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ABONAMENTUL 
Pe un an • 2S Cor. 
Pe un jum. • 14 c 
Pe o luni 2.40 c 

Numărul de zi pentru Ro
mânia şi străinătate pe 

an 40 franci. 

Telefon pentru oraş ,i 
comitat 502. 

Demisia baronului Conrad. zar<, tIl fata "iitoarplor intf'nţji agre
SIVP ('.p i;f' atrihuÎ(' n.onarhiei. .Fap-
t,u1 ci\ in. A u str i H. prosa care 

Viena, 3 Decemvrje. e in sit.uaţie să qHlOHSCR mai de a-
Chr-Ht.iunen care domilwază §i azi nu proap~ gfmdnrile .viitOl~ului nostru dO,l1~ni

numai în presa din monarhie, ci şi în cea. to~', ~z1H,l'elE' Cl'eşl1fl:8oeia]C'! nu f(~c. Illel ? 
f>urOpoan[l, o dimisiu. baroIlului Conrad de t~l11a dm natura dlVl'rgenţ(dor dmtre nll~ 
Htltz('ndorf. Hetragerea strălucită ce i.s'u I illstrul d~ extm'I1f:': C0!1tc]c .\c1:l'enth?-l, Şl 
aranjal n1f'rituoslllui şef de p.înă ieri al sta. baronul (: l~Jl~·(ld. a HlSplrat ltalHH, ~eIIl(',ml?~ 
t111ui major a fost un fenomon neobişnuit nedunwnn 111 ce, p1'lypşte ~rplaţlllc Dl ,Vll
in politica monarhiei austl'o-ungnre ~i a toare cu. mO!Hu:lllJ ~ !waSLJ~a. A('Ps~e .zlare 
Illminat culise. eari au surprins prin re. dau .dn~pt pnnclp~u ci:l,uza a pleca!'!:.'l fo,s
sort uri h: do-o determinantă forţă ce as. tulm şef ,~,l .statult~l ma,I:>1' plnuul <~('nstUla 
cllndeau. C'ondEC'scendenţa arătată de arhi- de fi fortIflc.a grall~ţele dlIl!-ip:'e ltaha .. Con
ducele Franz Ferdinand celui ce se deprlTta tele. Al·hrenthal n a erezut !Il ~ nece,sltatea 
~-.,u pr~)ll1i~~UIH'a llTlei {~propiate reintegrări umu I.~st,fe,l ,~~ pl.~l.n, ?l~ toat(~ .C<~: la, meep,u~ 
III atnbl1ţllle sale de pană. (lcum

l 
ti dat con- tul expt dlţlCl ,tl1?~htdI~e,. lt,lhd. ~ub pIC 

sistenţlt S\"OIHlri,or despre t.xistenţa unui a. textul un~r IlllŞCHI'l SOcILlh~le, a ~hsloe~t o 
şanumit partid ră",hoinic în mona.rhie. Se n,wre forţa armab\ la gramţple ~el nordIce. 
deducE' cu multă. aparf'l1ţ.ă de ach~văr cu şe- (~ontele ~\eluen~Jwl cred,ea ca pentry a 
fuI acestui partid al' fi insuş moştenitorul şi r~spunde a('.(·stm e:est osul, a fost de uJl.lllS 
că monarhia e pc> cale s(t-şi schimbe în po. dlslocar?Cl. de I?OUl t~'up~>, :llIst~'u.ull,gare I~ 
litica externă rolul de pa.şnică asistentă a aceleaşI frontle,re, Şi ea 1Il :~>ltuaţw d~t.a 
Ciermaniei, revindicândll-, i un rol mai pu- p~qnul barolllllm (~Onl',H~ al' fI f:}st p~tnv~t 
ţin dependent şi in cons('~inţtl mai efectiv. sa Pl'O\~o,uce cUIlfhe~e (hp~omat1ce p~l.g~bl
(î[mdul moştenitoruJui ar fi chim' __ o duprt lO.HP. Zl,nrt-le croljtlll-socwle aproba. lllsă 
cum pretinde un ziar din Berlin _ să facă iJ~ rnod fi rcs.c , HCf):jt plall. dl'on:'pce ~n<:.nar. 
din '~if>na un nou loc(lr de eiiaţă al corn- h,w e tO~llHU ll1 acea, pa:U~ I.n(lI,I~uţl!~. mtrt
plicCl riilurunh"'r'''''fl('._"~~t. sp:orpC:ls(:ă dN~i ntn, d('~! ,[l('ol~~ ~(IJ pr~mf'Jdt1l.tn. ~\ llt~r~ll 
forta militară a monarhiei pt\nă in O'l'adul \~du~'~,~,h (t!l~~a (,l~'enl Ui, aş? Zl~ rnSbOlll1C 
C(ll"C sli-i iună,duie un l~ol hotărîtor, ~1Ifttu. e Ju~tdlcnt Şi daca prl'tmşll l~ll l'pprezen-

• h, ..-.. -ro' tauţl 'Ill ('ont"'l11T)lnt eOl'(>(,t· \,'11")1'111 l'()l 'Il rea cu Cq~r1llaTlla, .\uglla, HuslCI Şl L' ranta. ~l . _' <c' . l, ~. 

1) x d' t· 1 ItI mon [Il' lleJ. <led lfl conWIl are (> ((> aers sens a e 
presei germane putem ciii temerile şi ge- E interesant şi spmnifi(,.<ltÎ\' În acelaş 
tosia statului gt'l'man în ce privE::'şte o p1'o· ti!lIp. c.[t uneI o ziare apl'Obrt pţmrl şi inten
babil{l creştE're a infllH'uţei austro-llngare ţiile moşt0nitorului de-a lru'gi e('['cud de 
în Balcnni, din comentarele pn~sei italiNlC' c0111Jwu'ntă nI eondudt.torilor armatei, în
i-ll' n:>sfrînge dl'-dl'pptul o generală demorali- z0strÎndu·i cu dre-ptuI să ul1îIi:irrasdt de 

La jurati. 
De Vasile Savel. 

Curtea se constituise. J udecătol' ii , Ministerul 
publi-c~ jmaţ,i i. Aă.Nlrea~ puţinul public din BaIă~ 
ascultau l'eehizitorul pe eare îl et."Îea grefierul. 
U eeton a~!l de rept~(~, Îucât numai din când în 
eând auziai unele vorbe: ~I('uzatul... omor.,. hă
tăuş ... 

Ae·nzatul sta în picioare, intre doi soldaţi cu 
baioneta la armă. 

Când it fost introdus În sală, păşi încet, mac
"tos, cu frunt~a sus. Aruncă o privire spre jud&
eiit.ori şi îi veni par'că o ameţeală. Cu dosul mtt
n('l('ei i~i şrorsc fruntea aburită deodată, pe n.rrnă) 
roC'ă'pătilndu 'şi liniştea. îşi aruncă o('hii s.pre bănci. 
Privirile lui înt~îlniră pe ale lui tată-său şi o 
dipă se uitară unul la altul, cel'ceuÎndu-se până 
III adâncul sufletului. 

~evastă-sa plângea. 
Ru(lele celui mort îl pl'lYlrll l'e<'e, nUlllai Ul] 

hăiat al lui se uită lung şi cu dragoste la acuzat. 
"Ţi-am spus bllde, să nu te pui cu tata că-i om 
iute", spune.au priyirile flăcăului şi Toader Dima 
înţelegea acuma, şi-i 11ărea rău că făCllE:C moarte 
de om, dar îl duroa în suflet dî ai lui J!\mIlnea,u 
pc <lnlrnuri şi ~istOl' Viirtej, nu voi;o;('f:,) (>4'l\-; 
,să ~e înţeleagă cu dânsul, ca oamenii, . .,. .. 

GrefiNul cetia rechizitorul, ind.eplinilHi .'le 
~igl1r, o formalitatc, {'CTută de vre-nn paragraf 
din l~c, Pre.~edintelc aproape adormi~; ceilalti 
doi jude<>ători, mai t.ineri, se uit.au plictiRiţi în 
~ală. J uraţii~ unii eăscau, alţii mestecau bomboane. 
Preşedintele juratilor, sta cu mânile pe burtă~ 

mÎl Ilgrli lida ~şi ('u ariîtătDrul un lanţ gl'll8, de aur. 
Se vedea bine, di 8e simte mândru de rolul eo-i 
era dat. si! joace. N'a t'ă.'lCat niciodată în timpul 
de.sba.ter ilor, 

Acuzatul a.<tculta cu cea mai mare băgare de 
soamă rotirea ltmglllui rcehizitoriu şi di!l când 
în ('ând îşi alllecn 'putin capul înainte, voind par'
eă să facă un pa8, să prindă mai bine inţ,el(Mul 
vorbelor pc cari le mânea pc j llmiît.ate gl'efiel"lll. 

Toader Di ma e de statură pof-rh'it ă. en (,~lP 
frumofl. <m 111ete bogate: fruntea mare, boltită 
putin şi ~l.lb ea, oehii n<'gri, blânzi şi buni. Barha 
i-a c'rC$cut, de când e în P I'C'\'(m ţie, pieliţa ob~'a
;mlllÎ i-1"n înălbit, ceiace îi dă o inf:l.ţişal'E' di,.;ti'l,.;il 
chial' şi ell totul simpatieă. 

E singurul din MIii curc ascultii cetirea cu 
lltenţic Încordată. Tr().sare din când în cimd. ar 
vrea să facă o mişcal'e, să S('.hiţew un gest, dar H' 

opreşte singm şi încrucişitndu'şi mÎlllile pe pit,pt 
ascultă, ca unul care S{', Ri;ieaptă la orice în viatii, 
care priyc,t.e şi nea să vadă eo s'ar mai putea în
tftmpla. 

1:11 8+'1' <le f.;omuolentii \'!tă:pâu<",;\fp Inh·p.<lp:a 
Curte. 

Gl"(lficl'uL ohişnuit 8e vede eu ofieiulll<'('.st~, 
incepe "il ecteaseă rar, tare şi apasat, şi ainnei 
p]«JllipC'le t:ntUl'Ol' se ridică greoi, unu] dint.rE' 
jlldecătmi trage de rohă lW preşedinte şi când 
rechizitol'1l1 .'le il8prăn~şt<" un foşnet stru,bat.e sala. 
'un :,wârtilit de seallne îţi înfiore.azii nervii. jur~i.t.ii 
îşi sehimbii pozit.ia pe b'Caune şi un tâl'şitit de 
tAI,p! al' \'rCR ş;ă d('IŞtopte Pltllă şi IHlrchetu1. 

Publicul J"idi('i! sus eapul, dosmol'ţindu·se, 
Curtea se agită, Apărarea foiletonează un cod. 
M inistNul public tu şeş t<,) pl'egătindu-se să'şi sus-

IREDACŢIA' 
şi ADMINISTRAŢIA: 

Strada D'<!ak Ferenc Nr.:~O 
(NSERŢIUNIi..E 

le primesc la aamJfH3Ha!ie. 
Mulpmile puhlice ŞI Loc 
deschis costă fie~:lf e şir 

20 fileri. 
Mant1scripie nu să iuapQ

Iad. 

aproa [lf' ('onstpl<lţii]p {'xterne !;îi srl aibrt lIH 
cuvţmt în ÎnrÎllrin'H 10,", Firpşl.e că illtell· 
ţiilr a('p~t(:· slInt lllllilaipretinse şi că 1111 
se pot (~LlllO<l~U' in d('plillătat ea lu]'. Cei 
dintAi cari il r prot ('SUI it Il Pflt 1'i ni ăsta rf" 1 
de intr'ntii (lI' fi dpsigur t ·ugmii. ('[\I~i p,i, ÎII 

ori c~' C1H'PJ'j)'l' u inflllpllt('Îruilitul'e din 
centru. y{,d pn'~H'mlll'lp l1lurwrhiei ceulrel
liste, ,,[Id triumful din gt'ad Îll grad al idea· 
lului politic ce secx pri mii prin ~'U di.ntu I 
atftt dp odi0s lIl'E'('bui lor .. UPSrlJlUutmonar
chie". laUI, deci 1111 nuu prilej de haluei
natii pentm vizionarii statl1lui maghiar na
ţonal, tlIl 11011 prilej Jp [;lllLastiep insiull<lţii 
IL! udn'sa moşt PIli(.ol'ului dp trulI. 

X E'linişlea 101' t l'Huspiru din Loa 1 e C()
municatelf' ce apar În ziDI'f'Ie \'ieneze sub· 
vE'nţionate de guvl'rHul ungar. 1n acpste 
comunicate se ţille parte cOllh·Jui Aehren· 
tlwl şi se marti ])edllllleriri 1I,,,or de expli
cat. E, in surdillu, aCee<:lş muzică cp se îll
firipu la Budapesta despl't:' fainlUa~a 'It 'a
rnarilla", pe ('ilrc (li ~i·o iuC'hi])ue stând 
sub cOllducel'l'(J ll11 ,:;;u'uiturlilui. lnţelegPlt1 
că cOlllpatl'iutii tlo!;îtri lllai simt şi astăzi 
dUfP1'PU dldl'l'ii fostului millistru de răsfJOi 
Schănaieh, pl'ieH,'Illtl d\' convingeri nI COll· 

telUL Aphn'uthal şi erI disgraţia' a l'iÎt a tii de 
,~LrhiduC"P Ip Fnll17, Ft'l'llillCl Il ci mi 111st rul ni dl:~ 
cxtenu' pUtli~' să k .in.,pin' le n'\!:, l' i în 1,(' 

pri\"E'I;He reaiiz.m:H .. ilk;i .1 ..... 1 ;;;~'.' _ '.Ci:)! 

dioscl1f'iai a~pir~lţiilor 1ll1gUt'(lŞl i, \'anJl:,l 

presa gpl'l1lan:t cn'şt in-suej"lil Il' d<"i llilllP
rit epitf'tE_,jf' dt' Dwdjarit!8imi, "01' dispal'P 
în curind de pp fit'malllPlll. lilS{llld În tun
bră \"iSlll'ilp de pn'vn [pntă ungurpi-Isdi în 
monarhi0. 

E curios, l'il ('(\J'l'llrill' politic{' uugll-

tit., iH'llZ~It·('a. AIH'(I{!ul intl'ă în fut!eţiHJH'. tHa:'lul 
lui. ,etmd va deseh i.dC' uşa pe .i umliitate seoţându' şi 
{,;<f]lul afară Ya r:isuna stl'id(,lIt. pre7.intându~~i 
('('oul îndărătul \,o('('i dOlUllului pre,,;\pdinte, 

* 
.. - Aellzatu-l(>. ee ai tIc spus în apărare ~ Our~('u 

îţi dă dr€'Ţltlll să te aperi! l'o::;teştp solemll domn1ll 
lH'pşedinte, 

~ Domnul pl'('şedinte 8\1L11l(' .. , s(' gntbi ~ă 
intpl'Yie Apărarea, 

A('llzah.] inţeleses(' de ec enl vnrba. ?i pen
tru Întâia? {Iato în \'iatH lni all?:i pp alţii \'orhilt
~ill-i !li' lin drl'pt ('P i~<' dă, ('ă,lîltil curaj şi vorbi: 

~ Am tn.ls bl'lu.dai îll og-n1'ul mpu! ('a'\] fi('
{'urC' an, primăvara. Când am aj uns la capul hraz· 
dei. dinspre apl\,". ('ălart' Ţl(' roihul lui, \'Plwa \'îlr
h>j, mâll{'fl11fl pilmillltul. Am oprit boii şi l':Ull a~
tl~ptat. Ruflarca mi-se tîtie d('la illÎIl1ă ţi'mi ('l'a 
tt'~lmă. de {,("I "edeam t'ii f;·a,propic. 

D('odată sud rle pe eal ~i llll'l'llnlat. mânios, 
('l'a drept în faţ.a mea, ..\l'am dat un pa" ind:1riit. 
;\ştoptnIn l~:'l vll.d ('C arc ~ă srÎutample, ,...\U"ii Ti)!I
derc. prinse a vorbi. ti·am SPU1'1 eri d: n'ai voie 
~ă te atingi de IlltmfLlllnl m{'ll. Tn "Ii pl('{'i de jl(' 

el şi siî'ti (~a\lti de lu('rll :l i1ll'('H. ('ii cir nu, ial' na 
;;',drgc de tiu{' ş'ai tiii", 

Piimântul era al 11o:-lt1'1l din st6unoşl. Şi tata 
",j lmnieul şi I'ăshulli!'1l1 pe p] ,,'ali hl'iinit. şi l'U 

,,,il pIpC': într'o bunii rlill1Îlleaţii ('iI aţI! \,!'('a Xi~ror 
Yîll't('j ~ l-am spns ('n bin i~ol'n t: ~l ăi ~ istm'c, 
tu ştii d'i n'are nimcni altn rtl'ppt pe pihnântlll 
ii,'1ta decât eu, Toadc1' Dim:l. Am arie în reg:ulă ~i 
,tn c1Mă zid di-i al tăn, ori eillE\ te-a îD·"~tat să 

; 
; 

, 
/ 



reşt,i, nu privesc. totuşi prin ~eeaş lentilă 
Hpatriotică" căderea ~aronulUl ~onrad. 0-
pozit.ia justhistă, de pIldă, vede m această 
cădere un semn bun, vede o inăltare a as
trului ei conchlcător: puterea. Se ştie a
nume, că opoziţia din Camera unga:ă era 
pe cale să adopte, proiectul b.a~on~IUl .~on
rad despre menţmerea servIcIulUI mIlItar 
de trei ani, - se ştie de altă parle că u.nu1 
din motivele pentru care opoziţia a, afIşat 
~Hlfrajul universal e ecoul favor~bII ~e-a 
deşteptat prin aceasta în anturaJl~1 Vllto
mIni monarh. Cunoaştem încercănle opo
ziţiei pentru a cuceri o rază de si~patie 
dela Belvedere. încercări făcute, fIreşte, 
numai cu scop de-a acapara puterea. 

E bine să ţinem seamă de toate aceste 
imprejurări şi - pflstrîndu-ne calmitatea 
ln judecarea lor - să, ne .~acem conclu
ziile în annonie cu asplraţule noastre de 
popor număros şi de o rară valoare otică în 
monarhie. 

In atenţiunea P. S. Sale Dr. D. Radu 
Din izpor rrednic de toată încrederea 
noastră aflăm, că în parohia românească 
gr.-cat. a Jl acăului, paznicul ritului nostru 
strămoşesc, capelanul, îşi nesocoteşte a
ceastă misiune într'un mod care poate să 
aliata primejdi'i se7·ioa.se asupra întreg~.i 
dif'CPze românetşi greco-catohce a Orăzu
mari. Capelanul din chestiune, a .î.7.1C~put 
anume, in timpul din urma, - spnJ?mt de 
1'eprezentanţii politici ai guvernulut, - o 
-înteţită lJropagandă pentru ca sit scoa~ă 
dhl biserică limbă noastrăromanească pTtn 
înlocuirea ei cu cea ungurească, ba chiar 
pentru ca s6înlcsnească guvernului în-tiin:-

-".{i/'rpQ uneieparhii gr.-catolice ungureşti ~~1 
aeelţ> părţi de locuri. Ne credinciosul sluJl
for al altarului strămoşcsc recurge în acest 
scop la mijloacele cele mai temerare ~drl!n
cinând alipirea credincioşilor cătră blserlca 
mamă. 

Df7lun ttim inten ţiile herostratiC'e ale 
inconştientului capelan P. S. Sale episco-

~pui aşa, atunci să ne judecăm. Acuma, la ce să 
ne gâlC€vim, că nu ni·se cade nouă, gospodari cin
stiţi. "Să pleci t" strigă la mine, J'l'Unându'mi mâ
na în piept. M'am smucit din braţele lui, să fug, 
el m'e plesnit deodată în ră8crucile ochilor cu o 
vână de bou ... Inaintea oehilor, rOţI am văzut ~i 
Dumnezeu mă ieroo, că n'am mai ştiut ce fac. 
11 ~am năpustit asupra lui, i-am pus mânile în 
heregată. Nistor numai şi-a dat ochii p€Ste cap ... 
Ah'lta doar a mai putut zice: "Bocrul m'a 'nvă
ţ.at. . ." 

Că moşia boerului, urmă el, era 'n hotar cu 
peteC'U meu de pământ pe care voise în nenumă
rate rînduri să'I cumpere. 

Şi dac'a văzut că nu'l vând, l~ îndemnat pe 
N i,stor să zică că-i al lui, şi lui Dumnezeu i-a luat 
minţile, să mă lase pe dl'umuri ou nouă guri ... 
Acte am după toată regula ... 

- Mai ai ceva de spus? întrebă preşedintele, 
cu glas muiat. 

Toader Dima, clădu din umeri şi tă.ou. 

• 
o tăc.ere mormântală 8tăpân~a în aală. 
Toţi aşteptau verdictul. . 
Primul jurat. se sculă de pe fotoliul preziden

ţial, cu o mână pe inimă - pe coDţltiinţă după 
litera l(!gei - în cealaltă ţinând o foae de hârtie. 
Mâna îi tremura şi tremurînd ceti verdictul. 

Juraţii aduseră un verdict afirmativ. 
Pe urmă a fost introdus în sală şi acuzatul. 

Fata lui albă ca foaia de hârtie şi privirile aple
cate în jOB, părea un mort. Nemişcat stătu cât i-ie 
ceti verdictul, cu eircumstanţe Ufurătoare. 

JPRIBUNA" 

ptdui Dr. Demetriu Rad~, rugllndu-l s~ a~~ 
cheteze cazul ~i să trimtUl a.celor perzleru 
primejduite un paznic înzestrat cu virt~
tîle cele bune ale legii noastre româneştl. 

... 
Lukacs laszl6 viitor minlstru·preşedinte. 

Ziarul vienez "Zeit" publică în numă· 
rul său de Duminecă un articol în care a
nunţă apropiata demisie a contelui Khuen
II edervdry. 

Ziarul vienez stăruie asupra zădărni
ciei încercărilor guvernamentale de-a în· 
fringe opoziţia şi a asigura votarea refor
[ne10 militare, arătând că rezultatul de 
până acum al acestei lupte au fost tre.i de
misii: a ministrului comun de răsboi Schi)
naich, a preşedintelui Camerei ungare Ber. 
zet'iczy şi a şefului st,atlllui major Conrad. 

Situaţ,ia este extrem de critică - scrie 
"Zeit" - şi scăparea n'o poate aduce nici 
un ministru nou cu progralJl1 vechiu. Este 
nevoie de un program nou, care să aducă 
reforma electorală şi care prin proiecte li
bera.le şi poporale să dezarmeze opoziţia 
împotriva legilor militare. Contele Khuen 
nu poa.te să facă lucrul acesta şi chiar de 
aceea va trebui să plece în timpul cel mai 
sctat. Realizarea relorm.elor militare ~i a 
rfformei electorale o poate face numai Lu
kacs Ldszl6. In cecurile politice serioase se 
crede în c01l.secinţtt c(l noul an va aduce 
un minister sub preşedinţia lui Lukâc8. 

• 
Alianta liberalilor cu conservatorii democrati 

din Regat. Duminecă s'a întrunit la dubul con
servator-democrat din Bucureşti, comitetul central 
al partidului oonservator-<lemocrat. D. Take Io
nescu, şeful partidului,·a fă~ut o largă expunere 
il, .aituaţiei partidului cl-gnk~;-A lămurit nece-.'li· 
tatea unui al treilea partid în ţară, a arătat oum 
tratativele de împăcare cu guvernul dlui P. P. 
Carp au eşuat din pricină că guvernul conservator 
nu a primit revizuirea f'..onstituţiei şi diBOlvarea 
camerelor cum a cerut d. T. Ioneecu. Şeful con
seryatorilor democraţi s'a ocupat şi de chestia re
formei electorale, declarînd că În acest puoot par
tidul d--sale va trebui să lupte alături cu partidul 
liberal. După d. Take Ionescu a luat cuvântul d, 
Alexandru Bădărău, şeful partidului oonservator-

Un a ninchisoare, cinci sute de lei despăgu
biri civile, atât îi acordase curtea, cu drept de 
recurs. 

In sală izbucni un hohot de plârus. Aprodul 
se repezi să fK,'O'ată afară pe cel 00 plângea. 

- Mai ai ceva de spus 1 fu în trebat din nou 
acuzatul. 

- Doamne, eu nu mai am nimic de apus, 
vorbi Toader Dima. Mă doare aici, la suflet, 
c'am făcut moarte de om şi pentru asta nimeni nu 
ştie ierta. 

Eu ce ştiam? 

Şi pe dânsul altu' l-a învăţat să vie să'mi ră
pească averea, şi pe acela îl va pooepsi ... Cel de 
sus ... 

Toader Dima tăcu şi uitându,~ diu nou în 
sală văzu pe toţi ai lui şi neamurile mortului, pri
vindu'] jalnic, cu ochii în lacrimi. Atunci ii veni 
o ameţeală, se clătină şi căzu in braţele soldat,ilor, 
care'I scoaseră pe sus afară. 

= 
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democrat din Iaşi. D-sa a'a declarat Bolidar întru 
toate cu d. Ion~u. A vorbit însă şi d. N. Fleva. 
D·aa ('Al un vechiu duşman al libeTalilor, s'a pro
nunţat împotrivo. alianţei cu liberalii. I-au re
plic-.at îusă dnii 1 one~cu şi C. Disse.scu, aOC()ntUÂnd 
că alianţa cu liberalii are numai un caracter vre
melnic şi ea nu poate însemna în nici un caz o 
con topire cu partidul liberal, din simplul motiv 
că partidul conservator-democrat de astăzi eate 
în primul rînd cona.ervator şi apoi democrat -
aceasta împotriva dlui F'leva care a declarat cii 
el totdeauna o. fost un luptător al democraţiei. ...-

Din diseu-raul dlui Take Ionescu mai reţinem 
o declaraţie de import.anţă asu'Pra căreia ţinem să 

at.l'ugem atenţia !publicului nostru. Despre d. 
Take lorooenI şi partidul d-sale s'a spus totdeauna 
că el'-te al jidanilor din Regat, vândut jidanilor. 
D. Take Ionescu a declarat însă Duminecă, vor· 
bind de revizuirea {'-onstituţiei române: 

"Şi ca să tai calM calomniei, declar că în re· 
t·i.euire,a Constitutiei pe care Q certm noi nu va 
fi vorba de. modificarea articolului 7". 

Areastă declar-aţie in8{\mnează că d. Take r 0-

neecu este împotriva încetăţenirei în masă a ji
danilor. 

• 
In jurul votului universal. CiTculal"a oonte1ui 

Rhuen adresată in chestia votului universal a 
fost discutată, Duminocă, in oonierenţa re prru:in
tanţilor institutelor de hani din Oradea-mare. 

Confcrenţ.a ooellBta a decun foarte .agitată şi 
s'a terminat fără rezultat. 

Deputat.ul guvernamental Hovanyi Geza a 
prezillt.at o moţ.ilme in care uniunea instituwlor 
finan~iare cere realizarea Teformei electorale 

pe baze liberale, dar oa.şa încât eghemOn1'{l rasei 
ungureşti să fie asigurată. 

In diRenrsul prin care pleda ~ntru primiroa 
acestei moţiuni o. desfăşur.at ÎMă dovezi rrecţio
nare şi a vorbit nu numai de naţionalităţile ne
maghiare, ci şi alte rase. 

DiBmtrsul a fost des întrerupt de prot-O$tări 
sgomotoase. 

- -Dr~ AdoZf PerczeJ, Il făcut contr8'Propunerea 
să se ~eară introducerea unui vot universal, egal 
şi secret, - care să nu fie cu considerare nici la 
rmtionalitate nici la confes-iune. 

Propunerea lui Perczel a f08t însoţită de a
plauzele sgomotoase ale celor de faţă. Când II O· 

vanyi 8"a ridicat să răspundă, a fost întâmpiuat 
cu apostrofări aspre. Văzând preşedintele că pro
punerea lui Hov8.nyi nu va Întruni majoritatea 
vOhlriJor, n'a mai pUiI la vot nici una dintre pro
puneri şi conferenţa s'a sfârşit fără să fi luat 
vre-o hotărîre. 

Procedeul lui Rovanvi arun.eă o lumină vie 
asupra vederilor guvernuiui despre "liberalismul" 
reformei eleet-orale. 

• 
Alegere pe deputaţi CO:1g, esuali în Bihor. 

Din Beiuş ni-se scrie: Pe ciclul 1911-
1914 pentru eongres s'au ales cu o majori
tate enormă, - din cler: Adrian Deseanu, 
protopop, dintre mjreni: Heglnan, secretar 
consistorial în Orade şi Desideriu rrempe
lean .,fisolgăbirău" în Vaşcău - aceşti din 
ll'rInă laţă de deputaţii vechi: DT. 10a11 
Pap, advocat în Brad, respective Dr. Ga
vril Cosma adyocat în Beiuş' ambii bărba· 
ţi de seamă şi cu zel în ttfacerile noa,gtre 
bisericeşti şi şcolare. 

Dar numai t.erorismul a făcut să isbîn
dească candidaţii "oficiali" - toţi trei a
derenţii poJiticei lui Mangra, oameni noui 
străini de cele bune, dar mai ales lipsiţi de 
încrederea ce redamă o astfel de demnitate 

• 
Şedinta Camerei. In şedinţa de Luni şi :Marţi 

's'a oon.@ll'fmat discutia bugetului ministerului de 
''COMe1'ţ: 1A'1~ '-orbit mai mare 'Parte deputaţi opo· 
;:ziţionali. ' 
~ j 'Tn şedinţa 'de miine, Miercuri, se vor discuta 
rclormele militare. 
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Cazul' Vaida. 
A rad, fi Decomvrie. 

In K1'. 255 al "Romanului" dd. Dr. St. 
C. l)op şi Vasile Goldiş publicl'i o declara
ţie prin care neagă, că dânşii În aceea me· 
morabilă 'seară câne1 s'au prezentat în re
daoţia noastră, ca să ne convingă că d. 
Vaida trebuie abandonat - ar ii doclarat 
"să-i dăm în cap lui Vaida''; pontru că a 
"min [it.". 

~Iărturjs08c că nu m'aş fi aşteptat la 
~ceastă cutez<:nt~.' ori cât de mult înţeleg 
Jena lor do aZI, 'fnnd vorba de un fapt cu-

ll'O'SCUt de toat,ă hmnoa, năci stlsllumjţ.ii 
domni, pe vremea aceea, nu şi-au dat nici 
cea mai mică osteneală ca să nu Împrăştie 
afirmaţiile lor în dreapta şi in stânga. Se 
pare însă că Domniile lor au uitat, aceasta 
şi bizuiţi numai pe tlUprejllraroa că intre
\'oderea QDastră de atunci nu avusese mar
fiOri, profită de acost prilej pent.ru a face 
tot pe alţii mincinoşi. Dau loc aci urmăr 
Loardor; 

D8clarali8. 
La cererea Domnului Sel'u Bacu t î.n 

;nlerrsul adevt1rultli, declar că în convor
birea ce am avut-o pe vremea aceea cu d. 
r asile Goldiş, despre cazul J1 aida din par
lamentul ungar a motiuat lăpitdarea depu
ta.tilof români de d. 1/ aida cu aceea ci:1 

"Vaida a minţit, şi aceasta se ştie,
noi nu .. } putem susţine t 14 

A rad, 22 Nov.(5 Dec.) 1911. 

R. Ciorogariu. 
protosinc.el. 

Din parte-mi susţin tot CB am spus, dar 
",'J~ îl pot asigura pe d. Vaida, că ceea ce am 

RPUS nu {'fa tot. Un elemontar bun simţ 
m'a oprit şi mă opreşte să reproduc cre
dincios ce oOllmii Pop şi Goldiş au proferat 
la adresa domniei sale, Dlai ales că n' am 
intenţia să-i aduc pe prietenii sinceri de 
azi în situaţii jenante. Dar să observe d. 
Vaida, ce tipdresc azi la adrosa noastră, 
ea \"Ia-şi poată face idee justă deRpre ce 
puteau spune despre dsa în convorbiri. 

Fapt doC'.tlmentat est.e că atunci, într'un 
moml?nt hotărît-or pentru înt,reaga carieră 
.politică a dlui Vaida. "Tribuna" a fost 
eare luase apărarea directoru.lui "I.luptei" 

~ t' L ." 1.." t d ~ Hnpa nra " uptet . .L' ap ocumentat 
este, căci îl recunosc singuri, că dd. Pop 
şi Oo]diş au umblat la redacţia noastră, 
ca să schimbe acestă atitudine a "Tribu
nei", sau, precum spun Domniile lor, "ca 
,,'rribuna" în chestia r aida să nu publice 
nimic in con traziCC1'e cu tinuta pe Ca1'e o 
l'a observa în această chestiune clubul de
putaţilor naţionalişti". Păstrez o scris-oare 
de pe atunci a amicului meu Gheorghe 
Pop, care se afla în Budap&sta, ca martor 
ocular al scenelor din Cameră şi care pune 
tn evidenţl'i faptele. I 

Budapesta, 12 Apri1 1907. 

o şovăială neÎertată din partea clubului, felul cum 
el l-a su.sţinut şi'l susţine. 

Intre deputaţi de altfel se pare ca s'a produll 
o reacţiune - graţie neapihat a energicei d-Na
stră intervenţii - şi se pare că recunosc gre.,ala 
comisă de ei, dovadă comunicatele de ieri şi azi, 
dovadă declaraţia ce VOl' da-o azi in cameră, 

etc. etc. 

Al d-tale devotat 
Gheorghe Pop. 

.N"ădăjduiesc că prietenul meu Pop, mă 
va ierta că îl arunc şi pe dsa furiei dlui 
Goldiş, publicându-i această scrisoare. 

De aHJel care era atitudinea grozavă 
îndeosebi a dlui Stefan C. Pop, în acele mo
ment.e critice din Cameră, ni·o arată olar 
priJnarticolul scris în ziua a,oeea (10 Apri· 
lie), dwd d. Stefan Pop îl apărase "cu tru
pul său" pe d. Vaida, primarticol scris de 
regret.at.ul Russu-Şirianu: 

"Regretăm însă, că in fatiS- 3JCootei indignl1ri 
făr~ rost ~i gălăgie calC'Ulată, unii dintre depu
taţH noşfrt. au bătut il't retragere. Confraţii din 
Budarpesta, sperăm să nu ne acuze, de aat-ooată 
că "iar vârim zizanie" şi ,.at.acăm pe deputaţi'; 
când no vedem siliţi a regreta desaprobarea la 
adresa lui Vai<la. 

, N'av~, - astJa-i părerea generală pe la noi -
n avea nIC1 un rost să ee scoale un deputat român 
(d, Dr. Stefan C. Pop) şi în faţa tumultului 
s'arunce pe Vaida peste bord, ~ă dce dreptate ce
lo.,- ca.,-i il il1sultau şi .~ă de.cline 8ol1'daritatea cu 
cel ce s'a e.xpu.s in luptă. La urma urmelor proj;ji
dontul are el indrept.ariu în orioo cauză incăl
cită: regulamentul, numai din ac~ta e permÎs 
aă ia măsuri in orie.e caz dat ... Scandalul În!!.Cenat 
de !~tbă.l'a N agy Gyorgyilor nid nu avea de aoop 
cleeat

A 

a~ţa: să,loveaocă în Vaida, şi prin el în toţi 
Romanu, mal tare clocâtpermite şi prevede re
gulament.ul diet{~i. 
. Ne !n~ră eli deputatul P<Yp, n'a observat asta, 

CI a săTl~' In Cl1.1"~: ~esaprobă pe 1-' aUla, rOOUlloaşte 
astfel duect ŞI Jndlrect că e înareptăţit tărăboiul 
din dietă şi prffiă, că într'adevăr, unul dintre cei 
mai ~mbatanţ~ deputaţi .români a comis plkat 
a ?ăT,Ul. 'P~ap~!lre treee din cadrul regulamontu
!tu ŞI lmplIcă măsuri excepţionale. 

.:.A fost du~ă a noastră părere, o greşală de 
t.actlCă, batorea 10 retr~lgere, Chiar dacă într'ade
văr ar fi p:r~it adică, Vaida n'a greşit în con
tra ne.a.mul'U~· său şi 80lidaritetaa cu celoo atacă 
pe advel'M?ul J){)litic, mai ales atunci trebuie do
('umellta~ă când vine treaba la strîmtoare. 

CredlOţa noastră e, că Vaida n'a căutat să iu-
8uIte neamul UIlgurosc şi niICÎ nu suntem de pă
:ero, că pon~u purtarea partidelor maghiare să 
lU8ultăm ll.aţUi maghiară. 

Asta cr~em, că ~ şi 'părer~ tuturor doputaţi
lor clubulUI naţIOnalItăţIlor. 1- ăcându-se însă con
<,?,ia, că pentru a pot()lj îndârjirea (',elor cari în 
SIlă vor flă so revolte, să se decline solidaritatea cu 
cel luat la qoană, ni.,se J)Jll'O că s'a mânat apa pe 
moara BtrînlSurei kossuthiste". 

Aceste documente ne-au rănnas despre 
felul c'um dd. Stefan C. Pop şi V. Goldiş, 
au "apărat cu tnlpurilo lor" pe d. Vaida, 
Domnii Stefan C. Pop .şi V. Goldiş, se a
flA aci într'o situa.ţie mai norocoasă. Il 
vor putea face de minciună pe regretatul 
Hussu-Şirianu. . 

Deelaraţ.ia domnilor Pop şi Goldiş se 
termină astfel: 

"Nu am susţinut niciodatti cti d. Dr. 
, Al. Vaicla, nu ar li citit pâni:'t la sfârşit 

versurile de sub întrebare, ci d. V. Gol
,diş a povestit numai cum dupti citirea 

~~agă. Domn~l~ Bocu>_.. ". ,~primelor şire din versurile recitate de d. 
Ţe felI.CI! ŞI v~ fel,lcIt pe t:otl , pentr~l-aţ~ .: Yaida în Cameră s'au născut vociferiIri 

I 

Sll.'!ţmut ŞI Il susţmeţI pe Valda. A Io&t" ~ar~l., ~', tât d> ,. . t "â' . d 
una dÎn noroooasele inspiraţii pe oare li-aţia:vut ia" e tngro~l oare, tn:c ~ ~tcts~, car~ 
atât de des în timpul din urmă. Şi de data asta " era m apropterea dlm T atda, n a mal 
"Tribuna" a întrecut "Lupta", ca de atâtea ori de au,zit nimic din acele versuri. 
altfel şi l-a apărat mai bine decât ea, care era eha- A cesta este adevărul/ 
mată mai întâi să facă asta. 

Căd făTă .îndoială Vaida trebuie nu numai Acesta este adevărul, exclamă dd. Ste-
apărat ;i susţinut ci t;ebuie mântuit şi urcat ia- fan C. Pop şi Vasile Goldiş ! In faţa acestui 
răşi la locul unde &e ridicase. A fost o laşitate şi "adevăr" stau Însă notele stenografice ale 
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C ame rei, cari reţin şi cele mai mici şi no
însemnate vocife.rări, note cari n'au iare· 
gistrat nici cel mai mic sgomot cu ocazia 
cetirei versurilor, necum "vociferări 
aHtt do îngrozitoare" încât, d. fToldiş 
care "era în apropierea dlui Vaida n'a mai 
auzit nimic". Minţesc şi nDtelo stonognJ,
fi ce ? Adevărul e, că in şedinţă, nu se a
flau atunci decât foarte puţini deputaţi şi 
d. Vaida, şi-Ie-a cetit, ori nu şi-le-a cetit . 
versurile, în r.ompletă desintoresare a puţi
nilor deputaţi din sală. Yociferărilo ingm
zitoare şi scandalul au isbucnit numai a 
treia zi, deja cetirea versurilor, cind. co-i 
dr€lpt d. Ooldiş nu mai putea auzi pe d. 
Vaioa cetind versuri. 

O mică dar supărătoare cdipsă do me
morie il Încurcă deci niţel pe d. Goldiş -
dacă domnia sa se mai lasă Încurcat de 
ceva. Putea dumnealui să~mi spuie, ce sus
ţine mai sus, o atât do mare inl..'xaditato 
de fapt? 

Cred că nici chiar d. Vaida, numai 
poate sta la îndoială, a.'3upra întrebării dela 
cine am împrumutat arma cu care-1 com
batem; dela deputaţii şovinişti ori dola OOii 
Dr. Stefan C. Pop şi Vaaile Goldiş? 

Sever Bocu. 

Goldiş-Cehan. 
- Minciuniţa de zi a ,Tribuneic. 

[n numărul 254 al "Tribunei", înr('gi
strînd comentariile ce le face "Românul" 
la scrisoarea dlui Al. Şt. Verncscll, fost 
prim-redactor al organului untorizat., aln~ 
sens; 

"Afae.eroa avea importanţă numai când ami
('ul său, Ceh.an, fost oorector al nostru, conce
diat. fără asigUTările noastre de stimă ~i de 
lll!birc, şi-a vândut proza sa murda.ră dlui (t.)l
d.il}, în eurc'şi bătea joc de d. Bocu, plătindu-i 
inoolenţele după calitate: cele mici cu bani mai 
'Puţini, c.ele mari cm bani mai mulţi. Şi noferi
citul putea găsi o explicaţie". 

D. Vasile Goldiş, directorul organului 
aut,orizat care vr0>me de nn an de zih, a
proape zi de zi publica calonmii la adresa 
noast.ră, - fără să dovedească ceva, -
pierzându-şi sărita grăbeşte să declaro, în 
numărul 21)5 al "Românului", că afirmaţ.ia 
noastră este () "in/arnă minci~lHă" şi ne 
somează să dovedim afinnaţ.iile noastre. 

In unul dintre numerele noastre din, 
urmă. ne ofcrisem chiar noi să-i dovedim 
că tot re-am afirmat la adresa dini Goldiş 
sunt adevăruri. D. Goldiş n'a răspuns a
tunci nimic, pentnl eă ştia bine că dove· 
direa lor e de prisos. 

Somaţi să dovedim afirmaţia noastră 
din numărul 254, dăm cuvântul dlui Al Şi. 
Vernescu, dela care primim azi următoarea 
telegramă: 

"Posed scrisoarea lui Cehan în care 
mă roagă să'-~ insisi pe lânR;'ă GoJdiş 
să-i dea restu~entru injurii. Acontul 
îl primise. - V~escu". / 

D. Goldiş îşi încheie somaţ.ia cu cu· 
vintele: 

"Da'Că "Tribuna" nu'şi va dovedi această 
illfamă minciună, voi ruga pe domnii redac
tori ai ei să'mi împrumute din dicţionarul lor 
special cuvântul potrivit, prin care în mod 
domn s'ar putea caracteriza această procedură 
a Tribunei". 
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li r<l"'IHlTldplll: I cale. nu poţi ajunge departe. Şi. pe de altă 
" '. :, ' , " "" pal'tf'. ('·ste sigur că cel ce luptă cu ohaya 

III dl\.ţWlldlIlJIIU:-i,tILl. Plll1.1, li lHu(.clknl '1' ~"l vt . 't~ It' 
] f'" 1 l' 1 1 ' n'l111lU U1 raz )llnaor ŞI ag13 mu Imea 

( I'-a a il'lll11 ŞI a llll ( (lYN 1. l ('-il ea 01ll1lla f t ]~...' +'t ' 
':-;,'1' (" 1111'1111' f~" ,;" l'LI",'lll(.', - .. 11 . cu an oma tra( arll 111111,1 ,1:', este nn erou 

\ dld " a\(J 1111 Sllll1:11r ni- 1 I v -" d' . fV t (,. d 
'-[lIlt: ( P l' aca ŞI eu atHu llll CDutra- acu e. an 

goldiş!! ! 

,Tăcerea şi lociacitatea 
domnului Vasile Goldiş. 

Sibiiu. 2 Decpnwrie. 

'\i-~\' SPU:'H'SP llwi dfnll1ilzi ÎlI .. Hom[l-
11111", ('ă el. năsdrayi!n cum este. ne-ar pu
t l'a kile' :;;i s ';n' putea doY('di !le slll)(·rior 
H()tli!, În ttlat('. llulJl<li prin un singur PI'O
l'p(\t'lI diplolllat il': ('U fât'/'rpa de aur! 

::,i î1lt )"adpyrll', lUI [pnnntPll foarte cin
dil! s'a întfullplat. (',lI'O merită ,.;;ă fip fixat 
I'l'lttru jHlstt·ritaif'. Yrp-o câtcY(l săptă-
11I;l1li de-il l'fUldnl ,.Bom':lllul'· a păstrat ce;) 
l!lai cumintI' tăcere în i'pstinllile intime, 
l1'<ltutp dp noi. PntC'illll să yorbim in stilul 
(,(>1 mai catC'goric la aor('sa eonfratC'lui. fă
ri] să se 1lîi~lP cineya în cuibul alltori7.at. 
\n'al)) destld rilgaz si, desy('lim toate pă

('at 01e dill naştf'l'e ;de .. Rom;ln1l1ui'·. Şi ori 
('f' ohi('cţje, Hkută inclitnlni conducător 
Yasilp (';oldiş. trN'ea pC' dC'-asnpra easei 
"ale, Că('i h\1nii \'ecini sp retrăg'C'an la tll' 
rî~. pare d n'ar fi auzit. n'ar fi văzut şi 
n 'ar fi mirosit nimica! Bine a zis. cinf' a 
,,;is, ('{Inci ;1 zi)':: .. YH "~lInt (le(l8(1 ... " 

Şi asi a se ehi,llnă triumf la Domnia 
~~-~ - - "Lor ! ... A ded'i să fixărn noi un tip al "1"emii 

rlf' (lf;tazi in toah' sYârcolirilp ll1i: ~ă ară
t ăm lumii 1"11 df'gdul Auf1etul ('el prihănit 
d€' f;j ph' llrMe: SH inregi~trăm apucăt u
rih' 11li <1seunsp şi intrigile. c<1ri le resfiră 
În l1lulţinîf'. -- şi ('1 să tocă. răhduriu! Să 
ri'im[ma hi0ţii editDri ai .. Românllluj". in 
timpul acest.a de tăcere. pe mâna cola bo-
1'8torilor. ('etino expuneri ltmgi dE'spre Tri· 
poli'i şi ~Iaroco şi neayând de unde afla. 
di în l'f'yollltia din Ohin3. tocmai atunci 
finerii l11ptători aplicau uu categoric .. ha
l':lkiri" tC'roriştilnr chnezi ne-acolo ! ... 

Xe. intrebam. văznnd acest mutism al 
rllui Goldiş: aeeste să fie hraYllrile o-salE' 
in zilde grele? Inseamnă tăcerea asta un 
r'roisrn Of' hrptător politic? Sau simţirea 
111i. ~şa de plastică, putea suporta atâta 
:1tentiullP dC'licaHi elin partea foii noac;he? 

)fărturisim. că ni-l înrhipuiam cu to
hIl altfel! Căci cinr are odată Clll'8jnl ~ă 
rrÎmr<lsră aSllpra lui o misiune publiristiră 
::;i să ia-să in largul Yietii socialC'. neapărat 
tre111l0 să-şi ezaminez.e mai întâi eonştiin
ta. rlacă o ar0 eurată, ca să-şi poa'tă îmrlini 
înrlatorir('a luată. C'inp nu ponwşte ]a 
ll1uncă ('u o gândire mai deschisă. rlllhlată 
(lp llIl simt deosehit pentrll arleYăr, acela 
11'are ce răllta în ră,~oi printre fruntaşi. 
cări nllmai cu comhinatii personale. şi ]0-

poti. să-i smulg:i nwsca de pe faţă. ('1 îţi a
parC' blând şi U1CUt.. ucoperindn-şi capul eu 
CPIl uşă ofieiolă. 

;\şa-1 Y0dt'<l1ll aemn dtteY<l zile incă pe 
d. (;oldi~: pocăit. cu g[mduri de umilinţă 
şi cu aparenta de-a face cuvenitele amende 
nnorabil(~. 

nar. ('f' să yezi. ce a trebuit să tll'Il1e7.e? 
Tot tiI rra Ulai mult o comedie, improvi
z,ltă (al un scop anumit. Conduita de tă
('1'1'(' umilitoar(' a l11i Goldis era mai mult 

, - ! 

: un pn'text pentru a cÎlşiiga yreme de a 
ol'g<lnizil. cu comitetul şi fU ?\farşeii săi. 
un nou <:omplot în pOl,riya .. Tribunei". 
CăI'l e ştiut eri publicistul Goldiş nu are 
nici o yointă sau pC'l'sonalitate proprie şi 
uimi,> 1111 face de capul stm, fără să so aco, 
IH'J'P eli \T('-un eoncUl'S moral de13 alţii. 

J)l'slllL'tecindu-$c din letargia sa, se 
pune pe Iueru şi curajul îi el'eştC'. când 
(',)ţi\'(\ dintre autorizaţi yin să-şi solidari
S(,i'Jl' simpntiile ClI dânsul şi să-I sal\'eze din 
g'hi;lrli1(' .. Trihnnrj'·. Re scoate toba cea 
mare din magazinul rf'n~eţi('i: fiI' sună 
werhungul traeliţiollnl: apilr r(,~<;OlTiştii ri
sipiţi din tO<1t (' părţile şi iat,ă pe toti. băI ânel 
CII llC'caz in poarta noastră! 

Printre aceştia, iată şi pe părintele Ln
caciu în fruntea CODyoiului. Albit şi obosit 
de drumul lung politie. ee l'a făcut. el su
flă j;Hrl~ din prea cuccrnica sa. hfnnbită. 
rl1.gin ii il de întrebuinţarea rl(' până acmn. 
suflă marşul de alarmă către buna noa.stră 
nlail'i:! .. Xatiunea·'. Şi într'un articol rlin 
.. Homânul' dă drumul unei exasperate fi
lipic!:'. plină de incoherenţ-e. in care cere ri
sipirea zidurilor noastre. Să, ne ierte ceti
torii .. Românuhli". dar suntem siliţi să-i 
compătimim pp.ntru faza de decadenţă in 
can~ il yăd de data asta pe părintele Lu
caelu. care. se yede. şi-a schimbat .. g·ura 
de anr" ('Il jargonul cortoralilor rlin- Şi
Sf'şt i, 

('('tim din gura acestui patet.ic de odi
nioară ('um ne categoriseşt,e pe noi Ţ)rintre 
.. duhurile necurate ak nfamlll1li". Vedem 
cum în r}jsarmoniile sufleteşti se zhat(' în 
nişte grosolănii yUJgare. când le ziee t,ine
rilor, ;--:ari stau falangă în jurul .,Tribunei": 
,.Grupări. cari stau pc lângă paHncă la 
II abr'rmann" şi ,.gr-upări de genii. cari se 
Înrhină amorului liber" .. _ Regretăm, că 
nu putem răspunde mai pe larg la accst.c 
insulte. eăci respC'd-ăm băt.rânoţele. iar 
casul în realitate nu putem să-I consido-
1'5m dC'cât o glumă de prost gus~. al unui 
om în neput.inţă de a-şi mai controla cu
Yilntlll. 

CM de Încurcat cu sine însuş se pre
sintă d. Lucaeiu în faţ.a opiniei publice, 
vrând sl'l-şi apere pe clientul său Goldiş, se 
vede Însă din alte rânduri ale faimosului 
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stl.u articol din .. Româuul", în cari îşi e.x:
prilllu astfel cOllclusia peroraţiei sale: 

.. Scff'rict popor am fi, dacă Î'r'!. acest 
r('a(' allumiwilo1" (!) n'am fi în stare să fa· 
cem scl('cţiwH'a C'ure1l'ită ,mai ales cu pri
l'il'(, la persoa.ncle l'Upfătorîlol' şi condueli

f,o rit 0''"' ... 
nfmdurile aceste. spunem drept. nu 

sunt de loc originale. ettci sunt luate dirc~et 
din programu( celor dC'la ,.1~ribuna". Este 
aCUIn o vreme d~st111 de lungă, de când 
in coloanele noastre se propagfi direct acest. 
prillPipiu al .,sl'lecţiunei'· şi al .. primenirei" 
conducătorilor eu moravuri politice urâte 
şi llPputincioase. Şi ne mirtl.m de pălintele 
LllC<lciu că vine şi se solidarisează cu noi 
in acest punct. eli toate că mult-Of fruntaşi 
nu le place areasta acţiune, inaugurată de 
noi cu scopul de a mai libera drumul li
bertătii de gândire şi de progres de anu
Il\ it (' ba lasturi. ce se Iasă greu de tot. 

lată cum părintele Llicaeiu n'are nici 
nn haz.. când ,.selecţionând" noi pe Gol
diş·'. d-sa vine în contrazice-re cu sine În
suş. şi prote\.,tează in potriva nece-sităţ.ei 
UliUl' operaţiuni necesare, ca aceasta_ 

Ce,stiunca e-ste însă acum de a şti, cum 
rill1lânem cu d. Goldiş? Artieolele aşa. de 
cOll\'ingătoare ale părintelui Ciorogariu 
stau m~l1lclr(' şi intn'gi şi aşteaptă. să fie 
răsturnate de argumentE' datE' oa-
meni mal serioşi. nu de fleacu-
rile îndrugate pana acum în foaia 
autoriz;ati'i. Xici interyenţia dlui Lucac.iu. 
in mmwle oficialităţii, nici yinoyatul însuţl 
cu t.ergiyprs~lrile sale. nici micile infusorii 
de toat.e categoriile. n'au fost în stare să 
aducă cea mai mică clătinare logicei do 
fior şi onestităţii de cugetare a autorului 
broşurei politico-sociale ,.Spre prăpastie" .. 

,\stăzi, pe cum vedem din yorbăria .,' .\' 
goală şi din locTacitatea sa obicinuită. 
findci) limb3 sa est.e deslegată in mod ofi-
cial, d. Goldiş tot nu se desi"tă de rolul 
de strigăt{)r de bâlciu. ('U tupeul 
său fără rnargini. cu pişicherlâcul inerent 
firei salo. bate iarăş drumurile generalită
ţilo!': posează în victimă a idealurilor sale 
de-a apăra neamul, naţiunea, parbdul şi 
comitetul şi înşiră verzi şi uscate despre 
"solidaritatra natiollală, reprezentată prin 
partidul nostru national". Sistemul acesta 
de a căuta să. facă să devieze discuţ,ia, esto 
o farsă obicinuită a dlni Goldiş şi un pro
('{'del}. ('u care caută să-şi acopere nepu
tintele sale de publicist, şi de dpmnitate. 
când {'ste ataeaL ~u de falsc elocvente no 
paf'ă nouă. nici de modul cum d. Golcliş. 
in loc de a se apăra pe sine. şt-ie să deic la 
mir preotilor Gr{'cu. TăJmăşdan şi altora. 
Datoria d-sa le este să rămână în chestie, 
să-şi limpezească mai inainte singur situa-
ţia morală şi polit,ică, faţă de colcspuse .,.1 

aici şi reproduse înh'o broşură, de o perso
nalitate, rare se ridieă la un nivel aşa de 
inalt de jllrlecată onestă ele-asupra d-sale. 
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Scrisori din Bucureşti. 
:Societatea $Criitorilor. - Ce a fAcut aceasti so
detate. - Meritele ei. - Bolnavii literaturei 
aoarlre.. - Autocaracierizări. ---- Lupta pentru 

frumos. 

Bucut'e-şf i, 18 ?\7 oemvrie. 

Dllmine('ă are loc aeUnarN\. ~('1leraJli n sode~ 
tiitii ~rit()rilt)r romÎlni. &) vor di." .. euta obişDuitd(~ 
·ebcstii la ordinea ziI<\i, <,.ari ar fi aşa. dfl muJte şi 
/hl.a. d(' inte.n·.sante, AJ:iunun~a a('ca~t·a are în a(':CLaş 
ţ.j~np ('Il rlH'tcrul unei i'liirbi'it.ori, Bil.rhiitorirt·.a IDO

nunwntului, care a intrunit pe SC'riitorii din di
fHritd(' şcoale la un loe, făeîmdu-i ~ă- uite nein
tulegt'rill' ("cnri în cbip fat-al domnf'S-C între c(~i e(~ 
~lU ai't'iH~ prof~iunc. Siirbător~.a în{'eputului 
tUf'f.('i, ran~ H' a dat şi s(~ dă în{'ă pentru a se iau
'-'tlDC tuturor stimll ~i rf\"'lX"<'tuI fată de et'i mai 
.' Ieşi fii ai popo ro u 1 oi nostru, ".,3 ri până mai d eu
nuzi {'l'au priyiţi de sus d{~ atâţi faliţi intelectuali 

"C,llri nu RYe3U altă cu1itatc, d('CÎit norocul şi pă
-(,:tt1l1 lor. 

Vad f\()('ictat('~'l M'riitorilor n'ar fi t'ăcut ni
I'a~~a IIJw,eya decât ar fi purt.at lupta pe cara a 
:purt.a1'o pentru ridie.area pr('Stj~illlui numelui 
de :'K\rhor ~i tot şi·fIr fi (,;lşti~at UD merit d~ ... 1ltl 
.do mare_ Astiizi a fo.<rt înt.eleE rolul pe earc-l acre 
'~l'iitorttl in villţa unui po.por. EI 9Rt(~ ,!Oolda.tul lu
minei şi al adey ărului , la cuvÎmtul lui se inalţă 
oSuJletd(', cI cu~('r{'Ştc ne:lJlnwui ~ilu un loc în mij
lueul altor U{'Il'lIluri, Prin .!lcritorii ~ artiştii săi, 
trilieJ;lh~ un neam, ehiar după re fllrtunile vremei 
l~a,u «IpuJbm'at de pe faţa prumuntului. 

Vechii ('Iini au di . .,-părut de mult. R{)ma.nri nu 
mai ~u.nt, dt\sprl' altii mIIi vec.hj, (':um au {eMt 
1'l3.lf\'iţii nu 8(' mai pomenea de n'.a~Ul'i. Su:tl('tnl 
lor trăit'şt<> astiizi J;li ,'a trăi mÎme prin operelp. pe 
('ll"ri H>-au l~aţ în urma lor. Ct'i ca A'au înUJţat 
+J etip:l prin forţ.a brut.ală, prin min<,iună şi vi
d(~nie, au di,~Ţlărut. Tnl.ffi.C şi vor trăi Îndă aC'eia 
{'IU'i din ('·omoara HltfJetul ui lor a.u arun('.at o rază 
.de lumină. ea.ri au cu~'(\rit un colţişor din vasta 
'Împărăţic a frummmlui. 

Ve aec"t adevăr şi-au dat. !'oeama t.oţi. Astăzi 
"ed~'m cii mini"trul inl'<tru~t·i{'i 1+(' simt€- feri('it în 
-etijloeu] IIcE·lora cari luptă pt>.nt')l1 {'ucerireR fru. 
.uo,;ului Şi da('u 3.'.;1i.izi se dă seriitorilor in.'""mnă-

: lat.ea ('(~ li,'I(l dă, merituJ (""t<>. de Rig-ur in mare 
-<rml'tR al scx.>Î{'tii.t(>j, ce-şi tine DuminC{'ă a.dunarea 

gcnel'1ila, In&('mni'itate,3, &criit-OTilor o recun08e azi 
hur,2:bpzii nepă..~ători de ieri, o l'~un(X'lC poat.e 
~pre rîtl1 1 scriitorilol" politicIanii cari înt'-cp SU 
int:?()(lucă moravurile lor şi ~-pirit1l1 sectar ei in 
·,'in-ta oamf'niJm' Jlicootora cari al' trebui ilă planf'ze 
d-e-asupra patimilor. 

* 
Cllnt.îtncl a jurlcca a.<>tele sfi.'VHrşit.c d(' :l<'e.'!stii 

~o ... ~tate (,.!lI·C li îm~.put. {'u planuri mărett>, vom 
vedf>a că şi în ce priv~te ri'i5lpiindirea g-u..-:;tuhli dc 
cetit, ~('riitorii grupuţi in jurul el a.u d('~yoltat 
~ a(~t.iv,itate destu.l de l'o{lnid, :1<:i au eontinUlat şe
zăt()J"ue literare, pe cari le în~pl1sc jn alt(! vrc
,muri, d. lorg-a cu sC'riitorii grull3ţi în ,lUI·uI ve
dtiurui SămÎtnător. 

Au m~r8 mai dopal'te ('11 a{·{'.~t(' şf'ziHori, au 
trecut îu Bu('ovina şi în Aroeal, t.rezind în ealea 
lor ÎUI'!Qflţ>:ţjrea şi mîmdria Dlltională, foI'au făcut 
unele ob,',erviiri în ce priveşte aleg-mea. IIl('e]ora 
.~ari 8U p(}1'nit, alături de. marii seriiton de azi, 
în a{'{>~'-lt apoRt<>lat culturaL S'a 8PUS "ă unora din-
1.re ei le-ar fj stat mai bine să riimânu. a{,.3;I"li, aă 
(>~tea.",(~ii, să~i deaseruma de ee \~ să zi{'!l litera
TIITU, eăci. aşa cum AC prezintă .azi, nooi8punfmd 
decijt de un capital de fumuri. e~·l mult -pot să 

~ COTIlpl'Omită literatura. 
,O~r"area, df'oŞi îndreptă:ţita, era ÎIl'Să for

mulată în termini prea aspri, In ori ee categ'orif' 
oe fillmeni găsim iluflete bolnii.vicioa.se cari tocmai 
din ('OTIştiint.a rumicnreiei .lor, vreau să aibă cel 
.putin o elipă iluzia că ,~unt dnevR. Or..,:im indi
'\'lZl eal'i se a'lntig-esc ei pe ei. A plauzf\le de corn
'l'I~zentîi ale pubLicului le vin ea o mânguiere a 
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l-\uflc-luIui lor h(}ll1îlY. Era (J.(,('j 1) dlP..stlP poate d 
VTJlIHUUik din partl.'a frullt.iI.'il.)]' 8eriit.orilor nQ
,tr'i să (}f~ro île<.>;llor suTIt·te f:l<,bc prilejiul aşteJ)
t-lltE,i amiigj·l'i. Cnl:ll'c ,~pjrit eare şi-a pj('Mut de 
llluit (.'1JJllp[mll. clue tin~lt, eu OI'! c~ pret la gloria 
dl' o (·.lipii (·.arc i:,i Pll1W nllnwl,· jiub op(')'a altuia, 
t·,n't~ ;.Ip tiu·;ii .. , azi in LLt~! celor pe Cliri i-a înjurat 
eri, - in ,:uflf'!ul unul ani . ..;t tl'{'LuÎ(' ,-;:1 tl'ezească 
mila. ~i &el',;t ."-eutiment aJ mil(~i a foot, c.are a 
luat În tUl"!leuril(> litt>rar·p. :diit.uri d~· marii nOţ;tri 
"('l'iitorÎ 1)(>, UIH'lt~ ('ari'eHluri cari in 10<.' de suflet 
au o bue.nt;l de ial'!{'u.. 

~i mila. în ori ee formă :oi 'a ,. munH'(>,'\ta. trehue 
r(>f1,pc(~tatil. lkl'i g{IS(~"";(' lJ(·folldate obwn'urile ee 
,,'au făcut Je un.ii t'ri1i{~i în [H'l%..;tă pr'i-dntă. 

Sunt in llli::''''lu,(~.~ lloastl':l literar» Hu"flcte in 
adevăr bolJwH.' eari in . .;))i]"11 miLJ.? Hi\...,.foiti r(~yis
{(,le liwrare, r!1..;foiti zi:lrl,le ("Hrj publieă. din cumi 
in ('înul şi litt'!'atură I;\i \'lI \'~·ti COll\-illA'(1 că da. ~i 
('·~tf' fif(~,'IC .... il fi(· .. !;tU. SUlltPlH abia. la îll{'eputul 
eultUl'('l n()a..,~t.n·. AnJIll M' ft'l'mpnteazu, aeum &u 

p];lJlli.ldc~ ><uflt'tde: Pe.J.lUrul ce se topeşte la cil!
d111'1l foeului e fire,"-!.~ ~ll ,,(' lu-sc un strat de zguru. 
~i zgul'a asta o f(Jl'I!H.·azii indi,·-izi i :w~'.';lti:l ('.ari dan 
nii.,,·ală asupl'll liu'rat.ur('i, ,:iug-urul domeniu unde 
nu li-se 001' nici diplome, ni<.'i certificate. Căci o1"i 
şi dind ~ ori şi undt~ !'le vor g-u;;i coloane disponi
bile pe.ntru t-ot {(,lul de c,lueul,raţ.iuni. 

Vom întidni La ori('c pa.~ oameni ca.ri îşi fac 
UIl merit eli n imitll tia servilă a .'!trilinilor. Curios! 
Cimd în i~"torill lit.('!\!lturej tutUl'OT neamurilor f'PO
cele cele lllai tl'isk sunt tocmai cJ>Ocele do imi· 
taţie. 

Al'.(\..;;tea sunt imi .. f('uoIllPnt>le inerente ori-ci'irei 
inumllc miţlcări li te Nlre, l~rimih·ar.a, alături de 
triburile fel'm('('.at~ ale )1ri\'(~JYhitoal'ci nu w ridică 
din locuri ;il anumite suuete gl'a,"c? Ac.('stea îlL'lii 
nu pot turbura întrl1 nim.i('.a măreţia simpionic. 
('a.rc chiamil la viaţii ori ce ~uf1aro. roort-e hine 
~'a earaderizat Ull iudi,'j{! dintre ace.ştia într·o 
"poc>zie" a l'a. f3i nu ti'a ('!WlH1:priz.at numai ţl(~ el. 
ci Întroa:ga categ'orie dp Sl)(~ia Ba: ,.In l'mfletu.l 
meu ,'mnt şerpi vpuino.,,,i şi broaşte riiÎo!h'K'." 

O mărturisi'f(~ preţioll.Bil., ceia ce nu ne v'a în
tril'\ta întru nimic.u, Ci't: ... i nu "brollştcla rmoru;.e" 
dll\l flll'lllet\ul (;{tnr(>.cului de primih'l/lră. ~i da(;ă 
8lmt a..numi ţi o!lJlwni că ro ra 1(' pLace ~ i cÎi.n tccuJ 
t1.oe:-lt.orll - vina e a ne.arnului în care tr1iim, carE' 
a pPn'ertit at.l:1tca sui1ete. 

Cnde e:;t(' lumină multă e şi umbră muJtiL 
;\hşearea nOlil'trii Iit('raru ch' azi, ati"tta d() bogatlt 
în frullI.seti luminoase, CNi. fin"Rc să ne prezinte 
ei a..'lnmCnpl! umbre. Iar lll'ptiltori'i pentru eu(',(l
rirea frumo,mhli merg înainte, pe c.ale.a arăt.ată 
de raze de luminii. a i{lealului lor. .. 

lntr'un arti~ol de curând puhlicat, d. 1. G, 
Duca li a'rătat foarte frumos terenul, pe care Pll-
1<>.Ill f.aee cucairi. ca~ să ne a$igure un loc de 
frunt<l între noomur.i1e pumântului. A ne gÎmdi 
la (:llceriri teritoriale, azi, în situatia, în caTe ne 
/(~".Îm, ax fi o pif>roere de \'\!wne. Fiecare popo)' 
Îi;!i apără <'U jertfire.a ".ieţei pe t.eeu 1 de prumÎmt, 
pc {~a.re'] !>tăJpîiucşte. A v eUl în:lă un teren vast, unde 
:-;llnt.em liberi să fa.com euceriri cât de mari, unde 
uu ni...""c pune nimeni în cale, unde, oricât lil1ll 0-

ellpa, nu se supără nimeni, ei din contrÎÎ. ne aduce 
laurii admiraţiei: E.'3te frumosul. 

[n aee"t domeniu ,,'an făcut cuceriri frumoaoo 
în timpul din urmu. SuHetul et>Ior al('Şi ai noştri 
a împletjt într'o fnmlOa.'lă armonie multe opere 
de seamă, cari pot rezj..,t.a şi nemei şi ec.le mai 
i;('VBre !'l·itiei. ~i oeia ce <'l'a creat original la. noi 
poate să se mă.soare în valoare cu produetiunilf' 
literare ale popoarelor ('u o cuJtură mai vechB. 

Drumul o.'1te dc.,>"hia. Şi soc.ieta.t.e.a, scriitorilor 
îşi va cÎlştiga şi mai nUlri merite stârnind întru 
indemna.rea ta]entolor po drumuJ cel a.de"iÎ.r>at ~are 
est.(' lupM pentru înt.cmeiarea şi ÎntăJrirea litera
turi noastre originale. Lar, pentru crearea 00('S
teia, lu-pta cu a('ciaş frumo8.."1ă stăruinţă pentru 
a.pill'urea domnităt.ci scriit.orilor. Coresp. 
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Universitatea din Iasi. 
Relljiane. din punct da .8der. 

SOGiOlojic. 
Curs de descbidere tinut de d. prof. univ. Virgil 
Arion la facultatea juridică din laşi secţia d0c

toratului. 

(Sfârşit). 

lAi (·ei n·dli ma.i 31(' ... '1, nu numai {!u ceremonia. 
ini(it~rei <le obi;;.nrua o·fieiarpu religio~ă ci ori ce 
(·"PDimf'.nt mai însemnat al vet~i .de toate zilele 
(-l'J În.,.:otit d(~ praMi{>e l'cligioUR(', .Aşi puum DU

m:1ra practi{,(: j'(,ligio.;Is{· în eaz d~ naştl.'re, de că
.~flt()rit·, de înnwrJIlimtarp, de ungerea. regelui cte. 

"\~a dar, din ('el{~ mai ,-ct:-hi 6mpuri, În-cetuJ 
. 1'11 îIH~!~1uJ, prin ('de> mai ..,impl<, 'Şi mai (\upl"icioilSe 

mi,tI1}ljC'(', lwnriuwntuJ !'t'.ligioo ump<lt<'('~!t la. J,Ilf'.C

l'ut ·eu J,(T(,so!aTlt' pr<ldief' de magie, clt'gajat mai 
!:poi dl> d;lll.~pk, ridieat la r~lIIg-ul ('l'} maj sublim 
in t.impurile lui ~Ioi;,;i, Hwhl, \falwmct., Hristo-.'l. 
ll,t\lng-{' ~ă pi'tt rnndă. în timpurile noa .. .,tre eih mai 
I'ni!!le in t.reg ed Uieiul IH),,,t.ru s()('ial. 1 n "L'evo-

. lution ~ot'ia1c" englP1JUI soci(}log Benjamin Kidd 
<iis('util Într·un ('.apiw) intitulat .,1\~melia istoriei 
OmeniI'fli" t·o('.mai ae.(>.c'l..~tii 'pătrundere c.lefinitivll 
Il :<-entimentului reJigio,'i in toată tc;ătnra a]eătu;
l'('i noustre mooerne. 

])om nilOl', 
In{·h.irmiti-vă un struiIl car(~ al' vetU III ţara 

noa.,'ltdi şi ar voi sii--şi dea l'I-eamii de cultura I~)a
,;triL Va fi 111at şi dus prin oraşele n-0&'3lre; 1-00 
vor uriira clădirile cele !Hai frUIllO&'1e străzile cele 
mai lar~i, miş(~area multimd în v.aluri, a-eeză.min
tdo noastrn de culturii, universitîiţile, lahoratoa
rt~le, tea·rul'·?'i aţional. Ca să-şi dt<a .şamă de orga
nizarea noa.gtru ,r;oeială ii "Oil'n arăta ~ez.amintele 
n(./lI.<;.trc ::<oeÎ-alp, îi vom vorbi de problemele noa
.'ltre politi(~e ~ N'OnOml1.>c, de stati~tiC(\le noa..'1tr('~ 
~e casa nOII~tră ruralii -şi vom ("I'(\de eÎi am fă-
(·ut. totul, .. 

nar inebipuiţi-vă că striiin111 nostru, plimbân
dlh.n in Capitală pe ('~dea. V:kăroşti, şî z.ărjnd 
bi"'('ri~~a Stei V irwri H' hotu.r('~te .<Iii intre în ea. 
O bil"{'oJ"idi, v('che întunecoasă şi aproape n(l~ra' 
de fumul ti. -'lute de luminilri şi (:andt>Je ce ard di
nainte.,3 i{'oanelor. 

Stră.inul vrea -să p:l,şeaS'<'ă. înainte spre altar 
dar mlllţ.i!IllC-U crooin('ioşilor îl opr~te ~ se împie
decă la fie re pas de oameni schilozi,bolnavi adu~i 
de rude la Sta Fă<,'ătoa,re de minuni. 

Oăutând mai <It') aproape ,ooe cum lumea se 
gril.mii,dejde în jurul a două i-eo.ane mari, îne
g-rjte de vreme, imbrfleate fntmo8 Cll perdele ale
se; sunt i<Xlan<'le 8t.('i l'aJ'&"<Chivu ~i a Stului Ni
colae. 

AJ8i~tă la 1l1ujba bif1eri-ci.a.sei1. şi observă cnm 
credincioşii stau în juru.l preotului ei-i Rărn1ă eu 
eyhL,i{~ odăjdiile, Îlar când ie.să eu SteJe danlri toţi 
inA'-enunchi.a.zii cu smerenie. Liturg-hia Afârşita. 
preotuJ se apropie 00 icoana Stei Para~\ChiWl ei 
stimd în p.ici~)are în mijJo('ul cr{'fiint>ioşilor ei-a 
bolnavilor ceteşte l!{'ati,'ml - ru~ăciunoa către 
:,fântiî; scoate al}Oi dintr'o cutie ni-ştc foi de hiir
tie pc care fi('('ure er«lincios ş.i-a Însemnat dont1, 
,quferinţ.a şi ."e rou.g-ă pentm bolnav, pentru cd 
per·dut., Pc feţ{'le 'tnturor v('de cum 00 luptă chi
nul c(\l mai $ofâşi-et.or cu niidejd('a în.droptătoare. 

Oamenii sunt simpli, Vt)l'OO9C intre ei multe, 
îşi spun pihmri'](~. !}i nevoile, po-voste!!c de vinde
,<,ări miraeulo..'lF-e ş.i toţi aşteaptă cu incredere pon
tnl .. 1 Mll ai lor minunea nădăj.duită. 

Curiosul .'ltrăin i€\.q,e din bi!!eri(!ă cU credinţa 
('ă numaj aici şi astfel ei-a putut da î'llmă de ade
",hat.R noast.,ă "iată ~ cultură gcm,rală mai mult 
dCCÎlt toat.e palatc1t.> şi ~ ... tatj~ti,('elc rigur()a~e. 

]}a r iat:1-1 pe fltr:1in1l1 nostru 5ntr'un sa.t. în 
BuC'oyina. E flâmbătii şi s'a "CU lat de dimineaţă 
Î1H1infe de răRărintl soarelui Po.rneşre pe cfimpie 
şi d('odată dă (>11 ()i('hii de două femei. una tîmă:ră. 

r;Mare asortiment de 
CAsA J_fH CLAVlr~E 

eate a. ,lui 

Frau% şi Alberi Banner 
Timişoara-Iossfin, sir. HUDJldi 12~ 

PIINE, PIANINE ŞI HARMONII. 
Calitatea cea mai bună. rreţuri 

ieftine. 
/ 
! 
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şi alta hăt:r~nil, "C~>(1 bătrnnă tim' in mana dronptă 
lin .. trut emllpus din tr(,i ţ){'!u' de cuC' şi unn de 
'puun pnwum ţii -din trei fir(' df' Im.sio~. toak' le
ga~' la un lot' C11 lIU fir de Emil tlg.aie ruşie ee tre
'ee printr"o mOIH'lf!:l car(' reprezÎnta il'<c~UHl Srei 
Marii ~au It I"t1!1ui 11ihllil. iar mâua :,tÎU1gii 1) ra
zimă P(' pieptul ţ){'fi';()aneÎ t'ăn'La ii fUl'e de dra
g(),,,tc", Cjinl('i~ld {le drago:o:h\ niijit()J'ia, începe 
-4_·a.nl t'~a: 

~T :lrionra sincl'utu 
Sill{".'atu ţii-il m:!n('('atu 
p(' (';lra1'('''l lui Traiml\l 
J a r;!111 lui Ic/J"(!nl1l1 

A pâ r~'c ,1 11la 
De ura a :,IC ;,;pălu", 

.\1 agia lU'oa,4a tIe dagostl\ <'e Pl'OllllUţll al' ne.l 
ori şi (' Îl1 ter{'~<mt :;:1 ~, obH',rw' ('Îlt de multll ase
mtÎl1<tN.' are eu .~C'r(,lllOniHlul iniţllîrei la Arif'ni_ 

Striiinul şutului no"tl'U JlUl'Ovi n('Hll Il .a.~iMat 
1:. un f<trmN~ pop1tlllr rOlll:;ne_~. un farllll'1.! de 
dr.ug,>..,t(' in erc H'{'hi ere,.uri magiec St' allll',..:te-\.'ă 

eu credinţa rdig-loasi! ('f(,,;,tin<i mai noua. li pu
t('r(,j 1'.1ai('('i j)omnului, li n'gC'nărărei 1>l'in apa 
lordllllului, El '-;1 pri('ţ'I'{' cii pop'lrul WJ5tru c 
~tllpÎtllit de <'l'l',dinti j111h .. 'rnil'l· În exi"tenţa lIBlJr 
fiinti t-upl':lnatuntle .1 c:lror blln~l .... oinţii ne-o pu
,f('m COIH'iJi~l. d11p;1 eum ert'dellu şi H'ehii locui
tori ai 1 adu.'ml ai. pl-în rug.lei uni :,uu prin formule 
1l1j.gi{·("~ 

(;a ţii !leUll1 tf{'i mii d(, ani lll'l.iaşi siguranţă 
in exisknta unor J1utr'ri di,·ill(' fueo pe 0111 ~ă ne
~ocot('U~~ll Of' multe ori lllllterÎuJj,'mlUl "ie-\('i noa
stre p:lmftllt('ne. şi ridi{.tlUdu--&e !'piritualic{':;;t(· de
JI,nljll'.l lui, ~'nl ~(' simtă mIIi aprOa]le dt' lJurnn{'~e. 
Forma d(' ('H)('lir(' s'a "whimbnt numai, cultul rc
figim;; fnutlul îlbă :l l'i!m;lS lw{'la~, 

• 
DomnilOl-, 

l'rnh]0ma rdigi"a.~ă jUde.C .. 1tii 1)riu toato un
ghillrilc ei d{' a"p('t~t difNit li fo;.;t în toate tim
purile ~j vu r:l.nuhw<! de sigur pentru totdeauua 
obiectul eelt'i mai pll.iion~lto şi mai ,-ariato di:;
cutiuni, Omflictul r(·ligio,.. va fi vcşnic, pentrucă 

JeY('.';mic \'01' fi ·do!!:l Illl..cluri de a simţi: Illcompa
tibîlitatea intre spiritul Şti.illţifie general şi por-
nirea religioa<iă care c .In noi., .. ,,. _ • 
_ Fenomenul religioR (' U11 fapt Il l!;"irei 1'8ltliLlte 
in c()l!ştiint,a şi sufletul nostru nu se poate con
te . .;ta. In e(' CQnllt.ă 1'('alitatea faptului religios ~ J n 
,.,Ia dornnl-o (le \'i(' intericure" 1)(' care le pute-m 
eX)('rîruenta ţii {'hinr ~upun(' unor rigw'Olise cer
(leturi ţ;tiintiliec, Hunt o<lIlll'ni (\an~ HU prezenţa. 
credinţa nt~triinmtat;l Într'o ordinE' de ronlită.ţ.i 
\<!up<,rioun', au eon\".iI1ţ.:"f'l'l'a ţ)()n-;olla.lă că ce ... a mai 
prosu..'î de Ull.hNi'ul .-ăzut îi du.minii. ~u certitu
din{"~1 (!xist('utei unui Dumncu·u. unor "pirite I'U

per.Îoul'e. care natural nu P<A fi !ltiu.~ cu dt-getul, 
nu pot fi pip:lite in dutde imediat trăite rue l.,'On
ştiintei rdigioa3(', In ori {!c eal'. au intuiţia directă 
Il unor stii'ri inh:rne df',,<;,pre t"llre nu pot a\-ea nici 
o Îndoi'lhL A('('~tc t-1ilri le raportăm la. o ordine 
de reulităti 8uperio.are care conduc hunea, reali
t<lt.i furmând (}bi('{~tul credinţci n{)li\~t:rc religioase, 

p(~ t.emeiul faptelor petrceute în conştiinţa 
noastru nu lluma.i eii afirmăm exi.'lt.{'nţa realită
Ulor supranaturale dar· le şi valorificăm după im
presiunea care nt .... a stăpimit, Prin urmare ori ce 
cn-.dinţii c in .. 'O()titii de-o jude-<.'ată de valoare_ Senti
ln(.ntul caracu'rist.ic ,;;u.11tt'lor .religioasc este că 
con.'Iideră crcdillt.a lor l~a cea mai s.funtă comoară. 

Contr~lT acelora caro simt efedul divinităţ('i 
în ('i SoC ru!ieă oanwnu do ştiintă, acei ce t'rC(1 că 
ori ~ creJint~l rC'li,16ouk<ă e un fenomen morbid 
t;li un Eltigmat de dt:>g'tmNe&::cntă. Greşesc in ju
d€'l'1:ata lor mai Întîii Pf'ntru că n'au experienţ.a 
r('ligioat>ă escriElă in felul de mai sus, 

Ş'a.p-oi a Înfiera n{'(.'"(~it,atea şi exi!'lumta unor 
\~rroint.e l'('ligioasc după "cort-egiul de !;upersti
ţiuni gro."oLule şi de ceremonii bar-bare ee toate 
('tdt{,je tîiru.'lC după dun,,*,lc" după "numcroa.."ele 
obSNvatiuni dl.' nf·bunie mistică culcile fJrin azi
luril" de nebuni" c încă d(~~tul de in>lufici{'nt. 

Dar lupta ('xi."tentei şi n(!{~xi:'lt{,lltei prohlenwi 
l'eli~ioa.~c nu I'C poartă numai Între catf'<g'orii de 
oameni; ('a i~i află ('Îtmll pentru di."Ipută in pro
pria noa"tl'iî eonţrtiinţă. in mintea şi l'\uf1Nnl no 
strn, 

E H'~uioCa luptă a U!lf'i lumi mui g{'IH~r()as{'. e 
,ana nebună după Ţlilrtieica de .iată neprihănită, 

·atii ea şi gândul ('arc·o făur~t(', c wfugiul 
ngiîctor al unei \'il'ti a1'>Ţ/rt'. chinuiti'i de <,ca 

_i llen'"'i){'"itii r~t1itllt(', Care·i omtll ('.'11'(' <;fi se 
dţlUTwaseil eu r<':llitate..a viq.ei de toate zilp!t·? 
" el {'.il dt' Jlutin râvnitol' totdeauna \'11 Il!izui 

la mai mu1t~ la mai ,;uporlor I;'i nu în ordinuJ '.e
eei'it!lţeÎ mat.('ri!lle. (.j mai ,'itrtoil f'pirituale. Viaţ.a 
p('ntrll ori ('c muritor, !oItf(".~urat.u în {'hip atât (le 
COlllun, llpputineioa"ă !"ii-ti procure ('.ele mai ne
în:-:('IllIHtW mul1umiri :<uflet(">,t.i. lip~it.ă de ori ("c 
rf'o('rf'llti11lw {'{lntelllplativă. trăită banal ei ome
lU'i'C, pÎ{'rd(' in oeh i i omului piH.rullzlitor lHlevă
l'a r li pj ,,:tl1)lH{'. 11-i ad<'Nc'H, fără 11 poza vre-Ul1 ,g:('"8t. 
fi].)wfie, te ÎntrC'bi lledUllwrit: la ('f' bun să mai 
tr;lÎf'''ti ~ La ('f' hun eÎmd tO!lt.e lIJ'nwază a('lelaş 
d l'lI r~; ~i :wl·i:.~ ordin{' fa I li lil impn;..jhilă de îndrep
t!!! ( lai' in jlldf".'at.a un ai muritor -cit, rimd o(>onfli{'
tul :W(,,,tll d('," î Il{' t ragil'. ('(' trt·bllit, :-Iii :le PiJtroacă 
cu (l Illinte mai ,-:ulwrÎoară:: 

('1l110aştt'\J {'azul lui T\.btoj, A\"P!l 50 de ani 
<'Îmd a .Înt'l'ŢHlt ,~1l-1 l'ltlÎp:IIH'.'l-S<'1t. criza biserÎ<'NL",('ă, 
Era dt'ci în puti',rpa {'t'!ei mai \'il'ili,'c maturitati_ 
P:-m:I atluwÎ îndninli g)'{I7.<lY{' :îi fra.mÎlntau mintNt, 
Ajunse,,!.' într'o ,'-\ta1'(, atilt de iritall1it ('a se ~ân(lea 
Ia ,,",uÎ{'id; î:;;1 n,:eundel! armde oIIlor:ltoare, ca nu 
ClW1Y;t Într'ul1 mOHwnt dt, di~,p('rllre 8ă-şi răJlue 

viata, 
Intr'o dimirlf'Hţil ·de )nimih'ani. C'l!ldă, mirosi

tn:ll'e, eu ('rÎtngu! abia ÎI1H'rzit. eu miile de ciri
piri tirwrc d~ p:biiri eirntâtuarc. omul ~I("'{'sta deprj
mat mfld.'~te, pltl;'ind ingl-mrlul'ut P(' aJele frumo
.<Uhli"iill ~)ul'(,. "e Indn'pti'l :-opr(' p:ldure, 

A.Nld Ţlro:l-"pÎl.t. I'('ÎI1\"i('I'('a U1H,j vit·ti Ţlrimă
văratil'C'. pJllpÎuHld(· f].wi î{'!;'in<l ~fioase de sub 
frlll1Z1';lIlJ i('rnatie al p{ldllr('~. fo~nC'tlll.paşilor îne
('ati În frăg-l'zirrw·a UIH'i paji~ti tint're, toată acea
~ttt armonizare p<.wtÎeit <1(, nt!{)ri lii :-lezaţii tinere 
ii di.~pu~(· Într'at:-II "imţireii ".i imag-inaţ.ia, că de
odatii, Într'lJn m(IJlH'nt . cit, {'staz divin, avu intui
tia prezenţt'i U!H'i putt'ri ~llpralUltllrale, o simţi 
in {'I, aproape de ('1. 11~'''eurajaJ'('a groOlloC de mai 
inaintp di''''p!il'u, ~ .~ilUţi un altul, ef('ZU in put(''Tca 
ul1l'i \'ointi ('nndu(,:lt(~Jt{,_ 

Vă Îl1tJ'l'b: ('t' r.ationamt'nt ar fi putut con
vineg'(' pe Tulstoi de irl'Hlitaka obiectului credin
tei lui, (':tIlJ el În (']jpa lll'{,ia. (l'nt;<l"!4(' intu.iţia di
r{'('tă Il prpzelltei div1n(', o !.'x.rerim(,llt~'lSe în chip 
exidt,!lt ? 

Cine <11' fi Plltut ('on\-injl"<' dt~ a~'m('nea pe Ra
tf';I;h\llln~ . .dc.irealitatea viziU1l<'l saJediu bi.o;eriea. 
~Hnt .\udrt.'a d('I1(' Frattt' din H"ma. ('iinO 8imtj~(> 
cmo!lUnc,l adim~'li a pn'z('ntf,j Sfint.(·i Feeioarc! 

hraplihd }{at-E\"bOJme, du>;,man ('umplit al ca
toliei~mlllui, timiir. voinic, Întt-ligent, plecă din 
~tl'a-;,:.bollrg ('u i<lt'i.a UlH'l dIa torii prin ţările 
OrÎ.(·ntuJui, Ajunge ]a ~t'll1lole şi (le aici !'lC În
dreaptă spre }{'mw. {'u g'fuulnl ;;ă ÎntâlneMCă un 
prietin aJ fratelui ~:iu l:iiruia aY{,~1 ~ă-i comunice 
nn ~tiu l'('_ ~ll-l gii"f'·~tt' pe pri(,tin. ei pc un frat.c 
al a('e.'o1uia pe lhl;.\,,,j,'),(·, Din una în alul, îi POVe8-
t .. -;;t.(· u.tr<!elituJ tjnt':l (~IJiitori('i ~Ik. 

BtL .... "it:ro eatoli(' aprin/<. din "jn<'eriate, din 
spjrit de (,oIly('rt,ir(', dă lui Hat.f,,<;honne un m(,Ja
!ion cu pfigi.a ~fint~'i Ft>('ioarp fil'C'ătoare de mi
nuni. ~i-i 7.i('~: in ('flZ de pt'ri('1l1 p.rindnnnl d'l
tăt(}ri~i t.ale, nu uita m(>(jRlionul: uitâoou-te la 
el prulllmtii Il('.('Qstă l'1l{!ăc.iun(', Şi-:i dietă ru~ă
('iun('~'l, Zînnbin.rt cu ironle. multumind t'll Ull g(~t 
de bună cl'e~t(\re nu m..'1 i. j,"traf'l itttl luă medalio
nul şi-l puS() in buzunar, 

In timpul a<'(>o~t.a. Bu~",ier(' intftlneştc pe-un 
bun prl('tin all'lnu, fanati('ul ('onvertitor eatolic 
Laf('Trouays, şi-l rongă eu căldură ~ii cnute a con
verti şi pt' Rateshonnt>_ 

Printr 'o in titm))l a rt> n(':Lştcrptatu J,aferronays 
moare, E PllS intr'o C'aŢ)(>]n, Îll ('apela Sant An
drelL d('Ilf> Fratte. unde inainte de înmormântare 
Hat{\/;bonn{' şi BUl'l<j':rre fH{' biHului LaferronaY8 
ultima vizită fun(>l'aru, 

}1u"",iN[.re j(>, .. ă lwntru un moment din bise
ridi, H ate, .. bonne rămâne .~inţr1Jl'; şi dcoda.trl, cu
prins de-o viziune clumnf'zia.~'{'ă zăf{~te aCVf'Al în 
fat.a l'Ia ('hi-pul Hfint('Î F{'{'ioare, Invins ea.Je in 
gcnunt'hi ~trigîlDd: .i<' l'ai yne: je l'ai vue. 

Vin {'liŢla ~l('..(,ia. j,'<traelitul Rawsbonne devine 
(.f'l mai zt'108 şi mai fnllatic ('Molie, 

Prin nnnan'; în (']illa apariţiei sfintei .Fe
{'ioan' Hatt>sbonllf' a. anlt f'lllotinm·.a prezentei ei, 
a ."imilt pprmalJCnta rt'aJitiitpi pj >~upel"ioare, ~' .. 
În{'hin . .1t .:'-.Î li crClzut in ea. 

In urma a('(';oIt.('i vi'ulit.e int11itii, (·onvinge-I ".. 
Rate,.,tHJUne că a('cru;tă aparitie n'a fo~t o real itat(.· 
l"f,jigo;t,;ă; f:I·l !Iii înt~'lpngii n('if'lllt'inicia. obiec
talui ('f('(llntei lui! 

Iată, domnilor, f31't(', 
Exi"tent.a lll('('t<tor fHpt(' not fi de ordin SO<'iaJ 

"ali rlll' incliyidllal; p"t fi , .. tări int('rne de con
.';,tiinta unor forte ~11pf'rioar(': pot fi fenomenul 
('U IIST'('t't mai g'elH'r:t1, (·Obol'i'1t(· în ('onştiinta C()-

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

l~·('tiyitl'itt'i, a ('iiror obie('t sunt rugut·jun..i.lc in 
g'"rupuri, j<'l'tJd(' plIbJi('{', d('lllo!1. .. tratiilc rn1igioli
I'-C. mişdtrih, \;lllenk stăpimite dt'-un instinct l'e~ 
li:.:-ios ... 

Al~t'''li:' fapti' cxi."tl1_ Ele nu l'{' pot cont<'_"t~. 
:\ le eon"î{krl1 ea ,~tilri morbide, ea fru-t'f, al de· 
J.,"(·npl'(~'('nt{'i, {'li ~l1r\"i\'iYllnl"f','i. ar fi o eupil:'iJ-w. 

('[Ind nn ToL-HOi, un W, ,LaJllPs Milllt eXÎ:'otpnţ·a 
a~:> ... t"r pntrri ;;UPrHlw.tllrale nu t' tO(,:IIlHi u.~or l'tă 
I(~ (l::il' î mi pri u tl'uri II ... tll1' ilur morbide. Cum mai 
(.;ţJliilt;<IUlJ; n·Jt' Ului prodigioui'C opere de ştiinti. 
.... au er('at în atIllI).'lfera Ilceasta dCTcvelatie 8Upe
r](l;!l'iî; b.a.z-t']c l'lllluştiintclor IHl-a..;tre în to,ate d.î
)'(·('tilmih..- j.HlrI!t':'(.' d(·la o Iltllrc p:ltrund(lre \oOufle
t.(·a:-'/'il. Ttl~lf{' ali fo:-;t n:l=-l'ocite o!lIh i:rnppriul UIllli 

f~'llllul('n 1l1OrLi'd! U(' ",ig'ur nu, 
:)î arull('i 1':1\:1 de ;tl'("iW fapt(' I1N'·Olltost.a-f.(~, 

nu (' dt'c:"lt Il .,.,ingnri"i. {'ale de urmat: acea impu,,;i 
<l" t:','.oala p\>.zili.·i,.;tii 11 1111 .\ lIgu~te COI1!lltp şi H_ 
~111'IW~'l'_ 

Trd'lH' ,~ă aV('lll {'Oi m:lÎ larg-fi tolL'rl1anţ~l fat·ii 
de l"(·lîgilllH.'. îll(l,)Pf!tl.lJd ('ii llutJlai (,a. În anuJ1uf 
a.t.i/tor J{'t'enii a Ulitll.J;..~:lîat ~i în('iilzit frunţile Cf,Jo1' 
Ulai Illl~l'i cn'ut01'i cit· ~t iintă, eii dtÎmHl repl"{'zint,ă. 
trllndliul pUH'rnlf' din {'are au l'ii,;i!r.it ')(~ nioo 
t.oat(' ramurile ('ulturci o!lll'ue~ti, Ar fi prea otiofl\ 
I'ă llll rl'C'llnou~t('.m utilitatea !;Ii imea"!;l moralit.ate 
c.<ll'(' -"e înt·hide în tl'lliniea l'J'edinţll. re-lig-iooflN. 

Hatiune:! prin ln''':I~.Î natura ei (~ dizolvantă, 
~ rel'!!, nu t.c poate mi~l'a. nu t.e pl;at.e agita citr4jc 
fapt('lc lUari de jertfă. Ea. nu-ti 'poate du IlvâBt. 
Î1H'l'{'l(lt'l'{.', ide,J, l)i atunci ~i!lgul"ul izvor din care 
ne putem Î rnpl'l.h..;pâta şi otcli biruinta râmÎÎllt.' re
Ii,!..'inue-..a. 

A tut de UlUIt t'imt.e omul nece . ..,itatea UIlf'i 

primt.niri sup('riouJ'c de '''1l11t.·t, în(~i~t dMumând 
('ultu! lin,:'i n'] ig-i1l11i milenare, I'e ('iizn~te Il(l'pon
tinc.·io:o> !oW înt.{'Jlle~-Z(> hibrid !;Ii 1'(<;('(', o ruta noull! 

In ~r"111 2:);) III "H,om:Înu!ui" a apărut. Iru ;,L1'

ti('()l in ~a.r~ ia l(·g.Hlrri'i eu li ..;{'ri,~nill'"e a. unui 
domn ŢJJ'('()t .~e î nt'('aN'ă o nouli d~·<.minţj 1'0 a un(~i 

(~om'orLiri ee am :n-ut eu d, 1'1', '1', .\'iiha1i ta. 
adunarea j)<)})Orldii din Butt'ni, 

}'ată de !'.('TÎ1-i()area preotului .lI. {'Of;ma eu du
da.r ineă odata că Îmi susţin Înt.ru toate rîn.dul'ilo 
scrise d~ două ori in u.e(· . .'1St.l.'i ch(\~tiunc, chiar dll(>ă 
fU' "{'ni j !lt'Îi <iOUli ... ..('ţ·j de d{'smillţiri de feliul af'.f:'

.st('i~L Eu am .'orbit cu d_ Mihali intr'o eum{>".r:"i 
uude ... 'J:lU perÎnda! upro.ape vr'o două.wci de oa
meni, sorhina câte un piihar ac lx~rc !;Ii (\'jind afară. 
('iue 11 allzir cOllvorbirea now;tră a putut (1'0 audă 
numa.i fr'~Illt~atar, prin urmare numai d, Mih:Ali 
şi eu. I'oIUl1i'm oompdenţ.i l'ii ţ>tim ţii rlă rC"Cuuoa...,?cem 
adenlrul îllt.re.g-, Dac:i d, .\r ihali îl neagă, Olt n '}Iru" 
d .. 't·â.t N'i'1 l'.PUll. 

Ca o aO\"{H!ii că preotul :\l. Cosma uu pOlite 

1'jti tot l~' am .-orbit t'U cu d, :.tribali şi, pJ'Obabil, 
eulege inform-aţii din alte piirţi, remaN~ un RingUl' 
IU('ru: El vodm.,.te de o scri.'+()are Il părintelui (-~h. 
Tulbul'(~ ~~ltrii fratde meu ON.aVLllll Goga, l>:ât~ 
vreme cu n'am pomenit nimic despre o &<ltfei ne 
scr~a.ro. Am f'l)Jl .. :nit Însă d{'~pre cazul <H:)ra 
HL,j Sol pâ.rint.dui Tulbure, când fratde meu, :.~
chin priPtio. al piirillt(~lui TulbuT(I, n'a voit f;n-Î 

întind ii mimfl -până ce nu se ,"ca darifica ~ll 
dwstia Î-s<,iHirii unei adf'rfmţe tră.dlitorulu.i T. 
lJfln~'Ta :;j ~ru ponwnit cie mărturisirea pări1'\~
lui (;-h, TnU:mre. in flita alor doi colegi redactOl"Î 
la "Trilnllla-', eari t'le aflau atunci la Blaj, că el 
numai silit de împrejurări a iscălit acea aderenţ-il. 

)'n"(jtul ~l. Cosmll nu ~st(\ deci un martor ;111-

tPnt.il(", euro nn pot fi nid a.lţii_ Eu am pove'lt..i* 
'<le altfel I"azw ffit.>U eu d, MihaIL chiar in- He.1J<a 
{'ind am !Oosil d('la BlIteni, tuturor {'ol(>gilor l'm'l 
din r~:H·ti{'_ Ei pot ,"Iii confirme dat'IL am SpUI! 

ad<,,,itrul 1l1UU{,j în zina cnud am vorbit cu d, Mi
hali "ali am fiÎllrit pe Ulîll:l altă P()v('~te. 

X"" voi lUai di.."{'ut.1 cleei ace3.';t~1 ehplitie şi bs 
puhljct1tllt t'etit<JT să creadă ce va voi, 
. y La flfâr.;lit.u.l aedui.aş ~lrtic.ol. organul autol'i~l' 
ratOi' insă ţii o aluzie desonorantă la llI<lr('oia mf"~, 
-,'(jind, 'dnpil CU!lost'utul lui -pro('(l(lt'u, l'ă nimi· 
('.('\:18('4 (:11 culnmnii pe ori care om can .... i stii :ia 
{'~lle ~'a aJvf"l".·,ar l..,iHI. Organul aut(}rizat, pomeneşte 
de 1l1[>(,~ll'ea meM dela liecul Jin Blaj ca d-el'prQ nit 
Ju<':ra rllşlll06, 

1 hlmilleeă j ncă i-illll ccrutdlui Goldiş autonl. 
:.u'r.Jui ;'.1"lj('{,J,. 'I'",U si'i mi, !)Ot ri'ifllj ('11 E'J a:;a Ein)ri 
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"','um tinf' de hine. n. Guldi~ ~I'O L'oii În/oiă ""'0).11 

'7HWH'.{/.~cfi. ei mi-a spu.~ ('~l QT(\ o ,wrisoor(' în neoo· 
,~tă (·h~tit'. J~ltii el.lvintde dlui Goldi~: 

- /TI articol s'c! făoâ lwmai aII/zic la plecarea , 
4'(ale din lJlaj, A mÎn.~ă o 8cr'i,~()ar('Î11 (/eN!stă 1 
('he,~'i,ie, P(' rarc nu t'ai pllb['ica-o 1/ Ic·i odată ... 
pO(J.lc ... dacii nu va cerc trebuinta. 

i)i a ai:lilUgat apoi ei} numai atunci Îmi va nu.
II/.i au/orul, dacă U voi c<"rc în publi{', 

D, V. Uoldiţl a crezut eă mă ţj!H' in cil~anii eu 
<;{~ri~oal'(·.a 11(' ('~lre o ar<~, cn..je.a efI mft "a amuţi 
(>e v('ci cu ltllWli i n ţ;~r de a~·ost{·. Eu constat lusă 
di a{'(·,:-;t pJ'()(,lltleu murdar B~W o Bimplă îU{'OI-C:lre 
de 1~'roricd1'(" Utl ~implu ~ll1t~lj ordinar, in faţa 
,"ăn.lÎ:a nu nUl plec. Ii C('l' dl'CÎ încă odată, in public) 
"â'mi nUll}f'al-'{',1 autol'ul u,celui lirt.ieol. 

1 n !I(·t'iw~ nelne /lud {'ii d, G{lld 107 ar fi p{}
v{'o"tÎt prin Arad cli. rnerg'{~r~a mea Iii el-sa ar fi 
f(~t s(/l'otitii din pa.l'tcn mea ('a un aet umilitor I 

.• :j I'n i-a~ fi ~pu'" ciTle ţ1lie ee lw·ruri. 
Il rog s!l',;,i l'Iu:;.ţină şi in pnbli(' .w(·s!{· afir

,lnHiii. efi sii-j pot. rii.l-1punde după eu\'iinţă. 

Rasboiul 

Eu~en Go~a, 
l'pdacwl' la .,Tribuna" 

italo-turc. 

,.,Illcă . de ala~~ăi{lri. a circu~at zvonul că vapoa-I 
rele "~x~}1J V{)I' fI ~eufutldate In Dardande. 

.,Eri dimin(~aţJ această. miisură a fost hotărîtă' . 
in mod definitiv. 

,,( 'îttCVH vapoare vechi au fOf<t dll.~ JC'la Cor
nul de nur ~PJ'(' port, pNte podul dela Pf'!'a, de 
und(' ali fG~t, POl'llitl~ f'pre Dardfl1H'lc, 1 ntm lU'O"te 
va!lO f'C !~flau Ull('l~' dt'hl cari se indnpil:l'tHHDI'ă de 
m1:~t ma-';,inil(', 

"Va"t'le au f{)l;t ~ufulldat{l şi VOI' F'{'l'vi pentru 
sllsţjuprea minclol' 1mbmariue. 

"N' i'ipel'ii ('it cu chipul acesta se va putea im~ 
pied",ea tn_~.f·r('.a \'1l<Ţ)oll.relor şi prin loeurile adimei 
undf' r!(\pUnmNl minf'lor era imrxmibilu',' 

FemeiJe arabe În 1uptă cu lta1ienii. 

1 )i.u Vf'hibRd,;c t,']{·grafiu7.ă următoarele: 
Forţ.· pn<poudcronte itildiene au atanat eri pozi
ţiunilD tUI'('~ de lîwgi1 Ai!17,aNI. ~'a în{~inA o luptă 
înv.erţţunată eu baioneta, tU eal'C IIU luat ,parte 
şi f'''In(\i arube. 

lkzllItatul B('e,~t('i lupte În!'ii nu :;(" cnr]()aţ!~. 
M inist~l'uI d(\ intertH' a pri.mit () t.elOJ.,"T'amă 

din Tripolis, in CI1t'e ,;~ anun~l eii trupele tUIl»

arabr ,'1./\ retl"lg in de,;,prt, linia lor tIe <'~mnltnicare 
fi i n<l am {,ll i Il ţ.a t.ii, 

Confederatia balcanica. 
MinistwI-pn'şpdinte (l] Hn!i('i doominte ( 

;:;t,in'(1 adus;l, dt' %iarul \'jpn('z. "Hpieh~po~t" ApeJu1 deputaţilor turci cătră Camera română., 

'·des-pre il'ţ;irp<I 1tul. iei (.ii.Il t~ipl'" aliant,lt ~i [t. j La ~'on~t:antinoJ?OI yA'~ l~O~l:-;t!tui ~11 grup de 
d('rarea sa la f>[lff:Ilte·u tnplrl. lur ., rnbu- <h.·PUWţl, earl Hunt, l1l1>1lN~,l1laţ~ .sa du('~ IU1)ta pen: 

.J.Hl·' din. Ht)J)!a,. ins .. 'pirată de guvern auunţă ; trn ):>fth:T.a1'(13. eml:t:..,dt1r/lţlUlWl, halcallH"{I. A~ .. /o;t.a I 
' . ' '" t ~rU]1a par)umenUlra a progiHlt un mmnorlU pe 
p~'ol:1I1gm'a cuntnwtuhu cu puf.Prlll· tn' f ~.au· îl VH trimite e.orpurilor I(·.ginitoare ~1in IW-
ph('f'l. mânin, Bulgarill, 8Nbia, Cheeia. }luntc-~~'l.grn: 

{\l toate ac('·stf' zi'IJ'('jp gt-rrllmw sus- ~i Tnrf>ia, ('u rugwrnintea de n adt'l'" la Confndora- ; 
'ţit:J 'Slin'a 1'{·fpritt);tJ'f> la ipşln',. ~pUIl. că ţia bal:~alli('ă" " 

, ' .. , ., lattl conţInutul a('(',~tllJ mcmorlU. aşa ellm a 
~i~ <k alt 1 f' l,l~ t !!l.l pul s~ pl'em ea (ll;rm;111 ta fOi"t ('owunieat I)!'{\sei tu l'Co:;>ti, iar dr acolo L'Cloi 
;-;;1 AUHtro-l ngana S[I-ŞJ dea spama de:ipre bule'are: 
-tnfide1itatptl ] taJiei şi provocarpa dirpctli, . .. /:,'fa.lelc Balcanice, sau fll({!. bi.ne zj.;)_ r~, 
... prin răşboiul tripolitan, Cauzele cari fac l1ulr;aria, G.,.e.ci«, lV.-Ne.Y1'lJ. România şi Serbia 

.'_ .imposibilă răIllc.lnen·a şi po mai dppartJ> a au, '~n N'·NJU pn'I.'I!ŞIe ,'litu<ltiune.a 101" ·in w"nerp, o 
Itafiei în tripla-alianţi't sunt unni"ttoarf'le: bază comună pentru d(,,~l'olta"'(';(J liberă. Nu e niâ 

!incptan'<l dp "casus fopderis" PPlltl'U Italia de cum m'!'oi,e ,~ă j>re.'!Pn/ă!m argu'rIwnie spn a ~e 
ar'ăta con~1('.fl.icnţel~. politi('e şi econO'm~'.ce. pc ('.I'/r?: 

~If\ c.imei s'a illll,i''t<.:at cu Fr.mţa; atitudinea 
('on f I'd{·ra.ţ ia ba/c-twi.că. le-ar u.ItJ.cc sfat elor con f ('-

t-+'!Lckauna ('ullll'ar:k intl'f'ilSf'lol' alianţei şi dcrafe în geTtOr~ şi fiuiiru,i,a in lmrte. Ne e,-.;te 

în nrmi! Heţ iu TlP,1 tl'i poli t a nţl. s-ul ;'c·ierd nu.m(li .<tă af-df{lm că urmdri.le tU' vor 

Lărgirea teatrului de răsboi. 

Iliu \'if'Il<l ~ emuun i'l'll : Ouyernu] it.'llian a hotă
~'Ît in ultimul ("(Jn.siliu. {!H să larg(!llM'ă tf'~t;,ul 
c(j(, l'iI, .. boi, llf"!.·lllră că. o.-;t(l ('.oustrÎnsli de împn>lu
lrn1'Î ,.;ă atlu'(' şi Tureia eUl'opennu, 

Protestul Poartei. 

R(' ~tfirmii (,il Poart.a Il rl'ot~"Sta.t pe lîmgă ma
. :riie pllh'ri în l'ontra bomb.ardiir<"i 01'/11;'-('101' ncapil

rate Mok~t şi Şi.~ib.aid. fa'pt oontl"lIr dl'HPtltlui 

I Dchiderea DardaneJeleJor. 

HI''./'lin, I!l N'omnvr(>, - Ziarului "Bprljner 
'Ta~,hlntt" i.·<;(l tdt<gl'afinzil din COllRt"mtinopolt~: 

.,;'Ii oua fa;>;[i Il che .. <;t iuot"l lJaidaneldoT li. fost 
>(lnwlltati'i 100:i Într'o notă adro,'1..'\tă Puterilor scm~ 
llat:lN> uh\ confpl'tmţi'i dt'la Londra din HI71. : 

.. In a('eastii. notil ş.(' comunicii ('ă 'l\u'cifl! faţ!'! 
'>de (~ontlnuf'I(~ proc(.oliri agreHive ale 1 taliei pe ('0:1-

·!-Ita rnărf'j Ho.';1ii, prOC(J(Hiri eal'j s'ar pute~l intjnuf' 
~i G.'<tlpra altor ('014':lt{·~ nu poate rel1unţa lll.l apăra
rea Il.al·dHnt'ldol' ~i că nu poate ex{'('uta !l~t.~ 
apiirAl'e df'('ât în('hi~.ând f!trîmt(}lu(,~l. 

Bim(i 'imrdÎ,ai după h!che1'.ţ>re(/, a('e,~(ri confrdl'7'a
tiu" i. prj.l1 fapt 111 că se 1'0 i.nliUu1'a a:ntag(}ni.~'Ul 
Tla(ionrd şi .~c t'O uRi.'lllra d(\'1t'oltarM. hbr-ră n arI" 
stor (.(iri,' difl p'und uZ de t'f>;lere al sifuaţiunr1' 
lor externe an~8te ţii,.i i.'(}r' det'tmi pub~,..nicc ş?: 
odată ('/1 (I.{'easta sh",rwfl' , pentrocă scopul W'inri
pal al (IaR/ci l'Ullfl,<i('f'a(ittni c,<:te: pacea În Rai, 
cani: apoi a.<:e(l.q(ă n.l-iIl1?ţ{t 1'a ajufa exf.nwrdinar 
de m Ihlt l.{/ prof/reşal rnmomi.c al (I.('r.~{o.,. ţări, adf" 
ni /0 de.~roll"rf'{l lor (1grt.('olâ,in.du.~tr-i.(llă şi fO' 

lT/l'rC;,71ii. N"II C 7H't'oi(~ ,~ă .~pi.111.N·n, că alumţn. a.~(,(I
,~t(j lUi !'.~te şi ni.ci NU poate. să {te îndreptată con
tra nici uNri (âri: e.(/. 'fiU NI, urmăn~ 'TIiN. un HCOP 
or(,II.~ir. lJepatie de noi flându./. aasla: 1I0i v-rem 
,Wl fim ptdrrnic·i SJn'c a a.<:-igura de,'woltat'('(I. noa
,qfră polirl:ră şi economică, de,~1)OUarM eultm'ală 
/!Î parea în Bnlcani, a.iulând ,în m{)dvl aN'sta la 
Întă.rirr.{/ păcei mondiale, ('a1'(' forme(!tcă baza po~ 
li/ică .~/(Jtelor mari. Ace,~tc c(m.~1'dere:ntr ne :1'1-
deamnii să ('1'('<I('m, căinitiafit)(I. 'n-oastrâ va fi b!'n.e 
primitti de toti prie.fc:nii păci-i ~i că vom' obţin-e 
('oHennml pre('io.~ penfn/. realizat'ea grr,zei pro
Mrme care n/l-am in.'1ă",ct~lat noi şi t.'iitorii. nr)i!f.,..: 
colrg~', 80 fnte,loge că nu ne facerm iluzii, c-r('!âl1d 
că confedera.(I:a balca/li.că .'le va rMliul a.zi ~a·tt 
mâne. Şfim eot dl! m(l1'i t'Ol' fi gr&/ol.f(iţ·i.le pp,~tf' eori 

.,Aecasta inehidmc II Dardan{,lelor a 
.g~tit{j dt~ ieri. 

ft18t prc- l'a t ('eliai ,~â Irt\cem şi. IUl)fe1t ce t'a treoU1' StI. f~ 
,<tu,ţi iar.", ('onfra dll~ .. m.{/ni'{of' (li'este·i i.de.I~, dar le 
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t'om suporta cu ptJ.terea ce ne-o dă credin (ai.d ... ,alu
lui nostru, Confederatia Balca.nică trebue.şte ren
liudă şi aCC<J.Sta prin evoluare.a ideaor şi coopcrtl-
1'00 e.!'cn~',mi~ntekr_. cari vor conduce intr'o zi 1" 
acpa.~/.jl. P~lJt'U -ajungerea acest1.lli [JCOP cOU>1Ji i 
noştri l'i.jiori, prielerl1:i noştri fi noi., vom socof.i 
ca primă dsJtor·i,e să încurajăm. şi su.~tinem o rin,; 
iniţiatit'ă care va ut'pa d.e RCOp a.propierea ş·i cO<o
fedprare-a statelor balcanice, in cazul U11Ci confr
dera(iunÎ. ideia prit'ile!J'i.ului unei ţ.ări laţă dfJ 
cealllltă (ară confedcraiâ este absolut exclus. Baze 
conlt'de'raţiunei balcanice nu poate li aUa. decit.l 
slrd I/! q u.o te'rit01'ial al ace,<;ior (('iri. Ca să tărgi11~ 
idria ]le-ntru. confederare.a statelor 7)alcanice, ah~ 
PU$ bazele unei sociptăţi numite .,Liga CDllfod('
raţiunoi balcallj{~", al cărei comilet e.:.recutit, est" 
imlndernicd să in'f.rl!in legături cu partizani': 
ace,~tciide·i d-in parlamentele (ăr'~lor vecine, Sp1''' 

a conce:nra sforţări.le pemf.ru realiza.rea ace~<;tui 
scop. 

Trimifâ,ndu-t'ă acest aprl., vă rugăm. să cre4ţi 
şi in }mdarrH"71tul d-I'oa,~frc o l-i,C/ă balcanicii dupR 
modellll 7h' care am făcut-o l'i.C"i la Con.<;lanti.nop?l_ 
Luc,..ind pţ"I}trll rNllizarea a..cl'l'JlU1 ideal. !'pţi faci': 
un act deî,n.altă umcJ.7litate". 

--~ .... 

INFORMAŢII. 
A R, A D. 5 Decemvre n. 1911. 

- Adunarea SodetătH scriitorilor români. 
Dumiof'că s'au întrunit membrii Societăţii 
scriitorilor rom[u)i in amfiteatrul licf'ului, 
Lazăr' din Bucun.'şti. Fiindcă d. M. Sado
v('onu, prezidentul socjpULţii nu a putut lua 
padn, iL prl':t.îda.t \'icf'-pr('zidentul [). ,hl
g1u'l. La propunen'it dlui Anghel, SocÎPUt
(p.a a proclamat J-ln·zidenUt de onoa.re pe 
M. Sa {{('gina Ca'rmen k .... ·yll'a, iar prf'%ident 
de olloare Pl" d. C. e ... 1 T/(m, minjstrlll 1'(.1-

mnn al instrucţiuI.ll'l. nupi'i acesh' aI('geri 
ro<'f;mî:ltp \'11 f'ntm-,iasrn, d_ E. Gârleaml . 

H8(:~'f>~~al'H! -';;;1...' 11'tăfi1, "il. IăDut raport deşpr~----- • ..
actn-ltatea dl' P,lllfL acum a societ{iţii. dOt;- , 
prp caro scrie şi cOfpspoudpntul nostru din 
BUGureşti. t;'au primit apoi nnn[Ltorii mem-
bri noui în socil'tate: 

D. Oh. Dillimandy, d.';ioarelt' Rcatcrinll 
Piti.,<; şi Alice Călugărn, dnu Vidor Eftimiu, 
\' a.'li1e SaVtC'l, P. Loeusteanu, Emil Nicolatl. 
C. Ht1uleţ, N, Pora, N.LJavidpseu, Hău]esGu, 
(fulaetion. SorbuJ, Chiru·N,.lnOv, 1. Soncv., 
Tonwscu. H(lbreanu. '1'0 faJl , Mftndru. H,()
tică, AI. t;UUl1atiac!e. 

Cu aCN'it prilc\.i s'a reorganizat comite
tul. Societ[tţii în modul urm;'itor: 

Prpşpdinte: Emil U[irll'anu, vic.p-preşe
dintn: Cincina.t Paveleseu. st'cret.ari : I. M i
nu]ps(;U ,~i ~\. dp I1Nz, Ct'nsori: AL Cazaban 
şi lon ~Cl1rtll, casa.r: Vasile Popp, mombri: 
dna ~i d. Anglwl. Mihail Sadoveanu. D. 
Nanu şi Corneliu Moldovanu. 

S'a hotărît <lopunpwa a.ctelor pentru n"
cunoa.';itC'rea Bocit-Utţii do p('fsonnă morală 
şi ţiIlPn>a unui blUlehet al 8oeit,tăţ.ii in 
seara de ] O lh:'(':(>mvrie. Sociptatea a. ex
pediat apoi două trh'gramr de omagiu .M, 
H. Hf'g'int:'i Elisaw·t II ,~i dlui ministru d~ 
euHe C. C, Arinn. 

Noua piesă a d·lu Defavrancea. 
Din Bucurpşti ni-se scrip: Pe la incepuhll 
lmwi J)(>cpm\TÎp ~;{' va j\lca la Teatrul Na-

Heves es :'Dornhelm, - -- - In atelierul nostru se pregătesc cele -- - . mai fine şi moderne haine englezeşti. -- confecţiune de dame, lingerie şi articole de modă. - -- - Specialitatea prăvăliei noastre o for- -- Timişoara-T8m8sv'r. - -- t: mează trusou riie. - Preturi ieftine. .. - in oraş, aproape de pala.tul "I.Jloyd". -ti 
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ţionaI p"ntru prima oaril .Jri'ller'. pIc>sa 
Gt-a. mai nOU<l a, duh [)ellll'i'ancfa. 

A t;'tt cI. Jk\lavr(1n('~~a cât şi direCţia tt'H

trull1i, au a-d:nis ca să s(' d(la aC-t'astrl pre
mier[~ in folosul s(){~ietăţii policlinicei . .lw~ 
gina Elisabeta:'. 

- Noui advocati români. Din Tiirgu-Mu.l'& 
.,ului n;.fl('~ ~('.ric că zilcle a{~te au făcut exam('lnul 
de li,horă pract.i't'ji (cenzuTa de advocat) patru ti
neri români, dnii: Dt". FictOf' RaÎ.cu din Teaca, 
[),.. Arsenie lit(u şi ])r. Cornel Nicolaet'i-e-i din 
Lugoj şi Dr. Ramul Micşa din Doj. 

Felic.itările noastre! 

- Actiunea candidatilor de achocat din Un
~aria. t' niun(\i\. n~gni~'{)lară a eandidatiloT de ~d
v(){'-at şi (,.811didaţii d{~ ll,dvoeat de ~ub juri~licţiu
:100 baroului lHhoeaţi.al din Budapesta au al('.~ 
in confflronţa lor dela 22 Nomllne o comisie dt," 
10 wombri, pentru a pregăti o acţiune putern!('ă 
impotriva noului proiect de lege jignitor pentru 
I·andidaţii d(l advoeat. Proiectul aC08tA:~i comisii 
~e va lua în diseuţ.ie in adunarea gt>.llerală ce \a 
",vea loc la 8 Deoomvre n., in aula baroului aodvo-
1:a~ilor din Buda.pffita. 

Comisia. de 10 fa(~e apel la toţi candidaţii ck 
adY<XJ.at din lll'oyincie "ii organîzezo impotriva 
l'rol-lX'tului de loge adunări de protestara şi .. ii 
q)lUunice pr~inţii Uniunii (Blldaope.-lta, V. 1't1'. 
;--\u.nnere 10) dltcă se w)r adresa. parlamentului 
:,rill UD memoriu l:<peeial sau dac-ă aderă la me
moriul ce se .-a vota. in adunarea de.Ja 10 D(l('{>m~ 
YI' 1(:'. 

"TRIBUN A" 

}>(\tnl şi "ii câ.ştig(' t('ft'·n }X\ntru un pl'iu('ip(' mun
t>4.\lW.,Il: r {' all. 

La Piedar, Banjaluka ş.i Dolny Bakuf au fost 
<!U~tat(~ mui mul t.c pCf:iOan('. 

Zil<\~' tl .. 't.""h-& 11 fo~t la Dolny Bakuf un func-
tionar ~ulwrîOl', (',arc ,,'a ('clll'l,inti că intr'adevăr &

xi.'5t.ă o ('on",piraţi('. 

- Tolstoi Bat.iocorit. IJin Petersburg se 
anunţă, ('ii eiU'ugi'irii milnil,:tltt'i .din Ca.nooll, între 
l'/lUi "e aflii tlÎ fanatieul Kiodor, Cllnot\Cut în în
treags Ruei{', În urma agitatiei pentru adevăratul 
ereştinÎ\"J.n, c.an' rC{'unoa:;to p'nturea Tarului. au 
ţitntuit j}t' poarta mÎinl'l1itin,i tabloul lui Toltoi şi 
O lY(~rit'{lare primită ek'la ~I'l~incioşii iliodori. 8ri
~in'll are urmiitorul et>ntinut: CUViOMC pă.rinte. 
iţi trimiH>.m fut~.grafia awi.'iului Tolmoi, Ar fi 
bine să o {'xpui la un loc potri'l-it, ca drept.('1'(xiin
('io~ii ck' c[11e ori O vor yc~:le.a să bJ:..il'ltem(' pe ne
<-.redincill-s ~i ,,:1-i t'('uipe C'hipul. - f~ăhlgării au 
scris pe fruntea seriitorului "Sluga Satanei" iar 
pe cămaşc .,L>o Tol"toi at-l~tul, anticri.<rtul". Sub 
{' hiTi mai B1Illt euvlnt.(·jc "Şi-a dat duhul la 7 (20) 
X ov. 1910". - li rmătorii invătăturil<>r călugăru
lui Iliodor ('-:Iri fac pro{'('siuni la mii.n~tiro. se 0-
pn>S<' înaint(·a tahlDuJ.ui şd S<.'1lipii atiăugând "An
tleril"tu]t" (1 meriti~" 

- Cazarmă de jandarmerie aruncată în aer. 
Din Salonic se C'ol)1l11nidi că cazarma. dtl janJa.rn1(~
Tic din }\iprili a fo,,,t aruncată în aN cu dinamită, 
:Multi .î-:u:danni au fo,~t (JfllOri~i. Atentatul, se 
crOO(', că ax fi opera comitetului bulgar, ai eărui 
oaIn{\ui au m~li comi,,, !lf'('menp.8 fa.pte şi impo-
1.riya trenurilor şi edificiilor publi('e tllrc~ti. 

- Nouă "ictimă a aviaţiei. A\'1atoml Rccle, 
- Bancheri şarlatani. Ourtea cu juri din făcând o ascen~iune la !l(',rodromw dC'la .Milbt-rt."l-

Hudwpesta a adus azi sentinţă in prooesul pol'nit hoff(,tI,s'a prhbul;'it d{·La () mue înălţime ră:mâ
imp<>triYIl bancherului _ll,lcwnanfl M 1)(iJe, şi soţii n:tnd mort pc lct('. 
4lin Budapesta. Neumann j'nfiinţase o ban<,-ă par- ~ Sinuciderea unui milionar. La Paris s'a 
lliculară şi prin o gazotă financiară, publicată t-;inueÎ--.; zildt> tn'1.'ute un milionar ameril·~Ul. Ve
de un om al sau, recomanda publicului din Ger- nisc d(' ma.i multă Vl"eme la ParÎ.'I ~i oii trăit a ad('
fUwnia cumpllrarHa de aetii şi hârtii de \'a}oar(>~ n1rată vWiţi'i p3risiană. In timpul din urmii 5e 
l!Otllte la ban{'ă. A<,'ţiile au căzut, inRă, şi elienţii I-lI'himh:l'S(, din '\'(><"('} ('C era întru om tăeut. Ul"SlUZ, 
Jin Germania au purdut mai muhe sute de mii apati{', ~i-a Ţnlli {'Ia:păt zilt'llor în e.:unor& de bai('. 
~ intrate in lmztulliTele lui Neumann. _ Proces nostim. Jud~ăt{)ria din New-York 

După O deshatNC de 2 săptămâni, Neumann eh""bat.c zilele ac~l('a un illtel"(>.sant proe&,>, por· 
a f~t condamnat la 4: ani şi jumătate, iar tovară- nit d(, un sublo('ot-lment de ula ni din al'mata all8-
,,-nI ~ăll R'1.~ch la 1 an şi jumătate Închisoare. L .... _ii--1~m:i-:-ei-mP<)triva d1;loaroi Helen Mc Mur-

- Descoperirea unei·' ci>ns"j"ratif-~nia. raY;'llpntMl ciikarea proml'i>iunei de a-l lU18. de 
ziarul crWlt "l)rau" anii din ~eraievo că 6Criito- bărbat. E iiIllpr<>cesuat şi tatăl fetei, că eJ. ar fi 
rul Geor,g-e Histlei a da.t de urma unei oonspiraţii îndemnat fata eă-~i ca1ce ~romi8iunea. Ofiterul 
al t:ărui !-ieop este ca Botmila şi liert,(>~ovina "li fie cere despăgubire de 20 mii dolari. 
tran~formată într'un mare imperiu f1ârb, în frun- f;pune în hârtioa d(' pro{'{'t!, cum a făcut cu-
iea căruia să stea un principe muntenegrean. noştinţă in Vi<ma cu Mrs. lIeh-m, cum i-a făcut 

Cercurile coru:lucătoarc din Serajevo an 'aflat vn-me lun.,g-ă curt(' şi eum a cerut-o în cii.'lătorie. 
din ziare că c,ouspiMtorii sunt în le.gătură cu aso' }~ata.a primit ('creroo dându-şi învoiroa şi pă
uiatia fol{X"retu: a ofiţerilor din Belgrad. Scopul a- rintii. Rt'întorcându-<8C in8ă familia Mu.rray în 
~.stei Q.l;(Jciia.ţii a foot 8ă asasineze pe fiul roge]w Ameri{'a n'a vrut să mai ţltie nimic de Startz, oare 

~ eon Tollltol. 1'17 

v 

B.ASBOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Tra4. de A. C. (Je .... al. 

(1'rmare). 

R.08toff nu-şi putuse da. inci seamă la ee dista.ntă 
",e trăgea, când un aghiotant al wntelui Ostermann 
'ro]stoi veoni si îi det.e pOrune,a. să lnainteu la il'ot. Es
"adronul intre.eu infanteria şi artileria, robori un deal 
,i după ce stribătu un sat părăsit, urei un alt deal. 
(:aii Îneopură a se ae(meri de spumă, oamenii erau 
rosii. 

_~ripa ~tângă lnaintă la pas. Husarii treeuri pe flan
"ul stâ.ng al positiuniî şi luară loe la spatele uhla.nilor. 
nari erau în linia întâia. 

La dreapta, infanteria şi rezprva se tinoou în 
f'oloane dese. Deasupra lor, pe deal, in ruPTUl tra.nsp~ 

rent, luminat tn mod oblic de lumina vibrătoaN' a di
min{'tii, erau tunurile. In fată, de pa.rt.ea c..ealaltă a 
văkelei ~e ved€au coloanele şi artiJeria inamic.ului. In 
vilcea., trupele incepuserA ()stilitlitHe şi-şi trimiteau 
una alteia gloanţele cu voioeie. 

Trap ..• ta.. .. tam ta ... tap!... Loviturile de puşcă POC

neau una după alt.a în văzduh. Apoi se fă.eu tăcere şi 

din nou i-sbucniră armele de foc ea nişte p<>cnitoare aub 
picioare de copii. 

Aeeste sunete pe cari Rostow nu le a.uzise de multă 
vreme, îi făcură efectul unei muziei din «,le mai plă

cute. Putin după ace.ea husarii primiră ordinul de a 
inainta ".pre dNtI pentru a servi de es-oortă bateriei. In 
aceeaşi .rIipă gloanţele trecură şuerlnd şi .. c.ri~nind dea.
supra capetelor lor. Sgomotul a.el'sta îl excită şi mai 
plăcut pe Ro;;.tow. El se inâltă pe cal, privi privi câ.m

pul de bătae şi luă parte din toată inima. la miecarea 
uhlanilor, cari năvăliseră deja asupra dragonilor fran
cezi. LD m<Jment. totul se cufundă in fum dar în curînd 
nhla:nii alllrgară la stânga, si· in mijloc~ uniformelor 
şi a c.allor lor roibi se zăreau g.rămpzi de dra.goni 
albaştri pc raii lor c{'nui/ii. 

, 

6 Decel1lVTe n. 191 r 

V'I'llil'it~ şi eI durii ('i. Ofiţ.('rnl a incf're.at tot prx'!i,e 
bilul ~il ~o tlprvpie de f<tmiJia milionarurui daf~ 
Înzi'uiar. V {tzimd ('U)n st:m hl('l"urile a ):tO)·nit. pro
C~ dt) dp$~Hlgulrirt,. Suma de 20 mii dolo1lrl, c.(, (') 

('Pl'(' al' fi .~(i fie (k.,,,paguhiroa lui pentru multele
~hpltuidi îlllŢlrtmnat~ (,'11 dragoote-a lK'.ea.s1llJ, între 
('ari amint{~te: Învăţarea hmbei engleze, multel.> 
(,[LJ ătol"ii. cootul haîllolor civile. multele flori ~j 
cad",uri f,\i luxoa..~le dineuri. 

efi ofiţNul \'U p}{'-l"dc p1'O('~ul e <1:' pr~·ii..zut. 
In Amf'Ti('s. ~(" int.âmplii ~tfel ck> P}'()('h'\(\ dar por· 
nite de fNnoi impotriva blu'ba-tiloJ\ !li nici cîi.nd 
de bIlrbaţ.i împotriva fl'llu·ilo!'. Zi-arele ameriClUl€' 
8(Tiu il1(:lig1}~Joat.e impot.riya ii.'ltor ft'l de pungă-şii.~ 
europene. 

ECOlfOMIE. 
Noua emise de aetii a "Victorieh. 

PreC1I'IH $un t t'1n in/arm o ti din iZ1.'or campe-
tent" emÎ.sia 110uâ de ac/ii a,Înstituful-lLi 
"rictorio·' a sun~t's Înrr/Od strălucit, şi in
treaga ra[onn' a acţi'ilor 'nouă fiind deja 
'I'ărsal ii. la ca.s ain st i fii tu lui t' m i.sia acea • .,t a: 
novă s'a. Îl1dlciat definiti'v. 

P rin aCi' a.RI ă opet'o ţie capitalul l1.e f on
date a. al'I'.~l1li i11Stitut ft-untaş fact' azi Cor. 
'2,.')00.000, iar fondurilt-. sale de 'rezervă SI' 

apropie de Înscmnata s'l1md, de aproape g' 
nJ iri o anc. 

Totodată $Uniel1l autorizaţi 11 a.ducl' la 
(,UflOştin ta domni/O';' acţionari că Direcţi'u-~ 
nea illsiituhtlvi pe lângă 'rcmite1'l'0- titluri
lor prot'iznrii elibereaza deja artiile din a
c('a.~tă nOlLd emisiune. 

Faptul îmbu.c'u.rător că acţiih' au fO$( 

iscâlifl' şi plătite în t.imp atât de scurt, do
t'l'dfşte ÎHrfrdel"ca ce-o ate marele public
româlu's/' în Q(,f'i'tt llechiu instit'nl de bani. 

POŞT A REDACTIEI. 
T. A. P. :h in~'mna să·j dăm mai multă aten

tic d{"Cllt nwrita. Schim baN'a adr(,~-loei s'a făcut. 
Salutări. 

Lipsea. (:azuJ se redu('(' la cde ee ;un OOMS in 
"Tribuna", Nu e;<t{~ nim:i~' &eria.':! in toatu afacef(~a> 
AdrN;..'l ('cruta f' BU(':'llreşti, str .• Tu-iltitiei 24. 

Filoromânul. Nu ne put{lm df'CJara d(.·~ât dupit 
c('ti]"(~a artj('c~lelor. Crcd-e3n in~ii ('ă - d::tcă 8tă~ 

ruiţi - put{\nJ imrljni dm-int.u Dv. Yă l11g'ă'lIl tri
miteti-ne arti('(lh·]e. 

Rost.ow zări cel dint.ăi. MI oehii lui pătrunză.tori de
vănător, pe dra.goni fugărind pe ubl-ani. El simti in
iltiuetiv ('A dacă ar năvăli eu husarij lui asupra. drag'(}ni
lor, 8i('eştia n·a.r put~a rezista; da.r ata.eul a.e.esta ar 
trebui /lă aibă lo~ im('{jiat, aJtfel ar fi prea târziu. 

El privi în jurul său. Căpitanul de lâ.ngă el privea. 
şi el ravalllria. . 

- Andrei S{'ba~tianiei. zi~e Rost.ow, dad i-aJn 
ră"turna? 

- Ideioa e bună, făcu C'li.pitanul. 

Fără să aşt('pte <,u"Înt!'le ae!'-stpa Rostow de.te pin
teni calului, şi inaintea chia.r de a. fi dat porunoa., el fu 
urmat de intreg esC'adronuI simtise aeelaş l~ru ca 
ei el. 

Rostow nu int!'Il'S4l bine de ee exeeuta.ge a.ee}e miş.
cări. El procMa ea. III. vânătoare, sub impresia momen
tului. fără a. se chibzuÎ. 

(Va Ul'mlil). 

I 1 I FABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine. Curăţare chemică. 

"KRISTALY" , 
Spălare cu aburi ! I I 

I 

I 
I 

La suma da pasta 10 Cor., pachetul S8 retrimite francat. , G6zmos6gyar, Kolozsvar, PalyaudJar. ! 
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Loc deschis. *) 

Un domn viteaz. 
Dl Dr. Şt c. Pop, advocat în Arad, de· 

putat dietal şi mare proprietar, în calitate 
de advocat al dlui preot din Lipova Ioan 
Cimponeri, la o pertractare, aflându se sub 
scut pretorial şi aşa neavând t~mere că 
dragei sale fete i se poate momentan în 
tâmpla ceva, a aflat de lucru caval~resc să mă 
acuze: că eu într'un script l.aş fi atăcat În 
»mod infam şi laş«. Mai apoj, În cursul 
pertractărei, mi-a adresat alte insulte, Ja 
cari am ripostat la fel de a răsunat Lipova. 

Las că ce am scris, am şi subscris şi 
inaintând ser ptul 1ribunalului, de toate nu
mai de laşitate nu am dat dovadă, şi aşa 
părerea dlui Or. Şt. C. Pop e absolut lip
sită de orice bază, - totuş, aflându-mă 
insultat de o parte prin acuza de laşitate, 
mai apoi şi pentru celelalte insulte, l·am 
provocat pe rmmitul domn, să dea soco· 
teală pentru cuvintde sale. OI Pop însă 
numai aco[o e curagios, unde nu-l trage 
nime )a răspundere. Când însă Îşi teme 
nasul şi pântecul gros, se ascunde sub 
formule şi caută scăpare ]a judecatorie, c~ 
se dovedeşte şi prin epistoala mandatarilor 
mei şi prin procesele verbale luate asupra 
pertractărilor, cari sunt de conţinutuJ ur
mător: 

labite Amice! 

Din incredinţarea Ta am cerut dela Di Dr. St. 
C. Pop advocat, deputat dieta! şi mare proprie
tar in Arad, satisfacţie cavalerească pentru jnsul
tele adresate Ţie in presenta prim.pretorului din 
Lipova la o perfractare tinută la 25 Nov 1911. 

./ 'Despre decursul paşilor intreprinsi de noi, te 
poţi convinge din protocoalele luate in comun 
cu Dommi mandataT] ai D-Iui Dr. S1. C. Pop. 
In a\ăturare ti-le transpunem. 

Afacerea aceasta pentru Tine pe carea cavale
rea:scă e terminată, deoarece satisfacţia Ţi-:.'a de
negat prin mandatat ii D-Iui St. c. Pop. 

Domnia sa, simţindu-se adecă ofenzat prin 
expresiunile unui script dat şi contrasignat de 
Tine într'un proces civil, voieşte a-şi cere mai 
inain te repararea onoarei sale pe cale judecăto
reasd, şi apoi primind »eventual rehabilitatea sa~ 
prin sentinţă judecătorească (expresiune folosită 
de mandatarii D-Iui Dr. St c. Pop) ili slă la 
dispozitie. Nefiind însă chestia ofenselor pentru 
cari, D-I Dr_ St. c. Pop Îşi caută rehabdi'arta-a 
pe calea judecătorească 10 nici o legătură cu 
insultele pentru cari Tu ai cerut satisfactie cava· 
lerească şi de D·sa, şi privindu-l Tu, pe Dr. St. 
C. Pop alât prin d{'cIaraţiunile Tale trecute şi 
la protocolul prin intermed'area noastră, cât şi 
prin faptul provocării, de capace a-ţi da sathfac
ţie cavalerească şi ftind exclusiv numai drepful 
Tău a alege pe bărbatul, dela care voeşH a c~re 
satisfactie cavalerească şi pe cine îl tini de demn 
la aceasta, şi aşa dorind Tu, d chiar şi în ca
zul, de ar fi D-I Dr. St. C. Pop de prezent in· 
capace să-ţi dea satisfacţie, să ti-se dea din par
tea lui, - cu drept am inzistat pentru un răs
puns categoric: :tiţi dă, 0-1 Dr. Si C. Pop sa
tisfactie, da ~au nu?« şi neprimind altul decât 
răspunsul mai sus citat, am considerat şi c@nsi· 
derăm aceasta ca denegarea satisfacţ~i şi decla
răm că afacerea din partea Ta pe lângă obser· 
varea regulelor absolut cavalereşti este finalisată. 

Arad, la 1 Decemvrie 1911 st. n. 
Salulându-te cu dragoste frâţească, 

am rămas ai tăi prieteni 
Or. Constantin Misita rn. p. 
Dr. Sever Ispravnic rn. p. 

*) Pentru cele cuprinse în rubrioa aooast,a 
Redacţia nu primeşte răspund~a. 

.. "RJBONA" 

PROTOCOL 

luat in 29 Nemvrie st. n. 1911 la orele 2 d. a. În 
Arad in cancelaria dlui advocat Dr, Ioa n Ne m e t 
in afacerea de onoare dintre d-nii Dr. Ale x an d r u 
Mar ta, advocat in Lipova şi Dr. Stefan C. P o p, 

advocat in Arad şi deputat dietaJ. 

Prezenti subscrişii. 

Pag. 9. 

Droarece D-nul Vasilie OoItH~ şi O nul Candrea 
nu sunt in pozitia: de a da răspuns la această intre
bare pertractarea se amână pe mâne seară la orele 9. 

Alexandru Candrea m.p. Dr.Sever Ispravnicm. p. 
VasHie Goldlş m. p. Dr. Ioan Nemet m. p. 

mandatarii d-Iui mandatarii d·lui 
Or. Stefan C. Pop. Dr. A. Marta. 

D·nul Dr. Sever Ispravnic adl1.:e la cuno~tintă că 
1. fiind D-I Dr. Ioan Nemet împiedecat, rn locul dăn· 

Se constată, că d-nii Or. Ioan Ne m e t şi Dr. S~" sulul a venit ca secundant D-l Dr. Constantin Mi
ver I s p ra v n i c, in ziua de 26 Noemvrie la orele sitl>. Se ia la cunoştinţă. 
314 la 12 s'au prezentat la d. Dr. Stefan C. P o p şi IX. 
j-au cerut satisfaqie ca\') l~~f'ască pentru insultele, ce 
le·a adus dlui Al,'xa".~ru M il r ta. advocat in Lipova Secundanţii D-Iui Dr. Stefan C. Pop răspund la 
în cancelaria prntopdmei din Upvva între orele 3 intrebarea din alienatul lIHim al protocolului allte
şi 4 din 25 l'IIodlJvrie. f), Or. Stehn C. P o p a de- rior, că O-nul Dr. Stefan C. Pop, În decursul 
darat. că i~ provocarea la (uno?tmţă şi îşi va numi zilei de 29 Noemvrie a. c. a predat afacerea sa O·lui 
mandatarii sc;.i, în timp leg-al. advofat Dr. Romul Veridu spre a face paşii necesari 

pents-tI rehabilitarea sa faţă de acuza difamantă ce 
rr. i·s'a 2dus În !!criptul desprovocat la judecătoria ci· 

In ziua de 2i N~vrie 1" orele !O Înaif1te de a. vilă competl'ntă in contra dlui Vasilie Dchelean şi Or. 
rn/azi cI.nit V:lsi!e Gol 1 i; $' Dr. Romul VeI ici li Alexandru Maria, iar in contra celui din urmă şi la 
s'au preztnlat ca ma!idat~tii dlui [)r. Slefan C. P o p Camc'rll advocaţ'slă din Timişoara. 
şi h; contej"Yl'r!' cu mandatarii d.ui l;i. Alexandru X. 
Marta ~Il' Jlolărit a se intruni spre pt:r1nIL!.:1re În 
aceeaşi zi ;~ orele fi dupa amb:i Domnii Dr. C. Misits şi Dr. Sever rspravnic nu 

rtot acC'('pta rroplln~rt'a D-Ior Vasjlie Ooldiş şi A. 
IH. ,Catldrea, deoarece în,'inuirile amintite de Olor sunt 

I N n"Hn~i nişte expe,torati sust!Mute de D·nnl Oehelean 
n 27 oemvr.ie la ')r~le 6 an convenit la pertrac· 11 U r(ai :"tr'ua ';Cn pt pro'I'>llal rară ca ;,cl'"le să fie 

tare ambele pHţJ, anume f)r. Ioan 1\ e m ct şi Dr, dovert:te şi nsr'~chve făd Ci ren!ru acele să fie 0.1 
Sever Ispravnic din partea al.ti Dr. Alnalldru Marta . d . V Dr. ŞtLfa;~ C. P":, pus sulJ aCII'.Jl ori jud'cJt, drept 
ŞI ·nli a~i:e OCJldiş şi Romui VelicilJ din F~lila aceia aCf'ste' ~Imp!e :l.fîrman nu pot detrdge nimica 
dlui Dr. Stdm C. Pop, - s'a deci~ ca r· "I<'.;~~~"'j( din camCl(~tt." D·IUl Dr. Sitim C. Pop dt: a da şi a 
să se amânc pe. 29 Noemvrie la orele 2 d 8. I 

1 'C'O ~,.~t~ctie 1: ICi r. eazul acda chiar dacă arătarea 
IV. ' l.. " 'c ~" : f~cu~. -

I . d N r,.:. ~e,. "n_1 Stefan POl' a inifat paşii ,jeliDsă 
11 ZtU<l e 29 oPtnvrie d. a, s'a pr~7e"ht la,J • :~':, , "';,' ~] ," (:·.:tJ~nl e!'pectorărde D lui De-

Dr. loail Nemd dl Vasdie Ocldiş adurând la (un o- h"l . ~ ':' • r' .•. ,. , j cauza aceasta unde DIA. 
ştinţa mandatarilor d-oufui Df. Alexandru Ma·ta. tol :Vt~'t. " 't~·'-,c: ..• a D.l DI". St. Pop pen1ru 
in locul d-nul Ut Dr. Romul Vdlciu dl Df. "tda n c.. l b 1 •.. , 'd 
P 

v 11'ZI1'l~':"'r>"';aL 1: f'lI 11.;"::il(1 c3 ~vava mo on 
()p a numit de secundant pe dnul căpi:an Ale· Illt'}! j.~tt,· '.~'·'·a şi mlÎ tlfJ.IU »"lC lIfr!!'n, sze-

xandru Candrea. gyC!lje m;fgal. <" ,,;J,e de acesta D-lui tkt1i~. la por-
Iractarea dela h ra rht .Lip<,va in 2:) NoV. 14J 11 V. 

Mandatarii ambelor părţi amână I '",rtradarea pe ziua 
de 30 Novt'mbre la 6 ore seara. 

Alex-. Candrea m. p. OI". Ioan Ne." .. t tll. p. 
Vasile Goldlş m. p. Dr. Sever Ispravnk m.p. 

mand~tarli domnului mandatarii domnului 
Dr. Ştefan C. Pop. Dr. Alexal1d ru Marta. 

VI. 
Mandatarii ambelor partide s'au Întrunit din nou 

Ia 30 Notmvrie a. c. seara la fi ore. 
OI s(cundant căpitan Alexandru Candrea adresează 

secundanţilor domnului Dr. Alexandru Marta Între
barea: că după cunoştinţa O-voastră mandantuJ 
O-voastră e capace de a cere şi a da satisfactie? 

Domnii secuodanţi ai domnului Dr. Alexandru 
Marta răspund: da, ceeace se ia la cunoştinţă. 

VlI. 
Secundantii domnul ui Or. Ştefan C. Pop aduc Ja 

cunoştinţă, că întrebând pe mandantul Jar asupra vietei 
safe <Interioare din punctul de vedtre de a da şi a 
c~re s;llisf4Lţie cavalerească, ace,ta le·a comunicat, că 
Într'un scr'pt procesual inaintat de domnul Vasllie 
D,helean ŞI contrasignat de domnul Dr. AlexandnJ 
Mrtrta, dan:.ul a fost Învinuit de procedură fraudu
loasă, despre ce dcmnul Dr. Ştefan C. Pop a luat 
cunoşt nţă în ziua in care s'a intâmpll<t diferelldui 
Între D-sa şi domnul Dr. A. Marta, şi că nentru a se 
r~habillt::t in fata acelei Învinuiri O-sa a şlfăcut paşii 
prt:scrişi In forurile competente ... 

In urma acestei co nunlcări secundanţii domnul ui 
Dr. Ştefan C. Pop sunt de părere, că IlU pot per
trada dlferendul de onoare dintre domnul Dr. Ştefan 
C. Pop şi domnul [)r. AI f xandru Marta, până când 
nu se va termina prin .'lb'oluta rehabilitare a mandan
tului lor chestiunea ÎnvinUlrei a estuia cu procedură 
frauduloasă, şi decltiră că d:m satisfactie În toate pri
vintele dar numai după ce li se va fi prezentat S< ntinta 
ioa vigoare de drept, ce se va aduce din partea fOI u
rilor compf.tente în chestiunea Îm";nuirij infamante, 
ce s'a ridicat în contra mandantului lur şi despre care 
Învinuire mai multe persoane au ctlllOştinţă, îşi re
servă deci dreptul de a continua pertractările în 
chestiunea de faţă la timpul său. 

VII1. 
Dt. Sever Ispravn ic pune fntrebarea D. nilor mall· 

datari ai O-nului Dr. Stefan C. Pop că pentru pro
ce'dura franduloasă afirmată de O-nialor este acuzat 
sau judecat O-nul Dr. Stefan C. Pop de judecă
torie? 

Domnii Vasile OoJdiş şi Alexandru Candr~a răs
pund: .Nu - dar au cunoştinţă, că D nul Dr. Ste
fan C. Pop a iniţiat paşii de lipsă la forurile com
petente pentru rehabilitarea sa in faţa învinuirii cu 
procedura frauduloa-,ă«. 

Domnii Dr. Sever lspravnic. şi DT. 10lln Nemet 
pun întrebare, că conba cui a initiat paşi de lipsi 
pentru rehabilitarea sa din chestiune, unde şi ţând r 

după ame:iZ intre J -4 orI'. 
Drept aceia dlM l1'lU pun ln!~cb~p" ... !' di,,;ms D~l 

Dr. Si. Pop 8-1 da D-lui Or. A .\'hma s"~,is • .1c~i,. 
pentru acestea insulte ori nl"? 

Xl. 
S~cundllnlii O·llli Dr. Sf. (' pl)P r: ;;,u~.d ~ c.:.: in 

conSl';' rare că învJnuttl:e jllfa.mar,l~ ce i ~·.1U ad't;'l 
dânsului in <;crintul de sub jr,.lrehilre c:uiar codol ru 
punctului antec'O::':f>l1t "unt ÎI1 legaini'J. cu cauu de 
sub perfractare şi couzideralld Ci s('nptlll c.:lre cnn
ţi tie acuza infarn&ntă faţă llc D·nd Dr. St('f~n C. rop 
este contrasignată de D·f Dr. A.Vvbr:." dflnşii, adecă 
secundantii D-lui Dr. St. C. Po:'" Pl'l~i",!a În hotări
rea lor de a pute-a continua aceast<l afacert' de onoare 
numai dupăce mandanful lor se va fi rfhabllttJt in 
fata Învinuirii ce j-s'a adu<:, că anume ar fi procedat 
În oare-care cauză in mod fraudulos. 

Xli. 
Mandatarii dllli Dr. A. Marta declară că dIn răspunsul 

mandatarilor Dlui Dr. S t. c. p o p constată denegarea 
satisfacţiei, din care motiv apoi dm partea lor declară 
afacerea pe catea cava[erea3c4 pentru dt Dr. A. Mar ta 
de finaJisată. 

XIII. 
. Mandatarii Dlui Dr. S t. c. P o p declară că dât1şii 
nu deneagă de a da in numele mand mtului lor 
satisfacţie CAvalerească in afacerea de sub Întrebare, ci 
numai suspinderea acestei satisfacţii până atund, pâna 
când mandatarul lor va fi eventual reh~bilitat in faţa 
acusei ce i s'a adus de a fi procedat intr'o cauză care 
stă În leg<itură cu afacerea presentă cu proctdură 
frauduloasă ŞI pentru care reh lhihtare, mandantut lor 
a făcut deja paşii de lipsă la forurile competente. 

Prin aceasta declară dm partea lor di"or:amd"tă afa-
cerea de incheată pentru mandalllui lor Dr. St. c. Pop. 

Arad, la 1 Decemvr:e 191 L 

Dr. Sever Ispravnic m. p. 
Dr. Constantin M'sb m. p. 
mandatarii dlui Dr. A. Marta. 

Alexandru Ca.ndrea m. p. 
Hauptmalll1, 

Vas ilie Ooldiş m, p. 
mandatarii dlui Dr. St. C. Pop. 

Nimic mai evident şi 'dar decât dorul 
de »fugă pe cale cavalerească« a numitului 
viteaz. Ce legătură are insulta adusă : lui 
(pentru care zice că m'a împrocesuat la 
locul competent, despre ce îns~ nu se ştie 
nimic), cu insuJtele aduse mie din partea 
sa? Cum poate să altereze afacerea pre· 
z~ntă împrejurarea dacă dînsul va fi :', reha· 
biJitat sau nu, căci eu mi am căutat onoa
r~a mea~ care are drept la reparatie şi în 

f 
I 
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cazul dacă a dlui Dr. Şt. C. Pop nu re
clamă sau nu obţine rehabilitarea sa. 
Aş putea fi mulţumitor altcum numitului 

viteaz, căci el singur declară, cumcă nu se 
simte demn de a sta În faţă cu mine În 
lupta oamenilor nepătaţi. Pentru această 
recunoaştere a defectului său cavaleresc 
(de ar fi numai cazul prezent!) eu j. am 
răspuns iarăş În mod bărbătesc şi cavale
resc: »N'are de a face, eşti sau nu capace 
a da satisfacţie cavalerească, - eu te aflu 
demn, haid răspunde bărbăteşte pentru in
sultele aduse«. O·sa Însă a persistat pe 
lângă faptul incapacităţii sale şi pentru fuga 
la judecătorie. 

fie deci adevăr, ce zice el însuşi. Poate 
Însă regreta, că nu a venit la distanţa sa
biei mele, ca să-i fi ras pielea groasă de 
pe nas. Se putea regenera prin această 
luptă, dusă cu un contrar recunoscut de el 
insuş ca superior lui. 

Aşa însă a rămas, ce a fost: gros la 
nas şi laş. 

Lipova, la 4 Dectmvrie. 
Dr. Alexandru Marta 

advocat. -
Poşta Administraţiei. 

1. C. inv. în Cherochiu. Adret:.ati-Yă dlui Yic
tO! Toraăşianu ase...·~or ~nsistorial în Sibiiu. 

Teodor Balişiu, Be:ecseu. Am primit suma de 
10 tQl'. in abonaIlleD:~ 
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REISI MIKSA 
FABRICA DE 

Un candidat de ad~ocat Un cattdidat de ad10cat 
. ;. cu practică şi vărsat in limba română, află 

cu pr?dlcă. află .,npllcare momentană la aplicare Ia subscrisul. 
suhscTlsul. . Dr. Ho1l6sy Kalnlan. 

Dr. Gheorghe Rocsin, ' 
advocat. advocat În Borosjeno. 

Oradea-mare (Nagyvârad). _m ___________ II - Premiat la f'Xp07{ţte cu mfil~/t .. de aur. • 

Caut un practicant 
cu plată începătoare şi pe lângă aplicare 
momentană. - A se adresa: 

Weber, bankbizomănyi iroda, 
ViIagos. 

il 1 
Premiat la &. 1902 din partea expo.zJ-
tiei tndustrlale din Beclcherecul-mare 

BERBERSZKIMIKLOS 
păp .. car, 

Nagybecskerek. -

L.fereaza in lară şi str:hnatate păpuCÎ' de 
p1t>1f', pâslA, măta~e si catifea, pentru băr 
bati, dame şi copii cu preturile cele ma' 
Ieftine. ServÎ(:Îu p·om[)t. - Catalog trimit 
gratuit. - Rl"v'nzător!lor li· se dă rabat 

fi 21 
II ~f] 

Peste sărat, '1 .. 
JiR România şi Rusia, sosit cu vago
nul, ofer privaţilor şi comercianţilor: 

H. PÂLLAN succesor 
Styâszni J6zsef 

prima fabrică Irdeleană de b III. f d 8 il timplir!e la 
Kolozsvâr, David ferenc, u. 3.° 

Primeşte aranjarea compledă a afenelclor. 
ta cerere trimite instalatorul de biJiarde şi fn 
provincie. - Ţine mare asortiment de b,'iarde 
ooui si vechi, bllf>, cheuri, etc. - Firma fondati fi la 1875. - La dorltltă face şi tiqr de 'i:chimbo fi 

Haine, pardesie şi paltoane 
moda cea mai nouă, din stofă mo
dernă, de toamnă şi de iarnă, croite 
admirabil, se pot comanda ieftin la 

Meszâros Karoly, 
croitor de haine bărbăteşti, 

Kolozs var, Szentegyhaz-utca. 6. 
Taranka, alb 100 klg. 70 coroane, 
alte soiuri mai ieftine precum: De
reriea, mic şi mare, Saran. Car-

n~. OBI L' E janCEl, MORUN. tăi~t, Somn tăiat, 1111 Somn mic Şi mare_ 

rn I ~;;:~~i;~n ~;n:;~i;~~~ I 
~_=r ,_===0' :::=._:== __ J.=': __ '_=_ =_~_~=-__ c-= ____ =." ==~ 
m~ _ 

Rethi şi Schreithofer 
8EKESCSABA- NAGYVÂRAD g_ Ver~cz. (F6'::br.) -tJ 
Andrassy-ut 41-43. Rak6czi-ut 14. E! p,g 

(Ungi .Apol1oc). 

Uu candIdat de ad~ocat 
cu practică bună şi care ştie bine limba 
română în scris şi vorbit, află aplicare mo
mentană în cancelaria advocatului 

Dr. Mătyăa LAzăr, Sibiiu 
(Nagyszeben, Diszn6di-u. 28.) 

Se cauti o 

O!!13szta Janos, 
fabricant de lămpi 

pentru trăsuri. 
Buda.pest 

VIII. 6riâs-utca 20la 

fabrică de cârnaţ şi mezduri. 
InstaJaţiunt electrice. 

O eva, (Piaţa pdncipală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, vitel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cărnăţării, slănină şi unsoare 
În gros şi în detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită in va5e proprii. - Cum
păratoriior vechi dă scădere la preţ 

Serviciu prompt! - Cereţi catalog I 

crescătoare (bonă) 
pentru un băiat de 4 ani. Locul este de a 
se ocupa imediat - Ofertele să se adre· 
seze administraţIei ziarului ~ Tribuna«. Arad. 

Primeşte comande 
de ori·ce lămpi pen
tru trăsuri şi auto
mobile, - comande 
pentru galvanoplas
tică şi ori-ce repara-

turi de branşe. I 
~=. ============Q M---~-~------:-. 

--~-----~~---~----~~-
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Cel m?~ IDJrtl fl ~nnzit ~e 'i fi It: p'ace să pOlfl totd&alJ~a haine curate? Cel mal nou pro· ~. ~ . ,---... -..:::;. , 
'A' La. v - --.c J 1 i., ____ . _. dud hlgienic pentru f --, ,"\~Al. .!..r \. ') -- . I I ~'" \~),\jl-"",,,,..>~ , A ă~ , .... · f rl ti. ' .' atrăprea ,i Infru· '. ;" _"I;';~J {'","\'-"":""';; 'ti '.--

1 n C 1 ta m iIl ~ e .' 1 ~ ~.1 ~ X 0. S.'; museta rea fetei. - '.' '~~. "i'(:'",)\~%.J~~ ~l l~" 1-------------.... ,. -" I ti : t:~.'. -'.. Inlături petele gal. ~.:, ;;:;./.~ ~~,----'-.:~·L l',:'~ :.' 

G t ii b 'f b'l ',·I·! ""'~ ~l ! 1'1 'l • .• I ~ " bine, bubele prid· .... ~~ 1";;::: \::-~:;'::1':>Y ne 8 uB ax V.~rI a (, ~f.dalYii,ql.)I .. J; i .~~ ,. r ~ I $'~>':,+ nuite de Infierbin. I ',~~ ~\ f5'" '\~~ ţ>' ~l 
~I~gante şi sOlid IUl.r .. t(', ;::1. '~. dnmn, 1.} If t' I ! tt. ~~;i. ' .. r~'\.' leli, agribunte,falte ~\.""~ \'." ...,"' ~.~.~;~.:~ 
cor" pent~u dame 8 ,or, Pot fi cu ş'ret .. , ! l' i ):" .-<:\: ". .. ,-î .. /:.:.;.::, .. ,; I Ilecuriţenilde piele. :~l~ -d".. \.,,~2ţ.:~. ,/ 
CU na~tU!l on fără Ohl'te de b1X pentru 1/ \~ ~ /1 1 \~ ti"I Crema aceasta ziua " :-\,~ . ~'~"'~<.J 
dame numaI 7 cor. Ghete dr bdx pentru 1 \ \~~. \ /J \ti~~)~ se poate folosi mult I • J'j ,.J, '~,~ :'Vr copii de-Ia 1-5 aoi cor. 2'60, t)ela 5 - 10 I c:::? ~'-"rj\ ,';'i:V /(;orl mar eu succel. ',. .~,,' ; 

ani ~or. 360, de!a lO-l? ani cor. 5'00, ~ J, 1; "r~. ~!J l.'1 i~! , I teglll coroanA. ~/~-~-"~;: 
Ce U!-~I! nll va fI ~ultărnlt ('.~ ghdele tri· . ~.i~ . r~i:<j" ~ f: :t I~;< I Ianet' pudră E non plus ultra pudref, Buni la 

, .. .. I -v- /.', k'~ I .1" baluri, saloane ,1 de zilnic folos, mlst' I-se vor re1nmlte banII - Cremli /''" (L" "~ .;';j ~' 
ŞI tocuri de gumă li! fiecare pâreche r{ratis. . ii. I t:;~· / Ji#~i .. rJI ~d care acopere increturile ,i e cu totul nestriciclolllA. In 
EBERSTEIN HEN RI K, ly,{>,' --"';'~W~" L~:::-.LL}~ culorile: roza. albă ,1 cremA J cutie J coroanl. 

pan:tof'ar in Lo","o!p. n (wJrl,;~ "Ianer" Săpun I bucati 60 fIlerL 

---.~-~---_ . .:-::-=---=_-:::.._:~. -- -~ il II L"~~ "Ianer" pastă pentru dinţi t dozA, 1 cor, 

I'==============_=:~ t:%~~~ 1 . "Ianer" apă pentru ~ă !:~~~~I";îdin~ t~ ·~'?lr···A~-fc,~ ieii bureţoşl, contra mirosuluf ~eu ~e gura. J ~I 
Prima tocitorie cu aburi pfntru I ~~~:~;,<~:c w. -', t. =~.;;:;::;;;: - cor'11

'
60

["' Jumltateţăltlcll, 8
tru
° filer\~ f ttl(ntl trG 

viCTodR IrURTUURE I,.~/;P 47,~~~0~ ~~if;fv:~~~~i~ ~~i.~~;~ 
YERSECZ, StertOagasse 16. /1 in blond pllrul sur ,1 c!runt. Nereuşit. cof::lj e nchisi 

~------ La comande să le noteze c! părul inclruntlt in ce coloare 
Atunci cumpăraţi ~Ca.setta mJraculoasl"! si ae văpseua. (negru brunetJ. Un cartOD 4 coroanD 

Bogal dfpnzit de arlicole de otel engle· fabricaţia mea proprie, Cii ajutorul căreia, cureţi 1 r" ă f .l'i_l bl d 
Iese şi f an IUl~SC Maşini americane de Oflce pată de pe haină, de culoare cât de sensi. " a n e ap care ace P41 W on 
tuns părul şi barba, sistem nou, pîetri de biti, precum pete de cerneală, poame, cafea, văp- Pentru a văpsi in timp ICUrt, in băI, auriu, părul blond.. 

~ 
ascutit englezeşti, sell etc, ~Cagsettac aceasta nu este ca obiect de rO'II, chiar şi brunel ori negru. 1 ltieli 4 cor. 

~~1i 
~~ ,y--,,"'-.... "'.-. 

D-

precum şi dVHse reelaml! ci rezultatul unor Încercări de 35 ani, 
art cole de las şi Este bi~e venita pentru orice familie, <"are ţine la 
frizat. curătenie. - Costă 5 Coroane şi ţine ani Întregi. 
Serviciu prompt! Se poate cumpăra numai dela fahrica chemică: 

Preturi ieftine! GUSTAV SOLINGER, 

1 
! Brass6, Strada Cimitirului Nruf 5'11 

Discretă ,1 dlnicl expediţie cu poşta. - Telefon 476. 

Pentru lnconjurarea con1rafacerilor num.i "PreparatelD 
lui Rudolf Iane" ieşite din farmacia sa ca valoare ,i se 

pot căplta la 

farmacia "Maria ajutătoare" alui Rudolf 
laner, T~mesv'r, Gy4rvaros F6-ut 70. 

~foHelul de 
. I 1I1~IIII,rlll'jlllllll'lll'fIIIIIIIIJ'!J'I'I"IIIIII!! 

blal.J fi aY fIII- :: I T.r ' 1 n ...,. i ~ Motoare cu benzin şi olei bru~ ~ - ~ a c::::.&.i~. locollu.lbile, motoare absorbitoare = 
Precum: boauri, (muff), tocuri de -= I fabrică de motoare şi turnătorie de fier de g~zuri. -- M~şini.motoare c~ --

- .,' benzln, automobile pentru arat ŞI = 
picioare, Jachete după craiul englez = M~raş-Oşorhe~-MarcsvasarhBIYI îmblătiţ _ Prime~t~ totfe,lul de __ 
şi francez, berletuieli cu lână, toHelul - montăn pentru maşlm, stabilimente = 

de căciuli, etc. Reparări = ~T---;'~ industriale, maşi~i cu aburi. şi in· _ 
şi transformări bune şi - .' -:--. călzirea cu abUri, precum ŞI exe- .;;: 
ieftine se pot câştiga la ~ cutarea a totfelul de aliaje de fier ...... 

Puskas J 6zsef, 
.,.."... şi metale, montarea deplină ~ ~ = :n:1orilor precum şi reparăn .-
;;; în branşa aceasta. ~ = 

blănar • i _ . d - , .' . '. u Oaranţă deplină f - Servle u ... 
lmd-Nagyenye · = ~~e$~~Y~~~~~,i prompt r - Preţuri Jef ine. _ 

Szen'klrâly·utca 80 - 82. sz. ~1~··· .. -
11======================1 iii11111ÎTI!1111111111jllllllilllllllllllllllllll11111 
Bt,~ ~~~~!·~~~-~~~!~~.~~ .. ~~~,.!~~_._~,~~"~~.~c~,~~~>~~~~>~+,,~.t.~.~.~~.l. 
~ l. 
:1 MOBILE IEFTINE ŞI BUNE ~: 
~ ~. 
4· ... A pot procura nunud 1.. . '. 
~ ~ .. : PriJ:J"l.a fabrică de tt10bile ; .. 
":, ' .. 
~ ~ 

jl PETRUŢIU & PLATZ!i 
:l Sibiiu-Nagyszeben, Strada Sării-Salzgasse 31. ~: 
~; TeleÎon Nr. 4"'. ~ .. 

1; Onoratul public este Tugat ina;nte de a.şi procura mobile să binevo· ~: 
~i lască a cerceta, (şi fără a cumpăra) MAREA EXPOZIŢI E de totfe.lul ~: 
4' de mobile de artA ,1 simple, eare stă ZilniC spre vedere pUbh"A;1· ' .. 
:: Se atrage atentlUnea a~llpra Atelierului propriu de SCULPTUR ~: 
.... j ,1 TAPIŢERIE de primul rang. : .. 
.. ~ Executăm toate lucrările de lipsă la biserici nouă şi vechi. - Orice ;:: 
:: comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garantă ; .. 
.,1 • I I . d ... 4: ŞI cu preţUri e ce e mal ma erate. : .. 

Iii, i'.~""t'''"'i'i"if'l'i'."''i''~''ii.",.".t,.,~.'~ii. 

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

Nicolae Lunt, 
Pancsova, Strada Gizella (Meszâros). 

Asortată conform cerintelor moderne 
unde se află de vinzare ghete tu 
erate In atelierul propriu, pf'ntru 
bărbatf, dame şi copii. executate 
elegant şi trainic, cu preţuri mode 
rate. Lucrează ghete dupa mhurA, 
in timp scurt, execuţie elegantă şi 
preturi ieftine. - Pentru pICioare 

ddectuoase ghete speciale 1 
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m 
Valorizare de nisip 

Cine are nisip mult, sA cea.rl tn interesul propriu, urmA-
toarele catGloage şi prospt'de: 

F. 3. Forme şi urulte pentru pregătirea articolelor de hekJn. 
F. A. Fabricarea ţig/ei de bela", ordnduită la lucru de mână 
Cs. O. 4. Fabricarea ţiglei de cement pentru lucru de mdnii. 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. 
e. S. 1. Fabricarea table/oI' mozaic şi cement. 
Să ceară totodatA examinarea gratuită a nisipului, mergerea 

la fata locului 8 inginerului nostru şi sA examintze maşlOiJe 
noastre de valorizarea ntsipului. 

Szant6 es Beck, 
II It 

Bencsik Zsigmond în Deva 
Oferă: GHETE AMERICANE ŞI 
FRANCEZE cusute cu mâna in 
atelierul propriu precum şi GHETE 
GATA, format modern pentru băr
baţi, femei şi copii. Oaloşi, ghete 
comoade şi pentru gimnastică. Mare 
magazin de game renumite de Su
livan pentru tocuri la ghete şi creme 
excelente. Ghete pentru picioare ne
regulate şi bolnave le pregătesc 
după măsură. La comande din pro
vincie este destul a se trimite o 
gheatA. folosită. - Serviciu prompt. 

b~"'~~~**~. 1 Ghete originale ruseşti 
ij pentru noroiu (imaIă) şi zăpadă se află În 
il cantitate mare la filiala fabricei de ghete 

"~rw08KOVI' 8 
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Reparator de motoare. 
Executa conştienţi os ori·celreparaturi de generatoare, 

motoare, maşini dinamice etc. 

PrivinClU Joz~~r, 
SZEGED 

Boldogasszony-sugărut 3. SI. 
Cel mai mare atelier de pe 

şesul Ungariei. 

B==================. 
m- - __ m_ .y 

Sam. Wag~er, . 
Prima turnătorie de fier Sibiiană. 
Mare fabrică de maşini agricol ee 
Atelier de mori şi prăvălie de fier. 

-=:€> NAOYSZEBEN. ~ 
Cea mai neintrecuti fabrici de maşini agricole, exe
cutate cu cea mal mare precauţiune. - Maşini de IAni 
diferite mărimi. Darace de lână. lup pentrll scărmănat lână. 

Piuă pentru abale (postavuri) 
Foarte mare export tn ·Românla şI Orient 

Instalează: mori de orice mărime. Cillndre la mori pentru 
asortat făina. - Conducte de apă efc. - EfectuazĂ: Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de. apă. Mare turnA
torie de fier şi alami. foarte mare depozit in ţevi de fier 
de orice dimensiune. - Cel mai mare asortiment în maşini 
de treerat de orice mărime. - foarte mare asortiment de 
MOTOARE dela 2 HP În sus, - pe lângi cea mal mare 
garanţie. - Preţuri foarte reduse ,i condiţEunlle cele 
mai avantagioase. - Explicări şi cataloage la cerere gratis. 

,. .. 
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