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Şi dacă

Scriitorii.
Bucureşti, 28 \'oE'rnvrje.

,

j

,

el. designr că pentru câteva clipe a siulţit
fiorul unei lUlHi, p·e care acum o cUnCKh';ite
lllt[li. Clwi lumi·, unde mincÎu'llei i-se zice
fllillCiullă, uude lipseşte Ilwsca urîtă a politit'ianisllluilli. unei lumi, ÎJl care slllgur
gindul :;;i siJllţima curHtă tn. >buie să fie strl-

III )·wla do c{mfet'rnţl~ a ('a;-;oi ~('oldplol'
,
,
s'a ţinut ori prillla şl'di'llţă festivă a sucit'tăţii
scrii j ,ori lor l'OmHm. l'putrn prillla oară ne-il Jo.<;t
. dat Ml vedem pe serii- ptlIli.
Şi dacă ministrul cultelor a pre....,idat
lorii apul'ţi'lltllld difpl'itp,lol' şco,de. adunaţi
la lin loc. Isăt'bfltol'illd inceputul zorilor, ~H'(..a·st [l şedin ţit. il fă,ClI t-D poate cu f armepe cari 1'1~ visrttori ai unei lumi, de veu<'Hri cui fiol'llilli ce ţi-l dă o llllne. pe can' atunci
începi~'u ClIlIoţiti În toate amănl.lJ\telf~ ei,
dnllată It' a:;;teaptft de mult.
() inlpresie lwohişnuită pentru asisten- În toatu, s..trftltwil.oarea "j fnllllllseţ<,. A pretul \'l'nit illlumc spre a asista la. aceste ,sidat o În1TllilÎn' a ('('lot' mai ('l'l1stit,i sămă·
('Iipp SOICllHle. l'u lllo:wic de figuri intere- nMoJ'i
.
.cI(> gfmr1uri. Şi H f[ient o J~xC'elenUl
.

r

ministrul cultelor a v(>nit întrE'

,'ii.\I1t.e.

pe frunte eu lm-iCninarea gttndurilor,

ÎII OcllÎ eu lumina dimineţej. CeWl frumos.
('CV~I neobişlluit. Eran în acea elegantă sală
,u:ew, {~ari din căJdur'a sLlfletlllui-lor ÎncăI-

Zl'se av[ultuJ unui lll'illll, ac~eia ai căror IUllailltlt·5 i s'au mistuit IUlllin[Uld, au lufrtmt
dureroa cu mtllldrie de sPlllizei.
.Fie('are are la ac-tivul lui cOva, fieca.re
a aruncat un grăunte de :sămelUţă pe ogorul cl1ltlln~i Iloa:-;t.!'f'. fieoill'c il vărsat o pidit.ură de stlllgr în lupta cea mare pentru
frumos. Şi. da'C.'ă ri şi-al' fi dat seama mai

demult de putel'C'd lor, Hituaţia. lor dC' lllUlt
ar fi alta. }-;unt simpatici aeeşti llelllJ'l'iGaţi
~
luptrltori, ,';11l1t simpat.iei prin doml lor dn-- ",-"'pă. lumin{t, pe care poate a.u intrezărit-o o
clipă ~i bogăţia căn~ia au Vl'l1t s'o reverse
hllllPi întn'gi. Sunt. şjmpa,tici prin
comoara de gânduri frumoasp pe cari fieI'.{"lre o poartă a,s('ullsă în suflet, prin llădf'jdf'(l ('.(' au căut at ~,,'o sădrilSC.1 În inimile
e()lol' dorit ori de alt il. "iată.
il'SUjW(t

Julcs Mary.

Senlinela.
Tradu<!:ere de: Zaharia 8ărbulescu.
l~ob Labarde era firu de ţăran de prin păr
tile Arclennoo-ului. T,ată! lui făclllSe tot ce ii st-a..'lC
in putimţii. ca >să-i dea cele trebuL'IlJCioase studiului în liceu la Charlosvilk şi sH-l trimită I1Ipoi la
:-:laint-l'yr, adol'ând pe l'opiLul .acesta oare costa..."C
vi.aţla mamei lui şi treC'ând asu.pra-i, toată dragQlste~l de Ollre îi era inima in starc. Ie.şit 001 dintiii
din ~~oa1iî, era, la 28 ani, UJllul di'lltlrc cei mai
buni ofiţeri ata.,qgţi h.l Ht-atn/l 1l11ajOl' generalI, din
l'l!l'ada St. Domicrlique, şi şefii lui puneau în el
('.(>1'6

m'<ti anaif!

speranţe.

!ac()b era tÎ'puJ adevărat al Al'denozu'lni vecin eu tronot,iera belgiană; inalt, bine legat, da.r
fără elcgll.'nţă, era oaehoş, cu ochii neg,rî şi ('u
privirea OOI1clă. Ai fi crezut că roarcle de miazăzi
i...a anlJJ1!Cat vă,paie în vine şi i-.a colorat pielea
Hau ('ii OCu1Hlţia Flan.drei de cătră. SplIlilioli amesteeÎlI1(i sângele CX'lol' două rase, em at'U!1U l'n!ll'l10hipată În eL

Foarte sămt>, looui.a î'ntr'o ()dl3.ie mrcă în al
l'iucilea etaj al mnci (.'il.eC di.n str. Yerneu'Î,J. Tatăl
li mllTi<Se, lă",i'mdu-i fmţi'1l 1\lJCl'U. Trăia striillltorat.
din miind.rie, n{lvoj'nd să faeă datO'rii. DeaJ:tfed. o~
tlupat mereu ('Il lucrul şi cu studiile, nu mai avea
timp de pctrec.cri. Era fericit. Cu t~)Ilte acestea
avea illl Hdf1l10ll.l inimei o uornooră în tTeagă de.
elrll.goot-e şi wl\.Slpina unrori când se gâudilft ('·U

C'hii Itn~hllt''Ilti, \.n unele femei şi f'Otc zăl'ite

0-1

ue

llîl pn~sle.

J ia şpdinUl pe h1nă o seamă cir 'jlpl'SDnalit [iti IIW j'(··i.lIlt,e alp cult mei fŞi ştiinţei 1'0l1lâlH'Şti. alt luat parte şi mulţi Înalţi fllncţionari dpln lllioistr'l'lll
cultC'. iJltre oari
alllilltp~c pe dnii ,\!pissner. seeretarul generaL apoi d. :\L Popescu, administratorul
gellc'l'aI al ('ilsei Şl~(}alE'lor şi alţii,

de

•

a dp1:whis'{) d. E. (iîrleann. preşedintelr socit'tttţ(\i. ('are a vorbit. dt's'}H'e
Şedillţa

n~('hile

('ercuri literare, ea1'i s'au înfiinţ.at
(-ari tllI trilÎt În diff'l'ite ~~poce

P!~ \Tl'l)1 llt'i,

Iri noi.
-~:,:\.cesUT

C('1'('uri ·lit01'arl! Hnlllptat., fiecarp aşa. cum s'a p1'ierpll't. ('Ulii a. crezut
că este hine. totdeauna ~ondnse Însă, de
dl'agostf>;a tip cultura lloastră. Meritul lor
e.stf' nmre. (,hiLlr cladi rezlllt.atplc mtlI1cei
rkpm;e nu au fost ac(~lra. pe cari le-al' fi
w;itephlt (>le. ('fi·ci nu totdl'XllIlW au fost Înţel(';-\c Îll inlC'llţiunile lor. ('t'(',WoIi se Întfnn-

trei-patru ori pe an la balulJ'ilc oficiale, la minister, I1t COlltj'llclltal sau la Legi1l1loa de Onoare.
Pe 1a !'\fâ-I':;;itlld lui Dee.ffillVrie 188;), liniştea
"ietii lui harll'i·ce şi siHg'nr~lti~~(' fu tll'l'blll'ată .. Intâlui~ la U'll bal, o ff:'ltlcie l'tU'C produ\'OC <wupra
lui o impro..',ic, de ('.al'e~ eu toa·tă ea.,.;lla, 11'1.1 put-u
Ji{~ă pa.. ~pun('a {'ă Sc' IllLll1c:;-te l..'t~lltesa Inuma d' Antragu('. Pe () fl'lllllm.,l>ţe f'ermo('ătoal'c şi primcjrlioa'''H, în-aM il. bine fă<'ll'tă, ell di!ntii flItrălllcitOl'i.
f'1.1 hllwle t'ărnowS{l şi ]'o,7ii, mereu întrodo."'Chisp
ci", lHl zîmhet {>o'Pililr{~'. ClI părul negru, eu (){'hii
de ~111oa'l'('a IOHlTllllni ele JllIUllO'll. strălm.'i'll<l ÎJltt·'ltn chi.p parti("IlI'llr. ('U o îl1fiiţiş.a're ('are nu ~e
pOitte .de~'rie, ]oon:a r!';\'ntl'aglle aTC ahil3. 2;-) ani.
N zi('C ea-i ,'ii·rlu,,». Re dlH..'e l~te tot. Lopuj'Jlt,a
ei din stra(ia ~l-al~l\(>rhl'f\ €lf'Ite mi'l1lll1at mohi'lară.
I_ocuir<Şte ae()lo eu un biltrrî'n ('u barba hmgă, cu
ochii wlooşt:ri, eare ziec t:ă-i e tJată, De ~)lltd.e vinE' ?
Ci:ne o. "te? Ce voieoşte ~ - Nimeni nu ştie. Dea,;upl'a unoi ogli'llZi mari elin OOOl{'l'R ei de ('uJ('are,
B~te

cleyiza miS'lel'io,a. '-'ă:
.
]oi ;./11;(' pelltru mine.

Un raport.
dă deşlu.şiri

poliţj("lH..'lSc

f,aţă.
şi llipulCăhll'ilor
~ i<,>pră\'C"Şte cu fraza urmă

}le oaTe î,llil.velll îUl

asu'j)'ra obi('J(liUirilor

Ei ciudate, H"l.pOl'tutl
toare:
.•.Conte,w!. Ioal1a rl' Anlrague
.rofică; blÎză;r

E

p,.~te

prin. foafe cancelariile

o t:les!'l' (,.străine··.

~llioa·nii.

I.a{'Qb se. Îlvh'ăgO'st{'Şte JlOlmll de ~l. . Slling01e
i-,~ ridilt'u în obraji. Hiităc.>.eşte. prin Pari-s, eHutund să-şi Î'Ilşole ialim.a. Nu ghice."tc primejdi.a
acostei dt'IU-go.... ti, dar ('rea ce ştie, e că viaţ13. îi e
grea şi cii ori ee ocllJpaţie i~a devenitnesuferi1ă ...
('aoUtă s'o ntdă. H('nşe~te, r i miirturi'seşte dra-

pIri

Cli gmpările,

cari

[III

cea

I

te

Ulai curată ţinUl.

A15c:-;tf, grupări de scriitori au contribuit
în pâmul rînd la păstrare-a llJliH\ţii cI<- simţire. la păstl'<ll'('n llnitătei dp limbrl în toall'
ţinuturile locuite de Homtllli.
Faee istoricul actualei gl'llp.ihi a scrii.tOl'ilor. gl'UP,ll'(> ce nu ('Ulloaştl'. nu vrea
să r:llIlOiHWă şi să fa'că dposebire jl1tl'e .:'lcriitorii apai'\infltOl'j difC'l'itf'lol' şconle literiln'. î'lltru ctlt ţinta tuturora est0 a('('iaş:
fnllllosld. ~i dacă îi d('()splwştp c('v,[\ ('.sI p
forma. în ('aj'(~ (·t·p,1 că t I'(>hllil' lmhră('tlt,\
CI'(><l t i 1I111'~1 10 r. ~Ol' Îf'ta t pa H' el pomit d ill
nevoia ee o simţeau H('riitol'ii df' ti fi ulliti
în IlIpt,a Iwntm lo('ul el' li-.-;E' nrvinE' în yjaţa unui lH"anL A\stri7;1 sllntelll abia 1<1 lll!'('putul t·i. ~ă Hi1.drljduirll. e[1 .wtUld spl'ijinul
tut 1l1'Ol' ()(llIl1'lIilol' de hilll', so('irlaÎ P(I se
va dps\'o!1:a. eOlltrihuilld tot lIlai llIult la

1~
10'

10-

,1

la~e '

Sbl h il iJ'PH i.l 1'11)011 i('i din tI'(' scriit mi 1r1 rid iscriit,orilor. Iti d\spelI1dirl'<l glh'lhdui de cptit.

C(l]'Pil pr(~stigililui

•

illlpr o Yi7.rltr În chip
f('ri('it. po('tul CÎJlcin,lt Pa,,'('lPl"WU n ar;lt,lt apoi rolul sC't'iitnrilnl', C!('(·,..,tnr apostoli
ai 1l1l0r \"!'Pllii C(' \"01' sil. yil'. a al'iî.t"t ('·a1'0
('stf' ~i enrl' trphlli(' s11 fif' idpnllll lor în vi{lţii. Şi, Îin fnllllO(lSP Cl1yillt0, mlllţlll11(>şh~
In et!tp\'(1

t'll\'inlP

aeel(rra, cari au înţeles pe ~('l'ilt()ri, c(iutrllld a se apropia de pi. d() IlImea lor. Mulţll1ileşt,('

sid"ze

cIlui

Mini~trll. ('~U'e a \'('llit sii prC'-

aC0astii şedîntă

ff'sfiv;"!_

•

A hlilt apoi cuy[m(lll d. e. Arioll. lllilIi,'itt;lI al iH~tru('ţif'i pnhli('C'. D-!-la (Ipc1ară
' , / ' "

,g'o~I('Ia. ba îl aJScllltii
l'U o hm'Ul'ie DP

eu mI >:U1'î" nevi1rHwut nE)
(',ărnia i ...<>.oe Sp'llllle ~e~'a
unu. Jleîut("lt\.~ de' el pil'Ilă ,atmwi. hu'oh eflte: elo('vont şi flaeul'4-l Plli"i:lllwi ii î,nslrt'let{~t(' şi-i iia<'(': "il
flt.rfillll<:iaseă o<'hi i hli Itl'{;l'i.
1'1'('(' huni. l<~a refuză. El () inlroşte şi :+imt<l
IltlC'01'Î tre('H.nd gâlu-O.ll'l'i grozave de ~·i,nll·eiOcre şi
aHa,<;iil'at pri,n C)-e{'l'u-i î~Iwhuni1. Ei, mereu hniş
tită şi fi-ulrlzătoar(>, pare că Î,j f,w('e 'plil.-eTC ehi~lni1'00 n.Hui suflet. Ai;'ot(~a'Ptă. ('l' C. l'a să;.\(' a,pl"Oi)ip
nehum ia de. Ulll'l1eitorul, de pt18ti neul a(>.('sta 1n
lupUl, fără mij-loo.ee ode avăl'1lll"e, cu vicleni'a dră
('oa:o:eiÎ şi ('li fl'lullluo:".('ta 1UrhllI'ătoa'I'C it \uJwi fe-

hlllA'.

cOl)i1

1

1IlC'1.

~tai II'C(' dteva găptămâ:ni. laeoh Lal)(wde fuge
de prietoni, Xll .~ mai v{'!(·\e pe ui!'iliri. E g,alhun
la faţă şi &1~1 b. Oehii i~ 'au duto; În fUJld~11 cap1..1liLÎ_
Frm.wii par'd poartă o povară neviizută, aşa îi

;,:n:nt de în('o"ăifiti, Are Înfîi.t.işaroo unui hătl' 1II.
Priet('lnii ;;11'111 Îngl'ijaţi. r;e,'Il diuta1, an Vl'llt să-1
di(o;trpzc, dar el li refuzat. A pl't'fcrat să l'ămÎmă
singur .. Triii~tc eu gi'lII1dull la cOHlt(\.-:ă. sali, mai
hî·J1(' zis, moare gi'l..Iudindu-se la ca,
lJe ce nu-l vrOll ~ ('ă dnaer uu-i VI'C-o sfântu,
ştie ('1. A Uyut şi (>a avelllluri, l-s'ml spns tOll1p.
I-an amărît l'-ufletul. dar nu ioan î'năhu.şit. dnH;Q;ost('a. Şi suferă eu atât mai Illult eu ciiJt, iulX~tt>
fără ~timă şi eu cât îi c gl'OllZă să inlX)!lseăt. ..
E bogatii. Trăieşte ea o printesă. l~ unde arc
bani ~ N 11 şt.ie nimeni; de altfel nici nu se ocupă
nimeni. Aşa d,<ll' ll\l o fIilX'l'ie sărăcia lui I~n'nh. Cp
\'t't'a ahtllei ?
O llnt:rehă îwtr'o ~al'ă eîmd îi sta ÎIU genu'lwhi
în bllldoRl"i1l1 ei imbrilca.t în l~l'tifeu de p·uloal'e în·
ehi-sti, eiliptu.~it (~ o cutie de bijuterii şi lntllÎna·t

,
f'iia ;;;;:==~~-_~
.

:ti<

singuratici indivizi, ~c Întflluplft ~l
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/
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Re i'nt erescaZH de

aŢlroa pe

de t.ot ce est.e
de t()t ce
['sIc frumos. AI~('.st('.a nu Je put.ea gasi de('M în lurn('a scriit{)}'ilor noştri. De aceia a
"f'uit intre fii, ('..ari un uyfmtul, eredinţa şi
nrldojdra. ~f' int('r(,s0a~rt de aproa.pe· de
Illişe.arrH nO<lRtră literară şi
(;unoaşte apmape tot ce se S(TÎe la noi ca literatură.
\"oi dUlhi să 'Vă arăt nu numai bună,·oinţ.ii m8H. ci şi prietenia., pont.rn-că. scriilorii sunt. Într'o ţ,ară factorul cel mai impoPt~Vllt. dl' c"lre tr('huie să se tină seamă."
I)('IH lB48 .5i pAnă. la. războiul pent.ru
llpai<Îrnart:' Homtwia a tr'cent prin epoca de
IIl pt {l de eroism_ 1\ zi, în timp de pa. ce, eate
('po('-a de olădirp, de 1'mlsolidare, de adurw n' d~ ('llf!l·gip. Pentru t.onte acestea se
I'ugef,a!'p, dp tot ee este

simţire,

o,

c(,l'e COH(~m'suil C'pl·ol' eari Re adresează
!'p(:t

sufletelor, cari pot avea o

di-

influenţă

Il i'lll' /'[t.c atOiUl'.
111 I1la re 1(' pa lat al inaintiirii nOll.tStre
deci, scriitorii vor forma sufletul, vor formit lumina ':Ie-elui palat. Ei ~lI datoria de a
Îngriji să (~tljtive limbu şÎ spiritul naţia
II .. !! şi mai d\'IHute. ('~ici o literatură trehuie să fie nUlllHJ naţională. Numai prin 0riginH,Jitale.c.1 ni în acest. .sens se poate imjllUlP.

Prpzellţa

rllea ca ministru aici, Vă con·
.societatC'<l D- Voastră. Vom face apoi
ca a.eea.stfl soeietMc să fie recunoscută ca
persoilIl[1 morala. Vaeeţi pe aceste t-impuri
l~l..rt{~l nI intf'llcdual it ăţ,ci. Xegllstorii fuc
('arteluri ca să eâ,ştige, Dv. eartehJ,ţi-vă, ca
...,fl nu pierdl'ţ.i. La neeasta Vă VOlU ajut.a.
.\ct.ivitxlteH niei UnUi{l dintre scriitori nu
lf'f."bule să fir' shlujPllit.ă de fo.'l.me, că.ci aC('(lk"ită activît ate a j lltă a ~ti'Vjtatea.pentm
SiICl'i1

IllUrÎJ'('it

j

putrieî .... :'

C01'esp.

Comisia Senatului român la Regele Carol.
Hin Bueur('.şti ni-se scrie: Duminccă la orele 12
tlin zi M. Sa Regele a primit în sala tronului comisiunea Senatului care i-a dus Adt'(>.sa de l'ăs
plm.~ la 'Mes.aj.

Comisiunea a paecat dela Senat precedată ~i
urmată de câte un escadron de jandarmi 'Călări.
In ('urt.ea pakltu.lui () companie L"U muzică şi drapel,a dat onorurile. In sala tronului ilrau pl'czenţl
totj dnii miniştrl. M. S. &gele 8 intrat în ~ală
insotit de A. S. R. Pl'incipele Ferdin-and şi de
ofit.erii din caSIa' militară: regală.
D. Petre Missir, vioc-preşoointe al 8enatul-ui
a citit Adresa mat.uruilui corp,
M, S, Regele a răspun!'l la Adresă mulţumind
(W3ntru urările de bine ce Î-S'8tU făcut de către Se·
nat şi exprimănd credinţa că legile deeal'c va 3\·e.a să se ocupe Seaatu.J in a.ctuala sesiune vor
contribui şi mai muh la buna SUl'e 18' ţ.ărei.
După

aceea M. S. Regele a fă.cut cerc ou cinii
minişt.rii şi senatorii din comisia d{~ răspuns La
Mesaj, vorbind ,~u fiecare in ,parte.

L'l ora 1 coonisia Senatului a fost
ueelaş

\\.

condusă

(}u

('cremonial la sediul maturn1ui l'orp.

•

Situatia in Austria. Se anunţă din Viena: Ministrul de finl!l.ute, ravalerul de Zalesk;v a făcut
iu şedinţa dc eri a Rcichsrat.h·n.lui un lllare ex·
P0fleU finaThcial' asupra situatiei financiare 8'('tu~de a Austriei. A arătat că echi:librul financiar
nu se mai poate menţine decirt cu extrrone 8fo)1<·
tiiri. deoarcC{' în toate direeţiiJe guvernul întâIneş.te o t'l'Cştere nemaipomenită a necesit.ăţilor.
Se dau p€ f~ii tendinţe de-a sati~face intereselor
parţiooe chiar şicn pericolul unei sporit'i enorme
a datoriilor de stat, {,''U toate că datoriile statului
austria.c au sporit în anii din urmă cu un milion
de fiecare zi. Guvernul .a: elaborat Pl'oiecte pen·
tru l'('alizarea unei politici eeonomice mai inten·
sin~, pentru ea să mărească astfel p-utel'ea de 1>1.1portare a st.atului şi să' previe o f~'l1.ală de1'lochil1brare a finante-Iol',

*

Şedinţa Camerei. In. faţa umli MID1ăr nelll.'Icmnat de deputati s'a oontinu.at a.zj ciisCtltia re·
formelor militare.
In şroint.a de mine l!e va (.'ontinua discuţia
pe llrtreole, il bugetului ministerului de ,::tgricultură.

Cu cina au votat arădanii la
penultima alegarB din Arad?

-

AfI('u1tă ...

Işi 81propie buzele de ul'oobea tinărului şi ii
\'orbl~t.c î'l1<''Ct. f:"oa1' părea că ii e t€'l:mlă să n'auză
>:oi alţi i.

R
H

}'] se ri·dică iute şi se dopărtă cu groază. lşi
,:,-terge frrull.toa ooMd®tă de moare.
- ,,\h! e ,le n('lCre~nt! De neerezat!
Şi fuge :fără s'o mai prÎl\<"08I8Că. Fuge eât
po~a:t.(! do iuto, Tepetand 'numai d'Îln ci.n.d în
I·imd:
E de neere.'l:utl E grozav ceea ce-mi cere!
}tAi ră.mâ11C li<ni~ti1ă pe can-apea. FigUTl!l nu
i-fl'a mişcat ·de loc, ~'llmai când aude jos poarta
îll(~hiUuJlJdu-f',e, bsă să-i t,reacă un surîs pe gunoi
de oopiJ.
Şi mllm1llră, ridicfmdu~ obosită tSii 8\me pe
femeia din ea,să şi aîi ee eue În pat:
- 8e vaÎ'll'tOiaroo!
11 aştea,ptă mai multe ziae. Nu vÎne, dar ii
I'l('rie mereu 6(':l'iwri Înf}îiJeihate, 8C'..!"isori de neImn. Nu-i l'ăsplmde. La fiooare ~rilsoare, acelaş
Jo!ur:îs ii vi'llepe buze.
Iacob, ,in tOIate dimineţile, în toaIt.e serile pâm·
d~te pe faCltOr.
Nimic.
,

Atun.ci îşi ia capu·l În .mâmoi, îşi infige un-

•-

ghile îlD. carne şi fllloSpină:
- Să-mi tJrooez pah'Îa !Să t1\ll:idez l"ranţa!

_.
'-

Să d91U pe faţăarereteJ.e aJpărălri i t.ărei! E gl'O-1
Z'Sv!
Se duce acasă b eOOlt:ffiă. Nu oste pr1nnit.
Insilstă, dă pe serviltOri la o pam; vrea să
intre cu ari ce ehi,?
E dat afară şi gonit. Cont.esa e .noîruln.lIpl('JCl8,tă.
De. mi ori încearel, dl8.J" nu r(mşoşte. A t.reia
oarii, Joemaii scrie:
"Adu-ţi
şi

aanmoo

de

00

ţi-.am

oorul.

Ascultă··mă

>sunt a ta F'
- Ah! demonul! îşi zice aL
Se luptă cu gân.dul ~o2J9:V. Onoarea lui
desaldat, mfmoria de Fr-am~ez, 80 l'eVo>ltă. Ruşi
nea, mânia, dragost.oo. se hupti pellitru a-i câ..,tiga

iJninm.
O iubeşte. Eslab inaint6a pasiu.nei, slab ('a
un coţril. Şi haarimiJe ii lzvarÎllltC din ochi.

se

Intr'o diun.imea:ţă, .d,Ulpă
priveşte i.n ogli.ndă şi ee

o nOllipte nedormită,

spt1'rie.
- Fie, îşi zice ... lmi eere o inMnnie ... voiu
{·omit.e acea infamie şi apoi lnă voi omorî.
lşi îmbracă uni:fmma şi pleacă.
Unde rse duoo L U nO(l1 In strada St. Doroinique, .. Aoolo e milsterul de răsboi şi startul major.
Poaoo că va putea dosi şi copia <,âteva -acte innp,)rtanw pr~virtoare la oonoolltraroo armatei fra1lCdZe
în caz de atac dim partea C'rermaniei. Aooao.;t.a
i-a oomt Io3'JUl d'Antrrague: O trădare, ca p1artă a
dragostei.
A placat. Uite-l pe !Jtriizi, clătil'l1ân<:l!ll~e ca un
beţiv, bâIbăi.nd \'Ul'beneînţelese, rizâmd unoori
ciudat, alt.oori ducâ:lldu-ţVÎ reped{l mâniile la gât
c.a să-ti opr~ă sughiţurile eonvulsîve .
Va .ascultli pe oont€6ă.. Ziua de azj va vedea

..

(

r:

1

{
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.,Românul''' î·ntr'unul din numerii săi
din urmă, cu o perfidie fără seamăn care
SE' va de",",vălui mai la vale, ui-<I pus urm{,,tOHl'Pa int.rebare:
l. Adevă,rat e,...te ori ha, că d. Dr. Nîcola-e Oncu şi cu toţi ortacii săi dela "Tribuna" şi eu toţi Iuneţ.iO'narii Răi dela "Victoria ", la alegere-B de deputat pCllultimiL
a votat prntru (',Hldidatul guvernmnental?
Da ori ha?
I .. a acea.,jta L'Iltrebm'e am displlDS noi
prill o eonha-înt.rebare:
J. Adevăl'u t ('Alte ori ba că domnii V llsilo Uoldiş, nI'. Ştef.an C. Pop şi n1". 1. Suciu cu toţi ortae,ii 8ăi de azi dela "Rom[tnul" la aJpgcnw de deputa.t penultimă au
votat pcntrll ('(\urli'da.tlll gllvcmamental r
1)(1 ori ha '!
La aeeU6W eontra-întrebm·e ia.tă-I pe
d. (îoldiş, pmmpt dcastădată, cu ră-spun1'H11siiu. Ce zice:
- J~~u niciodat.ă în viaţa Inea. ui{:i în
Arad, nici altund.eva nu ~lm votat cu cun·
didHtu1 guvernamental, ba peste tot la, alegerile ventru Cameră nu <Iim votat de 10('.
pentru nici un candi<hlt. niciodată şi 111-

i'

\

I

,

eăiri.

La Întrebarea

pusă

dorn.nilo·r Dt.

St.

C. Pop şi OI', Ioan Snciu cOI'I'i'lspunde
dii'1lşii t dacă cor o/Ia dr cu'L'Îin(ă SlI răspundă_

.. '.

~î

.

;)cutli, să Învcderăm -.j,ft~
j~~ifi:le'['iile domnului Goldiş.
La penultima ":.ljl{~gel'o parţ,iaJă din Arad, erau doui candidati eu acela.ş "pt'Ogram kossuthist, unul ofic'ial, Ii omjâthy
B{~la. c~lalalt neoficial Miillc1' K, Dintl'o
aceşr.ia doui, acesta din urmă făcuse declaraţii obligătoare pentru sufrajul nn1.'

&!

1'\l.ab de o larl1opă, eare o făcea să 8amene cu
o r:ameră mort.nară.
~ ln sfârşit, Ioamo~ re vreai dala ll1m6 j
Ea il priveşte lnrg, lung. Pleoapele îi trelllură pllţittl şi Iacob, care are ochi~ aţintiţi asuPN! ('j, tie miră că () \"(xle pă.li.nd.

~1

triumful d.:l'agostei lui, Se I'ă>tăoeşte pe străzi, căci
meI'ge la întâmplare.
Din timp in timp se opreşte. ÂT nea să se
inapoieze, daI' n'are purere. Toorna ii piere. Nu
mai vede decât figma Ioanei, fTumuseţa ci, surisul ei de ('.(ypiJ, tot :f.armooul primejdioo al corpu-

lui ei.
Ioana e î'l1l'Linte. [i

îi zice: "Nu
Şi

I<ooob

:arată

mă iuheşti?'"
îm~hide

drlLmul cu

<,ând

,d~.getll.]

'fi

şovăie.

o('.hii.

E beat, ou ooev!ira t. A.!lea rgii, se

elăti uii..
Lumea se ui1:ă după el. Copiii, pe cari îi întâlneşte, îl Vrive!"(" cu mirare. Câţiva soldaţi îl smlută;
nu-j vede.'
DeoClIată. zăpăt~it, se razil]'nă de o cllt~ă dim Pot)·.
Grenehle... Ascu.ltă eu capul plecat.
In depă.rtaTe se aud trîmbiţle şi pasu] ritmat
al unui ballaliOOl. Galten 00 un mort, 'aIr vrOll
să fugă, da1' nu .poate. P~ioarele par'd îi sunt
legaIte de ,pământ.
Il8.tă-i şi pe ISOldaţi. mergând mâ-nrlri, cu pu..,ca
pe urnăT, .. Şi gor,niştii cântă meTe\l millrţfU.Ti răs·
boiruee. aonin1itoo!J'e de bărtăJI~i, da pârăitu9 ÎmpuşcWt~1"ilor, de fiyâtui] lt$ltrurilO1' fUTioase, de

beţia

izoâl11zilO1'.

BatJalioollul tn'loo şi se depiil'tează.
Nenoroci1:ul respiră uşurat, Plea.că iar~; JIU
mai 81'e mult până la mi'llÎl!ter. Pe mărsu:ră ce !te
apr<>pie j'll<SIl, paşii i-<ae fuc maj greoi, mai r.ni.
Se opTt:lŞte me.reuşi se uită inapoi.
Roolpa:re armin;t:irea I081lei,
- V LnO t v ino, 'Să, mă cuooreşti 1. ..
Şi ifir~ pleacă. In faţ.a milJliBooruilui doreşte o
ghoretă ~i lâ.ngă ea o sffll.'t.iuclă în piciOOJ'e, llemi,uată, cu arma in mânli.

~

,

maUrY1WE fi En

14 Decemvre n. 1911

Pag. 3

vl'fsa·l, şi era GlIllo..'tcuL dp un 0111 eu vedt~ri e~neili?a~~ şi în ee priye~t,(': polit ica
d(' IlnţlOuaiItaţl. Despre cl'l dintâi .se ştia
ei) e an dujnmIl Ileimpăcat. al Homâ.nilor,
şi adversar rteelnrat al sufl'ajului UUlyenwl.
S'u plh'i atunci ehest.iunea, alpg~torii romtllli ('O atitudine să ia in aeeCiJSta alegere,
Hă ~oteI'J5~ ori s~ rămâie pasivi? Dep~taţi
naţwnah În Arad erau domnii VI'. ~j.colae
Oncll. Va~ile Ooldiş, Dr. Stefan C. PlOP şi
Dr. IOWIl HlWiu. Clw..stiuIlB<I f""id(mt trecea
pl'ste ('om Pt~tC.Il ţa elu nu lui. notsru local şi
11'l'[l cerut adsul clubului deputaţilor. care
!'1'U arbit.rn În (t<scmellCa. chC'stiuni.
,

~i

a fost t.rimis d. Dr. Ştefan C. Pop la
Budapesta. ca să supună. chestia clubului
l.}('putaţilor.

D. D/'. !;)tr/an C. Pop :,.'a l'CULo·!',., dela Buda.]H'sta CU aeisul, c(l clubul
deput.aţilor indl'u'lnă pe afegăt01'ii tomam
.~ă-şi dl'G: eu toţii roturile pentru MiU/er
It droly.
Despro aJacerl'll <1)...,ta tl'Obuie să 88 afle
llllnn şi În protocoalele ele atli'IlOi ale cluhuJui dat'ă se purtal1, sau dacă d. Pop nu
,1 dU8 în rătăcire pe alegătorii din Arad,
I·(\O"H·P uu putem prpsupnne. n. st. Pop va
1 I'ebui ~H 6('; 'prollunţe în afa.cerea <lISta ele
nwre gravita te, din care colegul său d,
fioldiş, ar dori sti Îa!.'iă, dliar împotriva
'. domn iei sale J(' 1Il11, tu un ru ic fla,'itru de
fnI1l1l1iieţ\'.

acc::stlli ordin pri'mit dela dub,
l'oln[\t1ii diu Arad au votat cu toţii cu candîdiltU! )!iiller K:m"l]Y, iar dacă au fOl:it şi
d(' iH.'plu cori n'au votaL n'ulI elpsigur nid
IIIl merit postum dimpotriyă erau nişh~ spe~ L...~l(.\nţi ('mi îndenlllau pe a.]ţii, iar dfmşii
K'au retr{l~ llC'Ştiuţi ~i C\lm se vede ..lcurn.
\'\1
pl'pnwditare dplcl ul'n5. Duplicit.atea
şi fari;;;oiSlllUl dlui Uoldiş, ret~se şi aici în
mod (,H'idt"Ilt. ('ând s'a rentors d. Pop din
Budapesta, Cll ordi/lul dela club, in cOllfc~
[,l'nt-a noast.ră d. C; oldiş ee-i drppt a y!'uit
('\1 pl'opunerl'a inlel'llH'dial'tI, c.t (.I c plltaţii
1'11 Ul'Ill<!

&2

.

_ _ _ _ _.L._~_~_._._

Eu:;} soldat mi<.. din topor, cu umerii

ţţTo.~ şi st.â<llga.ciu in n:nifol"lHa de infallt!'1'i-st.
el'ul nou, nu-i vi u.e la îl1d.e.mîbf\ă iln lllondÎlr.

laţi, ~
Re-

Ioc:OO Labol".de pl'ivoşte pe soldat. uluit.
L*, pne ('ii crO!;i'te, ere;;te, că se mi\r~te grozav,
f;(' fa(~ mai mu.lţL se fac sute. mii, Numai vede
11'Il !fÎHgm soldlllt Jii,ngil gheretă, e naţiunea întl't'apă, e F'fIallţ~l în pi('ioa.re, pri'vindu-I mihri ttă
şi

uiClIzlmdu-il.

FTrmCZtfii •

.

-Soldatul aceslla um~l, stânga<lLU, e Franţ;a!
Ile Ul1de e? - De deI)artc. Şi..a 'Părăisit satul
d€ n'il~tC're, htrmell'. pl ugtrl f}i hmUlrile (la să-şi
fa('u datoria, să imveţe ~it~şi iubească şi să-şi apere
patl'Ua, ţ;~..a vă:r&.'!ilt bot: pe tQţi cei dl'.agi ~i
nnltnca ngaru]uÎ. Din toate colţurile ţăr~i au venit
~a. flă.ciii. "~l.11i mf.ue "'01' fi oll'lneni la -cea dintâi Ch('J1HIN a tl"Îrrnbiţei, poimium eroi in prima
1l1'p tiL
'8(\ llJprcipie de santinelă. Treblli(' să troadi
, pri!f\ faţa ei ea să intre,
}Oldatul ioa poziţ,ia, bllte cMeâicle şi prezintă

Il
Il

ati 01/ ali ce j patru. ~ă se a b ţie di'! a 'Vol.,
lIIn ai all'gătV'ri,j să-şi dea vof.ul. Alegă

torii însă n 'au primit. propunerea donUlului Uoldiş, spunând că dacă nu votează
deputaţii nici dtlIlşii nu merg la urnă. Urrnă.rile do azi doyede.sc, ce cuminte lucru
a fost de a nu primi formula rnef~-tofelică
H dlui {ioldiş. S'a luat atunci hotărîrea~
în unanimitate. să votăm toţi.
Şi astfel au
taţii Dt. Stefan
,~i (] cutat şi d.

votat toţi. Au 'votat depuC. Pop şi Dt, loa:n Sucit"
Dr. Nicolae Onw. A 111g';t

dintre 110i toţi ceilalţi, C1l premedit(Jre, ca. să 111' poată acuza lntr'o zi pe toţi,
ori pe ci'IH>.i. eal:Cll'i lui lasocoteală. că am
votat eu candidat gurerllamental
Azi ii vine la socoteală să pone.greaseă
;/18(/

!w d. DI'. Nic()(lae Oncu, pe redaetorii .,Tribunei" şi P(~ funcţionarii .. Victoriei", Acu;t,aţia nevrednieă şi-o mărgineşte deci la
dfwşii. Pe dd. Stefa.n C. Pop şi Dr. Ioan
Sudu, ar vrea să-i scape astfel:

"La întreba.rea pusă dIol' Dr. Stefan
C. Pup şi nI'. Ioa.n Suciu vor răspuude
drlll~ii. da('a rOl' alfa de cuviinţă să. n18P/I'II(J 11."

Tactica t'sto aceasta. Domnii Dr. Htefan ('. Pop şi Dr. Ioan Suc-iu, mi vor ata
de ('li 6il1 ţă să răspundă. D. Vai,<;ile Uoldi.ş,
11 răspuns: n'u yotat. Aceasta e un adevtir. Prin UlTIlare rălntnw <'ii d. 011('\\ şi
trihu'lliştii. (Il! fo,.<,ţ, nişte ticnloşi cari au
rrt(~llt.

totdt>mma

politică

glly<,rnament.aIă

(n Arad.
.
Şi bZ'lgit ţi de sea mă, ,1titfe 1 (~ în sta re să
perHt~tt:'(.\s('ă lueru{rj intâmplate
iJmllw.i
ÎJlO.1inte cu doui-tl'ei aui Înainte, lucruri pe
(~ari le CUllDllşte toată lumea în Arflid. Ce
S[l mai zi{'em dpspre epic mtâmplate Înainte CII zece ani pe cari le etalează acum?
Chiar Îu numărul de <lzi se If.'Hpărlli din nou
de llllchiul său Iosif UO'ldiş. cu perfida
prefueătorie, eli dânsul l'a sprijinit numai
după ce Mangra îl eom'inse că va fa.ce
politirrl nationa]ă, El îneă cu trei_LfIEELLL2 __ 55
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Franţa întreagă. reprozi,11t.ată
salută

uat.

o

pe

tl'MătO'r!

ia la fugit,

ţ(

~

luase doar adio (,ll bnnehet în Braşov dr'la
profesori. I'lrl1l do"pde.'5(: braşoyenii şi t{)tu-şi a""i. villovati pl'lltru alpgerea lui lo,'-iir
Uoldiş ~mllt Humai tribuniştii. Se poate o
perfidip Ului mare?
In loc să "iuă ~ă arutp in illO{! cinstit
cari aII f(}st eausp!f' cari au ilHlemna.t partjduJ llaţional din ;\r<:l'd sil sprijilwaseă tIceen

cnlldi(hdură.

bărbătil'

('hiar

in lu('

să reeunoască

dacă Ili·s·ar părea.

s'a săyârşit (1 g)'l~şaIă,
naivul. ("U'P n'" ştiut.

al'Ji

eli
('il

.sp :-;il('~tp srl

dea IW
a fost
tra~ P(~ sfo<lril d!· toţi. Aşa u dizut îlll cap'
c-ană I~U 1Il11l1ă mi ullgurp,~~. scris de dânsul
despre TisZH, Hsupra (~ărllia e condamna.t
hl o tftcel'(' J'usilloasti.aş(l .se shate. isbit În
toate pi'irt ilp de ineXOI:a bila ]ogieă a faptelor, Înt 1"0 ourprousă lipsă dE' demnitate,
În ['Iw~t ia alegerii lui (j\)ldiş. Am~îndo\l~t
a('(>,<,;! c' dwstiuni, au fost. ridicate de prie.
tinii s[li. îu lipsa altor dnvcz;i serioa.'5e, el!!
('rin\(' impotriva grllpării trib liniste, şi <.1(,um d. (;oldiş trehuie sti joal(:e. Şi jOodl,
în Lt\a Întn'gei opinii publiee, cel .mai
trk,>1 şi mai p'~llihil canean. care j-s'a da.t
\Te-odată IIlllli om public s5-1 joacp,
Il'a V~l",ut şi

.\ vom acum o dll'stiufIll' nunti:
til/ltro alr'fJerii pellvltimr

y('(lem

('1t1Tl

\'a

f>,şi şi

eli"

('hl's-

Al'ad,

Nil

din (u'ita.

D. Dr. Ştefan C. Pop este obligat să
ia cuvântul, nu numai dacă va afla de
cuviintă. Atât in chestiunea alegerii de
atunci: cât şi în chestiunea alegerii din
urmă când ni .. a îndemnat să votam cu
Barabas.
fn C-HZ de lleYOlP VOIlI scoatp din arbiyi.1 oraşului datele auhmticfl. dcsp1'l'
umAn ii ca ri a II votat la a{~ea alegen·.

n

o . ...., ;

prin a'Cest sol- 1

buimăPit.

Doparre i~i vine in fit'e. Se Înt.oarce. V'rea &ă
trca.cH pl"ntru a dot\la ()a'ră. PontTu a doua oară se
opreşte, ~i soldatul, in 'llUImekl Franţei, t1 ga·lutii
iaI'ă-ş ....
Tamb Lahwdc duce mima 18 ehi-pill. ca să răJs..
pUIlk'Iă la salut. Da'}'. ·schimbă ol'tlJllulş.i fie Înapoiază în &1·Tl1da VerneuÎll.
Se 1l'lX~ă }ta ei. in odaila lui mid trude a vi'S8.t,
a IUCI'Ic'lt, 'a cugetat la răl..qhohtl viittol', "nule a
iubi1, a ~uferit.
-

patru ani înainte de a lt'gl'l'c. când
unchiul său frlCI1Sf> a('i'eaşi apnstasie mis('!'abiI5 {'a ;\Iu.ngra ilzi. 11mbla
IW
la dGI1,sul ca s5-1 facă ŢJ1'Ofl','wr /0 siat, eum
dovedeşte d. IOlln Beh'ş. notaI' publi<': îşi

Ceasul 'ooe."!ta imi \<.a Î'mlxn.-ii.l"a vÎlat.a in-

treagă ('.a o rn.şit.aTte. zice.
lşoi scoate tuni('.a. o aruncă pe Uin i&'.aun, scoate
reyoh-el'ul, ~1 inoardi, ~ane Ciil~ ~i; în flltoa
oglin\?ii. palid, 811rizător. ofJe amoal'S .şi~i fll'Ce
s il1 g-m dTEwt Il te.

Cel din

urmă

cântec.

Stlb gea.1/lul din grădină veni-voi ca să-'ti câ/lt
Ur, cânlec, cel dt:n urmă .. al dorului ·înfrint,
Tu să'l asculti tăcută, fru.rllOa$ă, să nu plângi.
In faţ.a preaC/lI'afei genunchii să nu-ţi frîngi.
Spre candela. stingheră să nu te mai îndrepţi
Şi nici înfrigurată de dor să nu aştepţi,
Că.ci e zada.rnic p7<i.nsul şi rug a-i fără rost,
Cârld în U/:tarea 1'ece am îngropat ce-a fost,
Oi blând să'ţi razimi fruntea de geamw'ilc reâ.
A..mpra mea pl'ivireu'ţi duioasă să ti-a pleci
lji 'năbUfind in tille noianul de du,'eri
Oântarea mea din urmă ce'n paCM sfiniei .'leri
Păre.(J-l'(J gl.(J.~ de clopot ....~ă mi-a ((stnl!, Cii drag ...
Apoim'oi perde'n lume şi ... ·iar voi fi p,·ibea.g.

~.

Liviu COJ.uan.

ann;a.

10000

&.'Oate Uln ţipet.
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Adunaroa festiva a Societătii

Scriitorilor Români.

H (H'ureşti, l;j Deecnwl'ie HH2.

LllllÎ dUprl .llllltlzi s'a thllllt adunarea
f('sl jY;'1 <1 Soeil'tfitii Sl'riitol'ilol' Ham[llli in
sala de cDllfl'riIlte a t'a,spi ~ouale1or. AduImn'a il fost pn';';lu<ltil cir d. (/. _·1 l'i(l1l. mi!lis! fU I ill<'St nwţ ici pll bl ioe ~i prpşe(1il\.'telt~
dl' ulIuan' al SOei(·lrttii. ,\u mai L4Si~tat. d_
:llci.~.~/ler. s('{'!'dal'lll general a,l
tllinistenllui iHstnH'tÎpi, d_ 1f. POPf'81'11. din'domJ ('aspj S('{r,,] l'lo !'. d. Yasiliu BOl'/lUsrhi.

al

ministel'ului inlstrucţiunei şi
st'ulptonll C. Btdii('('sclI. Dintre ."rriit{)ri
iJU partit'ipat: dd. Emil (7tÎrll'(1tlH, preş{~dint!'Je Societăţii Scriitorilor R0111fmi. ?\fiIl a il Sad ur l' aH li. Ylef'JH'cl;'('rhnte, Cinc Îna t
1» ti (' 1'1 (' .q: lI,( Ill. Ţ) i fi IIlilU di. II ara 1amh !-('ra.
Bildll n. Rosetti. D. Xanu. D. 11-amabatf.
dona bahe'lIn Sadoreanu, Al. razaball. 1.
.1/ in n//':,wll. ('o rne 1i u il! o/ do l'a n, 1. Dra,t
(1().~lar. X. J)l1năn'Otlu, Chiru Xanoc, N. N.
·n('Idit'l'lUlII. l)onal' Jfnntellllll. A. Mândl'u,
( ·.<l!t.oH 71 /'ud ()/'Î (J II. J. Ci ncârl an. T l( tor (' a
JI//. Yasi!fI Sal'Cl. Săull'.'\t'u. A. dr
IIerz.
Zil,h<lria Bârsan. X. ('loturi, Tru/lI'.'\eu. Vi{'iHIYl)('"H

Rftillliu.

iOI'

X. P01'O, 5mbul. ctc.
Cuvântarea dlui Emil Gârleanu.

l'a şi hiata ecnnşel'('asH din povB.<4te. - :;pune
d, Emil (}imleanu. litel'at,ura !'omâneasC'Îl îşi
pi{,l'(ill~e coud-urii, lU'lIt~~ 1'O;;.t111 priet iniilM ŞI a·
j<:o('iatilu1' literart' in \'i~l·ta inte'leetmll/i. a ţi'tr('i
!lon>lf 1'('.

Vorbeşte de j)ri(>.tenÎ8 can' a ]e~at toatâ viata
pe A'lexandl'i. ('ostaehe )it-gri şi ')fihail Cn~ălni
l'('-unu: f~I{'C' j"tori('nl ... .Jllnimei" arată li'lUcczea.la
{'c It (Intilnit .hlJlii ('f' lJlembrii aeestei so{'ietăţi au
l'ii1'U:'\Ît lit<mltura pentru a 1'(, ('OIlsall..'ra puliticei
yo ..beţi'1c dc lm'eputurile de reÎnyif're a ullei a('ti,
\'it:iti literare 'pnlyoeată de revista "Sămănătu·
ruj" şi insistă .asupra adull!lci mişei1ri litNure.
&'riit(ll'ij ]'nrnimi - :'\PUIlC el. Emil Wh·leann.
- ('ari iutl'l'ţin în aeeashl ta !'ii comertul lihrîiriilor. ('.ari imhogă\&'\c pe editori, se euyine să fie
pl'llcla nC'yoilor ~i lIIizeriilol' ~
D. Emil Gilrle.anu arată rns.t1l1 şi n!'O::G"f'itatca
IInei ~(){'ieti'itia Scriitorilor Romi'mi, şi insiBtă Il·
."'llpra frrieitei coin('iden(c. că in momentu.l când
!<('riitnrÎi în{'i'p :'Iii 1;.('. organizeze se gă>;cşte în
fnmt.ca minil'ternlni instruC'ţici publi('c, un om <"11
gllflt şi .".imţ de uta. un jlihÎ10r şi O<'rotitor al li1f'l'<lhtrei: d, C, A )'ion (aplauze).

.,

Discursul dlui Cincinat Pavelescu.

eli

Wl'Y'a şi r]l'gan ta ('aradNistica \'erbului
'/){Jetul ('.incln,1t Payeleseu pentm a CODereti;l:;a şi iJlI!'tra condiţii'le de pro<llllC'ţiE' ale H'l'IÎto~
1'1l1uj face o ('()Jnparaţie Între {'onditiiJ(' in <'.are
a II ~H:ri8 Vasile AJexandrÎ şi Eminescu, Vasil€'
A:lexandri a PUtllt să dea măsur.a compleetă a ,!:ţe
ni1l1ui său. Era bogaL a ocupat mari demnităţi
in Stat.. a fogt m~nifltru plenipotenţial' la Paris,
!,'a bll{'llr.at -de amicitia Carmen S:vh-ei, a trăit
·la .\lil'N'~ti într'un lux orienta'], In asemenea
·enndiţii. Y 3sile A'lexandri a putut să exteriori·
zeze in forma literară toate comorile Bllfl€tu~
1111 lui,
Poezia lui Eminescu e pesimistă. nu numai
rlinca·uV3 firei initiale a ,].X,otllhli. şi a ~ulttJrei

~ăll.

,lui, ci şi

Dl<:li cu seamă din cauza ambitiilor de
exi'Stentă a poetului.
Emin~cl11 $' a abuciumat
toată viaţa {'U nevoia şi mizeria, s'a surmentat ca

_.

Telefon

Jr.ial'iHt. In a"WllWllt'a ('onditii EmineM'u nu a pu:tut du IJlH-"Ura ('nmp]cC'1ă a g-cnhIlui l'oRI1.
Pcll'tnl ('lt lIll :-O:'l·jitol' "îi poată produt'c o operă
luai hine îndH'g"atii. t rdru i(' Rn ~c C'on;;.a'cl'(' llumai
litemtlll'C'i, :-:11 ;m SI." ri8IJ>(,II$(,8 în ocupaţii multiplc şi lllcS{'bine. J). C, Arion, ministml jn~tl'uc,
ţk-i 'publicI'. prin sprijinul ('('~l 1:1 s{'rii~.orilor. M(~O
ţâm!u-i rl<' ,... nh tirll!li<l nevoilor llIesehinc, (:ontri~
bUl' ('a lite'rahl1'H prpzclltii să se imboguţi'al'{'i'î, eu
opere !Ilai hiJlP in(·hcgat.{', m-ai bine' ('ehilibl'ate.

O voce din public.
P-ra Totiofl 1111 , lit'cntiată in !iteri' şi filosofie,
:vorbeşte din partea publicului, muJţnmind dlui
(', ArioI1. pcntl'l1 sprijinul ce-] dă seriitori-Ior,
lI! ase III t'I)(, a ('o li r1i t îi, s-erii to ri i 1"01' j.Hl tNl crea
0\1('1'('. t'~l re l'elllizillld frulllosul. vor ridica (1)(' ce"îtllri dt'a~llpra realiti\ţei prozai(~(' şi bnltale,

Discursul dlui C. Arion, ministru
iustructiei publice.
Il, C. AI'ion, li PI'tH1UIltat {) spiritnală şi fină
('uvimt,are, pliină de idei şi cone.luzii estotiC'€ is~
YOl'Îte dintr'o adîmdl ennoRşterc oa problemei noa8t1'(' 1i,tt'l'ar('.
AnJ iHl avantaj :l.'lupra th-oastră a t·nturol'
Sp1UlC' l. ('.Arion: avantaiul vrÎI8!tei, Sunt mai
în vrilStil dC{,lit toti dyoastră. E un ay,ant.aj la care
a~i re-nun ta foa rte bm'lll'o,<:: aşi da tot. şi portofo~
liul ministerJaJ, in schimbul tin~l'et.ei."
D, A rion. m ultum'!2'şte căld tU'OS sor,i('tătei
8('riitOl'ilol' 1'Oll1~ni p{'ntru ocmnit,at.ea ~e i~a Înc1'(>(l i n ţ II t 1o.
"linii spune d. C', Arion. m'au ales preşedinte
J)(' tlline, altii pc mini.ql'u: unii l){'ntru mÎlw. altii
)X'nt ru ('a ftanlll nW11, A ni citit o &crisoare, prin
i;iare. in ('are se emit.e id e,oa , eli toţi miniştri în~
strU{·tiei ,puhl:ioce, să f.i(' preşedinţi ai Sot'ietăţei.
N il am n imi(' de SpUi> împotri\'u acestei idei.. Con~
stat ('u blH'uric, ('8, fi(' (',3 om. fie ('a ministru, am
fost al('s în ulllluimitatc,"
D. C, ArÎoll, expli(~ă în
admil'ahil de (~e
scriitorii noştri :-:c gus<,<'.c intr'o stare prl..wară. etc'TIN ati a d t' li. ] 84 8a t l' Ii iti nClpoe,a Noid, A fătm t
F ni n'a, rpfonll(, le soc'iale din Yl'('Ill('R. lni Cuza,
Vod ă, {'Olll<t it li ţia şi în Rfâ:rşit a('t!l! s,ţrăl tI'f'it şi
culminant: 1'1I",h lli 11 I pcn1l'lI ilHlepcndentii.
.
Odată ou rl.lshoiuJ il' Il În{'his epewa croieă. A('ilHI trăi III Întl.'o epoei'! de eOll~truet.illne. 'pe t('nwlile pw;(' d" gencnq.ia d-e.hl 1848, înt.r'o cvoeă
de tran"iţie sunt I'lmlifi~'ati, Asta e caur-a sifltltiei
pr('{'are a ('hoagtJ'ii.
DY<la·stră srrilitorii aveţi o mare misiune. Noi
eonHtminJ palatul viitoar~i Românii,
A('.(','1t palat nu "Il fi fă-eut numai din nu, ŞI
dirămidii. El ya trcb11i să f~e înrnpodohit CU o~
gJinzi. ('U lmtrnri eu ta·bIOllri ..
Dyoaj<:tă s('rij.torii, \·C'ti fare a(~a~ă operă rI€'
î iIIJ)()(lohi re.
A'poi. el. C, A.rinn ,'orbeşte despre rolul ~rii~
to1'Îlol' în făllril'ea limh<~i. rare este "sufletul unei
natiuni în timp şi în spaţiu" şi despre eara(ltcrul
('(' trc-bue Hă-l aibă !literatura romililească.
A rt·a noastJ'ii. spune d. C. A rion trebuie să, fj(·
na(ională. să .!+C inApire din nevoile, ,mi1etul. YÎf.ll riIe ~i idcalu rîtle noastre.
rn urmă d. C, A non a arăta1e(' faee pentnl
s()('ietatef! srriitori]ol' români. după (',f3 mal lOa,
inte ·le-a r~comandaJt seriit-orilor să facă ,,(~artel
in telC"Ct ual".
~\m primit ('u lyu('ur1e pl't'şed·inţia de onoare.
CE' mi-ati inf'reclintat'o. Voi da societăţei dvoastre
fiinţa morală, dlci În cu rând voi .·eni în COl"lPU~
:riIe Leg-iuitoare. ·cu proectul de lege prin care
.,Rocietat.ea Srriitori.l{')r Români" "a fi re('unos('ută persoana: morala.
Astfel oameni bogati. ('.ari al] datoria să ajut€
la propă.şi I'na neamului. vor putea fiii "ie în ajutorul s<JC"ietătei dYOastrB,
Cuvintarea lui C. Arion. atât de luminoasă
şi elegantă a fM,t vi11 aplSlldată de scriitori.
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Kardos Gyula,
cea mai mare fabrIci de trlsuri

sudungară.

Tetne:svâr-Gy.a.rvAros,
f-Jarol1:\klraly.ut: ......... {Ca .....
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nUp~1 t<'I'minRI'ea fTl1mo~ului ~ăll dif\('.urs. a
fo~t pr<,zintat dlui C, ArÎtHl. d. C!aton Theodori'lIn
&n1ol'uI ~('ri"oaI'('i la ('are a fileuf a:hn~ie d, mi~

ni:-tru.
- D~ta ai :"l'l'il'l<'iî sunt fl'atie d'art": t:Ulll 'Ili.'
Jinihllltl'lI uri pC' din afal'il?
- ~i pe diniiIllllltl'lIşi pc din afară. )'ă..'lJmndp
d. t 'at~iI1 Th{'odorian, La Îne('pl1t, Y'lUn vutat U\Illlai )leu t 1'11 ('li ftHll. fiinddi Inl ştiam ('(' (~omOIl rit
ge a"cllnde.a ";l1!b ('J.
ACUJll di \'ot~z ~i pc nt l'll
d\'oa~tnl

!
Banchetul dela hotel "Boulevard".

Primului dintr(' minişt I'ii de. {'nI te şi iUlltMIl"
tiulle ]\11 ltlieil. (,oll re a Îll te]c;; ~il {'instcafWă cum se
CUW'IWU "eriitorii romani ntât de mult. neBlIcotiţi pflnu azi la ofi{'i<llitate, Hfa răspunl\.
)a bmw}wtul rldu Bukval'C1, 1'11 eÎnHt(la la care
aYt-8 drepturi cît~tigate in l'âm::lUl'ilc oamenilor
d{' litere,
Soeiettea scriitorilor români, bog.ată în atât.ea
r('a.lo talente. cari alt dat literet'urei noastre şi o
DOUl! îndrumare şi o nouă îndrumare şi o nouă
fa ţii. ••\ sărbătorit in aeela.ş t.jmp pe d. C. C, A rion
ministrul şi omu.1 de o ,·.astă cultură literarii şi
a1'tistidL carp inţcI<,g'(' şi simte arta cu sufletul.

•

S<>ria t08stUl'Î'lor a deschis'o d. O. C, Adon.
inchinând !)(mtru rege şi regina.

Cuvântarea dlui Emil Gârleanu.
Domnule Ministru,
Domnule Arlon.
Ingăduitl-'mi ~ă vă vorm..'S{' f'a unui înalt rlE'mnita.r
îl1.găduiti-mi ~a vă vQrbe,'l-C, dv, pfll'-'IOnal. ~a
dM'ă ÎnaJta demnitatE' În care stati vă dă \JutÎllţa să f.a{'{' ti , nu~i mai putin adevăTM; că omul ('
areta ca rl' ÎlHf'>stmântă demnita.tea {'li hlamida fltrălu~
citoal'!' li. nobleţei surJrtuJui. Sunt demnităti cari tnaltă
pe un om, r!lUr ~e ÎntânlJlIă uneori - foarte raT când o d{,.lllllit.ate, ori cât de inalti ar fi ea. găseet,(l
omul calră c.'ll'e SE' îndr(>~l~tă, IlE' Ull pi(>do~ta.1 ridi<-at
mai flLnain!E'. ÎI găseştE' şi-I Iasii În 8tC(>,Ia.ij loc. În carf'
insuşirile lui n'au aştelJtat ha7..arcllll M să viI', ci rau

al tării.
om, căci

suit singure, a.coJ.o unde trf'bui.a ~ă fiI'.
De ar-N'.a· să-mi Îngăduiti să vă vorhE's(,. ca unui minhtru. şi ]lI'fsonal ea om. sil fim rerunos('H<tori ministrului şi oUlului. Am SPll~ odată cii !mntetl Întâiul rarc>
nt>-aţi arătat .a.rf'a.~tă aleasă priE'tE'uie. Compleetez aruma: sunteti Întltiul ('are v'aţi aJ(\.~ între noi. ArtiM
dvoa~tră sing"ur, aveti înrrNlintarell rii frumosul in el
însuşi e unul şi aceLaş şi rii trehuie primit ori de undfl
ar v('ni el. Ce altii rN'llll<)ştintă am putf'~. să vă arătăm.
d('c!it luptând n<"cutlllat P('Ilh'1l idf'alul d{'.sllre r.are n~
ati ,"orbit atât de Înflărăl'at a#tă1.i. şi ('(> bu~uri(' mai
mare 1H'·ntm un sufJf't al(>1'1 ca al rlv .• de{·!ît a ved('~ di
cei ('ăr()ra jp-ati <lat prilE'jll~ să se ridi('~ nu v'au
inşE'la.t a.ştf'ptările. :\,rea,~ta va fi reruu<Jştillt;3. nQastră:
- l'f'('unoştinţa noastră f'.ll o,n.mrni, iar aree-a a vrE'mii:
eli În frunt('.:l. nUIllE'llor noast.re va riimânea in tot.deaurl>ll.
numc>l", dvoalltră.
POf'tlll Cloc/nat Pavelescu dnpă.r(' f.\(,1l8e "il S~ Învf'sc>1 NM;.ră Înt.rAnga a.ounare ·prin ni,~i{' e p i ~ l' li ma
spiri1ualE' a lu,1t cu vântlll ca ,'i('E'J)re.ljf'<linte aJ ~{)('ie
tătii şi a inţE'J)ut .~ă a·millte.as,rii rii mar~If'Jiri{'. .11,1 Fra.nt"i. mf'l~ncolil('ul Lnmartinf', în 7.i11a re('t'pţie-i MJE' s'a
srU7,at ('ii nu poM.p f~H'E' prf'rum ar vrf'oa eloe-iuI pre-dl'rt'somlui ~All dl f}.UII fiind În('i! ('ti inima sfhiaU dp
doliul pro.'t;+Tliit al ma'111ei SllllE'.
Ei hine dlor dp~i nu ~unt tI,n ilu~tru poM llt.pmll·tiomII niei obligat - din un discurs la ,a.('.arlemie 1'1'C'<d('('('~ornlui mf'U dr~i in fata uTiui areopag. va ('('r voia.
ca si u.martine să evOf' din umbra lor dl"părtată figurile sfinte aJe Inamf'JoI' d-voo~tră <'.ari au făurit din
suferilltele lor nE'şfiute sut:lf'tele voastre r~tJdc, entu..zia~~te şi impresÎonahi1.p. ReamintestE' pe mame]E' lui
Cha.taubriand, Andl'e Ch(>nitlr. poetul Anghl'J, a. cărui
mnmă c.a şi a lui Chenier a fost de origim> elpnă si eă
rria litE'rntur.a r<JmlÎ.nă îi rlato1'('şte subtili,t.atf'a rafinat.ă
din oPNrll1 poetului Anghel.
TrrminlL întrebând r.qr(' POE't a <,lintat {:lI mai mult
!l.,'â,nt pe mamă. ('.ar(' e Rimbolul tuturor 9ufl'rintf\l()f
şi tuturor saerj{i.f,iilor df'«'ât Carmen Sylva. F~ si-a.
a.pleca.t fruntf'.a grea de dubla f'Î coroană dp rc~ină şi
do poetă 'IpTe sllferint(·]E' îllilhuşite 11:111 ma.m f'1 01',
Ei doar î-~!l cuvino pl'inoml poetilor şi ~('riit{1ril.,r.
Trăia!l,că daI' Garmen S:dva a ştrig·at poeml
tn
('molie g'pncra.Iă.
D. A. Hen. - E intr'3{le'l'ăr o zi mare ])('nt1"u noi.
ziua tntruniTfli no.a'StTe, mai al~ ea lua.ti parte ei d~v .•
dlf' ministru. D(>oarcee s'a ,'orbit mult df'spre ce 1'\(' face

Iare mag azi fi de trasuri ,noni

şi

folosite.

Pre~tesc lucruri de fferar~ rofar, ,elar~ de Justrult
reparări de branşa aceasta, cu preturile cele
mai moderate - Preţcurent gratis şi franco. - Tot
aici se pot dpJta obnibuse pentru 6 persoane, cară
funebre, felurite cărute ,Jandanerc cu preturi moderate.
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li despre re se va we pentru sotit>otall"ll

DOO!9tră, ar
la ce s'a făcut. In ea,zuJ. 1W!'sta
tr8buie
privirile şi mulţămirile noa~t.re
citră Mihai 8;tdQvl'.anu, fo..'!-tul presedinte, l'ar" deşi
din pricina (wlIpatiunilor sale, n'a vrut să, 1I\:!i fie
au.,q preşf;dillte, rămâne totuşi p.rin talt'lltul .siiu
·~~nul nostru.
:\u mi-ar fi vpuit acea~"ta in minte d~ă !)€ lista. ciftpj n'11şi văzut că vinul e din "Crişma lui 1foş Pro.cu".
Liata e ml'ută de Minulescu, si l'a p(}{'t ~hnbolist s'a.
gdnd!t de sigur la un simbol. După cum v'ati adăpat
"''It! s&1ră din crîşma lui Moş l'rr·('u, să r('>/'unoaşteti
c:ă vinul lui Mos Pre.eu e bun ea şi a1:'el:a "Dela. noi în
viiş.oa,ră", tot aşa generatia. t<1nără de ~tă7.i ca. şi
acelNl care vor veni se vor adăpa din opera lui Mihai S:tdoveanu.
In numl',le ~f\stei generatii de seriitori, din carI'
fac parte, şi carp blîjbăe ÎIH'ă în "Vrr-murile de bejpllie"
in!'!rNlte unei vif'ti dl1 scriitor. în (",are suntem pe lân~ă
d-ta "Flori ofilite" deşi ne credf'm Şoimii litt'raturei
române ridie a.cest pahar în sănătatea. s.trăludtului nostru prozator.
D. Emil Nicolau. - D-Ior. ridic paharul meu ppntru
ttn om şj o ideI'. Dar-ă m'aţi bă.uui di a,ee~t tOltst mi-a
10$t dida.t de un sentiment de rpc'unoştintă, v'a"i răs
punde: da, este adevărat, dar erl'd ră a{'('st s('ntilJlent
.DU poate fi stră.in bre~lei nobile a scriitori,lor. dela ei
a"ind să I)Orn!'<1,si'ă. sf'Iltimpntl'le ce înalţă pe om.
Da,r, Pf' l:înlră rf'{'U1l0ştilltă, am fost mânat de sărbă
(urîrea triumfului ideei.
Pri·ntre noi se află unul care, tot fiind un lteriitol'
de vu,loare, în dr-eurs de 25 aui, neintrerupt, Il luptat
"lI'ntru triumful literaturei lllJalStre drltmatiee, conspcYI'.nt fiiJdi,duinţ!'lof sll,le din trt~{'ut, atull-<,i când a~'tuuJul
fllinistru al in,stru{'ţiUl]('i l-a ridieat la. lQcuI ce se cuvine, a luptat pentru acest ideaJ şi in câlHa luni a
reuşit să fa,că dovada, că prima noastră sCi'nii ,-H' po,Lte
rf'z!'·ma te~Jleilli(' pe rep!'rtoriul riisărit din munca. intelectuală a scriitorilor rOllllîni. I't>ntru acpla ca,re a
avut aCt'astă Îndrăzneală si a triumfat, prnt.ru bunul
nleu amir şi distinsul ziarist. 10l1n Ball'a.Jbaşa" ridic. paharul meu.
•
,\u 1I11Li ton"qtat rl.nii: Radovea11u. Donat MuntBallU,
Odrle-anu. TS<lbrla Radovr-anu, G. Diamandi, Radu fioMotti, Seurtu, C. Meissoer, 1. BaC'lalbaşa ~i Dim. Anghel.

fi bino

să ne gândim
să indrflptii.m

ue-

Discurusul dJui C. C. Arion.
D, C. C. Arlon, ÎncrjJe cuyântarea sa în aplauzele
ade a,~iiltl'nţei.
~p!'raJll s.'\ nu lIlai tiu aJ doil(\.'t di",curs astă7.i; mi-e
htci!. să nu ostenr-sc lUnl('a cu ahîtea disc.ursuri. Eu domllilor, sunt UII om politic şi a !rwrput să mi-.se numere
dilt(',ur.suril!', ciki mie. când tr!'{' prag-ul de ad, totul
lui-se cântăr('ş!e, totul se drălllueşte. De aceea nu voi
tiut:! un di,'1curs.
Vrf'.1u În~ă să ril.spund c1Îtewl ('uvinte am~cului mru
d. Emil Gârlp,anu, ptl'ş('dintel!' soi.'ietilţii care cu multă
lwrfidi!', a găsit mijlocul 5ă ben de011ată În sănăt.:'ltea
Ji doi oll,mpni, dl"opotrivă de scumpi mic: C. Arion, OUluI
ei C. A rion ministrul. Dn.r NI vreau să scutur podoaba
• \:., de flori cu rare m'a ti Împodohit ... Ce de elogii! Ce de
~ppraJlte! Retin elog-iile şi vă rog să. păs.trati sperantelr, c!ici eu nu sunt d('rCâ.t o manifestare a timpurilor, lJlai mult chiar decât a persoanei mf'le. Au venit
in sfâ,rsit timpurile, când vechiul dicton latin mens ag-itat moleU! se poate a,plica pe deplin. I\zi se ce.trşte
mai mult, se admiră mai mult, se lucrează mai UluIt.
Când mă duc la tealru şi văd sa.la tixită de publiC',
tresar de blll!'llrie. Rllnt ari Între noi. dramaturgi, cari
au fiN'are câ.te un fiu - fiul ei!, şi Pf' când unul culege Sllc\'f'sul În BUl'url"şti, aflu că aJtul a, tmcut fruntariile si în curînd ya fi ju\'.at Pf' SN'll.'t teatrului din
Berlin. De a!Ceea când d. n. Daimandj îmi C'rrp 7 milioane de cetitori, eu zic. C'ă'mi cere prea putin, ciici
limba fiind a nea.mului. C'f'titorii pot fi mai multi, 11
Bau 12 mlioan!', poa,!e fi ch,iltr O.lllf'nirea Întrl'alră.
Dar nu cer('ti aef'!lsta lui C. Arion, n'o crr!'ţi miniBtrului, c/lJ{-i at.unci ar trebui să. mă perp('!uez. ca să ~ ă
pot da cât îmi cereti. Cu vremra !<e va dobândi ei
aCf\a,sta., dar nu d-v., e.a.ri suntl"ţi dintr'o epocă de tranzitie, d-v" cari lrgati Cirul ero~('p.i gt>lIp.raţii dl·la lH48
cu marrl\. genrratie I~are ne va urma nu d-v .. vl"ţi a,puca
!l>Ct'ste timpuri, ei altii vor dobând i. Oamenii din epocile dt> tranzitie sunt adesea sa,crifieati.
De-s,('indeti insă în fundul inimei d-v .• cII.ci idNJ.luJ nu
8(' CÎlntă,reşte după numărul e('titorilor. Virtutr-a., id('aluI, credinta sunt Îl! voi, şi d.acă aveti o virtut!', o credintl1, veti sluji la altarul idea,lului şi veti triumfa.
Eu slInt un ('etitor, un vechi ('('t.itor. cAei mi-a plii~
eut t{)tdeaulla să c(',tese ŞÎ ştiu pe din afară mult!'
poezii. Cetindu-vă astăzi, par'că aud un ecou depărtat,
- Noul naţionalismului.
Ceeaee mă Încintă astăzi află.ndu-mă în mijlocul
8c,riitorilor !}ste că d~v. ati trf'cut de epoca formulelor
generale, de epoca câud limba noastră piHimea dt::'
stnlinism. Azi a"'em formula fQmânpa,:;.că, şi ori cât de
mari ar fi cei ,cari nu sunt printre noi p.oot zice că
a.cea,~!ă formulă a dat-o Sa.doye.a.nu.
Acei cMi lIU sunt aci printre noi şi pe rJari d. Anghel i--a. adus în diseutie, eu le pronunt numele eu respect şi w.lmiraţie; Carageale, DI"1avrnncr.a., Coşhuc. Ori
00 ar fi ffucut au prea multă mândrie poate - !:ii
ne înăltrull noi cu iubirea. noastră p[l.nă la mândria IOf,
e.a. nu cumva mâne, poimâne să se vorb('".a.,&că tot astfel şi dp_~pre d-v., tinerii de astăzi.
,fr('n!'tiţ'(~

\
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In-tre d-v. aş dori să (ioe iubiT!'; să fie ("hrar societate de a;lmiratie lllutu,tlii, ş.i uu de ură mutuaJIă, căci
ura. e rea, \'arsft Vl'llin ÎIl inimă ~i ofil~şte s.ufih>tple.
Ura, ura dilltre români e o ură focundă pP'Jltru a,c"ia
cari ură.sc neamul rom,Înese: rl"zer\"aţi-l'ă ura pl'ntru
duşmani, aVI'I1l dp-stlli Hăj ma.., i înafară de a{'i, şi
acr:uo am Jp_~tulil. putere LI!' muncă t'.a ,ii 'mi a,păr c·redinţ/l lllpa, dar a,'i n·a.m c!!'C"ât o sifl!;ură e:redi'ută: eredillta rotr:un(\ast'ii. .\' umai atun<1 vom rf'uşi să farem
ce\'u, eîlTld "om intra ('u fruntl'a sus şi inima senină,
în tplUI-dul pOl'zie-i, al (,.\lliufl~i, al idf'aluilli natil)·uaJ.
.\'<LIU să Înjosesc munc!ria st'.'iitorilor români, vorbind de rt>I'OIllIH>Jl~E' material!', !i,('('omlJells'a o aveti în
Îusa~i plăerTea rreo. tiunf'Î: atullci cfwd smulgi o rază
de dumnezoirp, ca să creezi şi tu la rÎndu'ţi - socot
că llU \loa.te fi plă.('t're Jllfli ma.re l"a al'''a~ta.
C neori cn'ez şi eu, ca. orator, ~i rr:e,etiu{l.u 'mi vre-un
discurs, cu mândrie ÎlIli zie râte-ouat:l: ('u voi diliparNI. d,ar Cf'!',LI'e v.'I. rămÎln!',a după Illln~, fiul I111'U.
copiii lui, vor zic!', cf'tindu-m:i.: am avut un strămoş!
De llII.'('E'a d-Im" mă adre->pz ti-v. rp,prel.t,-ntanti ai
idpaJului, ~i rîJle paha.rul pentru idi'ulul care IOl'lIe~te
ac·i. Între 110i, l){'ntru rl-v .• pr>ntru l'pi ('ari lipspse. şi
înr'hin: ~ă tr:'iia.sl'ă sc·riitorii
prf't1ltindnui, r('preZt'Uta.ntii talentului şi geniului naţion.al!

ue

'"

epi~ralllE', ÎntrE' mat>,..trul ('jnl'Înat PaVf'Jf'",eu ~i POHtUJ CO!1ll'liu .)foldovan, a adu<l o notă de
l'alda vescii .. , in a.tIllo~fera. foarte priett'uoa,să a ban-

l'n dueol r\1'

chetului.

A apărut cea mai n~mă C'omedic a părintelui
Va.sile Luca.ciu, în XI'. 2G2 al "Romîwului" sub
ti tI ul "Ex uno disec omJIl€!s".

.,D. It Cioruga'riu în prăpă3tioa.sele sale
6t'rieri, 'jmblieHt.e în mai mulţi numeri din
,.Tribtma", i'n X r. 2:32 se oeu:pă şi cu mode:;ta
Jlwa 'j}crsc>anu. Scupul e acelaş, pe care l~a avut
în vedere, &.'riind jiU contlfu tuturor mombrilor
din comitet: diS('rcditlarea, pOllcgri,rro noastră,
!;Ii dlwă aIf ptW:a, deea,pitaroa",
zit.'"e "preotuJ p'rooţ.jJor" şi - gura zice gura minte.
l'('ntru{'ă eu n'am :'('ris (,()l1tra tuturor membrilur
din ('.omitet, ni('i n'·am avut de S('op 'di18('redi,t.area,
pouegrirea şi deeapit.area mombrilor din oomitet..
De vartea Jllea fie t'olllitNull săli Jtos, clei n';un
cu ('Il nimic, ei am Illl:maÎ cu cinstea mea pe care
mi.;a,rn luat voia a o apăra eu toată modestia şi ~~
sHnti'1l1enlt,ul meu de adovWr in lu·ticj)lii "SPI'C
pră:p.aJSt.ie". Da<'ă umii mornbri din comi,t('t au
ajuns de voe ele nevoe în r.aza aeostei lllpărări, cu
n'am ce )li! le f>ac, - de ~e s'au băgllut pe mine. de
ce m',au ('~t1omniat şi au atC'nt.at la cinstea ~lea.
Şi vermele părnîl:ntuil ui se apăiI'ă, nU!/lHli eu să n'am
dr('>pt:ul wpărării? Sunt eu un 'Co~p anorganie în
viaţ.a n1aţiolllltlă peste care să ealee tot llevoiaşuJ
zilolor noast~e 1
Dar şi în a<'castă ol'eră de apărare de voi fi
mărturisit de rău ,să se mărturisească de rău, dar
dacă a:m spus a-devărul aVll'llci pen'tru ce mă bateti.
}lite, cu sunt de vină că "prootul preoţilor"

iar se bagă în cursă: PentrUell iată ce scrie mai
depacJ'lte Jn "Ex uno disee omnos":
"Cu m!:nciulla poţi prînzi, dar nu poţi
cÎna, zice prOt'crbul românesc".

de .•~('nior". Şi am reprodus articolul în toată exten!"' i Ualea_
"DUIpă ~~t.a a ll'rmat mai doparte diosc-uţi-a:
păl'(.-riloT libere. Piil'crile mBle le exprimă urmă
torul articol apă'J'ut in NI', 205 dela 8 Ootomvre
suh titlul "PiÎreri libere" şi ropro{lu(' şi acest articol, în CU!l'C iau poziţie faţ.ă de păre1'ile libo.re
şi ÎIH'hl,j aşa, R{ln"sÎtndu-mă tinerilor: "Sbur,at,i
şi voi şi eu{X'.riţi u!tJmosfera vieţii noa..'l'tre naţiQlla!e,
dar cim;tiţ,i bătrî'1lctelE''.;,fIf'ultura Încă n'a trQCll·t

pe..:;te ll'(X>st simţ etic şi> 'cine ureee peste aCea.l!ta
punt.e nu mai reprezintă cwltu'ra".
lată nota ee o aJm cu în proc'ffluil de premwnÎre
şi eu toate <.'ăpări'nt.ele LUOlLCiu ţ\tie a-eeasta, scrie
eă eu, ,,'am IHlti pe hârtie" "or i t iea" şi păror ile

lib!'T('I".
II aide la masa m j'n.cÎ unei pe care mi·,ai aştm
nllt·o mie, părinte LlwlLeiu, pontrucă aelliIn nu
t.(' la~'l eu ('.U,1ll n"H lilsat ere,,:,tinul pe ture. ],uzădar
tel:\'tll"eolt)şti , poft.(\';lte mănuJll'd'i ce ţi-ai, a~ternut.
rin ehcstî'a C'onh\'iiomtlislllullli, pe ('are iară.ş
îl r'('1'I1 .. i(' pă:riut.ole Llwa{'iu, ce am Heult '?
Am implltat,pl1rilltelui \';1.0;11(' I_ueaeiu "lipsă
do r,aet' , pell'tru di,seuI'sul dela a,dullar('a poporaJă
din Arad, eare di.:;el1rs, zieewIll cu, a f(..'l.'>t "'dest.ul
de frllm08 d,ar t.endenţlos, caşi câna numai uniţii
ar fi hl1)t.a,t pontnl droptul limoei romîllleşti" ~î
dela "sfânt,a metropolie" de Alba-IuJia se d~ttoa.ză
râ::;ări tllli soarel ni românesc. Iar ctmd "lJ ni roo."
mi ...'! luat in nume de ruu, am zis: "Ce este aeeasl,a, docât o umihtă rllgare cătră (.'Qnfraţii uniţi,
să ne re.."p(l(~tăm reeipl'O'c Illt.lrii adlierei ai VT~'"
milor apuse şi să dea locul eUHmit arhiereiI,)r
n(~tri

de astăzi în lUlpta comună pentil'U limbă".

("S11fe

prăpastie"
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Ael'ste an fo;<t p:il'erile uH'le nwde"tc despre
di~~1ln."1l11,ărinteJui J.ueaeiu, Sfi'llţi,a ~ avea <!-raptul "il se cxp,lice şi sll laoo coutrover.'>.'t În jud(',(·atJ8.
publi('u:lui mu're, care nu e minor. In lcx: de li face
Îw"ă a~'('!i5t hH'ru cu millte, pozi.'llză Î11 1}al"afr,aze!e

sale pe apolo-getul preasfi'l1ţiţilor opişeopÎ, fonduJ Însă rămiille ehiar Î'n di'~,uTlslll reprodus de
sfinţia ~a. j>ftrintelc Vllf;ile I_u.caeiu a rostit cu\" i Il t.('.lo 'Pe eari eu lr·fllTll rehwa:t ea o ,.li p,;,ă de
taet". ,AKlreva e faptul i'n raportul adevărului, Jar
Il li citle ce }.Iu.rerc are dt':6IJl'(; aeo ..,;L Ji::>l:urs. Mai
pofteşte deci îneă odată, p:lriinte Lu.uaciu, la ·,Ci'lNl.
mare ce ţi-ai aşternut-o cu latflta pO:Dtă . de gll.rmand.
1~1l mi~~m preeizat IHI1Il'f:.lt,UJ de \'edere în chestia confesională în capitolul "Confosiolllalismul"
d~n art,icolii "Spre pripast ie". Confosiouahsmul
meu e o carte do..~hisă pentru ooi ce vm să o Înţeleagă şi pări'ntole Lu:eaciu s'a Î'Il'tiirzi,at de a mai
opera con11ra mea eu oonfe.'3iauali,smuJ.

l'ă-rintole hlCaeiu mai diseutll in feliutl săIl
şi ş:-oala din ~jşeşti. pardon, vorbeşte despre f5is(IŞtI, 'matră, filie, de ~oguraş şi Dăn~ti, cari
toate ar fi avÎmd şcoli. Vor fi avwnd, dur mai
nainte să se adeverească că ce ~i, pentnl<'ă iată

ee mi-s'a întumplat.
In annl treeut Îmi arătase d. Ghită I>op o cores-

pondentă

din părţile :;;işeştilor, îm care se s-pu-

nea anomalia, că părintele Vlllsile LU{~llleiu nici"
n\are şooală confesională romÎuuească în OOIDth.'l'a
sa, ei numai Şt'nli comunale ori de >stll,t, - nu'mi
aduc wminte. N'llJm fi făcl!Jt ,atuiilci uz de aeM ('0-

"Şi eu nu te la.''!, d-le Ciorog.alriu să einezi
cu minciuna. Şi fii.ndeă aşa'l1umitla "critică", . rospIYu.d(mţ.ă, până în Fehru~lTie după adunarea
şi "păreri libere", ce le-ai pUlS pe hârtie, dop()lIJat'ală din Arad, când părintele Lu<.~oiu s~a
vedesc în mud neîndoiO'S o rubsolută "reacre- probat la eritieă, De atu'llCi SlUlt 10 luni şi părin
dinţă", sunt dator a te dronaooa a.iei în;aintoa
tele Luca<'iu avea vrome .,ă Cllarifiee chost.i'a ŞCI)8.
.publicului mare românesc, -să va,dă lumea, din ]~i eonfflsiwlIale din Şişe.şti, dar a tăcut, iar acum
>aeest si,ngur caz, ce valoa.re ~lU, şi ce sl'opuri Zl('C ('ă În parohia Şişeşti sunt 4 şcoli, în Ungur~
mmăresc lL~anU!rnitcle:
,;părerile

libere".

"critică" ohiectivă şi

.

J>ărintele Vrusile LucllICiu mărtu:risoşte în "Ex
uno disee o.mnes", că a cetit artioolii mei "Spre
prăpa..<;tie". Ei bine, în {lapitolul "Tineri şi hă
trîni" (pg, 45 diiIl hroşwră) zic: "Când a apărut
articolul părerilor libere în Nr. 195 aJ "Tribunei" dela 12j25 Sep-tomvre 1910 sub titlul "Un
pr{)('(\.~ firesc", Illm răspUlliS imodait. în N r. 197
dela 16/29 Sopt.omvre 1910, .swb titlwl: ,,~Qvoia
unei grupări". "RăspunsuJ unui bătrîlll" - semnat

un îm:ătător, în l)ălwŞti o ÎlIliVăţătOOl1'o, în comuna
matre Şişeştl dO'l.lă şcoii.
:Fol1'rt{) fnLmos. AeU'ln rămâne să ne mai E'lpună
părin1:e~? ~Ulca'<?iu, că sunt şooliIe din Şişeşti,
11:HIe sf IIlţ.la sa este paroh, oon fes ion ale ori, cum
ZIcea corcspondent,ul "Tribunei", >comunale ()ri
-de .stat, şi daca eXlstă şcoale ori şcoli de stat, de
cand cxi~.tă ele '? - şi ,atunci se v~ vedea că cine
mîinrun<..~ă

cina rea dhI urmă, părint.ole Lueaciu
ori oor€6pa.n.dentu1 "TTihunei". Eu nid într'un
caz nu.

Oamenilor acreditabili ee
plătire în rate lunare

vând şi pe lâng.t

=
fări nici o urcar.!
de
- = Iare asortiment în trusouri pentru mirese. =
La cerere din provincie trimite

preţ-
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Congresul

Societaţei

~ ~ II

ortodoxe a

trca;ba aeoa:st.a dar n'llm \"rJit. , aneXaTl'a B'lUlar'l.hici la li.:usia şi in schimb s'a
H~)mfUliior ])obrngea,
:oiă intârziu nici 24: de t'c?"'luri ~ll răspt1,Il6uJ.) ca F,ii codat
I~ drept cii Dohro~'IU prE',zintii un ÎmteT('l! deonu flC rUt~as('ii tlina piirmtdul Ln~~lU,. l'rom~>t
sebit. di\ll pun<'t de n,,<:k>:re maritim prin faptul
in..să .să Ulii {x)lllving de adeviir şi atuncI VOl r('!ve11l.
de a avea un POl"t în~omnat COIrst.umţa, pe u.nde se
Bucureşti, 13 Deccmvrie.
R. Ciorogariu.
{-,we uu intli'ns lltJl11ert. C0IIl8hlJlţll ().'lt(' U!Jl punct
Luni s'a dt-sehis În Bucureşti, printr'un
de ]('gălIură eu Orient (ii lk'eidC'ut.
Te-Dpum
la ~litropolic Congresul ,)~ocie
Nuc m~i puţin adeviirat că din pumct de vedere po!i1tÎc eod'arro Dobrogei RomÎLni.l()r a făt'ut tăţii orto(loxe naţionale a ft'meilor româ.să nalScă a~p('ri t:tţi j'utre ei ~i Eu 19ari cari mnreu ne". SClyieiul divin a fost Dficia.t de P.
O rev('I1Jid.. 8'a vorbit ehiur de {) ali'ant.ă între
TUN'ia şi H:O'mrtlli~l Îndrt'pNltă eontra Bujgariei. ~a. 'l'codorie 1'luii'şlc(Uw, locotenent da
E dn~pt {'ă lhl'u Hn:lgarii vor cere !;Ii V(l«' (~~uta mitropolit primat, Încunjurat d(' derul m~
trop(Jlitan. ~\'"'iista şi 1. P. S. ::-:'a ~litropol1ll1H'xal'e-a
~Ll't'odoni('i, Homil'nia va cere lărgIrea
]"u ş('oala de ştiinţe poli~jee ~lin Pari-s,_ profefwn,tipreÎ
ei
piinii.
la
\'mlln
~i
Silistl'a.
~orul A/wtole Le Roy Beuu{lcll. III cur.-ul sa~1 dlll"t.uI Pii1\f'Il al )lo1dovci şi al ::-:'UCpyci.
In ~la('edunia ~1l'nt şi Homani, l'nţovJahi sau
JH'C "Europa eOlltimporalllii'~, ~'a ocupat. Ş1 tlf~PriHtnl I~I'Soall(,lP asistente fl>·mare p~
'ri'ntari, l>~Lri IIU pat pronunţa pe c şi H.~r~âlli~
pro l{"m:i!li~t.
.
~
domnii:
Horoianu, adlllillj,~tratorui Casei
nu \',i)<e,tzu aucx'aroa a('('.:40îa din cuuz;a POZlţllMlCl
l)i"'till~lll profosor n în~'oi'ut lHllIl Il !!oPUlI.P tU
Bisf'l'icl'i. P. t;.\r1H~lvil't'a'T1tl. D. C. Butcu~
poporul. ('are lntol'O:5cazu mai ~n~,l~ în. Ol'lcnt, googl'afil'c.
1
Il
~ă
d
i
II
pllnet
(le
vodereeu
1
(U
r
al
le
m
t.roleS{"
ll; }Jl' d- [1(' le: An astasia (; r. Filipescu,
parp a fi poporul roman, <. '~a onglllu_ c ~lll'Ont~~
tine o vie p~vpa~,tlHla pI'i'!l *t'01i1(\ de acolo, pr~n
tabil l'ă arc lllUlt ~i"nge latl'll, dar ea dm cauza
ZOf' hllillllliceanll, H()s('tt~-B{\llri!JH'SCll, 'l'alic('{'le ee arc ".i pr-in difl\rite1c :l:;,-ezăminte {',uliuimprl'jUl':lrilvr ~('..)gT~lîiee, din ('unza. nnmă.ro~·
t
imla. :;\icolel:icu-Dorohanţu, Eliza Jlanu?
selor iU\'ilZiulli barbare earacternil ra:<01 a sufent ralc. lhigi'ua Ui\.'\c"'lor l'nţudahi o"'te in ~'()loniile
Eiiza
(jreceallll, Zoe DUIllitrC'seu. ~lircca,
romane; lNl e mai p Il ţ i,n !l(l evăr at în~ă că d aeă
u"uarc inflm:nţc s1a\'e.
. .
~inji{)n, Tinmş, ~laria Blarl'Jlloerg, d-na
, ~Pl'(, a prc'1.'iza ade\'ărat~l origi,nii l1, Ro:na:ll- \'orbe~(' limba r{lmâ,llPa~Til, ei an l"cntimontc ficol. Cioyjcă, ;\rgiropol, Vasilt,sl'u; ti-rele
lor spllnp,l .1istiu<-'u1 {'ouferen1ia-r. tN:b~l1c Sti .('un- lo-trrffi,
. Honuî!lia eautii HeUll1, ~Ic uem'd eu TU,]'l(~ju prin
tiim rudikina ll'l'cstl1 i popur în cl)1on I a(hl~l di.'
?\larioara Uit-scu, Xat.alia Pruncll, Hhetodiferite
rnij lOI}I~'e de pTl~pal!'al](Iă <-,ii-i fa:că Mă 8~
împ:lr:1tul rllll1an Tnti1ll1, eari mai tarziu s'au
Tidy clIm şi alt t~ 1I11Il\l'rUaS(~ doamlle şi
îll~t ri,i'HoL"" de nrecia. 1 )i[1 o:l\Iza a{·(~tUl fapt. ~l
('ont"pir {"n Dal'ii.
. . '
lhn punet tip YN,kre ~r<'()grafH' ~l ('('()n~.mll', Ulai a!t"S ('il în HlHlHîni'l exi~tu o ('la"ă nUlIlcroa."ă dOIllll işoart'.
~ICli asisUl şi d. Bhlon. prof. şi dodor În
ROH\:~1l ia poate fi împărţi tii În două: r0gn:lleu dE' arPII;1aţi gr(.t'Î. ('al' i ex'p]()~Ltenzii i n {~hi Il nt~ni
h~4 pc ~flHY!li, rl'laţiunile dip1\1l1l:ltÎe{' an fost ~n
{'.i.mpiC'i, L,urH' f(.l't,ilă, fo,:tl'k pn}(lut'i\~nart' ~l reteolt>gie. H'nit din Sibiill, eli o scrisoare
g in Il ea 111 ti n t uaş~., l'a re a,-.;:·~ rnd e llcp,r('ţ III te teza n ~ l', trNllpt(' (';iln:l timp,
din l;artea :\lilropolitnllli Jf('~ialltl şi o doia d~'()",pbi enorme hOf!':lţll petroldere.
Ilaţiune (1e !)(jO !t'i }wutrn societate.
TI'l'(,~Lnd dr-la r('!atillrnile lloa-:;trc extpl'no la
E o marc deosc'birc intre starra de astuzl a
~ ;\ rhimumlritld 'l'eofil a ('it·it. din A mf'it
natia
i
ntern:1.
ci
i.::'1
i
1l'."ld
profl':'Or
:-:PUJlO
in
rL,~
atT,~llli pc·por, e:H"C num:lrii numai în reF'at şapte
zum:H
Ul':miiware,le:
von parahola, bogat ului IH.'milostiv, iar P.
milioalll'. afară de ('pilalţi Hvm:lni ll.llcxaii la HnE lueMI l'arat'wl'i",til(' şi llnÎ(' în Orient dCQ<;('- S. :-:'a 'nwodo"ie a rosti,t la Urlll{l o În{llţă
~ia :;i Allstria, eari 110 dan ('ifra re,,,pf)et~,bilă (~e
11 milio:llle. Şi sn se noteZC t'ă ~Hnt Ulai num:l- birl'a l'illltită ee exilStii între da,-,,(lo Roc~ale. J)e
toan' prl'(lidt, rug:Lnd P{' DlllT1l1C7,PU să
lm<1E' uilll'Ca înt;l~nitn o ~iH~ură (',la~ă plphl~ia.nă,
ru~i {':l l' ngurii,
.
'
sprijilll'asd'l IlP lllplllbn'le ,.Soeiptiiţii oraÎ{'i
Îrl'Hllllim
o
llobilime
~i
o
t~lrăni'mc.
PN'1JCnta
E"to un pml.!T(,:< real. un progres enllt:'llt w.
!pcloxp llaţinll;!lp el fl'llll'ilor nl1m[lilP·'. Serpnl'orul n-,'p.~ta. ~ar(' a putU1: ~ă se menţină in de- a('ct'!ei Ili,bilimi îşi are (.xp!it,.qia ei în Împrojurările
pe {';llld Homi'lllia era \';L",rlft Tll~ici. yjl'iul di\'lH s'a tenniilat la orek l~ elin zi.
{'un-nI \'1..,.lcurilor {'ontru vri~onirilor ~i C'ontra
(... ~lol' mai \'aini('(' vijdii. l"kria HOll1llnil'i e~tt' ]JoH!niilL' rlilmîl!l{~ :-'t' C'umpărull (It-la Poart~î de
lntrp orele ;2-4 d. (1,. :-;'a vizitat muzf'n n )<i r cip fai*'. de ') Il pte 1;'1 de t":pi,..)ade NoieP. 6it l'a ('ei mai bog:aţ i. $i II ti a rare lH·i a<~'IIh"tă bo~ U ;lran>"ri la p"l\urul av"",ta ,,'a a.~itaT idpia u~li er i'tJll' nu «"te jlLl r rnllli'LlH';)'-"C;l, aV;lllJ urme gre- III Caspi Hi":wri"ei di·n .str. F[lrIt [tuei. Ar:i, d.
Bornialltl, ndnjini~lTat(1l'lll (',l:-iei His('ri(~pi,
n'l \nturpr forte1nr rOlmÎ!l('~ti, dar din difcrIte , ('(',;,ti diu l',wza patieÎ)liin'i pe l"Lri au 1l1a1--0 a{·.. ~
tia
în
l·lU·"lll
\['C,lllurilul'
la
('Olldu(,l'lrCa
trC>bu-,
î~~pr~'jHrflT'i iJ(~'~lbll w:e tu al lor lIn a pmnt lua ti
.a Înt illlpÎilat pp congresiste dillldu-lC' lămu
riloJ'.
fllllţa.
ririle n~,(·t'san', Ln IllllZ('ul ('a,,-;('i BispriH"m';H ia cAt' H10na r Il ic eOll,",[ itnţÎ( ;nalii, l'e;.!olc
Prima idl';P de unire nati,m~dă :;'a îllnez:"i~it
c('j Il sn~it. pt·ln orpJe ;~ frlrfl un sfC'rt d. a.,
llup;l r:î~ht)inl din Crîmm Rum:-lllii fiind ajHt4~ ! u\'iiud lln'ptnl de a dlOma şi {'oBee:lîa guvcrnl'le.
dt, lmp:'u'atnl franc('z ::\ ~ll'l<,ll'tYJl 11 I. Abia aran"l Si"telllu! elel'tol'al e l'ar:t('leristic şi fnarte compli- şj d. ll'Îlli:,j nI ('. C. AJ'jOl1. carp a fost, Jn~'all putut {'PTIT".pi lanl:t!t:1 e('le duu~t principat ..- {'at fiibd lr:ai !Hult \ill l'c!!illl ('cIL.. irar . .Di.n Clitll.a
t.in1Jlill<il dl' CUlllitl'!ul suciet{tţij. n. ArlOn
MddlH'a ~i Ya1ahia al'C'!:6Ind l'a rl0111tl {'ulllllll 11e :H'('sti"[ "t~ri tit, hh·ru:·i ,,:c:'tl't dullăeorpuri legi,.la~
a r{!lI';IS ptlll[l 1<1 orl'h' ,40 c.lnd a tt'P{~l1t la
ti
a THt'!'u si Se ll:1I1: 1.
h01"Htdarnl Alf'xandrll 1. Cllza,
adurwrpa
__ eL,,,:! l;Ullll'r";"ă. ~iitC:llii. ~lI11t într'o s-t:lrc ('asa Seoaj{'!nf' lllldl' SI' ţillP;t
'P\1I(.rilor mari şi mai alc~ \'('('ini]',!', lP venf'a
fe:,diY[i'
a
~()('i('t{,tii
::::iTiituriloL
{'C( ITI, nu i\'~-l ~i ('\1 hura Iii di,n ('ele mai t rÎ:-;te.
grcll S:! \';ldft r('([0,'1('ptal'(,;\ ~i întări n'a Ull ni po~Ullt un fel de t<du\'i Îll{':-ll't'ati îll('ă eu tot Îcpor tinăr.
Conferinţa dJui lor~a.
Domnia llli Ah'xandrn Cuza inf;'tti';':'~lzii ltl luI de ('()naTle ţi gre\l'l~!\i faţă d(· ,;tiliptmii proprietari ai V~l!llurlf,ut'ih,r Pe L':it de s<trălu{'it se
::-;'('ar-rl, la AtC'lll'lt a fv:<t foart.c multă lume. S'a
i.i<toria ţ;i:'pi <,pa (!int:li ifk'{' d(' OItHllH'ipm'C' a
pn.'zilltă ela",a illa,[;ă ;;;i ea (,\Ilw~riniă ţ'i ca eu1tnri'i,
rO![lareal prezenţa 1. P. S, ~l it I'<lpolit Pill1l:'n l a
da~t'i t:'irihwşti. !'lIb a('('a~tă d"mllie ,,'a pUTut di,.:Înalt1l1111 ('h'r, a dlui X. Filip(lS('u, mini,stru de
tribai tilranilor p:lm:lnt.1l~i binC' îllt('~Pl" ('ă t~raaii 1 pC' al:,t de tri"tă l' )<f.an'a ţ-lrall\11ni.
.\!llll 1\1117 llP-a dat ~P(('I,H'ollll trist al unor r;l"boi. a m~meroşi ofiţeri ;;npC'riori şi dc:.amnH
HIl fi .~! ohlit!':qi l"{l pliitp:L'<d :<tatnlm amortlzarna J
'llk"iiratP "tu'",ări c!esâllge şi mii{'l'lllri Î'lldroptatc din e1iUt. Sala e arhiplină. Pl'(·.oţi tlin tu"ale ţă
\' :tluareî pi! 1I!~t ntlll ui dat.
Iu tinl]ml d"nmipi lui c\lpxalHlru L lupkh' e:ill,ra pTopriN.:u'ilur şi a arem1a"ilor. Mai a!('S rih' lcwnl tl'de H(/IIl:î II i ltsisbJU de[1"empll('I'd,
La 01'('1(' H şi j Il m,. :--c r!,'i'ehidc- ~:.twata ]) ri n
f ratri('jdp in tre fam i li i lC' roma n(~ti deYl'ni ră mai n'\'ol t('lt· ci i 11 \- abil ia an fOl"t î 1J'''l'îli mântăloftrc_
Si toatii Ul'eastă sl-iln' durNlnl"îl (le hl{~ruri nu a
poemul .,1'r(' J IUllllJ('U'll" al lui (L Urig-orian, ('iH\·t'cIltnale şi ntllIwi :-<e pl1':-'O la eale detrOlnan·a
fu r rn al p rt~~{'U parea ni ei Ulllt i pa rt i d pol i tie.
tit ,le pl'potnl PUP(\~l'U- ~\ru.~(iaia. Tn urmă, d.
,H'l",t"i mare- Iw"podar şi ah'gen-a l111ni prinţ jin
;\\'i
'::l\'<llllul
proft"or
amintt':;,k
eă
dd;l
lcproL ~. l'>rg-a. primit {'u O\"<lţillilli, îşi r!(\'lyoltă
" familie ~tT:iină.
,se propn""':",, fratelui at'tll;1!nlui rege tr')lllli ~"a lai ('leza \'od,( uimi(':1 JlU ,.:a Illai HlCl1t pentru conferinţa. l'n/o"rp'l fradiţiilnr IlllţiMW!f În ('du\:lrt·j rf.mnn('-~ti, dar el l'a TC-,<piH8 ....\tuTIei a f,'~"t
",ilt'l1i.
(atin fr 1H('6,
:-'imPlli - ÎlII'PIH' rL,a - n!1 pua,tf' ~n('a respect IH'nPar! idde lK,li t iee ~ll lIt dună. ('el C'on~T\'ah)r.
(k.~1 inat l'ar,}l dt:' Hoh(,!lzl·llc'rn s11rijinit ll111h 'ii
pare
un
('
În_ii
t'lJn~'l'\'atur,
şi
('('1
lil.eral,
care
nn
Iru
llO!JHan'],· r.irii traditii'! ,au cari au a\'ut o clipă
de Fr:.:ni:l, (',ire :<'x'r,tea ('ii YH 'i.\'t·a a"-tfel In Oriellt
e liberal. '[ai (' part:dnl jll!nini:<t, (~are ~ !"f)Jl!l('Ia .'utpz.anţ.a ~rl-şi pftrib{'asl'ii traditiile . .\Jrula ll1iyăle~te
~i la gllriie J)lln:lrei mI roprezPlItant :11 Cll!tllrl·j
('lI ar fi partidul till('rilcr, rbI' toţi lm~mbl"ii sunt dl'fH!ntă \'11. un şi'.'oiu sălhatf'c clar TIU răm[uw J)oa.t~
f r a n ("('1.('.
lIIai h;i1rî 11 i de liD de ani. hl sLhşlt ffite un par- nit>j :uflintÎu'u pj; traditia vinil Însii spnin[t. liniştită,
I n l'N.~,l l'P prin'~te r(·latinnilC' pcoflowi"p ~i
tid
(,;;H."f·r\"l!O.r. (':lr(' are ea ,;,pf pe d. Takc lonlt'wU,
dar tai~' hrazrh· :lIhîllC'i În unna I'i. Forul a('(':-:ta arrlfl
fîli:m,~·ia~e. Hl,m{mia indî1!:l "'l'rr nN!H,mia. Ca
\('şnil' in ~lIf1('tnl omell('S('. Tradiţia aJ'f~ \'aJoarp in
un ,'a! f,artC' illlr li,l~\llt "i partidul ":1111 se numr-.şt(·
l1nliti":1 f'xtNinar:i H'rm:-lllia riim:'illt' a:.a~atu ia
t:lki,,'. F'jrTll<l !lupii ('are gun'!'TH',ază pal'tidele po- ori \~(' {lnll:Plliu, ,laI' în e,lu('atil' are cea mai mare \'ut î{'~ T riplie!' i. ACP:J"r:1 plll itil'ă Î,;,i arp pxpli·
li t ie{· (·,4t·:
loarp. ('U <'it! ul'lr.ăm traditia mai mult, ('u atât (' mai
t~\ia ('1 in faptl11 w'ein:lt:lwi Hll~if'i, ~r ~ti(' l'ii.
1)at;·mi puterea ~i um majorit:'iti.
bună jn\':q;itura l'arn 1\11 îllŞală niciodată.
E datoria
în timplll rii~lr,inlni rida 187. dintre !inşi ;;oi
~1l1Lt fp:trte rari Px('pptiu,ni l',tznrile eând mmnnoa.strii ~ă dăm conh'mrHlranilor Iloştri îndn'ptăl'ile
T llrL'i mit'ile. {i-ar hran'!e- armaH' r()TIl:ltlc au f(J~t
lIn aill~" 'r <le net:"it.did:lit 1a :1":111n1 Plp"TIPi lliHl" hrii itr",ziţinllC'i l'('U';'C'S!' a )<1' a!pg(' În l':ltoV'a OTnşe_ ;11' {'lui .'i ati Tlpvnif', Să lii,ăm Ţf'toriea În P~H'f', Omul
Ihrp;i ., {'(iTll[.ar<tţ:e f~'ri"i,ă a ltli Lerov Ik';\I1- trl'huif' s~i llll S(' illfăti~pzp altrl'] il! eivilizatia lloa,tră
;~p f:>r~i r: ";l -"f' \' i t'-·aznl o.~man Pa_';'H, l{ezultat tiI
1if'll l':ll·ţ id('lc 1... li t [ce StlH t l'a un joc de foot-hal. ooa. nouă..
ră:<r~,iu,lt:i
urma ('ongTt""l1!lli din Bcrlin a fo"t

fi
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femtllor romAne.

Un savant francet
despre Eomânia.
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a----------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------Prefăciind şi asortând de nou magazinuJ de ciCl.sornice şi giuvarica1e

I

Albert
Dobo,Ci)1
giuvargiu, Kolozsvar,
M"yas kiraly.tir 15~ •

(Te:efon 842).

fost prăvălia Husznîk. (Telefon 842).

- - - al lui .... HUSZDsk JaD OS ..... îl continui eu. ' _ T __ ~
Mare deposit de ciasornice şi giuvaere şi articole de argint veritabil şi de China. Mare atelier de reparaturi. Ochelari se pregătesc
-----.-~-~-----

după

comandă

medkală.
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'14 Decemvre n. lQll

D. Iorga spune cii va !nfătişa roalitrtţi i8tOriC~. din
asistenta va trage incheierlJe, G!'neraţia actuală
::a pierdut simtul uno.r reailîtăti pe cari înaintaşii no"tri le aveau cu prisosintă. Ei erau mai cuminti in barbaria lor cea veche decât noi in civilizatia noastră eera.
nouă. Pildele de raracter să le luăm din lumea lor pentru că ei au gAsit bărbătia trebu.toare în ori ce ImprejurAri.

Rasboiul italo-turc.

~!'.ari

Invătământul (('meii pe atunci era subordonat I)e"(li.Jor VTi"mei. Novolle vrt'mei se împlill!':.w atun:ci prin
Teligi(}sitate, ;;imtul pentru arta şi talentul de a cârmui
.Îll mica Împărăţit' casnică. In jurul acestor trei mari
idei se În\·ârt(~a edut'atilllwa femeei de atunci. Roligio~itat('a do atumi ora aceeE care se rn[lrturiseşte rar şi
tlfl lllalli(t'~:tă prin faptl', nu prin redamf' Îu ziare, prin
medalii şi prin alhl mijloace. 1{omâurele de odini.oară
mrrau fu:pte. U 11(>11' dintre c('le mai frumoase mOilUmra!!' biserief'şti le avem dela doamnele de odinioară,
'{'ari le clădrau din piatră ei din SUf)f't. De aCf!t'lI. nu
.. ,,'<tu dărîmat şi !)oute nu vor pieri nidouată.

Trei bisericj aHHn df'la doamna lui Petru Rareş la Botoşani şi ulla în Ilucovill.a - de c<~ri Ile
ICagll şi amintiri şi ~pera!lt(>. E o greşală să repari un
monum('ut n·(:hiu furÎndu-i verhimea, ev,iavia. E ca şi
eum ai dnsgro,pa. un 1ll0l't şi rai ÎmlJrăra cu haine de
ultima IIwdiL D. lorg-iI t'iteazlt lIume de doaelJlllC :cari au
lfilHlt his(J]:ic:i monulllPntuJe re trăiesc şi azi.
două

Veniud la bispririlc dr azi. spune că sunt pre:)ţi
•... ari citci\c pf'lliru da.~eiili şi dascăli (,~lri dntă pf'lltru
prt'oţi. ~ullt Ol'lthloxi de cea mui Vt>r:!H' origilw, cari
vând vn,tuJilllp pentru bj~criei. cări doalll1lplc !lI' azi
.IlU se mai În,lpl(>tnkC'sc eu Lrodl·riile pentru biseri('i.
Bi~ericile 1l0uNtre ~Ullt ~oaJe şi de daruri şi de oJoare.
I)i dc rugiiJl'iuJli ~i de 1'I'cllin't'ioşi, po când ].a biseridh· 11(' a it,· cOllff'~iu[Ji nu e tot astfel.
ci
D, Iorga spun(' a:)}oi ('li bărhaţii de odinioară lIu-şi
trimitruu fCllleilc p(' drulllui lllUIIC('i ClIci erau mftnJri
~ă-~i tillă singuri (':asa lor. După ce exa:minează cf'le
dOll,i ('](,\I1f'l1tr c.ari constituiau educatia fmllcei de ieri,
Nuditlll ('onff'rrlJţiar trrce la al treilpu e!OIllf'llt: taII'1ltU! dr it ('{u·ltIui o gMp(}(lllrir.
An'l!l şi Ull tiiran al civilizaţiPi de azi. - tii ra !11I1
:.(.are Îşi bate, Îşi sC'hinguieştf> fellwra. poate ca l'ă~bll
nure de nf>drept~tilc pe ('ari I(J sufpră el.

:
:

D. Iorga vorbeşte ele părinţii cari Îşi trimit do miei
:;:{Ipiii in striiillltt:llt('. unde Îllvată multe dar ei uitii
Jllnlte şi uită dilltrl' cl'lp el' 11lI trl'buiesc uitate. Dar

:~ ,,·.:o;taJirll'learl\l~ell(,. rău Îllţl·Il'M'.

au &trieat !J.,(~('astil \·hţii
fnJllltlasii de odinioură. 1\u sunt dl' rCI'lImandat ~i azi
t<late di..,irdiIH']f' ,~chi. .\zi Îllviitllrn mult(' in şeoli,

dar llili!1a ~it cHim.

Il\l ÎlJv,iţă:llI

s,l eitim nici mi'tear 111

Jinlba nO[I~;ti';1 ':('~i Îl!r;-lţ:i.T!l lI!ulte limhi str.iill!'. !<':we
a~jlrll eritierl udu:rlului j)l"lIg:r,l:Ill al înviiţ,lllHÎlltulul
Iptdor. Cit! nI fi nii:)"jdr Olll('II(';lsr:t cât va fi euriozi"tl!tr> Olllt'I1(:<!s,:h sil aii);1 slIfl(·tul ('ti Cl'V~ În ('uprinsnl
lui. :d:lta tiul]) rrliL:ia JIU va muri. Tr('huie ~5 cinstim
t'l'o'dinta ilHlinlil~ijor Iw~trj. J)atoria ~odal;1 a omului
.{:f'rI.' IlJari jf'l'tfl', )H'tltm împliliirNl I'i tr('uuip să adun'llI
dli:Jr jl'l'tfa Cllllş!iini!'i l\oa~trp.

'{I

f{1.:Ji:~jn ..;i!a:t.·a lili SI' va illYiita pri/l dt;rea dog:IllPlor, ri YilZ;ind Ull {JIU rdki(l.,>. Ull om ('arI' ~l' rIU!';,
·C:ll :l:ll'\'iirat. (',HI! \'/'1'1111' tara 1)oastru va :tH'a ]H'y"if'
<.lI' rdi;.::iositalt'. [: 1I1(:!:1 Iro'llui!' Si; fif' WI'f.\"iitird prin
jlltr(,;l:~n-i l'dL!i'atiiluP.

D.
\ii

In,·,;:l .;('

ri,!i':ii ÎlllJl(ltriyu arivi'ilildui tip asUlz;
tip ajll:\Uze uimI fH{'t~ ('riU,:a a(!(>~tari de azi, E,:u('atia ll!~ azi I1U prpgă

SUltlJ('~,N.... '·11):(1(1'

~t"i lH'ilUnll:it!'

tpştp ]Il' fl'll"'(~ ~;l

iuph' siu!.ţu61, -

după moar!Plt băr

butului PÎ. H;i~·h;;.tii dt' aL:i !'l,iar au friefl dp liaţă şi
Sl)nt ('I'! mai lIrit dnl'Lli'!!'l1t Jlior:d al \T!'lJl('i Il,' u7,i.
[latnri<l fPln!'il,,!" p ~~ă-~i ('f(',IS"{t ropiii Îll b(trbllţip IH'lltfU

lupta \·ip;(';.

CIlllful"('n(i:lI'lIl (j.'serj,·

('\1

lliultă

1n-

~\Jfll'tin'

rolt;! r('I:~pi!or bogati; 1n tara noastril, - rol
a~a. cum tir trp!;;li t'1 Îl1ţl']PS dr fClllPi. Cill!' arp acea.stă
:.;al'l'iluÎ elt' a rla unl'i t{lri frlni slIflp! un suflf't cart' ('
!'tlfl{·tul traditil'i nlJ:vtl'!'~ ].'f'!lIN'a. En va fa,..' Şti rel.j:<tllln u;i si ~ă ]liruim rr[lllP IJlllf'l"i'le \'I:}P mari ('ari
liP ~t·:1.U in fii tit.
('or:f"rinta. s'a IJlI:lwiat 1.. on·I(' 11 jUfll, lloapt·ea.

" Seminarul iuridic [}r. GenSh, Cluj, STr. Ffl.r,
klls (lângă edific~j111 cel vedliu al tcatl'l11ui), Pro'
1!'ăteşte pe lang~t onnl'ar mic, pentru eXamf>DHJe

de

drept. de ~tat, ri~uroa"e, de drept, de I'Itat.

eX8'

nH~,ne d(~ ad\'(){~at ~i dt' wap:iFltraL In :1 luni RE:'
câştigă lieenţa cip doctorat. Fiind În pragul rro'

ÎedelfJT de rcformă a Îrn'ătiirnâu1ului iutidil'. e
de dorit ca totj ('ci intere::.nti ~iI !le rHfr/;'!>f'7.ţ' ~prf
binele lor ]1.1 Ilt'e~t l'ellliul\l', care inlcsue';\te mult
: c·ariera nd,·o('atială.

Conflictul celor două puteri în Africa
a. fost meniţ Sll trezea'scă o !'wrie Înt.reagă
de iminente p6rnejdii pentru conservarea.
statului-quo 1n Balcani şi a păcii europene.
Pc rînd au aprtrut fantoma unui ata.c con·
tra porturilor turccşt:i din partea vaselor
italiene, apoi blocul'ca J)ardallC'leior, aenenlllţttrilc

HUisiei şi intervenţia franceză ală
t uri de o nouă prinwjclulre a intereselor
turceşt i În j>f'l'si a, din partea acelcia.şi put(~ri e,JfC imsista l'Cl.ltru deschidl'I'('a trecă
toarei pe seuma flotilci sale. Şi din 'întreg
acest i;iir de înseIlluate Irăm<ÎnUlri politice,
azi n'a mai ril:rnas la sllprafaţrl decât Creta
şi rrlzboilll din Africa, filrtt ea soarta aCBStllja sii se fi declarat definitiv pentru vr'u-,
md dintre 1uptăt{)ri.
In Bwl'cani popoan' Il' contin uă Dă se
mişh', dar aceste fr[lIntud (lri ale lor uu pre·
zintă \T'{) Împ('rtanţrl (:ar(: :s1i ptimojduiasdl linişt<'il iMerll[t a imperiului ot.oman,
('(\('j sunt JJl;li nJult. (;('11' din llrI1l;t sbateri

ale UJlui ecou trezit de Anglia şi
Frtl1l\n Într'ull popor care de <llli Îndelun-

st:ÎllS!'
gaţi

P{'lI1c!f'ş!e diJl<l potriTitrl pentru a-şi
('[u',! ie:a Jlparftnw n'a si o erodoa sosit acum
I

1."

,

•

<h'uda1(1 CII ritz.hoiuJ. En'llillH'J1tdc din Persi,l sunt pe calc
<1(' (1 illt l'a ÎIl CUPslIl obi~llllit de p[tn(t aci,

Aeroplane nimicite.
Zilele acestea - după cât se telegTofiază din Tripolis - opt aeroplane ale armatei italiene au plecat în recunoaştere
: şi trecând pc deasupra taberelor turceşti
au fost achite de A rabi şi nimicite cu desăl'lÎrşire. f,;u, se ştie nimic despre soarta,
bie.tilar aviatori.
Expulsarea Italienilor.
Ziarele spun că Italienii domiciliaţi la Galipoli. pe Vnrdaneilc, au primit înştiinţare ca in
cel mult trei zile să pără"eas{'ă oraşul. J"ucrătorii
italieni fără lucru au primit de ·asemenea oMinu}
să părăsească ţara. ludienii din Smirna, evaluaţi
la 8000. soc<>tindu-se ~i femeile şi copiii, au primit înştiinţare (l,a să părăsoască ţara până la 16
Deremvrie.
Consulatul german a ccrut ca acest termen
să fie prelungit pentru timp nooerminat,
iar
p~nă va intra în vigoare ordinul de expulsare,
locuitorii vor fi l)ăzlti de j.andarmi,
Agenţia Heutcr află din ~mirna că un ordin
{)ficiad plme În w,<!er(m Italieni:lor lin ,acel ONif
să părăsea~('ă ](wtditatea în interval de o !<ăptă
mima. deÎ altfel \"or fi ~upuşi dreptului răsbo
Î'Ullli.

o luptă

crâncenă.

l' ari ,5, 13 N oemvrie, Telegramele de azi
aduc ştirea unei lupte cum]Ylite ce s'a dat în Bcnghazi Între arll1ele vruşrnuşe. Lupta a {Jurat două
zile întn'gi şi Illa~a(,],lll earc ajunse la baionetă
a răpus \iPţi npnUIJl,lrat(·. Lupta a fORt lăsată neisprăvită şi Italienii şi-au putut menţine poziţiile
asaltate.
J'ierderilc <.lin am:lIldouă părţile sunt ellorme~

n'pr<'zl'llhlIlţii celor dOU;t puteri au
cOlln"nitla o sehilllbdre. {'P priveşte punctul doi dill ultima/u} HII",i('i. im' u('east;a la
rÎndlll ('i, p hot?'trîtil .sfi modifice ultima/lIl,
ţilliÎJld ('(lilt 1:'i el!· illt ('J'l's(·lo sale.

('(('i

INFORMA ŢII.
A RAD, 13 Decemvre n. 1911.
"Fruntaşii" şi

Chestiunea Dardanelelor.
Pin Vi('nlt ~ii dp1'lllintc eatpgorÎe ~til'('a lande !;il'o:\!l·jk' de informatic ('ii Austria :ar fi
int(,l'\'(,llit În ('!testia J>an1andclor, convorhirel!
('ont(>11li l':davicini În(':! JIU afu~t În }('gătllră ('U
a(,l'a~ta, dl'oi!u('(' gllH'J'llld311striae 1111 putea lua
() pozitillneUili!;'e f:l(u de Hu~ia. dttll vrl)llIe l3e
$lj{· (':1 Întn' Uf·{"t(' dOlllt tări cxi~tă o Înţc'Jpgpre
de alian\:t. ?\ i{'j {lliterile din tripla plltentc JlU an
{x('r('iLlt n'o illfltl('ntă in fl('eaq,'i dire(·ţiU1le. ('lJ
toate Iwp;;ţ('a dl('~tia {k~chid(,l'ij nuroanel!.']or a
flls! luat.1 pentru totdeauna de pp tapet. :cih'j pute,
rile ,,'au l'oTl\,i·ll;. r!('"illt'. (,îi realizan\<l 'pretentiilor
rll>cşti îll :lI'(:<:t Jll!nd ar În,;ellllla o nou,!: prirnl'jdllin' a păI'ii,
Hn"iu in;::i eolltilll1:! eu interlllediarea ptmtru
deschirll'J"{'a tl'('('i1torii I;'i În ;,:(,o]lllI U{'I'",tH ofpru
I''';-:,ij lot f('III! dl.' :n·alltagii şi l·o!l{~e"ii. (' hotil!'!t
'~:l ,lbt('(, 1'1:\:11' tivI:! Ci:idil'PU liltiilor fel'ate (iPalllllgill litol':dl1'Jlli ~1:lrji negre; şi toate a('estea
fil' diiar şi llullIai penlru treecren parţială a \·aH:J"I' tit' 1',\"IJlIi, adlltit:\I1d în aeeelfş \"remc (':a fi<,val'(' \::11'0;' rm;(';:e ~il fjp 'petrc('ut de nilul Î:nr('p,,('
La l'C'tPl'"IHlr;r ~{'
P:·lllii \:1 ('~i din 1)anlal/('ll',
('['('de 6î pn'teJlliik f:lt'ute în a['p.:l~tă 11Jtimii fadl
\01' fi "Jll'ijiuitl' atiit la Londra 61t şi la Pari>!.
('('r('lIrilp )lolitiee din. C()!lf<tantinnpol îll.~ă nu
:;,ln:it ni('i IIIl [('1 cip ('once"ic şi Poarta e hotă·
rîr:! :ii! !?ed,'7.l' All/!:!ipi un port din Creta, J1lllllai
,:1 (~(llJ~lr:"i1li,i't Il(' [{u:iia :oi:! ab7.ică ile IH·Ptpnzillnil('
ei in !l.;;rdalldl'
sată

Luptele din Tripo!is.
~,j Înit>ll'nd tllrl'('~t' d(' )'lt"hoi li ;primit [) dP!H'şă
din PIII'll'a ('[)T!lulldantului din TripoJi;., ('11 data
jll' ti lI('(,('lIlnil'. al1l1nţ;\Ild eli a!'ultul dat de Ita!inli ('(filtra pnll(';::llIi Sllkl'ldjuWl ,,'.:i: :;fill'~it !ll'in
l'l'lJIl'll'da rl'tl'agl're li Italienilor ('ari an 1;1":\1 pp
('i(ltlpul d(, lupt:! p('~t{' 40(J ucişi şi n\lTll{'ro~i riijjil). Tun'o-arabii ali avut vre·o ~O ucişi şi ;.)0 ră
niti.
O :lP;:('~ii primită j'rill tckgr:lfia f:lră fir din
lknghazi. (:11 data di' $1 1 )p(,(,Ill\"l"ie. 7.i['(\ eii "ituaţia
t' H{'l'l':lŞ în ,lHl'alitatc. In H'ara dp i
l)c('cHlnrÎe
<a dat lin w~{' <JUli' la a\'!\l1t-pofltnri. riUl' dll~ltla
ltlll li fo"t iuwdiat rn:pin s .
Ttalienii l1'all ana
picl'd('ri.

studentimea. Ni-se Bcrie din

BlI~

da/ll's!a: MîUl:lhtă de jdf'ali~mul ei firesc, studentimea
noastră uni\'~'rs'i!ară din Budapesta, a dat Durnineeă,
in cinstr,. "fruntaşilor" Îlltruniti ieri şi alaJtăieri ÎIl
cOllfert'lltii, o !<{'J'utft muzi('ală şi lit!'ra.r.l ÎlI sala sot:ietii tii .. Petru lIaior". 'l'ineri!lfea o dornicii Îlltntueallna
dl' un sfat cuminte, de un t'lI\'!!llt de cOllCormare, de UD
Î/ldemn lH'ntru armOllizafl'a sufle.!plor printr'un sillgll1'
!!;und ...
La s('rată în~ă frunt.aşii au iLsj~tat numai (la simpli
privitori. Dlnr s()elltl'~c !'ii ~(jl\"illli o sumă oar('('·a.re dE'
parale - şi-au f,leu·! datoria. SOcÎf'tatC'i(, la rîndul ei.
li-e rNUIl(l.~H'ătual'(, pl'ntru l!:eest gest - fără îndoială
- lIIal'iniuws.
[u illeidL'nt bizar Il'a putut Ii lotuş Înconjur;vt. mII.
l"o[Jlltul alilauzplor eu r.<!fI' publicul onora pe dl Ola.r.
tenorul O{)slru apl'l'ciat. tişni Ile 1It';a.stepta!!' Uri ~la.s
stentorir c(lvÎlr~illll eJltu"iasmu!:
- Toate ar fi bUIlt'. dlor, - rHllllui "Tribuna" de
n'ar fi!
Era da,!d rntlllldulni "frllllt~tş" Dr, Cornel IaUCII
(at!voeut) din Arad. }lupă o dipi\ elf' g(~ncmIă uimir!':
TI';lia;<('ă .,Tribuna"! riisPll/lfle un :('or Între/!
de gla,uri till!'f<'şti.
Cari vor fi f(l~t imprt'l<iilr' durduliulni fruntaş, păI'i
si1lr! sala. dupii !4erutii - ~!1 r,im:Î il' o taină !1f>.ntru Doi ...
stradă

*

('n dt' atMea ori, pol~l' 'i!!~lIfletită dp a:rtirolrle ;:P.(,Pfltl' al!' dlni nOga "Vorb!' mari" şi "Trocut şi prezrnt". Gii~f..sc ('11 totii ('ii analo.tria Cll ('at.'l\'(~IHm. IlI'tPlllarul rrou al maf'"trului Car:l~ialr, a f!1~t minun:ltă,
Multi sunt llt'r!ul1l('riti de ahtin('l'l'~ dlui Uraniş!r deJa.
(,llufflrintf'lp comitetului. Ah! - p;'lf1rla ! Da. da, lin .;01dat l'l'ediIl6o;; strag-ului nu poat(' ~ii'şi pi'iră.s(I<lsr.Îi l)Ostul ,._
Pornf'sc alJ)(,j f('I dp fd d(' (,o!11binatii şj Sf' dau tâl('uiri in Ip!âit:lJră ('u diH'l'H'If' ştirî politiee din timpul
din l1!1mă. Cu ~tudlvnt l',rf>c!l' eri iL dps('[)!lf'fit. in srâr~it.
tainic..'\, Il'J('utură dintre "Tribuna" şi Tisza.
- "Păi, simplu de tot - spune rl. V ii aducE'ţi aminte
de vizita dluÎ 'radiE' InnE's.rll 1:1 rontplp 'risz:!, ~"i"'ti
deci o prirtenie dt'clara't1l. At'um să urmărim firul !lD.
pas mai departE'. Dl 'fHch(' Ionescu - () stim cu toţii il' prieten bun ('LI <fI PToff'sor uni\'f'f.sitar C. Rltdul('scu-~Iotru ...
- Eureea! - l':ulamăm cu toţii. Tocmai dăunăzÎ tU
Rflllulrstu-:\iotrll a t'olaborat cu două artkole la "TrÎ:Pp
mil'ile

SI' ÎndJlg

iarăş.

!Llirjll~f'. Tillf'rimpa

!

•.
r
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bml.a.... C.ondu:da fire1l.S'Că: Dacii cU T.a.ehe IO'Ilesctl e
J)rieten ~i cu Ti.sz.a şi cu dl M~tru, oontele Ti-sZ>a la rin-dul său e şi el Ilri~t"D cu pri('tenw ..Tribunei", eu dl
.Alotrn. Legă.tura dintre ..Tribuna." IIi contele Tis:r..a e
deci eJucidată d('l!}!i·n ...
.Aviz dll>r Yruda şi A. C. P<lJlovk.i!
După

eedinţele

•

comîtt>tului.
IntâlnesoC pe dl doputa.t Dr. Stefan C. POti si'l rog
si'mi dea a.milnUI1W pentru "Tribuoo.".
- Vi rog, dJe deputat - zic - să'mi acordati o
~nvorbire .cât de scurtă asupra. di~(lutiilor din şe
dinte. Trebuie să trimit informatii "Tribooei".
-Nu sunt in situatie ... - imi răspunse dl df\putat,
IntorcâJId o fată Înorat! dela. mine, iar mie mi-au venit
».u01ai decâ,t În millte celebrele cuvinte ,,nu-s acasă .. ."
Am incerca.t zadarnic sii. aflu amănunte. PJ'&tutindtmi
mutre şi atitudini, cari îmi strigau de depwte Catalul
..nu's a.ca..~ă".
Mari şi ne.'Dăil.runO\t> sunt doar gindurile -ronducl'rii
lloa.stre politi~ şi nu e muritor care poaie să ]e cu.oa..scă.

Pace În popor! Din Ghilad, comitatul Timişului, primim următoarele rîn-duri:
"E detestabilă pornirea începută de cei fără
.ţuflel în ,,Poporul român", dar totodată şi explicabilă., că-ci e ultima opintire a wmi muribund.
lJupă a/atea încercări zadarnice, era doar o trebuinţă rtrapărată pentru "autorizaţii" de a ale,qc
şi ultimul debuşeu pfmlru a'şi de~~face marfa care
de mult îşi perduse preţul şi valoarea.
Ş1' aic1', însă. îi va întîmpina gla:wl poporului,
care cere lumină adevăraiă şi dragoste sinceră aşa cum aCNde transpiră din fiecare slovă a fal"nicei Tribune".
Ghilad, 29 Noomvre v.• •Vicolae Chicomban ..
preot ort. romlÎm.
-

-

Conducători

harnid -

comună harnică.

_Din Milll1Driiu ni-<ae seri-e:

Connma noa;stră 1lJrînerău o o comună mică in
oomitatuJ A'roouJui. Are 110 numere de C'.a.să şi
vre--<> 670 de kxmitori, dintre cari {'.ea mai mare
parte swnt săraei şi trăe..-;.(' numai din lucrul eu
ZIUa.

Cu tuate aC'CSte a:zÎ ne PU100l mând'ri şi noi cu
-biseri"ii frumoa..~ă şi o f;I{~Olllă nouă zidită in act\'3t
an. Bioor!ea e zidită din anul trecut. Lucrurile
~weste s),au făcut mlrlti1mitii dlui preot Romul
Popoviciu şi dlui i'uvăţător Toma Si.rea, cari
amândoi,oa adevăraţi păstori sufletoşti,au inuo'1lnat poporul ca dupăce ne--am zidi,t biserică să u('
zidim şi o ~)oaIă frumoasă. Şi fiooar·e oredincios
a jertfit cât.a putut din puţ.inul său şi s'au adunat
bani dc ne-am putut ridica două IăcalŞuri mândre~
cari RO 'inaltă falnic în mijlocul Mânoriillllui.
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IASIOIU $1 PACE
ROMAN.

Trad de A. C. GorbuL
(Urmare).
..Ia.tă C(l este un tar. îşi zise Petia.. Nu, nu-i voi
inainta eu in.sumi petitia, ciLci trebuie o mare îndrăz
neală pentru a,cea.sta".
El urma totuşi să împingă la dreapta. şi la. !ftânt~a..
când deodată, printre umerii celor din fata sa., el zări
nn pasa.gîu a,coj1ea'it cu postav roşu. Dar in clipa. aceea
agentii poliţieneşti respinsp..ră multimea.. şi Peti<a primi
o lovitură aşa de puternică in coaste. Încât totul ~e
.hJtunecii în faţa. ocbilor săi, şi el lşi perdu cunoştinta.
Când îşi reveni În fire un preot îl sustinca. cu o
mână de subtiori şi cu cealaltă mână da lumea deoparte.
- ~ll împingeţi. nu împingeţi, aţi strivit un coconaş,
spunea bătrînul preot.
In vremea 8I('M.St.a.. împăratul trecuse Si tra.se 1n
catedrala Inăltării. Multimea ~ împrăştie din nou şi
dia-conul isbuti să'l urce Ile Petia., palid ca un mort, pe
.. ţarul tunurilar". Mai multe persoane il plâns eră pe
Petia.. cei cari erau mai aproape îi des-chiseră haina.,
.ajutară. preotului să'1 urce pe tun şi mu.strau 'pe ~ela.
c.a.ri li lnăbuşiseră.
- Bietul micut. e alb 00.. o rufă!
In curînd Petia îşi reveni in fiTe, fata îi se coloră.
durerea ii trecu şi drept ră..I;)}laia celor ce pătise, el
!>e văzu instala.t p~ \·il.rful tunului de lHlde îşi zicea.
că'} va D'Utea vedea pe ţa.r la intoarcerea a.cestuia. El

Mulţ.rumj,tă tre<buie să a<l.w'.OJll şi vffil(lrabilu1ui
Consistor din .luna, care i·a vo.nit Îllltr'.ajutor la
desiivRrşiroa al'«3tor elă.<Hri trebuincÎoa!'lC.
1 ubiţi cefitori, e micii comun'a noa:-;tră, da:r
azi totuş avem în oonnma nOlilStră vre-o 35 de inşi
cari {X'tesc "Tribuna Poporulu.i". Vrednieutl nostru învăţător. dl 'Toma Sir-ca, a În<l.mnl1lat şi ~n
denmiJm oopiii <.~a dupăoo au eşit din fŞC()<llă ~ă
aboneze foi, ea să \ol(\ mai doprindă cu cetit-ul.
Azi dacă întrebi u.n bil.iat pc uliţă că uJIlde mergo,
îţi

rpdor al Băn~ii XaţionaJ(', s'a fuMt un tpal"hol::
("u bonuri, în vR!()Ure de 60.000 lei E11gcniu Oaradu. a înştiinţat illl~aiat p<l1itia despre acest furt.,
insă a C'erut ea faptul Iiă nu fie dat în vil1'ug. Zia1"('10 au Jlllb1ie.llt totu~i ştirea despre indri'iznetuJ
furt şi Eu/!cniu Carada. \'ăzitnd ac(',usta, a dat ()
'Publicaţie în "Monitorul Oficial", în care ,a: dedarat pif'tdut€ bonurile, publicatie după care Il
{'crut anularea lor.
~ işte lucrători a<l.u.şi 8ă fe.pare Însă un calorifer din eamera intendentuhli, au deseoperit eri
într'un dulap părăsit aflat într'un peret.e, un sul
in care 8e afla un mare ll'Ufllăr de bonuri. Lucră
torii au d.at alarma şi d. comisar Ştcfăne8Cu, venind în 'eamera în care se g'iÎReau bonurilc, a de.~
fiicut sulul ÎuC'arc s-e aflau bon'urile furate acum
4 ani, din Ollbinetul lui Eugeniu Carada.

ră:.'~pltnde:

,,_\lf'rg la dl îndtător că a VQlli·t postla, sii'mi
Tribw~a l'o]Jorului"'.
la:r V!lJNl} Du:minoeă şi în 6erbători, se adună
oamenii 1a un loc şi llf'C'llltă la oeti'tori cl1m cet.('~~
Tribun.a, c'{> noutilţ.i ne mai spt~ne din ţJară şi străi
doc

năt.ate.

Inaimte dur, fratilor, şi ah)na:ţi cât de mulţi
"Tribuna Poporului", că numai BŞl put-e:rn fi şi
noi u.n JXi'por w'OI.lnic <le laudă, dacă vom Şiti cât
de mulţi oeti şi scrie. - Ioan Abrude4n, eoonoon.

Parchetul fiind s<,zizat. d. prim-pro<'-'1lror-~
Hiotu s'a dus la BanC'a Xa!ională şi a Început invt'stigatiile.
Pîmă a('lIm ~utorită(ile nu au putut să pre~
eizeze nimic asupra ('dui care a sustras bonurile.

- Autorul furtu1ui dela poşta din Arad. In
curs de 24 ·de ore, politia din Arad a reuşit să
d(>S('opere pe aut{lrlll în~lJ ăsneţului furt <l.ela
poşta din strada C'arolin.a.
J)c".;('i,)pcrirea s'a făcut în umul. dClllmt:nlui
llllor fll'un('Îtori eu <'ari hotul locui.a împrelln~l.
Hoţul e un muncitor cu numele Todor Truta.
eare în lln:l'ptpa de Ltmi spre }1 arti ,a fugit la
Alba-IuEa, unde azi dimineaţă a fost arestat.
S'au găsit la el 4:370 CI)rOHnc.

- In contra cellbatarilor. Si dicta provincială din
Moeklenmburg a votat o taxă a..~upra celibatarilor trecuţi de 30 ani. Se POl'esteşte că fetrue oraşului au fă
('.ut maJlifestat~e de simpatie ID!',mbrilor diet-ei.

- Centenarul tlncful"el de lod. S'a. sărbătorit acum de
curind, centenarul tindurei de ind, care fu des.copClrit
în 1811. Profesorul P. Redus a ţinut să aducă acestui
popular şi billefăcător mEldj,cament laudele c.e i-se cuvin, intr'o şedintii a Aca.domiei de .stiinte din Paris. CIl
această ooaziune, el a tinut să desuie "e,:oluti.a istorică" a tinrturei de iod.

- Un fra.te - nefrate. Ziarele din Bu<l.ap(}.~ta
~ldlle Hler('U amănllllh.' nouă dC~Jîro Hyhliezky
J{uy.m(.r, fratele nCIloroeitului tftnăr care a să
y;îrşit c~'rohf'lia

dela 13an'(,4 <'XlmercÎală din Bu·
d3J1('.5ta. Astfel spun că -chemat Înaintea- prefectului dl' poliţie la inceput n'.a voit sii fad declaratii. Deodată insă s'a ră;;~nlndit.
- Ei bin{,', ~tiu tOhll ~i voi face deelaraţii.
Dar c('-mi dati în sehimb?
- Citt ~eri? îl întrebă prdeetul.
- Z('ce la sută (lin .;:Imna furată!
At:Îta e pN'a mult! a observat reprezinhmtul Băncii, care asista la interogatoriu.
- E prea mult? i-se .1.oresă Hyhliczky 1\:il2:IlIer. - Bpune atunci dta cîlt imi dai!
Şi intre oi a în{'eput o adevărată' târguială,
pună în cele din urmă Hyhliczky Kazmer s'a mul·
ţumit (~U suma de 15,000 cor. ~ a făcut cunoscutele doclaratii împotrh'il3: fratelui său ...

de binefacere Fabrica de-

x Gustav Tlitray - Oradea-mare, str. Rakoczy, prăvălia pentru elită, unde se p~ eumpiiN lucrnrî de mână. pentru .ame precum şi nccesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783.

POŞTA ADMINISTRAŢIEI.

George Tătar, Sebeţ."ul-Să.sesc. Am primit 14
cor. aboD. pe seUl. II. 1911.

Descoperirea unor bonuri furate. Din Bu.
ni-se serie: Inainte cu ,'re-o patm ani, de
pc biroul ddunctJllhli Eugeniu Carada, f(h'!tul di-

~fiha11I('r('('a, Reşita.

Am primit 14 eor. abo-

na:1llent ~ sem. II 1911.

nu se mai gândea. la du!}lir..a. lui; singura-i a.şte.pt;U'(!
era numai de a"1 vt'dea pe t.nul.
In timpul slujbei eelebrate la biseri(\a InăJtării, se
iviră pe piată negustori de K woss, de ma.c indulcit ~i
turtă duI,ce ea.re ])lă.coo atât de mult lui Petia. In iurul
său lumea sta de vorbă. O negustore-asă gr·asă Îşi .arăta
salul pe care'l sfăşiase mulţimea. şi anunta mereu ('0- l
stul lui exorbitant. Preotul care'1 ,"'CApase pe Petia:
vorbE'a cu un slujbaş al mitropoliei. Doi tineri glumeau
cu două. c.a.merisW caJ'i vindeau nwci, dar Petia era
absorbit de dorinta de a'J vedea. pe tarul şi de iubirea. ee
i-o purta.. Sentimentul durerei aS(luţite PC eare'l avusese în clipa când fusese înghesuit, unit cu entuzia.smul
pe care'l simtea pl.'ntru suveranul său, mări,geri în
el solemnitatN! a,cestui minut. In curînd ishu.cnÎră salve
şi ofiteri, genera.li, S-Itmbela.ni ince.pu.ră a ieşi din catedrală.
;

In sfârşit apărură patru bărbati În uniforme garnisite cu pa.ngli('i. Multime-a mişcată strigă: ,JIura! bura!"

Dar nimE'oi nu-i răSPunse. Toti ('.rau prea. abs.orbiti.
Atunci Pf'tia alese unul din cele patru personagii
pe oari nu'i dist~ngea bine din pricina lac,rămilor, concentrii asupra-i întreg entuzia.smul său, cu toate că a.cela

instituţiilor

distribuire - ghete de cODii, băieti şi fete - fabricatie proprie. Ghetele sunt făcute din materialul eel mai
tare ei curat, preturile fabulos de ieftine. Olmandel&
~ pot face a.cum adresâ.nduse la filiala din strad,,"
Sz.abadsag-U,r 18.

-

ţaruI? întrebă Petia cu gla~ul

In atentia

I

g-Jlete ..Moskovlts" societate pe actii recomandă spr&

cureşti

- Gare, c.are este
speriat.

g.rr

1

i

gustorii bărboşi îmbJ'ăc.ati în ca.ft.ane albastre şi cU'·
medalii pe piept.
Pierre, strÎn.'l tn uJliforma. sa, ca.re~ vj'll('a prea
strimtă, se plimba din sală În sală, foarte emotionat.
Intrunire-a a.cea.sta.a Mhleţei şi a negust.orimei statele generale - redeşteptă intr'Însul toate ve-chile
teorij a:le COlltra.dului so('ial al lui Rousseau şi aJe Revolutiunei Franceze, care'l pa..~iona.seră atât de mull;
în tinereţa sa. Cuvintele ma.nifestului cu privire la ,.consultaJ'e" îl confirmau in speranţa că a.cel ~va solemn
pe crae'l aştepta de mult, se l'a ivi în sfârşit. El se
plimba prin saJi, a.sculta. la câte se spunea. În jurul său.
dar nu găsi nidil"i un ecou al aspiratiunil<lr care'i.
!<tăpâneau.

In

afară

de chestiile de interes zilnic, Pierre Dtr
decât discutiuni, cam de a.cest fel: unde iji cum
vor trE'bui să stra ma.:reşa.lii uobleţei 00.. să salute intrarea împăraJtului; în ce zi si se fixeze balul? .. Cum
vinea însă vorba de răsboiu, principala cauză a a.ce9tei
intruniri, a.cesti oameni nu av('au decât cuvÎnte va.geaUZl"3

şi

Df'hotărîte.

toţii tineau mai mult a. euno.aşte părerile celordecât si le expuepe ale lor.
Intr'un grup un marinar, în re1ragere, vorbe.a cu destulă ind.riilsneală. Pierre îşi deIe in oorÎnd SI'\'LIlJA de
aceasta, văzând cum oamenii cei mai calmi si cei mai'
nopăsători În materie politică, se Îndepărt&u de dâ.nsuL

Cu

lalţi,

I

nu era împăratul, şi Începu să strige cu vocea perdută
..H ura". In a.celaş timp işi zieea. că a. doua zi se va face '
Oratorul criti~a sistemul mi1itiilor.
soldat, lntâmpJe..se ori'('e s'o întâmpla..
- Am uitat noi oare militia din 1807? FA. nu a serxv.
vit decdt ca să-i îmbogătească pe hoti; ne-..a:r pLa.ce
Cu trei zile ma.i târziu. un şir de echipa.gii strălucit~ ma.i mult ('onscripţiuDoo.: nobleta şi-ar da viaţa, am
pornit-o cu toţii, Iuându-ne şi recrutii. Tarul n'are destatiana.u in fata palatului Sloootzki.
cât să spue o vorbă şi vom muri pentru el.
Să.liJe erau pline. In cea dintiii se ţinea toată nob]eţa.
Moscovei, in uniformă; in

00&

de a doua burghezii, ne-

(Va urma).

mE
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"Att1.intiri" de AI. Cfura
ea ~el dintâj volum din "Biblioteca Icrlitorllor dela .01",
in c.are se vor tipi\ri rtnd pe rÎad ioil suittoeil l"oml\nÎ
din Ardeal, Tara Uni'Ul'ească ti B~nat, JIlorţ! ,i !n
viată.

Volumul "Amintiri" are 264 pagini şi ouprinde 23
nuvele, a ~iiror subiect e luat din viata fratilor noştri
Moţi din Muntii-Apuseni şi din viata autorului. Buclltile sunt scrise într'o neaoşe limbă rornluQ8ioA 'Si cu
multă lluterQ iş Hmpe:.Î1nQ, li .u malt 9imtlmlnt,
fiecare bucată te captiveaaă, procuJtndu';i o ra.rI multAmirfl 8ufleteudi.
De mult n'a apărut la noi Românii o carte aşa de
frumoa.să ei ca prIlnntaxe teltnică. mai ales ea e adevărat eveniment pentru literatura noastră din Ardeal.
Se poa.te comanda dela autor (Librăria Nat. 8. Bornemi-aa) tn Orhtie-8zasn-aros, şi dela "Librăria
Tribuna" - Ârad. Pretul ani eUDlplar • 1.60 + 20
Itllli pClrto.

R"daetor l'~pon.. bil: Iuliu Giurgiu.
"Trib.na" instj~ut tipografie, Nichin ,i con ••

REISI MIKSA
FABRICA DE

"ILIE--,-'
OB
~- ':;

Ofer altoi de pruni bosnieci ca
;o8alkanska Carieae (Regina balcanului) şi ;oKraljica Bosnec (Regina Bo!niei). -:- Altoiul de 2 3
ani cu coroană admirabilă e cel
mai bun din diferitele soiuri de
pruni. Poama e foarte mart', esceptional de dulce şi
foarte gustoa~ă. Se coace spre sfârşitul lui August,
când se poa.te folosi ca deesert, pentru uscat, la fabricarea tuicei şi a sligoviţului. - Prunii mei nu
sufer de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca
de regulă alte soiuri la cari in mijlo::ul verii cade
frunza, pricinl1ind stricarea poamei. Acest soi a fost
premiat în diferite rânduri, cu premiul întâi din partea guvernului. A fost premiat la expozitia milenară din
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu medalie de aur, la expozitia internaţională din Paris 1900
cu medalie de argint şi în fme la expozitia regnicolari
din Bosnia şi Erţegovina ţinufă la Sarajevo iarăşi cu
medalie de aur.- Pentru calitatea prunilor garanlez.
Sava T. Kojdic,
mare proprietar În Brecka, Bosnia.

IUN EIIDIE,
de

~},.

'"
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!

RăkocziRut
(Lângă

•\

14.

--.

=

t

ma,ini de CUlut, b!cicleie,

gramofoane ,1 apaducte. . t

I

pe laLgă, pt~ţuriIe. ceh n;~.i cui)Venabllc: 1~
!!li execql~ sOI!da Şl pi.mclua!!.
.!!

~

MA.GAZIN DE

t

timplar artistic pentru edificii ,1 mobiJe, la

Sibiiu - N .-sz.eben, EHsabetg. 20.

i

i

'~~~~
Primesc ori-ce

lucrări

pentru aranjamente de

şeoal~ biserici, magazine,

1-

=

Garai K4roly,

Cabrică

MOBIL~ II

birOUri

şi

if~G8~_e

Premiat la

I
I
I

,_

10eu in\e, deasemenrs pentm clădiri, lucrări
in cel mai modern stil, pe lîr1g-ă liferare
.. promptă preturi moderate şi din material uscat.
Oesemne si proiecte fac grabnic şi gratuit.

•

a .......

expoziţie cu mediU. de aur.

-1

H. PÂLLAN succesor

Slyaszni J6zsef

de n~obile de Cler,

ARAI:>,
J6zsef foherceg-ut lt. colţul str. Karollna.

prima fabrici ardeleanl da bIII a( de ,1 tfmplirle f.
Kolozsvăr,

David ferene- u. 3.

..

Lucrează mobile de ;ramă deJa cele mai simple
până la eeie mai moderne, espediţie internaţională în toate părţile lumii. Reprexentat in
toate oraşele mai mari din ţară şi străinătate.

i--

Prime~1e aranjarea cOltipledii:a c<!fen el el or.
la cerere Trimite instalatorul de biliarde şi in

provincie. -- Ţine mare asortimfllt de biliarde
noui şi vechi. bit.., cheuri, etc. - firma fOIJdntă
1875. - La dorinţă hce şi tirg de schimb. ,

Iia

~~~~~+_.-~~~.4: ~ k

J,li :t.~.~4: 4::i: ~ ~~

eu oM bru~Ide~~C~!~~~LE

~

Motoarele mele patentate au regula/ar cenşi mechanism de .aşezat cu mâna. In urma arderei regulate a oleliului, motoarele nu produc nici un miros neplăcut. -

tral

Nu trebue
Spese de

curăţit

funcţionare

pe

des!

oră 1 ](2

filer.

inginer-tnech.anlc diploDlat.

Bu4apest. YI .•
~
~

•~~~~~~~~.

li~anjat in Br8.~ov, H6sszu-Qtca 2Îl UNit!
'Se efe pru;esc tot-flC.lul de iucrui aUDg~-1
toare it! aceasta bn.np, precum;
,

I•
I

Telethn Nr. 84J;r.

remânească

din Lulo"
care dispune de .hănării mari proprii in Bănat şi Ardeal.

jur

e«e6'lfi

Cine yoie,fe

mai mare

il
,i
!
marele siu atelier mebanic
f'

R.ewmalidă îD nttnţiunea ODor. publio

din lcc

fi

La trimiterea a 6 brlce barblerilor

vW

si se adrestl:e direct la firma cea

Braşov- Brass6 !
__ .... Hoslzu.ut~ !!o. ~1.11

!
!

>Apolloc).

rachie curată

j

n:1ehan1C

I

le socotesc taxa --numal-'pentru-S:

"

r

14. S(hr~mml;lI

:.oanRe~h. ~

rribunal.

t Andrăssy~ut 41-43.

'L~;

.,.

1=======1

t'

atelier cu maşini electrice pentru
ascuţi re artistici şi homoru.
SZATMĂR,
cal!la-l .• ~!ay. "'s-a-via

\ BEKESCSABA--NACYVÂRAD

~

<

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iitD. . . . . . .

Se recoman _ pentru pregătirea şi asclt ţir-:a oricărui
soi de cuţite, ca cuţite pentru căsăpie şi bucătărie, pentru masă şi bricege, unelte
pentru ciobotari şi cojocari
precum şi ascuţi rea bricelor
pre lângă preţuri convenabile şi execuţie ireproşabilă.

"

Pa. O.

~t----- ...... ..,---~

~~5ilfJ In atentia Domicultorilor!

Â apărut:

:r-•••

n

Z

Lazăr-atea

18.

Conditiuni favorabile.
Preturi ieftine.
Intermediarii primesc recompensă .

~rff f

~1.~~~'~J!~nlih~·~.,-~f ~

I

,

10

"
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de cărţi
IUltin Ardelean, Arad, Str. Weitzer 13.

se primuc Indati in

P. T.

Cel mai convenabil

2 ioyilic8i
l~ători.

este maşina de cusut

-fiGEl

MOBILE
pentru dormitoare, iufragerii, 10cuinte gar·
JOn, _Ioane, otele, cafene1e, restaurante şi
palate; mobile de aramA ,i fier, covoare,
perdele, candtlabre, piane le trimit oriunde
pe IAngl ~Iltire eu bani gata, ori

tn conditii favorabile de plati.

Album bogat ilultrat I coroanl.
La aranjare deplinJ trimitem

Crăciun

cadou de

,,66"
care se poate cump~ra Ia

prăv~lia

Singer C!!

MODERN UK8ERENDEZESI VĂUJUT

societate pe acţil.
Arad, J6zsef foherceg-ut 9. sz.

Budapelt, IV., Oerl6czy-utca 7.

(Vis-l-vis de biserica luterani).

voiajeur pe lpesele noutre.

cu.,.

prtmlrla _

....a1L)

dă

La cerere se

Subscri,ii avem onoarea a fate cunoscut On
public din loc ,i jur d prAvAlia noastrl de
pe,te ,1 fructe sudice, care existi. de mai multi
ani tn casa noastIi proprie Strada Hlr.ehne..
No 4, a.1U ttlJ1ri't--o introducAd ,i

mărfuri

de coloniale şi delicatese

Zt1nlc: Pe.te pro!.splt; cafea proaeplt prljitl
flinl şi petroleu; totfelul de brind
Pehlngl acestea purtăm mai departe negoţul
de peş te şi fructe sudice.
Halva In engros dela 5 q. In sus cu preţul
de 1 coroanA 30 fileri per kg., - tn toat. zÎua
proasplHl.

,i

Sia tnceput deja sezonul de pe,te urat!
Prin mijloace iuficiente ,i leglturi cu firme de
redus.

RugAm dld pe ono public a face o Incercare
,i a si convinfe de calitatea cea mai buni ti de
pretu1 redus a mArfurilor.
In sperantA că an. public ne va da binevoi·
torul său sprijin semnlm.

Cu stirni:

gratuit prospectele de lipsi.

fraţii

Schapira
Arnold
k
SI
A
.
e
pa
giuvaergiu, ciasornicar optician.

celente instru·
mente pentru
să par ea de

si

fântâni.arteziene·~~~ ~~::Jr:~:

Varady L:ajos,
fabrici de instrumente
H6d1'J:1czavâ.sArhely,
VI, Fer.a_·Ui;c_

Nu trwuiesc anteprenori; domeniile, comunele, singuratidi: singuri pot face si·
parea cu inatrumentele mele.
Prln1.lucrA:tbt"

Porţii

Brass6, Strada

-" '~

mijlocesc.

Recomand ,1 ma,lnl pentru Impletltul de • h mi.
Catalog de preţuri trimit gratii şifral'1co.
PremIat' la 6 expoziţii.

36.

Olngold.

I'Jra.,ov.

"

'i

· ..

giuvaergiu ŞI
,ceasorniear

larosvâsârhely, Szecbenyi·ter 43. SI.

Mare asorliment in ceasuri de buzunar.
de aur, argint şi nickel, in ceasuri de
părete. Giuvaericale fine, cu briliante,
obiecte de lux în argint şi articole optice.
In atelierul meu se reparează ca nouă,
lucrurile vechi, şi
anume: giuvaericale
şi ceasuri, pe lângă

~J

garanţă.

Mare asortiment In ceasuri de buzunar de
aur, argint şi nickel, in ceasuri de plrele.
Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux
In argint şi articole optice. In atelierul meu
se reparează ca noul, lucrurile vechi, anume
giuvaericale şi ceasuri, pe lAngli garanţă.

Preţuri

solide!
Serviciu prompt!

Preţuri

solide 1 -

Serviciu prompt 1

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

Fiind

pianelor aracere de încredere,

cumpărarea

cea mai bună ~arantă o dă in astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani.
Astfel zace tn mteresul ori·cArui cumpărător, ca înainte de cumpărare să priveascl depozitul firmei

~!

PYRISKA J

!!,cu pianelecele mai renumite fabrici streine, cari se vând

.-,. Singura

agentură

Claj-Iolo%svir,

~u preţu~~~b~~~ Ch~~~!~An:~~~i:~n ~!~

din Ardeal a planelor »Wlrth«. -..

Are in depozit piane: Schledmayert ' Bosendorfer, Ehrbar, Winkelmann, F6rster. Stingi, Stelzhammer, Richter, 06151.
şi se schimbi cu alte noul, pe lingi plătirea diferentei.
Efeptuieş1e reparaturi1e cele mai gingaşe şi acordeazA cu acurateţl.
,;:'

P'anele: vechi se pretuiesc

10
~

"\.,,___ '_~----:---

--

ani .• garanţă'

acordare

gratuită

de un an.

Scrisorile de recunoştinţă
stau la dispoziţia cumpă
rătorilor. - Telefon 419.

..
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•
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+

•

" , •

•

~

• •

•
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I

primul rang suntem tn pllcuta pOli1ie a oferi
Onor. public mArfuri bune ,i cu preţul cel mai

g==================Cele mai el-
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re SSTfwnn· Wliiiitft"SeWErill

Pac. 1t

Ea
aşi face

damă să nu intârzie
costumel~ precum ti altă Îmbrăcăminte pe stilul englez
şi fran~z; pe cari le poat~ comanda la mine; garantez
pentru chic, lucru după journalelele cele mai nouă.
~ilIPI... Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din
loc, primesc ~i doui probe la zi. - Se poate comanda
prin po,tă la cari dau insuşiril~ cele mai
nrgente. Haine ,i costume de doliu să fac în 24 de ore.
RUilnd pentru bin~voitorul Iprijin semnez cu stimă

N

ici o

te tn atelierul slu

_Anton Juratsch pantofar pen.tru d~mni:
~.

;;

,
dame ŞI COpil,
Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11.

Col

Recomand. In atenţia ono public din Joc şi provinde

ti

•

,i

It

e

. -- prAvAlia sa de Incart~mint8

George Rummel
croitor enelexelc ,i

franţuzesc

riu.

pentru dame.

.!

prtgltit. In atelierul sAu, dupl ce·
rlnţtle
modei ,i ortopediel , cu

-e

preturi foarte moderate.

r/l

CI
Gri

• "', Reparaturi execut ieftin!

Nai)'szeben, Str. Honterus Nr. 5.

a

6\~~~~ft~~~It·~~~~~~
Prima industrie de cuane din Ungaria de lud.

Szatmary MihaIy, turn~~e~!~~n91 ij

• .en"bâroDl8Ag .. utc&

41.

...

(ca.... prop ... le).

Aduc Ja· cuno,tjnţa ono
public, d atelierul meu
Qf azane l'am înoit cu
dif.-ite maşini, ati că
••nt in stare si satisfac

ori-ce comandi. Pregătac QUDe pentru abur,
rtpIJ' azane 1. mori,
coribii, cazane de apă,
petroleu, spirt şi chiar
fi clwte la locomobile.

o.-.

!

1

~
~

leicb Aladar,

cele mai moderate I

Z_ZWZX~I~ZZZZ~Z~~M

=Scbrimpl Szaniszl6 =
~ cea mai mara turalforia ,i labrici d8 '~

;

luminAri d8 clari ia Vnaaril dl sud

Temesvar-Gyarvaros, Fo-utca.

i.

~~~~~~W~~

Nici O fabrică de gramafoane şi cufoane nu ~::=u:.
poate să lifereze mai
~~1Ir
ieftin ca·

Preţurile

precum.. Şj lumînări de ceară, albe ~i colorate,
_..}~ ...
pret moderat. - Bisericilor le dă la ~
• • It/:.\~ .,
cumpărarea de luminlri rabat. - "
~v!igz~.S4~~.kl~ Comandele se îndeplinehc prompt

=
...

M

••

aa.:
facle cu M

SIIIII Recomandă comercianţilor: turte şi prăjituri cu miere,
II"

M
ilie

_ \~t;:=~~M
-.:
~ZIZIIIZ~ZZZZZ~IZ~

I

Invenţie senza.ţiona.lA.
(.').;-

"f
~~
• RNTICOL

SubadllolR

.. 'iM.

•..

.,

.'.

.

.

nrri.yn.,

,c, . . . .

w 141.

1

Br~vetat sub

No 3956.

Scutit prin leg~
sub No 141.

In atenţia prăsitorilor de vite!

ANTICOLUL ,c de ;: :!~~~au;imltor COLIGEI.
Experienţa de doi ani la regimentul
că În contra coli cei nu există un alt

*
4.11
~. CARL GURTLER

*-il~li~
Iăcltu,

artis.tJc ,i pentru edificii

SIBIIU Str. Elisabata 26.
le reQOJIlaod! 1. toate lucrArile ce le tin de specialitate mai alei

LA ZIDIR.I NOI.
Laerlrf omamentfct, precum peatră grilaj.
lrillf 1, morminte ,1 "ateril, le pregltesc
conform glIlfalul fu modul cel malsntces.
Paratonere .. montarea lor. Instalat luni
d. lpaducfe, clOlete, baie, latroduc:ere
elec:tncl executate cu mlle_trie.
Reparatud le prhl1elc. Mue Dtaiazln
de dminuri perpetue in diferite miriml.

~"".\f f

f'

Cari Ciirtlar jaaiOfft

f f fii' T f f f"fi

1. de husari arati
leac mai cu efect
decât ANTICOLUL, deoarece în toate cazurile şi un prav
ajunge ca să producă efectul aşteptat. La cai in cazurile
cele mai grave ~ destul un prav, vindecare la 111' ore.
La vite cornute 1 eventual 2 pravuri, vindecarea t ori
In propriul interes comandiJ o cuii:, ca să o ai ÎII caz tit
lipsă, costă 4 coroane (2 pravari).
. Se poate comanda la:

LABORATORUL ARTICOL
Mayer Ignâcz,

med. veterinar şef rege

kalurl. ulld~K6.lgll
HUUf8D·Reglmeat lalser It L

Braşov.

I

C,rtlficat.

,i ,i

Subsemnatul am fotOiit p~tul dIg; May« Ignacz, medic ~
terinar de stat, 'a boala aşa numIti colici, atit a cailor miei cAt
la
al regimentului, cu un rezultat uimito!1 pentru are. precum
)l(!ntnl
forma uşor de uaat n recomand cu wdUli oriticui.
8 r a ~ o v, 21 AprIlie 1896.
(L. S.)
ss. Littke, colonel.
• • • 1,
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Societate act. de maşini agricole şi mehanice ,

(Mezogazdasăgi es miiszaki Il. 1.) t ..''I?JoM~_

~~~~ ~~

·~i\dJ!.~~

NagyvArad, Biman6ezy.-u.t.

iUJ.~~~~~'\ Mara depozit da maiini stricoll şi mehanicI.
LUereazA; m~ini agricole şi induitriale, unelte, aranjamenie de 11Wr~ ma,ini de abur, motoare cu olei, benzin şi gaz.
A u t o mobile, articole c.alofornice, curcubete, pelltru vin,
bere: şi apA. Olei J:Mtntru ma,ini şi cilindre.

Secţie

NI. tel-ef. pentru

ora~

,1 comUat

Totfelul de unsori pentru maşini, saci, ponevl, valtrapuri.
ştreanguri şi păIămare; curele pentru maşini, pumpe, maşini
pentru vin şi viticultură precum şi utensilii; stropitoare, fngrădituri de sârmă, cumpene, desinfectorii şi dulapuri de salvare.

de electricitate

şi maşinării.

=

~09

BANI

Litefi·

Sandor,

I

pe mo,ii ,i case de inchiriat din Arad
eu

colorator de geamuri, atelier
industrial pentru mozaicuri
de sticlă şi rame de arama.

d, 10-70 a.ul

&munllaţl,

iupl .lrlmea Rumei tmprumuiate cu 4:, 4N" (1/9. (8/,
fi i O/ o, pe l&ngl diviJendA de mijlocire şi amorUsa.ie i.

Buda pest,

btt9rese OOl'lSplIDJIitoare pAlllla v&.~oarea CSII mII aue.

Spese anti6ip~tlve nu sun', la dorinţi anticipel ape·
Rele '8 i!l~tl:bulue, convertel d&iorli1e de in~ereae !Darl.

=

Jlt'8olvare

grabnică,

I
:1

IV. Papnevelde·utca 8. sz.

servieln ·prompt.
Lucrează

artistic geamuri de
biserică colorate, mozaicuri
de sticlă şi rarne de aramă
dela cele mai simple până la
cele mai complicate, cu preţuri moderate. Geamurile
aproape tuturor bisericilor gr.·
cat. sunt lucrate în atelierul
meu, între cari şi ferestrile
bisericei noui zidite din SzâstUjfalu (lângă Aiud) toate sunt
lucrate În atelierul meu propriu.

SZUCS F. VILMOS
RepreaentiUl$a penlru mljlooi.rea ie lmprumumrt a

Institulului pentru credit fonciar din Sibiiu
pe

~riiotU. ~omitatului
Biehiş,

Arad, ofoşuJui Arad, comita.ulul
Gyula, Ciaba.

APa..llD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.)
(Lan" fili&la
Prln,,~.so pe IAngi
~.·l !n61'edere.

ti iemr.I

Poştei.)

onorar acuii':dtol1 de afacerI abili

..

L'~~l'~O<"'~'

lVlagazie

.

de

articlii

IJen.:tru

bJ.sc'f'ici

şi

.

.,.:., ••~~

,

.. ~

preoţi.

ARAD,

GEORGE JANCOVICI,

forray-utca 2 •

-----------..-..----~-----------------------....------------------~-----------------.

Postavuri de re.

Aduc Ia cuuo;tinţa onoratului public, 'că eu sosit

------brÎuri. nou.litile de .toamnă

verenzl~,

.-.

,

preoţgti .. ,_roşii,

şi

iarnă
'Î~' ~tore,. Inătă~uri, .delain ur,i,. zefyruri, ~r~toanez

da

b(1tlsturl, - CI?raOl impletltl in temnl ta --: ŞI
1..
------ Dlulte alte artIcole CarI nu se pot toate

vânăte şi

negre.

1_________________

inşJra.

Cea mai bogată

I

magazie în artic1i
pe" tru sfintele
biserici şi preoţI.
-

.
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