planul minis
Lrulm-pre::;;edinte al României... JP. 
,Naph;t în articol de rond s'a pus să 
ne dea nOlLe HOlJlânilor lecţiI de 
istorie. Încercând să ne dovedească că 
retmprospHarea celor întîmplate la .18-i8 
nu e spre tolosul nostru, in\"itându-ne 
ca I'Plmpl'Ospătarea - de vrem s-o fa
cem s'o facem pentru eI. .. 

" '-Ii a~a J'cru\ PC rind, toată pre~a JlJa
;,o.~;tttarlr;'--~tR lo~ de \'l'unte, t:ie ocupă UI' 

ace~te vcde11l1 ale Uliul l'iportel'a~ în
călZit poate ue vin ... 

TI'film tn luna lUI OctoIHvrie, când 
se culeg !;lrugm'il ~i se stoarce mU~llll. 

Cu toale aste. simplul fapt că unuI' 
SYUlllH1 atât de absurde Ji~s 'a putut da 
~l'e1.er~lent absolut, e ruarte semnifica
tiV. l\e dovedeşte anume că Ma"hiar'[ 

A • i""l 1 
.r mecI' a se con"mge că in sînul lntre-

Xf'll1ulţumirf'a asta in să nicIodată 
n 'are să imbrace forma buclumată de 
presa maghiară şovinislă. ~]ell1ent de 
ordine, Homânil nu p['in v~rsare de 
sânge t~I vor primejdui drepturile garan
lale prin lege, ci pe cale constitutională 
vor lupta pentru validitarea lor, silind 
pe cel car'! au adus aceste legI sa le ~i 
ezecute. 

Da, într'e Homânil din ţilrile de :sub 
coroana sântulul Stefan e fierbere mare. 
Hevolulia ce e în curgere, nu e insă o 
revoluţie sângeroasă. ci firească. E o 
logică revoluţie în vederI: HomâniI nu 
vor să mal a~tepte phnă stăpânitoriI de 
bună voIe se vor indura a respecta le
gile, ci de azl incolu o pretind energic. 
O pretind rn cungregaţil, vor pretinde-o 
in curind In parlament, şi nu vor con
teni până nU-~I vor ajunge ţinta, :;;i vor 
aj unge-o, cilcI armele lor sunt maI pu
ternice decât pu::;tile, securele şi coa
sele! 

Homâuil lupt.t cu armele legiI şi 
ale drt>ptăţiI. 

Ce'ntena1"'ul l'fd J.Jeâk. A,I, la Ii 
Octorm~ne, se împlmesc 100 de anI dela nal
terea unUia diu/re cel mal mari bd1"bafl de 
stat ar Uugarier: De<ik FerellC'{. In amin
tirea acesteI ,tIe o serbare regnicolard în Coti' 
ture marI a fost imiia/d de il1s111 guvet'tlul. 
Dar serbarea, poate cit însal! amintirea ma
re/ul bd"bat, este palidd, I" ţinuJd abia nu
mal ill cadrele o ficialiUl(il , Şi 1IU e de mirat. 

Cine să se ÎlIslIJleţcasc,j de memor'ia 
bdrbatului in/elept: a'{/~ ill '{ilele Barabds-ilor 
şi Zoltdn-ilor? NoI Româm'i ~l'avem chef 
de serbărf. ba," el, Maghiaril . .. t 

F un cw'at par'adox la el o serbare 
f)ecik în lJl"emile acestea, mt"~cate de alt spirit 
de~ât acel al lJemlwitoru/ul patriot, de zm 
splnt C~J't' hnde a dist"u~e tocmaI opel"a prw 
car~ dt~l~ul s'a făcut mare: trallsacţia diu 
18/)Î l' Intpdcarea 1<eţ(elul cu poporul care 
scosese sabta impowltJa domnitorulul Seu. 
De-aceea, ,adm uice sunt dilirambele g/onji
:'dtoal'e al~ prese! maghiare, a-r' Dedk "" e 
mleles, sptrltul lui e Îllstrdillal # sb-bdtoa"ea 
ce i-o fac, poate fi orl-cât de imposanld sim-
Jild de im'ml mI e. ' 

Congresul national-bisericesc. 
Şed i n ţ a II. 

-- .loul nainte Ide amea",l -

Şedinta se deschide la orele 10 
sub presidiul l. P. S. Sale Mitropoli
tulul. 

J.YI. Voilean cete~te procesul ver
bal a şedinţeI de erI. 

Protocolul se verifică după don~ 
observărI făcute de V. Coldiş şi ~f. 
Cirlea. 

UallOrturiJe rert~reutilor. 
Dr. N, Vecerdea face cunoscut 

că deputaţiI din archidiecesă s'au con
stituit suu presidenţia P. S. Sale vica
rulUI Dr Puşcariu. Şi d-sa ca referent. 

Arată că fiind actele in regulă şi 
nevenind nici protest, se verifică toate 
mandatele, afară de ale dlor 01'. Suciu 
ale:) in M.-Hadna, Virgil TomicI ales 
în Birchi~, Dr. N. Oprean ales rn 8.
~?mlo~, şi cele clericale dela Beiuş .şi 
1mca. 

Aceste se transpun comisieI veri
ficiHoare care se ni alege. 

in regulă, se verifică toţI, afară de Dr. 
Şenchea, Df. V. Cup~a şi V. Almăjan 
carI nu şi-au presentat credenţionalul. 

Actele electorale privitoare la 
aceştia treI se transpun comisieI veri
ficăt0are, 

V. Goldiş referează tn numele sec
ţier Ar-adanilor. 

Fiind tn regulă actele alegerilor din 
Diecesa Caransebeşulul, se verifică toate 
mandatele afară de a d-Iul protopop 
Trifon Miclea, care-l protestat, a d-Iui 
G. Serb, care nu a presentat creden
ţional şi nu-I nicI la congres, şi a d-Ior 
Dr. 1. Serb şi 'risu, a căror alegere a 
fost protestată. 

Actele se lranspun comi~iilor veri
ficătoare. 

VOllglomlUl COllstItuit. 
Presidzul anunţă că fiind 65 man

date verificale, congresul se declaril 
constituit şi În drept de a aduce hota
riri valide. 

Nainte de a se suspenda şedinţa 
pentru a se chibzui asupra compuneriI 
diferitelor sacţil, 

V. lvIangra propune şi congresul 
primeşte că rn scop de a compune lista 
memhrilor de ales in secţiI să ae ex
mita. o comisie din următoriI deputaţI: 
F. Musta, Dr. l. Puşcariu, X. Zigre, 
P. Cosma şi V. TomicI. 

:;edinţa se suspenda.. 

Propunerile comlsiel. 
P. Cosma ca referent al comisieI 

propune: 
In biurou secretarI pe M. Voi

lean, Ioan (lroza şi 1. Pinciu din cler: 
mirenI pe Dr. G. Proca, Dr. 1. 

Şenchea, Dr. G. Popa, Ioan H.ussu Şi
rianu, Dr. Iuliu Tămăşel, Dr. G. Miclea. 

In (·omhda \"erificittolll'e pe 

Dr. 1. Trăilescu 
Ilie Trăilă 

Dr. N. Vecerdea. 

In comisia de organlsure: 
Dr. II. PuşcRl'iu, Part. Cosma, FiJ. 

Musta, Ioan Pu~cariu, Aug. Hamsea, V. 
Tomicl, N. Zigre, T. Haţeg, Ioan Bu
dinţean. 

Comisia biserlceaRcă. 
l. Papiu, V. Mangra, Or. Tr. Ba

descu, 1. Preda, D. Haţiu, Or. G. Cosma. 
P. Truţa, P. COI'can, P. Cornean. 

Comlt!lia ~colară. 
:K Roşca, R. Ciorogaru, Dr. G. 

Popoviel, M. Cirlea, V. Oniţ, V. Goldiş 
N. Zigre, P. Dragălina, Dr. G. Miclea. 

Comltda tlnanelară: 
V. Voina, V. Hamsea, M. Popovicl, 

N. Garoiu, Dr. Veeerdea, P. Rotariu, 
lI. Veliciu, Tr. Barzu, C. Burdea. 

{~()1llIsI3 peţlonară 

Dr. M. Cristea, V. Beleş, Seb, 
Olariu, Dr. L Meţianu, Dr. V. Preda, 
G. Feier, Aurel PetroviCI, Aurel Novac, 
I. Titmilşel. 

fomltda GoJdu. 
g~ll1t ~opor româ.n e mal'e ncmuilu
mlJ'e~ m contra lor • •.• ~i Incep ase 
convmge cil ,la nemultumirea asta el au 
dat ansil, p,rlll multele neilldrepta.ţirl ale 
poporu,lur ŞI nenumeralele p,'jgonirI ale 
fruntaşilor seI. 

Dr. Cor1lf'an referează în numele 
sec~iel Caransebeşcnilor constituită sub 
presidenţia P. S. Sale vicarulul F, 
Musta. Fiind actele (din al'chidiecesil) 

Dr. 
Dr. 

~', lvan, C. (;urban, Andr. Ghidiu, 
L1VlU Lemeny, 1. Lengher', G, Lazar, 
X. Oprean, Iuliu :\o\"ac, 1. TrăjJă. 
Lista lntreagă e primită cu ac Ja-

mare. 

PI"esidiuL anunţă următoarea şe
dinţă pe mâne (VinerI) la orele 10 
tnaite de amiazI. 

Tot'odată anunţă că ::;âmbătă va fi 
parastas în memori.. mitropo/itu!ui 
Miron. 

După-ce roagă ca să se constitue 
comisiile şi să ia actele dela secreta
riat, ridică şedinţa la orele 11 1/'!.. 

Cot'~spo?ldetll, 

Revolutie românească. 
Organul care abea înainte cu o 

sept~mâna făcea apel cătră noI, ca 
să-) lubim mal mult decât il Iubim, 
să uităm trecutul cu ura lul şi să ne 
contopim într' o dulce înfră\ire, că 
numaI aşa va prospera şi patria, năs
coceşte de treI zile încoacI cele mal 
închipuite şi neînchipuite veştI despre 
o mare rescoală românească ce s' a plă· 
nuit intre RomâniI din păqile Hu
nedoarel şi ale DobreI şi fireşte strigă 
cu gura mare dupa scutul statuluI, 
statariu şi mijloace excepţionale, să se 
trimita pe capul Românilor de acolo 
milifie şi geandarmI, carI sa-I apere pe 
MaghiarI de un crunt măcel pe care 
li-l pregătesc RomâniI. 

Din • FUggetlenseg ( din loc ştirea 
a ajuns în ziarele din Budapesta şi 
ziarele sosite azI la ameaz toate vor
besc în terminI de cea mal înfricoşată 
oroare despre o mare rc':!scoală Româ
neascll în contra Ungurilor, a cărel fire 
duc la camarila din Viena şi la dl 
Sturdza în BucureştI. 

Prima oară când în .FUggetler.scg« 
din loc am cetit inepţii le acestea, am 
ris bine de prostia kossuthistil, azI însă 
vezcndu-Ie reeditate şi faccndu-se cas 
din ea şi în foile din Budapesta, vedem 
că aci este vorba de o acţiune cu plan, 
de a napusti asupra Românilor orgia 
organelor poliţiale, cum peste tot de 
o vreme ÎncoacI s'agitll şi in contra 
J Trib. PoporuluJc, asupra căreia cer 
pe toţi procuroriI ca $'0 înfunde. 

Ca sa aibe şi cititoriI nostri idee 
de halucinaţiile aceste ungureştJ, eată 
dăm aci câteva specimene din ziarele 
maghiare. 

"Preparativele r~scoaiel au fost mal 
ales amenmţătoare în reşedinţa cercului, 
în Alut"f!f-1lia şi Dohra. In aceste doue lo
curI era deja hotărîtă şi ziua rescoaler. S'a 
convenit, Că in noaptea diu 14 sp"e 15 Oct, 
vor executa cumplita măcelărire., Spre exe
cutarea pIanuluI poporul mic cu mare s'a 
l?'"Ovl,ut cu arme. In toate comunele din 
,ur şi mal ales în Deva au cumperat intreg 
provian~ul de arome li p,-af de puşCd, afară 
asta cuţate, coase, fUI ci de fer, ca arsenalul 
să fie cât maT complet. NeguţătoriT de acolo 
spun, că nieT În zecI de anI n'au vîndut 
atâtea arme, ca în s~pt~mânile din urmă, 
aşa că toatA provisia le-a trecut. Când pia
nul rescoaler a ie~it la iveală şi şi maghiarif 
de pe la sate au începutfsă se armeze spre 
a se a~ăra, nic~ierr n'au mal căpetat in jur 
arme ŞI au ventt la Arad să se aprovisio
neze. (Ştirea această după-cum am atlat 
li-a dat-o O calfă din ferăria lur Andrenvi 
N. R.) Cu un cuv!!nt Românii s'au arm"at 
sistematic, ca să-şI ducă cât mal repede la 
împlinire planurile diavoleştl. 

Ca să nu li-se eonturbe măcelărirea 
au hotărît, eA între Piski şi Orllstie siL 
rupA şinele trenulUI şi sA tae stâlp il de 
tele graf şi telefon, ca sA nu li-se poată tri
mite ajutor maghiarilor si asa el !'Iă poatil. 
măcelări în liuhite. ' 

Pe o pagi~a Întreagă, cu litere cât 
pumnul se debiţţa;;! stupidiUllile acestca~ 
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ciupi'i ce la Început se f,l(c ~i f!encs31 Ziarele sosite 3C:'1111 dimineata din 
:l'scoakl, anume agitaţiile preoţilor ~i Budapesta desmint toate ve~tile ~u cari 
II1vqatonlor (ari de lunI de zile ţin de trei zile încoacI au maltrat nen'il 
II{/Jptt'asJ~itl(i,r secreft' şi mal ales dela slabI al cetitorilor lor desnrc o revolutie 

I 1 T'/ d ' l' ' t , a ,cgerea uI . a ll1C03ef. ~ va achiT se ! româncasdL () usurare sul1eteao..;ca. rc-
lauda făra. stlială c:.1 a apus acum soa- : sare in urma d~sll1intiril .,. nu vin 
rel,c . ,\la;.>.hiarilor şi CI re;;ărÎt soarele Ro-: .\hii\... ' , 
J11<lnllorc. i 

In ne:\. cu ştirile despre revoluţie: ,·-=c.·~ - •• -' 

un ziarist dela , .\1agyar SZ(')c a inter- Criza tări •. 
vievat »pe un politician român c din ' 
Budapesta care i-a spus următoarele: n~:;oh'aI'ea crizeI :-:'a amânal din 

»~i eu am avut cunoştinţă despre llOU până pr t'(>p({>m~tna viitoare: ,;\1. Sa 
mişcarea romană din comitntul Hune-! i-a primit rinerT În audienţe) pe INder
d<JareL N 'am atribuit Însă lucruluI o l'dr(v,~/lfldrâssy, Ti.l·la şi Lukâcs, dar 
deosebită importanţd. Pe poporul ro-: nicI pc unul nu l-a însi1rcinat inC,t cu 
man prost (aşa vorbesc politician! ro-. formarea cabinetuluI. 
Imll11 din Budapesta despre poporul: 
rom<ln ?,\, Hed.) îl mis':ă activistil. De 
dmd gruparea· aceasta micro~copica La 10 ore ~ fi infflţişa( Înaintea 
..; a despărţit de HOIl1<tl1iT carI profe- .\1. :-ia le contele Klwcll-!ft:derJhirv. 
scaza pasivitatea (A. asta '1 doare pe carc i-a rrferal cle~pl'e propuziţiile eo~l
politicianul nostru ~ :\. Red.) Încearcă telul Ji's,a :şi Andrâss)'. 
mereu sa. agite poporul,. Pe struna APOi a fo:;t primit tn a\l(lieIl~ă. All
asta apoI continuă politicianul a spune, drdssy şi pe urmă Tisla. care i-a ra
c;) nu recunoa~te apc~area ~~oporulul portat ~l. ~ale nu Ilumai despre situa
român, care e egal 11)drept;1ţit in patria tia politic<l, ci t'i despre proU"ramul mi
aceasta. Dup'Clcea revenind la chestia Litar alcătuit de comisia d~ 9· Tis,a 
revoluţieI din I--hl11edoara spline ca. dela părea foartE" rnultilmit cu re~ullalul au

alegerea luI Vlad ineoael intreg popo- dientel. 
rul e în ferbere. La 11/,) (1. a. a fost primit în au-

.. ' Agitaţia aceasta ~ _ continuă poli- clienţă de ,- ori\ minislml de linanle 
tlclanul. sub toată durata crisel a crescuL Lukâ:::s, care - precum t'e sVoIleşte 
• Trib Pup., din Arad şi, Libertatea' din ~- a primit mi:5ia ~a se puna In 1('
()re~tie au facut larmă mare că a sosit giltur;\ cu toţt I"acloril parlamentarI. 
vremea ca Rom5Jlil s[\ de~l inainte Solici.1 incerdi.nd Sit ni\'dcze antitc!.ele marI 

IUII o mare adunare na.ţionala, din care 1 dintre partide. ::-:'Irnnmele Illi~iel ar fi 
se trimită adre~<"I j' împ(;ratulul'. In asta j da!'ei sa g;l:jcasc<\ calea. pc care elLH co
ar li a:igurat pe, domnitor, de loiali- i roaI~.a cât şi opozitia llla~ltiara sar 
tatea ŞI de credinţa lor gata in orI.ce pilI! d relragr. faril a :se da de gol. 

moment de jertfa, pentru care ar me
riUl puţină _.- distincţie. Nu le-a succes 
a injgheba adunarea national~, dar 
, Tribuna Poporulul« pe 'yremc:a pe
trecerit archiduceiul francisc Ferdinand 
in Lipova, i-a oferit' 'cu multă" supu
punere pe RomânI. A scris articole de 
loialitate, pe carI traduse î.n nemţeşte 
le-a trimis moştenitoruluJ şi ziarelor nem, 
ţeşti. Toate acestea insă n 'au aflat 
nid un 'resunet. Atunct a("este doue 
ziare acti viste s· au intors In con tra lupteI 
naţionale. Au adresat apelurI catră flă
căiI RomânI, invitându-I să Între de 
bună 'loe In armată. Şi de act în colo 
adeverată verb ungare au făcut aceste 
douc redacţiI! Cu frase sunătoare se
duceau pe tlăc:1il RomânI, carI au as
cultat de dîn:;;ÎI. Poporul român e de 
credinţa că l1Jcăil HO!11<lni sunt împo
triva Tlwghiarilor chemaţI la arme ŞI 
in nes:iinta lor _.~ fac nrcgătirl«, , ~ t '1. 

In clubul liberal din Ihtdapesla 
asară sc discutau viu tlilcrentele, carI 
ar fi Înduplecat coruana s;',-l Insflrci
neze pe Lukdcs cu misia d'a aduce ar
monie între ele. Contele Andrdssy care - , 
sosind din Viena a mânat d'adreptul la 
club, a tAcut În privinta asta declaratiI 
importante. (:oroana nu se poate învoi 
la mal multe puncte din programul mi
litar al comi':5ieI, lJlaI ales că. sunt de 
esceptionat din punct de vedere militar. 
.\lisia luI Lukdcs ar fi clară, Cii in în
ţelegere cu comisia sa modilice pro
gmlUul, încât sa fie acceptibil şi din 
partea coroanel. . 

A!.l şi mânJ, avlmd)1. Sa de oaspe 
pe regele Leopold al Belgiei, nu vor 
li audienţe. 

~\ ng'hpl J)(\lllptl"PS('lI. 1 1ŞI arunc;! ~în. sus şllYiţ~le de per. blond şi 
Credem ('li fcln'lII Uil piw'ut ~(,r\'idu eititJl- t t ," 

I
IUCIOS can If cad pc 1 runte: mIscarea e 

rilor n""tri repr{Ulll<"liJHl. llni\ll Ş/"oala [{HlJliw~' <:, de leu. care lşf scutura coama; dar 
llrml\tQ8.rea prl?f). frUm')a~ll ~('h'lţ:'\ a d·lul DelaYfanr,ea I cata deoseb2re! _ . . .. 
ll'iIIJI'l1. regretatului protesor, PlecI In banca moleslt de lenclre. 

••• A!'.1 avut norocul de a cunoaste Ti-a zis "bravo ," 'J:i-e de ajuns cel 
pe Anghel Demetriescu de demult, Mr-a puţin pentru o septem;l.nă. 
fo:c;t profesor şi mal in urm{l amic. Si N'a surîs Incă! n'a rls. SurÎslil seu 
amiciţia nu mi-a şters nici o clipă rcspec- era rar şi scump şi în totde-auna ame
tul cuvenit profeSOrllllll. stecat cu milă. ~llmaI când se convingea 

Il ved pe catedră. Şi eu sunt mic, că nu lenea, ci natura selracă a elevuluI 
slab, p<1\id, Cll un per ... cu un p~r. .. şi era cauza vre-uneT prostiI colosale, incc
acum par'că tresar, ca să nu me întrebe: pea ·să rÎză pe catedră, dar un ris cum
( .. Ind tăiem padureu? In mijlocul daseI. patat, fără sgomot Şi întreaga clasă sar 
E nalt, drept, c'o redingotă neaC/ră, cu b;.\torea această delicată manifestaţie de 
pant~\I~n11 frumoşI: imposant; ni~e ochI. prietenie. 
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1~(.II.illl'oi~Ila. ha lea II i e,1. , t~IUI. au ,icfuit postul şi au prădat sat 

:'\u sa stms locul In .\Iacedoll·' Caramanlţa, 
. ,. Ia S Ici ' ŞI stă să s apnndă altul şi maT mare, ) ~ o aţu Bulgarl dela acel po: < 

in Coreea. In prima, TurciI şi BulgariI 1I~ numcr numaI de şase insI au dc'! 
sunt~ precum Îl ştim, actoriI principalI pI,ept asaltatorilor şi s'au' impotri' i 

carI uda. Cu sângele lor şi mânjesc cu pană la arderea celuI din urmă cartu· 
fardelegile nesfirşiteI tragediI t(;rtna pe- d ' ' După aceea, soldatiI BulgarI s'· 
). . 1 1 b I .', 1 \' . at mapoI avA ci ' , ' I IllSU e a call1ce; m cea a tă) RUSII '1' " an un rănit ne C;ÎI . l ' . uruI per iu a ' 1: ŞI ,aponeZlI stau cu armele in mână li~' r mal mulţI mortr. 
gata să le descarce unil 'ntr'altiL . f I ~ atba ~onul turc după ce' săvil 

1) 
A' • • Ja u, tre Ul să se retr 1 . 

. ar pană cand să la foc ŞI ex- rea a d '" . aRi'!. a aprop1.'-

1
. ." A OUa compann de ln1 . 

tremu OrIent al ASiel, pană cand te- gar'" al t" antene ht· ]" I ., . i:1 erga e n ajutor 
egrame e ne vor aduce stirea dehl1l- A il' I . . 

tiva ce se asteaptă sa v~dem ce se • c~ast VIO are a gral1lţel bU\5"'- , .. ~, 
mal petrece j in sud'-estul Furonil în- cl:recum ~I Pdcrdcrea postuluI şi satu, .~ 
val . t' . I d f 4 t' aramantta e către turcI câteva zi r 

U! ,In sp~ra e e um negru. dUpătnma'nuarea nou eI not~ aU'itro-fll": 

'. Con.~llslunea domneşte în -"\ace- ~roduce in tot principatul o întărîta' . 
domu ~I n sferele conducetoare din foarte mare c, .~,A.:~«i' 

~onslantiI1opole, ~a~ încJ:rările îşI con-. la.r zia~ul " Abania. 1 care apa 
t1l1uă drumu~ lor Sllllstru ŞI acuma după 10 capitala SerbieI şi e redactată in se 
notele promqatoarc de pace ale Au- beşte <;i 'n albaneşte in unul J'n 

. . l . ...' I T1 
stneI ŞI {usleI, ca şi mal inainte de merele din urmă scrie: 
producerea 101'. ,Comitetul central al tinerilor }\. 

. Corespondentul din Constantinopol b.anezl din Bitolia (Monastir) ne con:" 
al ziaruluI ,le Tempsc alirmă că este 1 mca, printr'o scrisoare, cJ un mUTi 

imposibil a se aplica controlul pe care de 45 fruntaşi albanezl din diferite-'8,re:;-y" 
Puter~le aliate in acest ~cop,. Rusia şi i ~le ,~baniel . au fost arestaţi şi b3~ 
Austna, pare că voesc a 1 aplica asupra i l~ fuare, u111T explllzaţT de către poli ii 
actelor admiIlistratiulliI turcestl' suita· l' NeronuluI asiatic. , , , 
nul nu consimte la aceasta, ear ban- ,Nelegiurea dujmanilor neamu 
~ele înarmate nu vor să aştepte rea- nostru s'a faptuit pe motivul că acI,: 
hsarea unor promisiuni in care nu cred. albanezI nu au voit să iscăleasca o .,~, 

NumaI interven'lrea t ă' x ,', > I tiţiulle p~in care să dedal'~d6..0ll"'l~<; . s r lI1d, zice I "; 1 1 d' '(' -:'----~-~ 
core 

Tlolldent 1 't 1 1 . I contra t",eronu u 1tl , angrau )il. f 
:-it U numi u U ziar numaI: ,. . . I . . .. '! mmlstratlc! ul 

mtervel1l.rea stră1I1ă, ceruta de comi-I' B"- Ib " . 
1

. . I ' ravu a anezI au respins cu to:., 
tete e msurectlOna e, va putea să pue· . . 
'a ăt t" I t' ·t·\ d I d' M ,energia, rUSinoasa propunere a Val i, 
c r sare en 1) c e ucrurl In c a·; . . . ~ d" P" .. • i luI, prefennd mal btne să. mdure gre; 
~~ns~7~a'b 'I~n n~t,~ncI, t s~tua\lun~a 11l pe- Il· tatea lanturilor si intunericul tcmni •. 

. a • a ,le e, O aşa e gravă I lor pfmrl' ce o ~ână salvatoare ne ,,~,-
c.a ŞI mal mamre, ŞI pentru turcI ca I sct\·) d . N 1 ~ b ... Şi pentru creştinI. !. ,~a e urgia eronu ul care lşl .,. 

, .' . , , . . . i jO~ de. to~t ce .avem mal .~fâr:t, 1'na .' 
(~hestlUnea :Ylaced~l11el .~ar, după- , cr;Jlld )1. pangănndu-ne famule ~t ~~, 

cum se vede, nu a Hh:ut mcI un pas! ~ Cel 45 bravI albanezI LlIH( -'''';''/0 

înainte spre. pacifi~are, ci stă pe loc, găsesc închişl la Salonic, şi alţiI tn Qi' ~.. . .. ' 
dacă nu chlar se mrăutăţeşte. bechir. . .~ 
._~:' Trecend dela faptele diplomatke . ) Ceremtdreptate. 1 îlI~a ;:, I ţ. 
făr de succes,la faptele de arme cu sll1gur moment. pâna,,' reptate In ţe, 
triste resultate, eată ce mal găsim în. noastră AI.b~ma nu se va f ac~" 
marele ziar parisian mentionat mall Nu, .Itntşdtea nu 1 ~e rlesta?llcşte.", 

L 
. . '. Macedom3 ună u urne e ~t1rI SOSi • 

sus. egaţlunea bulgară l-a comUnicat " ' t T· : . 
din Sofia, cu data de 13 ale luniI CI dll1 ~ontră. focul pare c~ amel11 
Octomvrie, o telegramă în care se cu- să ~upnnda ŞI mal reu penmsula r/ 
prind următoarele: camcă. --~~ 

, Postul bulgar din Caramanita a 
fost atacat de un batalion de soldatI I 
regulaţi TurcI, conduşI de un maIa;. 

1) ti ă ce a t t 
. I AIU,ll, li Oclomvrîe IL 190B 

» p - u reeu granita so - .. 

I 
datil Turcl au înaintat o dist~' d . -- 4! l'llsi\torlc Vl'inCH\rA. ln hiua,-~l , 

. ' . ...' ~ţă. ei Oc\o!l1vne st! II. a avul loc la Dal'111S\2'; 

('Inel chllamctn 10 mtenorul pnnclpa- c:lsatol'ia l'pligioasa a PrincipeluI al GreUl!' .; 

- Anglia.,. î ... Englitera, î ... foarte 
bine. ~laI departe". 

NoI din b;'lI1C"l: va rîde, nu va ride? 
~u ştim incă, 

- Anglia... se mărgineşte la nord 
cu marea .. 

- Cu marea'? 
E se,ver încă. A, trecut lll;Îll<l prin pi.:r 
- Cu marea ~ordullll. .. 
- Foarte bine ... 

_ Est ... este persoana a'treia ... ~.~ 
gular:i dela verbul esse". 

N iCI odată nu voiu 11 i ta: An~, 
Oemetrescu a trecut peste măsura rîS!' 1;: 

seu. IT curgeau l<lcrimT pe obr3z. . 

Ou~~-ce s'au pot~lit. Ş.,j el Ş~:""''': 
-- J recI la loc Si). stlî~PU . 

liind-c~l al ştiut la geogr$ii'! persfldll'" " ~ 
treia dela verbul esse. ,- .. 

Slllgurul 4 În tot anul. Restul: 1, • 

3, 2, I. 

C n moment trngic.· 

Par'Gl începe a suride OchiT se mă-
'1 • ..;.i 

resc; sem bun. .~ T 

o 1.0 suJ cu marea. 
Cu marea? 

- Cu marea SuduluT. .. 
Foarte bine. 

Fig\lra sa aIbă se rumeneşte. Abia 
se ţi ne de ris, 

La vest cu marea. 
Cu marea? 
Cu marea Vestului. 
Bravo. _. mal departe. 

/\. surls. A rîs. 
Elevul a prins curaj şi are aerul d'a 

~c mira de el: 11 cu 111 dracu ştiu eu astăzI, 
,,'ind nicI odată n'am izbutit să ştiu ~" 

Eram Într'a şeasea. Anghel De,". 
trescu este numit provizoriul' natl' 

S-tuluf Sava. In interwH, .', are de: ' .. 
dine. La auzul acest., lmrrT, ~ ....... 
trece prin toţI burs:i~ Slatllllll. »Cu. .; 
ghel nu e de glW:ll11t ." . 

In pri1~a seara., la rugăCiunea 
culcare. ne ţine un c11~curs, In CUVL!1 
luI: for~a şi hotărîrea. Un singur lu 
m'a revoltat: disciplina o întindea p 
la haine, ba p:'i1lă la nasturiI hainelor. 
Întrat in dormitor tăcuţI. 

- Dar nu suntem la cazarmă l 

" l 

albas.tr1 deschişI, şi lumino~l, ~i 'iuţI, şi i ~li-aduc aminte de tref momente de 
cupnnză~orl. In. ace~tl ochi o cOll~andă, în 1 vesel}e ale profesorul~lr m~u. ca de treI 
contra C<lrcla. nllnen( nu poate res\sta. Din! eventmente phlcute dIn Vleaţa mea Lida 
a~e_ştI ochi, tr~moşI şi clarI, pornesc pri- \ 12 p,lml la Il) 3n1. Când ~Decebal murind 
vlr,I.,'. ~e cuno~ ... aceste privirI Îtf ridică! mal luptă C<lre-va zile", dnd ll:\Iihaiu Vi
~11'll1de In s~s. c<ln~ sunt pătate de cerneală, ; teuzul. trednd Tarigradul, se apropie p,lnă 
!lI pornesc. mIma In. băt,lI puternice dnd' sub zidurile "Nlcopoler·, şi a treia oară ... 
I~U pre,a ştlT leeqa,. lţl dau dite un bici de ! Eram În clasa IV-a. După programul 
florI cand te ştii vlflovat, ŞI te. apucă dela: de atuncT, Într'a patra se preda o geogra
~ca~ă, ~a un clcşte_ pl~ter\1lC, ~I te apasă. tie mare şi grea .. , 
1~ 10S In ~enu.nchI, .. eand mentI pedeapsă. : Anglia. - "O. cutare să poftească la 
Suntem nişte !ucărJ_I sub ace,ste privirI. .. i leCţie". E ceva de sever în gla<;. Şi dl cu-

. Ah.! ... ţi-aI facut daton~, al respuns . tare nu ştie boabă din AnglIa. E unul 

- La est, .. cu marea EstuLuT. 
Risul a izbucnit. 
Geograful ne priveşte indignat: ,.de 

ce să riza el, când di Demetrescu imI 
spune bine:~ 

A fo<;t cine-va care a aruncat (1'-

strigăt de revoltă. ',,,,,. 
Si acel cine-va a fost spus de c ,. 

dintr"i şeaptea. 
bIne; ţi-aI dat seama de valoarea cuvin-, din colegiI nostri Care 111veta foarte ane
~clor.; ar i'nţe!e~ sel~'illl capitoluluI din; vac !?i pricepea (oarte PUţil~. Yina nu era 
IStonc .. ~luşchl1 spran~cndor carI apasă. aJuT. 
TleconteJ1~t asupra od:dor\ se . ridică In: . - llAnglia .. î ... Ang:ia .. î ... En-
sus; ochlT se măresc ŞI se !Dse01nează; 10 glttera ... 1... . 
Inc de acele s;'lgeţl recI şi tilioase. o lu- NoI între rîs şi temere. Furisiam 
millj blanJil, caldă, mângăctoare. Ş'aculll, privirI de spionI asupra profesoruluI' 

. ,." .. ,', .... ~.~ 

_ Ea spune-mI. .. ce este est? 
Tinerul stă pe gândurI, Şi-a făcut o 

socoteală hotărîtOare. intrebarea trebue să 
tie grea. lşI Î.i av~'int •.. ah! dacă va izbuti 
şi în acest respuns ... 

Cel dintr'aşeptea a fost numit Pf'"~~ 
gog, şi şi-a contin uat reU I ob"elu .. d,e E, ,. 
spune. A spune şoaptele, sau a pan, ,." 
o crimă, o laşitate. Deel complot. . i'; 

Nu ştiu de ce m'au ales şeL i 

ventul de ordine: să aruncătU pedagog 
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, ' > 'htll<'11 11('1'<1. e(~I'ernonia , "Vointa Natiouală ,. din l~lIc ul'e:;;tI de~a 18 
a PrincIpeseI Alice d~ 1 nn~le i jum. p. ni .. Sept. se ocupă ÎUtl','UU PI',llllll:J'hcol mal lung 
lUpti~Iă ,a avut loc I~ă a castelului din cu situatia :;<i acti\'Jlat(,~l lJl"htql(~lor noastrf> 
a blserlCR prote>:tan .. '. ,"1 prin- : de bani. Luând de ha,;,'\. ual(' le rA. nual'ului 

t Jt ' prezen ia pm son.lgu OI', . t q(H ' d e o 
I )arms al , In, .' t:amilil, Principelc Andrei: Băncilor rOfJI:'lJl(: pl'() , ;:. z'ppro _ uc p 
clare ale ambdOl, 1 fi I Be elui I sitiiie m'li prll1clpale ale bilanţulUl general 
al GI'ciel, ('sI!' al p~tl'Ll ea JIU, a . 't? Ip i ~i l.pÎev~'lză In special faptul C~l institutele 
tiPI; .. ". c al (~I'eciei, :;il estej aZI) 1

1
t
n 
.. VJ II':; <le (.t~ :\'1 "l()a~'tr'" '(', .. : baui folosesc o pal'te Însemnată ,., '- \1' 'e ,e Ja ('n )['1'" S, (" ,- ~ , 

~I ani. 1"'lneCsa ; le 't' 1" "'II"'''' 'l lH'llpliciilol' lor ppntl'u formarea de fon-. n'u'plul JlIce dOl1llll OI' ( ( I ~>iH., " . f ,1 1 j ._ 
lii(,u :-;U1'OI'PI ~,'. ,',', ... ,rl ;, ClI, duri UI' re:-;cl'va ŞI OlluUI' I C penSlUlll. 
I'rineipe:-;u \lCtorJH, ~al~ sl'l ,ca:-,,! Oii' 1)'1 I ('c este linii laudabil :;ii imljca spiritul. ce 

- ,'ar' PI'IIJ('lpe (' ,OUIS (e ,,- 'J ' ' , " ţ' • ţ' l' \'tulIl ,;all pi mI· .. . domlw>ile in uct'sle IllstltU IUIII na 10lla e -
llt'ldH~l'g" it '1, tOl'ilo\' zic!' JH~mjtul zial' - este, că p"eslc ;~O/o ale 

In biser'lCIl ruseasc' . C
I
Orl1l'l P ca 1, l;p'l;plieiilOl' nete (in 1901 aproape K :)(),OOO) 

1 . J dădlll'ă CflllclII':,ml a et~I'PlllOnll>.· fII 1 ~ '[' , , 
I'LJ:~ Jţi ,; 1: , - t '11l1'11 ~lllli tn'cl1te la Olll 11 (leI! I'U IJI[I(> accl'l ŞI O . I (>'tI'In 't'lut USI'S(' P'WO'lsa 1)( t " ra\,ll (:oi, ,,,. (, , ~ltl'U cul!unl pOjlOrulul român", 
c-ircUlm;lallţă şi seam au anlt loc pl'plul,llI- pl I , 

Pasta luno 2 cor. 
Pudra luno 2 cor. 
- Mijloc sigur contra durerilor de 

stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi cont~a tips~r pofteI de I!lâncare, pe urmă 
un mijloc sIgur purgattv fără durerI: e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistuluI 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fiI. 
o cutie de probă 2 cor. 

- Contra guturaiuluI, tuseI, răgu
şeler, flegmeI şi a afeCţiunilor laringilor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot găsi În farmacia ,., Verg
l"laria" alu! Kossuth, În Arad, Piaţa Boross
Beni 15° (casa Dengl). 

La Napoll, gridlnel\il 
Nu ştiu ce e zApada, 
SI-n golturl mandolinele 
Ingtnl.l. serenada. 

SuspinA ţttera'n Tirol 
Ca.nd, tn tăcerea sfintA, 
Vre-un orb moşneag ou capul gol 
Pe prispA stă şi c!l.ntA. 

Z&.llI&tec ţipA pe vlorf 
Irn veselele ciarde, 
Cantarea asta-ţi: dA l10rf 
ŞI tremura şi arde ... 

Dar eread/!. cine cnm o vrea., 
Cum crede s!\-şl aleagA; 
NU-il doiue ca In tara mea 
Pe lumea as~ 'ntreagl.l.! 

".",.-r'dPIIT P(~tl'pepl'l pubJie(~, pc cttlllJ la cu!'t!' zIUa 1 Sori~ltutt'a tit· I~'c'tlll'~ .. Ioan POllasu" 
~e tt'l'min:l Cll un Iwlllil dp gaiă de W ta~ 1 a :;iludellţllol' (h,la gUHllaslU1 român gI'. OI', 

câmul'i illll'lJll.inu toalt' l'ud~'le tiIWI'i!DI' Stlţl I din lll'a~~)v s:a con~tiluit pe a~lUl HJO~/4. 
prezpnt(' la cm'pmoll ia 1111 pţlal~l. Sti Il PI'PSIUCII tia u-lu1 profesor' N leolae ::iu-

Noii căs,'\.lflI'ill au pll'eal la {'a,;lelul; lieă În modul UT'mătoJ': vice-pl'e~puinte A, 
I i{~jljMPlI-lJel'g. Sf>I'llal'ca II fo~t favorizal;l d(~ Sulică el. Vlll gimll., secretul' Adam Iancu 

Cred că e inutil să mai insist asupra. 
greşeliI În care găseşte "in general" autorul 
Adierilor, VOI căuta insă sa relevez eate-va 
calităţi ale sale ,.,speciale" st;...l aret pe U1piu 
Ti'aian ll, pe acest geniu uni.-ersal, ca li 
losof, pedagog, filolog, estetician, slilisl elc 
ele, 

uu timp splelldid, din el. VI.1l gil~masia]{l, vicf>~.i'c:retar: 1?~~11 B,l'o-

1, ']Y Bucurestl se lea cI. \ Il gllHn .. membrII III comISia litc-
-~ < Ul't !IHU t'. m .' ' h .. ! l'al'ă: \fasile Vlaicu, Victor Stanciu şi Haiu 

Jepeşează, că 111 noapt~a trcLUlă, ~ţl I CI':1. eiun din cI.. VIII girnna:iială iar Cornel 
necunoscutl au furat dm un vagon e Albu, Ioan BJ'o.~u ,şi ~?all Ludu din cl..YlI 
po~tă al trenului ce m,ergea spre Pre- i gl!ll'l eass;u': ~ Irgll .\lslor, ,~on~I'o,lol' Nwo
deaJ, 160,000 leI Jn bliete de banc~ I lae ()pr'l'lul cI. \ IlIYIlJl" .c0!~lISla .blbl,logl'allc~: 
" . aur Se crede că hotill·\· BOia cI. VIII glmn, :;il \'wenţlU L.IOl'ogarlU 
~I roa,O()() 111 " , ' cI. \'11 gimn., bibliolecar Ioan Nenciu cI. 
au .Iuat-o spre U ngana \'111 girnn. şi vice bibliotecar Iosif Caragea. 

'iZ':'")'''''' ~--~ Cununie. i\nuntăJIl cUlluuia I}oll:~- 1_~1l tin('r hănătan binc111eritat. Cu o 
lIiO-:lJ<LJ'd Ana Ardelean cu D-l Ioan b'aa- vie satisfactiune constat cum zelul si ta
~o;'id, care s~ va celebra în DdiblaLa la lentul manifestat pe terenul vast al cu'ltureI 
u!IH OctOI1l\'rIC u. crl. este mult resplătit în gloriosul stat al Ro-

- ~ l'lIoroeh·p. AzI dimineaţa, către I mânie~, fără a se escepţiona de e~te ind~-
7 ore, s'a întîmplat în strada De{lk! v~dul Indl~en orI n~, I~ ~a: mal favorabi! 
' . ' d ct'l noastre! c.tnd adeca, omul este Inzestrat de prove 

l· ercn~z Ul ~propl~rea ~e a ,I~ ~,dinfă cu talente frumoase, atunci meritul 
un mic a::cldcnt: ,Servltoru) K~)troc)J , I este la culme; pentru a ilustra mi.! provoc 
care stă In servlClulora:;;uluI :;;1 umblă la următorul cas recent: in anul I~102 
cu O căruţă de stropit stradele" aj un- ti,ner~l ~e mar: speranţ~ Cons~antli,l Ala~'
~end în strada Dedk Ferme'{ n a mal !lIIOJI/cl fiul diui preot N. ~lartmovlcI dm 
putut infrana cair speriati de ceva. In fopol,oveţul-mare ca bacalaureat a, cerce
, , ,.' , d tat pnmul an şcoala centrală de a8rt~ultură 
fugă nebună, au luat-o d alungul stra el. dela Herestrău _ Bucureştr aCI fimd la 
Lângă residenţa episcopea'ică, trăsura înălţimea misiunel sale şi u~ul dintre cel 
grea s'a 1mburdat, ingropând sub ea mar eminenţI studenţI, se supu~e la 1 Iulie 
pe servitor. Personalul tipografieI no~- a. c: v. U?,uJ exam:n pentru obţ~nere~ bur
st f t' 1 dintiI carI au grăbit seT 1Il stnunvătatcv Şi resultatul fu p!lI'~ de 
c re au os mtre ce '?l. succese, căCI tOţ1 3 retI ectan ţI, 2 oflglnarl 

''''' ....... ..,..,,~~,.:f'5ă·l scoaţă de su~ căruţă pe sermanul din România: D-niT N. M. Popescu şi C. 
ea-ri'nr, care r!Intt grav a fost trans- B, Cruceru obtinură bursa de 2 5° leI lunar 
portat la locuinţa sa, pentru conti:1Uarea studiilor la Hohenheim 

""," -~ HllelP1ate,L de lecturii Inoceu\ iu 
~Ii{~ll Clain a t\'olodlol' din Blaj şi-a alse 
pe an. ly0 3 --+ llnntltorilll comitet: pre
sident: O~t, Popa. 1. a. 1\'; vicepre~ident : 
Petru SUClU, t. a. III ; secretar Ioan Holdor. 
t. a. l\"; Archivar. Aur. Vod:l, t. a, III; 
Ca~sar: lo~if Bogdan t. a. 111. Controlor. 
Sabin POşI<lr, t. a. Il; Bibliotecar: Ioan 
C,lrnaţ t. a. II, Vice bibliotecar : Aurel Esca, 
teol. a. 1. Notar: Romulus R. Stoica. In 
9."misia literară au fost aleşI ,Cornel An-
'drea şi Nicolae Caton teologI a. IV, Ni
colae Marcu şi Victor Deciu, teologI an. 
Il!; Aur: Marcu şi Ioan Mârginean, teologI 
an. II; Septlmru Popa şi Adrian Oţoiu 
teolugI a. l. 

- lIiludIc 1I01l,stre, Suh titlul: Băncile 
rOlllâne in Transilvauia ~i l 'ngaJ'ia l;iarul 

lângă Stuttgart (Germania), la ,lcaJcmia 
agronomică. 

Fie vrednic de felicitările de bine, 
care multă onoare face atât părinţilor cât 
~i neamuluI seu românesc, dedicându-se 
cu vocaţiune chemăriI sale ŞI ne place a 
crede că SI In străinâtate va dovedi talen
tele frllm~)aSC cu care Românul este în
zestrat dela Dumnezeu, făcendu-se în chi
pul acesta demn de încrederea ce Inaltul 
l'vlinisteriu de agricultură ~i Onorata Di
reqiune au pus-o 1n studentul nostru bă
năţan. 

emt lUaI ne~tl'ici1cioILsil cremă pentru 
Înfrumsetarea tenuluI e crema de tiorl de 
liliac. un' borcan costă 1 cor. 

Pudră de tlorl de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de florI de liliac bucata 70 fii. 

-'~~~ ..... ~ .. ~~.~ .. ~~ ... ~~ .. ~.~ .. ~._~~ .. ~~-~ .. ~. ~~-~~~~.~. 
mantaua, In cap, să-I Impingem, dar să 
nu-l lovllu. A sosit momentul asaltulur. I ă 

. NimenI nu l'a lovit. Dar era teribil 
ce filcuserăm nof. 

, A doua .. zi, Anghel Dcmetrescu ne-a 
chlema~ pe nnd, Gh.impa a eşit palid şi 
a ŞOptit ceva colegilor. Bondcescu un 
spirit distill:" la matematică, a eşit' des
compus. ,. IÎ tremurau falcile şi ne-a zis.' 
"orI tOţf, orI nici unul". Am înţeles. M'am 
hotărlt, Voia s:1 rne dea afară din inter
nat. Şi Anghel nu-şf calcă cuvcmul. 

Am fost chiemat In cancelarie cel 
~il~ urm~l., Inima b<1tea puternic. Nu mal 
11111 era \ncă, Me vedeam aruncat în stradă. 
~tl.lall1 Scarile, ca şi cum aşI G suit scă-

~:,;,;..;: : .. file e\iafodului. () singură ambitie: să 
nu-mT tremure gla'iul. . 

L'Cl.I~ vc~ut: înalt, drept, teribil 
(k~ll ltll ca al unul .,roman în luptă" 

pe care ti descmoasem de cUfcnd 
_ - Ar con:plotat contra d-\UI.", (AstăzI 

un malt funq~onar de Stat). 
- D~. (Jlasul nu-mi tremura. 
- ~ al lovit.. - ~u. 
- 1 agădueştJ ? 

~ncepusem a fi prada acelor priVirI 
energIce. 

- AI {os~ capul revoltef, Am tăcut. 
- De ce: 

.' 

,- ,~'iind-că e laş.,. (glasul ImI tre
mura), fiind-că ne-a pâ!lt... fiind-că nu 
sunte~n la cazarrnă ca sa aVeITI totI na tu ,~ 
I I ' , ' . s rll 
fi 13me l~ aveam mcI unul). O aluzie di
rectă la ~ Iscursul luI. 

" 

- Să-ţI facI pachetul cu rufe şi mâne 
psl eel di n inte1'l1at. 

In sflrşit ... am auzit sentinţa, Cuţi
tul eşafodulur căzuse 1 

- Prea bine ... este loc Între cer ŞI 
păment pentru un om! 

Cine ar putea descrie impresia pro
dusă de aceste cuvinte? 

~le măsură de sus ptlnă jos. Me privi 
lll~g, şi privirea sa se opria pe petele 
hameI, ye buzunarel\! rupte, pe şnurul 
care atarna pe petecele pantalonilor pe 
ghetele scălciate carI căscau gura... • 

M'm înaroşit. 
El a isbucnit intr'un rîs 'colosal. 
-:- Nu vezI că-ţI curg zdrenţele. ,.? 
Eram revoltat, eram furios. 

. - Domnule, aşa zdrenţe al purtat 
ŞI d ta, altă-dalit! Mi:: supun puterei, dar 
nu baqocurell 
_ El continua. să rÎză, ApoI citi-r pe 
hgura lUI o bunătate profundă. 

S'a apropiat de mine şi mi-a zis: 
- Nu ,e bin~ ce-aţI făcut, Contez pe 

omul (un mIc sun~) despre care ÎmI vor
blşl,' el îşI va recunoaşte greşala, 

1!~lpă U~l an am fost numit pedagog. 
SI, nopple petl'ecute, mal târziu, in 

lungI dlSCU\lunI cu tlnerul şi savantul meu 
profesor au avut o inHuenţă decisivă asu
pra mea, 

Cu altă ocasie voI vorbi despre An
g.'1el Demetrescu Între carţI, manuscrise 
ŞI amicI. Delal'rmlcea. 

Traiau lIihaiu exeeutut. 
(Continuaro.) 

Meritul luI e cu atât mal mare, că prin 
activitatea sa "iguroasă şi prin talentul său 
puternic, el ţine în cumpănă curentele ne
s{-măloase pornite de pseudopoetl ca Mace
dOllschi, Kurl', Caion, Cimilriad şi cum să. 
mai numesc, ce folosesc epoca de tradi
tie În care ne aflăm pentru ca gă-~l câş
tige un nuroe cumpărat prea ieftin, 

Continuînd vechia traditia natională el 
nu Iasă să ~e împămintenească. moda para
zilă introdusă din sl!'ăinl, unde ea poate 
avea Ull rost. Ia noI insă nu, Şi e de re
marcat că cel ce scapă literat.ura româ
nească ele curente nesă.nătoase e iară un 
l\t-delean, precum a fost Laz!'!r ŞI Coşbuc 
Înaintea luI. 

Şi acuma vine Ull Ardelean rătăcit ce 
nn-':;;! cunoaşte îndeajuns părinţiI, ce nu şi-a 
dat seama încă de truda şi lupta dusă de el 
pentru neam, limbă şi lege, - că.cI altfel nu 
şi-ar fi putut uita de ele În mijlocul simbo1işti
lor dintr'un oraş nemţesc, - vine un rătAcit 
să strige impotriva singuruluI curent adevc'Srat 
şi sănătos în literatura noastră, contra cu
rentuluI naţional şi să-şI facă reclamă insi
pidit:1ţilor versificate de el, pe carI crede 
că publicul nu le ştie preţul ŞI nu le tn
telege. 

Mară din Pamas 1 i vom striga, -
cu'n CUllO";ClIla fahulă a l\ll Alexandrescu. 

!;ii unde l~I caută el motivele r 
"In timpul present, unde tind toate 

culturile a să nivela, unde să înschimM (?) 
prin vapor şi electricitate (şi benzină, bine 
inţeles) zi de zi milioane de ideI între na
tiunI, ar tr~bui să rîdă toată Europa de tim
pirea lloaRtră mistică (of, of!) .. ,dacă n'am 
primi şi nOI intluenţe străine. 

Ai să te facI de ri:ml EuropeI, o tu 
mistice timpit de Iosif! 

"Ce zice francezul reputat (eu ti ştiam pro
fesor la Sorbona) Emile Faguet? NoI Fran
cezii am mers in şcoala Grecilor imbucu
rindu-ne ('?) de un Hacine etc. Din Angli
tera (Aşa zic şi TiganiI) avem pe Montes
(ruieu etc .. , Ce- azis 1. Costa (acesta e un"re
putat" de nationalitate nefranceză) după ca
tastrofa răsboiuluI american? Spania ... etc. 
Bohemia a imprumutal din toate Iiteraturile 
străine: Ceh, ... Virchlickr, ... Kwapil Stolba ... 
servus Hresilla! Nu sunteţI cOIwinşI? StaţI 
că Ulpiu TI'aiun Il mal are un ,. vagon" de 
nume şi îşI permite să citez pe 1. Bena
veute, Blasco Ibanez, M. Picon, Emilia P. 
Bazan, criticul vehement, Unamuno etc". 

Prin toale aceste citate fără nici un 
rost vrea să arăte "că literatura română, 
trebue să tie in timpul nostru transitiv, dos
pitor~dacă să pretinde oglinLla vieţiI ~adînc 1) 
- o literatură militantă, resumtivă, reni
lentă! 

Tronc mătuşă .~ 

Aici nu-l vorba de "zid chinezesc", 
ce Io:;if HPa să-I pună ca pavăză. împotriva 
intluenţelor stl'all1e, domnule Mihaiu. Dovadă 
că insuş traduce pe scriitoriI străinI În ro
mineşte. Ca orI-ce om cult şi el e pentru 
.. inschill1hul" de idei sosite cu trenurile elec
trice, dar tema poeziilor sale, esenţa lor va 
I'ăminea sullul naţional, el nu-şI uită. de stră.
m0tiiI vitejI de dragul unul inventator mo
dern, el se va incii./l;i mal mult de fapta vi
t~jască a unul simplu soldat român la Ko
IlIgrIitz, decat de născocitorul contabilităţil 
duple, el va găsi accente intime pentru ca 
s,ă cânte pe bunica ce o reprezintă genera
ţlllnea Românilor de inimă de acum opt
l;eci de anI şi va lăsa decadentuiui dela 
Orăştie grija de a scrie ode automobilis
muiui şi de a face literatură militantă.. 

(Va urma.) 

Bibliografie. 
Â apărut: 

~.l\ al ® l1I .Il. 
NBAPOIJI. - POMPEI. - CAPliI, - FWRENŢA 
VENEŢIA, - LIDO, - LONDRA. - PARIS. -

SCHIŢE ŞI UlPRE8Il 
DE 

RUS S UŞI R 1 Â N U. 

Se află de venzare la Administraţia 
"Tribunei POŢ)()Yulu?'·', Arad. Volumul 
de 268 pagini, costă 2 cor., plus 10 lil. 
porto postal. 

Red. respons. Ioan RusIoIU Şll'lunu. 
Editor A.ueI PopovIcI-Barclsllu 

INSERTIUNI şi RECLAME. 

7 A apărut. 

"Modele de CUSăturI româneştI' I 

Preţul 60 filerI, plus porto 5 filerI. 

Se poate procura dela 

Librăria archldiecesană. 
28 1-3 Sibilu (Nagyszeben) 

AV IlS. 
La di Costa Maniu în Timişoara 

(Temesvă.r-Fabric) se află de venzare 
6 acţiunI d'ale institutuluI ,Albina.c 
Preţul unei acţiunI, cu cupoaneJe de pe 
1903 cu tot, e 600 coroane. A se adresa 
d-luI Maniu. 25 1-3 

Dr. Sterie N. Ciurcu 
IX. Pelikallgssse Nr. 10. -liNUL 

Consultaliunile cu celebrităţile me

dicale Şl cu specialiştiI de la facultatea 

de mediCI, Viena. 

Cele mal modepne 
paltoane de copil Şi dame, mal eftm 

se pot procura la firma 

SCHWARZBERGER MANO 
(l Urosmnrtby u. 3.) 

cunoscută ca o firmă solidă. In ma

gazinul acesteI firme, care aproape 

esclusiv ţine numaI pachete de (lume, 
au sosit deja, în mare asortiment, 

nout.ăţ11n articoll-
de toamnă şi iarnă. 

Merită spriginul tuturor noua firmă, 
De cantece·r Parisul plin 
Ca marea de sirene 
Şi nn mal plcad~ C~I c.e vin 
Pe ţlrmul m1ndrel Sene. J 

care şI-a pus de ţintă a satisface tu

turor pretenţiilor mareluI public. 

10676-10 
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" Fie-care 
I 

i Cumparător capăta 
portret gratuit •. 

DUpă model din străinătate 
p$!S In săptălDâna aceasta ~ 

voT aranja o aşa ziSă 

Fie-care 
, cumpărător capeta 

li t · : por ref gratUit. 
I 

ÎNiEFTllli • 
. Nu e simpla promisie, ei faJ)t ~141Pl('i.rat" {'it s;lpt.lulâIlCl usta o ululţitue ele lIul,rfurI se ror "iudo 

eu 1I1111t IHui pf'till .l(~ (Out ult.'i elat.i. '~Îllz~lrih~ cl('(~ste le f~lC, ea din vreme in vreme să luărmw (~irculatiil 

lU"araliei ~i ~p JlHlrpSe illteresarca l~llbli(,lIlllI. 

In ~ă~tămâna a~ta vîn~ a~ma~~ IDră ~~ ~â~ti[ mal al~~ [n~t~, 
Ghete de chevraux pentru dame, 

inalle. {('U !$iret, nasturi, ('ăptu~it~, 11e('llptuşffe), 

Ghete de lac pentru dame ''''''-. ___ .. ' 

4.25. 

Pentru bărbaţI: box-Bergsteiger 
ru şiret sau gumă, calitate ftnă fraureză 

3-25. 

Ghete pentru hărhaţ,:· piele de viţel, 
Recunoscute de foarte durabile 

4-50. 

~'';'~~';':;''~"-----'''---

calita'e foarte bună, cl"'oltură elegantă 

3'50. 

Ghete pentru copii-
N~rn 20-26 

N-ril 26 - 28 
N ... rll 29 34 

Ghete de lac tăiate pentru 
('li 4: cBrafe şi ponpon eleguut 

Pentru 3 fi. dau ghete de strapa (bagaria) pentru bărbaţI! 
Foarte solide. N sintrecute. 

In atentia damelor! , 
Indispensabile pentru căletori. 

A sosit o mare 

cantitate de 
Marfă nouă senlu sosită. 

-'90 ",-
\ 

~~;,.-

dame, 

- ... 

i 
Bucata incepcnd' dela 90 cruceri. 

/F :' 
__ Ocasle bună 1 400 de cOJ-setuPi, bucata 80 cruceri. __ ,?ţ#,.......,~~ i 

'. 

22 1--2 . Fotografie gratuita. 
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