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I . ~ă f • i · fi sul şi cu vicleana împarţire a cercuri-\r: 41" r fi rlS rl pre, O as e. ~~~u~iec~~;~'~ ac~~tle;ales~~:'~~:u~c~ 
Slalele întemeiate numaI pe pu- egh,;monia rassel maghiare, ba Tisza a 

terea numerică a unul neam, se ştie, spus-o şi mal pe şleau: elementul cult 
mult nu se pot susţine. Ci pentru a-'şI maghiar să aibă şi pe viitor stăpânirea! 
asigura viitor trainic, un popor, alcă- Tot un fel de castă să fie şi pe 
tuitor de stat, trebue să aibă - orI viitor mal mare peste milioanele de ce-
dacă nu le are, să caute a-şI însuşi tăţenI! . . . .. 
virtutI intelectuale. Din asta va resulta, bine inţeles, 

Că UnguriI ce virtuţI intelectuale tot r~ul care bântue şi acuma ţeara: 
an, e îndeobşte cunoscut: nu de acelea o clasă de privilegiaţI va Înota tn bine, 

,~ carI să. le dea drept a se mândri va dispune de punga contribuenţilor, 
~~Fapt e, că heghemonia lor ear restul cetăţenilor va duce o cum va 

niel nu se întemeIază. pe înaltele lor putea, ear când nu va mal avea in
însuşirI culturale, ci mal mult pe o se- cotro, drumul spre America orI Ro-
1'ie de înlâmphlrl carI i-au favorisat se- mânia ... 
cole de-arindul şi mal ales pe nepu- Dintre puţiniI UngurI cugetătorl se 
ti n ţa celorlalte popoare din patrie. NicI găsesc uniI carI recunosc că asta aşa e. 
uua adică dintre acestea n'au putut Şi se plâng adesea amar, că e reu aşa. 

1. s'ajun.gă.. la rol preponderant. ~i n'a pu- Ba sunt şi cel carI propun mesurl de 
I :':~"'lt s ajungă pentru-că. in chIP meşte- indreptare. Şovinismul care i-a luat tnsă 

-~l'fgit şi cu multă viclenie au fost scoase tu stapânire pe toţI, la fel, nu-I lasă pe 
din pervazul vieţiI de stat... nicI unul să recunoască greşeala în-

In trecut, când cu feudalismul, treagă orI să aibă curagiul a reclama 
massa mare a poporuluI a fost ţinută să se tragă consecuenţa lucrurilor con
În robie !şi dacă s'a făcut câte ceva statate. 
pentru naţiune, nicI-odată sub acest cu- De pildă: c Budapesti Hirlap" or
vcnl nu s'a inţeles totalitatea cetăţeni- ganul care combate pentru imperialis
lor, ci mull dacă s'a asigurat priJJill'gil mul maghiar recunoaşte că, cacest im
unor oraşe, provinciI orI bresle. perin nu se poate clădi de cât pe voinţa 

...... ,_ ..... _ In epoca modernă, ce-! drept, nu milioanelor popoarelor (ca nepek millio-
" ~e mal ~riviiegiI de clasă. Se. inak akaratan epiilhet feh, N-rul dela 

f,td m::-i;\? ~ e d re p t a te mult mal 19 Dec.). Şi totuş zice că pentru a se 
mare: . maJ~rltatea ~etăţeni!or este es- înşgheba acest imperiu, cpolitica naţio
d\l~(\ dela vlaţa publică. :~rmtr'un cens nală maghiară trebue să se lupte cu 
f!1;mos, de pl1dll, dou~ mlhoane de Ro- centralismul austriac şi cu duşmănia 
manl ardelenI S~1nt astfel scurtatT in drep- nationalităţilor» ... 

'i tunle lor cardmale Celăţeneşl1 - cele Cum adică' vor imperiu maghiar 
~ ('~~l,..'lo,.ale - in cât 20~~.OOO SaşI de încontra voinţiI 'celor din Austria şi a 
~ Plldll 01'1 vre-o 400.000 ~~CU1 pot 8'a- naţionalităţilor din acest viitor _ im-
~ Jeagi'l mal mulţI deputaţI de câl de periu? Dar atuncI cum r~mâne cu a-
" zece ,~rl . de ,ci~Cl orI ~tâţia Român]' firmarea precedentă.: că acest imperiu 
~~ -~--'.:~_ mtr atata-, egOIsmul acesta de nu se poate cladi de cât pe voinţa mi-

r(l~~ta.pâne~te pe UngurI, in cât lioanelor popoarelor? 
chl~r> co~t~le TIs~a, cel care ~ că.utat . Să mergem însă mal departe. lme
să se pre~ente ca mal conceSlV decât diat după rindurile de mal sus, cB. H.:t 
predeceSOrI! set, accentua că şi dacă se scrie: 
~~" face reforma electorală şi. se va căuta c Legislaţia noastrA atuncI va că-

I ~ ... ~s:~ună._ ~ap~~~~~~~~~~ cu cen- păta strălucire nouă şi putere nouă, 

1 Concert în Sibiiu. 
Sibiiu, 18 Decemvrie 1903. 

1. ..-

i
--...... ..... -Ma~ti In 15 cr!. am avut ocasiune sA 

'1:uzlm In sala dela "Gesellsahafthaus" 

. 

.' L;'ll«('1"'tul Reuniunel române de musicl 
. dlll loc. 

! 
. -~ n cOllcert bine cer.::etat şi din part.ea 

5,l.ri'u?dor , cu bun pl"Ogram şi bine reuşit. 
; ŞI fimd-crt. Reuniunea romAnă de musică 
. c~re. are u~ trecut de 25 anI, e una din cel~ 

dmtai reurnunl atât române cAt.i străine 
), cre~ că. .c neCe3arli. o dare de seamă mal 

", amenunţ!tă. 
~ ~"- ,-~ 

, --~--:. ~:?Ilcert~l ,,'a dat cu concursul musi
Cf)l mlh~a~e dm loc, condusă de dl capel
~ftettu Ztl11lY, care a interpretat cele 2 puncte 
drlJl~ l-'~~gram: Overtufa din Rienzi" de R 

"acrl/er . Pl'" . 
d ~" S '/~ b arlea . dm Simphooia H-mol 
.e. ( !Il el't, Cu cea mai mare precisiune 

SI ~\!nţ ŞI cu C011 l' 
'idl [ S'., ·It' Cursu vlrlu08ulul 1n pian 

• LlU~ er. 

1

,'·· .. In primul punct al s~u dl S h"jŢ 
calltat două. compositil p"O '1' BC [ader ~ 

1 A' t·· d" • prl. a a ii Şl 
I~ ffilll 11'1 In tImpurI trecut (1 

f
,· ~ ~~ set'ise., .. pe motive române;;LI; mpromptu), , . , , In carI tosă nu 
! ~ .. : prea observat aceste motive c' 

, ~ unyreslă că ar fi nişte imitaţii d~ n: ~ făcut 
~ ma~eştL. Au fost însă eseculate Cl~ oV~ 1'0-

~, sehltă prICepere şi precisiune, lot asemene eo. ~ 
~ punctul al 6-1ea din program: Para hr:sŞ1 

f ~,e 'le.oncert asu!?ra opereI "Rigolett~" d! 
ell 1, solo de plan de F L"·~t U d x r t ci r . . "',. n a evo-

, 8. e lClU ce te transpune şi estasiază. 

1 Programul a fost foarle variat mal 
i fie-care ram de musică a fost repres~ntat. 
le ilpecial a plăcut corurile de bărbaţI, care 
au. ca.nt~t: "In zadar alerg pămentul" de G. 
Dzma ŞI "Mama" de H. Ki"chller cu solo 
de bariton (dl Vinţeleriu). 

. A fost intr'adever un cor bine disci-
p~tnat, care a cântat cu multă fineţă, adău
gend la ac~ea că e primul cor de bărbaţI, 
de când eSlstă reuniunea. 

VocI Co~rte p~ăcute şi cultivate şi 'n
deoiebI.dl VmţelerlU posede :m bariton clar, 
cu un tImbru foarte plăcut. Pj~sa "Mama" 
la aplausele publiculuI a trebuit să fie re
petată. 

Acestor corurI de bărbaţI a premers 
două cAnlece a c~pela pentru cor mixt şi 
anume: "Ave Marlfl", de Arcadelt şi Colin
dă" de P. Tscharkowsky. Piesele ~~ fost 
foarte bine studiate, cele mal fine acordurI, 
cântaLe de un .cor de peste o sută de per
soane, .atAt de. b.lOe disciplinat, serveşte numaI 
spre Clnste dIrlgentulul de Cor H. Kirchner. 
, . M~sica română a fost representată prin 
2,plese: "Resunetul dela Crişana" de 1. 
v ~du Şl "Mama lui Stefan cel mare" de G. 
D,ma (prelucrare nouă). 

Cât priveşte piesa R~sunetul dela eri
ş~na (Sopran solo d-na Veto Tritean) de 1. 
Vldu, trebue să constat că dl Vidu face un 
lucru de deosebită importanţă musicală când 
in composiţiile sale păstrează cântul şi 'doina 
româneaică tn forma el originală. 

Punctul de forţă insă tn intreg COn
certul, a fost "Mama luI Stefan cel Mare" 
de G. Dt"ma, cântatA după prelucrarea fă-

sr •• "n 

când va representa nu o fracţiune 
a naţiunel, ci întreaga naţiune şi pu
terea de stat atuncI va fi tare, când 
îşI va da silinţa nu să înăbuşe pu
terile sociale, ci dincontră.: să le des
voI te, să le îndemne la muncă ~i să 
le câ~tige scopurilor sale. Numar 
masseie poporale eliberate de sclăvie, 
de ignoranţă ~i serăcie, sunt în stare 
să dea statului strălucire, putere ~i 
stăpânzrec. 

MărturisirI preţioase acestea în co
loanele unuI ziar ultraşovinist. 

Şi mal importante următoarele şire: 
c Oare cum e conştiinţa socială a 

guvernanţilor nostri? Eată cum. Peste 
mişcările uvrierilor încă tot poliţia e 

INSEB1'IUNILE: 
de un şir garmond: prima 
dată 14: banI; a doua oad 
12 banl; 1\ traia oarl 8 b 

de fieoare publloai1une. 

Atâi aboDameDtele, al\t fi 
illserţ1UDHe suai a se pUl.ii 

iD.alDteb.A.rad. 

TeI.roa pello'lnl o ..... ti ooml"l01 

Bcrlaozl lIoefruaaM lUI 1. prI:aM •• 

reforme larg1, carI să facă posibil ca 
toate neamurile din patrie să Ia parte 
la vieaţa publică. 

ŞtiţI insă cu ce terminI!. cBuda
pesti Hirlap:t? 

Termină a~a: 
dnaintea bă.rbatilor nostri politicI 

să planeze mereu idela imperiului 
maghiar, pentru-cI!. numaI asta este 
proprie sA Intrunească spre o lucrare 
şi ţintA comună toate straturile na
ţiuneh. 

Oare, sfinte Doamne, logica să nu 
fi dat nicI-odatA printre UngurI, nicl 
chiar din - întâmplare? 

pază şi purtătoare de grije. Analfabeţii Reservi.1ti chema'{lsub arme. 
tn loc să scadă, se sporesc. In hud Organul oficial al ministerului de re
getul de miliarde al ţ~ril cheltuielile sbolu comun publică un ordin prin 
personale sporesc într'una, investi-' care sunt chemaţi sub arme - reser~ 
rile insă scad. Sistemul nostru de vistit 
dare prost, deja de zece anI e copt • Eată roadele obstrucţieL 
pentru reformă, dar reforma asta este 

Âctivele obstrucţiei. 
încă tot numaI fn stadiul de promi
siune. Administratiei noastre deja 
Sennyei i·a zis că este asiatică, re
forma el este tnsă. tot chestie înde- In orI-ce r~u este şi un bine. 
părtată... Am făcut lege asupra emi- Fraza aceasta care credeam că nu 
grărilor, dar pentru sanarea acesteI preţueşte mal mult decât o sofismă~ 
marI şi adâ.ncI boale sociale n'am pare că conţine ceva adev~r. Eat! ca
ştiut să alcătuim de cât un inspecto- sul obstrucţie! oposiţiel maghiare. Rele 
rat de emigrare şi agenţie de emi- imense a pricinuit ţeriI; r~sar totuşI 
grare concesionată de stat. iel colea şi foloase în urma el. CăcI 

c Cu astfel de mijloace nu se poate încăerarea' kossuthiştilor, o punem fără 
,pre.găti viitorul. Politica asta, care îndoială la activele obstrucţie!. 

numal cu afacerile de toate'zilelese ... _-~.Nime_nl nu i-ar fi putut mal bine, 
frământă, ear nu se preocupă şi nu mal cu efect ~i,- fireşte; în' mal bun! . ~. 
vede in viitor, numaI la nimicire cunoştinţă de causă demasca, cum au 
duce. făcut-o el între sine în plin parlament, 

Cu alte cuvinte avem aci mărtu- în faţa opinieI publice a ţ~riI. Trăd!
risirea falimentuluI politicel duse de torI, bandiţI, Rozsa SândorI, cu epi
heghemoniI nostri. Avem şi mărturisi- te te de acestea s'au gratificat unit pe 
rea causelor carI au produs acest fali- alţiI. Şi decât acestea isbucnirI ale mâ
ment: esc1uderea massel dela afacerile nieI, mal grave sunt tainele de culise 
publice, preocuparea guvernanţilor nu- ce s'au desv~lit. EroiI aceştia al gur el 
maI pentru persoane, frământărl asupra, au făcut obstrucţia adecă numaI ştiin
afacerilor mărunte de toate zilele. du-se la adăpost, scutitI de primejdia 

Firesc ar fi ca drept conclusie, disolvăriI DieteJ. Conspirau în taină cu 
marele ziar maghiar să pledeze pentru. marele iesuit Apponyi, care fiind pe 

cută In urmă de dl Dima, care are unele 
schimbărI in cor şi orchestră, faţă de com
posiţia auterioară. 

Şi dacă Dima n'ar fi compus nimic 
altceva, decât numai "Mama luI Stefan 
cel Mare", destul ca această piesă siH asi
gure UD loc de frunte intre compositorii 
nostri!. Luată tn tntreg e ceva mare, ce te 
entusiasmeaz,ă şi transpune tn acele timpurI 
de glorie, când prin lupte norocoase, Stefan 
culegea laurI de netăgăduită valoare na
ţională. 

Piesa, care are un caracter dramatic 
pronunţat, a fost studiatâ şi predatâ perfect 
In deosebI a escelat d- şoara E:lella CUllţan, 
absolventa a academiei de musică din Ber
lin, care prin vocea-I admirabilă şi şcoala 
bună. ce o are a făcut din Mama luI Stefan 
cel ~are - aceea ce Bolintineanu şi Dima 
a YOlt să facă. Şi fiind-că d-şoara Cunţan 
a lllterpretat atAt de bine rolul acesta care 
d,e altcum e un rol foarte greu de p;edat, 
s'a făcut demnă de elogiile ce i-s'au adus. 
In "Zeiţa fire~" .(Doruroslein) romanţă pentru 
alt de G. Rezbh1lg, d-şoaralCunţan cu voce 
legeră - plină de lirism, ne-a transpus tn 
acele momente, unde sufletul dornic de o 
"nouă viată". simte reinvierea naturiI. 

Din parte-mI aflu de nebasată afirma
ţiunea diuI raportor dela foia germană din 
loc, care zice că n'ar fi fost bine aleasă piesa 
din urmă, ci din contra, aflu la d-şoara Cun
ţan un gust foarte bun; - că n'a făcut pe 
plac dlu! raportor dela "Siebenb. Boote", _ 
e alt-ceva. 

Dt Isaia Popa in Stefan cel mare ne-a 
dat o nouă dovadă de talentul seu musical, 
d-sa a ctntat cu multă vervă şi pathos tn 
rolul avut. 

Şi acum IncheI raportul meu cu cea 
mai mare mulţumire, că am putut să asist 
la o manifestaţiune de adev~rată serbătoare 
naţională., cum a fost concertul trecut şi cu 
speranţa că astfel de momente ne va da 
cAt de des Reuniunea de muaică din loc. 

Sphi1lX. 

Romanul căsătoriei. 
De Leo TolstoI. 17. 

UneorI gândeam, credeam că era nu
maI o posă ce-şi-o lua pentru a me tur
menta, că sentimentul vechI ardea sub spusă 
în inima luI, şi me sileam să fac să sară 
câte o scântee. Dar nu voia să ri!spundă 
cu sinceritate, avea aerul de-a mi! presu
pune că me prefac, şi se temea de orI-ce 
efusiune ca de o sentimentalitate ridiculă. 

Tonul şi privirea luI îmI zicea: "Ştiu 
totul, da totul, ştiu tot ce voeştI să-'mI 
spUI, e dară de prisos să~ml vorbeştI. Ştiu 
asemenea că veI zice un lucru şi vei face 
altul" • 

La început eram speriată vezendu 1 
că se fereşte de orI·ce esplicaţie sinceră, 
dar pe urmă me obicInuiT cu ideea, că nu 
era lipsă de sinceritate, ci nu vedea ne
cesitatea uneI esplicaţiunI şi şi nu-I sim
ţea lipsa. 
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atuncI president, Îl îndemna s~ dee 1 fusat a primi dou~ puncte din pro- In 'amindoue circumscripţiile fU-' Trecând la chestiunea veteranilor ora- \ 
numaI namte, că el va îlllpedeca di- gramul comisieI de noue, a ieşit însă seseră aleşI tot conservatorI, la data torul zice că nemulţumirea lor provin~ d,l 
solvarea Dietel. Căci marginele jertfirill din partid pe o chestie secundară, a din urmă, dar acuma lupta s'a dat între faptul că li s'a dat pămtnt tn Dobrogea, l~,-- .. 
de sine se sfîrşesc la mandat. Kossu-I şedinţelor paralele. Debutul a fost slab liberschimbism şi pratecţioni!m. Neue nu tn ţară. Săminta nemulţumireI a fost 
thiştil mor bucuros pentru' aspiraţiile I şi efectul nimica. De altfel a promis Freie Presse de VinerI spune că alesiI pusi ge proiectul CaseI rurale. 
maghiare, îşI dau orI-când sângele şi că într'o şedinţă viitoare va da seamă n'ar fi tocmaI Chamberlainiştr, ci m~I reI ele:t~t~:l~l ş~aCz~ceelo~il ~efţa0rmeIl procetdu,,-
'd d I d ')' . A· iă I c~ Vla par arnan ara 

vlaţa, ar man atu ... asta-l ceVa mal espre noua sa ţinută po ltlcă. curmd ~artlzanl al ~UI Balfaur, dar tot a. t. reI treb u? sli. nu mal semene cu viaţa 
mult. Aşa se esplica, că înd[!tă ce vuI- Dup'aceea Dieta a trecut la des- contra hberulul schimb I ~IVIIIă. Se declară protivnic a colegiilor elec-
pOlul de Apponyi a, fost poftit sa. ,se baterea afacerilor de imunitate. Am ------ ora eO' t 1 d 

b d d 1 1 dira, oru cre e eli. pa.rtidul liberai nu 
co oar~ , e ,pe ,p1e Aest~ li . preSI la, arătat intntr'un num~r al nostru, cu D' C R â' r vrea sa tmă tn seamă opiniunea br l'i 
kOS~lithlştlI s au l~~lan~lt ŞI c~ea-ce câte toate nu sunt acusaţT părinţiI pa- In amara om ma I I t~rel şi nu vrea să părăsc8.Hcl'i' pure~e;;ar~ 
nl;l l-au făcut luI Szell, l-au făcut IUll trieI noastre. Cu înşelătorie, furt, escro-' tJdelor ? NumaI suveranul sii d 'dEi? A 
Tlsza: a',1 desarmat. Au des ,armat pen- ,cheri'e., delanl'dare de banl publl'cl, fa- In şedmţa dela 3/ [6 Decemvrie! fi o sarcină prea mare pentru U~Cl S r 
T' t a CamereI române a vorbit câte un I constituţional. uveraz 

~ru-că lsza a d?,e~larat Că. m ca~ con-/liment fraudulos. falsificare de dacu- fruntaş al celor doue partide, anume: D.ar ~tuncI? Cred că atuncI când se)':......'-. 
rar va urma ~so varea ŞI au esar-j mente publice şi alte categoriI de 1 ake Ionescu, fost ministru conserva- vede dmtr o alegere câ guvereul fără zeg- ... 

mat o~entru-Că Şi pentru casul eventu~- crime. Au fost momente edificătoare, tor şi V. Lascar, actualul ministru de trea guvernamentală nu ,ar fi uşit, să se re-
IcI dlsolvărI ~a-şI poată scăpa pnn I când s'au cetit apelul nominal al cin- . t tragă. Aşa a făcut partidul conservator la 
pactare cu TAlsza - m,andatele. I stit,ilor legislatorI, inculpat,l Cl1 crimele 10 ernEe. 1890. 

E b d l f I ată un resumat despre cele pe- Trecand la ultimele alegerI comunale' 
. ste scar oasă m c.a e, .a ara, pomenite. Ce ironie! Sa-I osÎndeasca trecute. oratorul crede că ele indicau vointa ţerei 

!Ipsa a~easta absolută de prm~lpll, ~e !Iegile pe care dînşiI le-au facut însă D. Take Ionescu, zice ca marea in- de a se schimba guvernul. Dar, admiţând 
ideI etice morale ce se mamfestă In de siaur atuncI credeau că pentru _ tituţie a CredituluI judeţean şi comunal este chiar că alegerile comunale s'au facut 1n 
sînul partiduluI. Partidul acesta, se I altiI. o opera partiduluI conservator, " urma campaniilor conservatorilor la ale- I 
poate zice, suplineşte numaI adhoc ' . . Trecând la politica economică ora- gereile judeţene "zestrea" guver~amentala 
rolul uneI opozitiI În parlament şi de I . IDle~adl.a test~adat pe toţI, - dife- torul zice cit partidul liberal n'a ~u'ut, tn· s'a micşorat şi mal mult. NicI aceasta nu l' 

f '" . rue or JU era onI patru anI de guvernara, sa se folosească de era o indicaţie? Oratorul tntră in co08i-
apt nu e altceva de cat un apendIce, II . legile lăsate de conservatorI: legea minfllor deraţiuni amă.nunţite asupra alegerilor ju-!, 

al partiduluI dela putere. CăcI din şi legea drumurilor de fier particulare n'au deţene dela Bucure~tl, susţinend că. s'au I 

graţia partidulUI dela putere trăeşte, şi fost aplicate. fă.cut ingerinţe. D-sa crede că masele elec- - I 
pentru serviciile ce i·le face, acesta il; Din Bucovina. Reîntorcîndu-se la chestia financiară, torale se tem de asemel'll ingerinţe, şi nu-
cedează cercurI, mandate şi loc ca! oratorul zice că. reducerea proporţională al m(;rulcelora carI ezită să-şi dea Totul, e 

.. , D' E' d I J Deşteptarea ( scrie: lefurilor s'a fEicut in mod matematic, făra/ Insemnat. . 
0poziţle In leta. ste oar un secret I ~ se tine socoteală de {avtut că uniI func- ~n fata resultatulul alElgerilor judetene 1 
PSu?,lliC

l 
că I~ al.egerille generale trecute, Il Al sta~I .1,9 pecemvrie n. le. a av~lt ţlOnarl au profitat de tmprejurărI escep- concţhlde 0lratorul, nu tntelegetl că nu mal i 

ze e·a cmstlt ce or mal multI kos- ac a 101ţlattva guvernoru ul ţânl, ţionale pentru a li se mări lefurile. Par- put~ r sta a guvern? (l'isete). Sunt şi trn- I 
suthiştI mandatele. '1 principele Hohenlohe şi a mareşaluluI tidul conservator, de şi ar fi putut, n'a vrut ~reJurărI tn care un guvern printr'o ra- ~ 

Acum caricatura opozit,iel maghiare, tăriI. 1. ,Lupul, o con~fătuire r.epf65,en- să ~e servească de nemulţumirile funcţio- ţlUne de. s,tat tre~ue să stea la putere, cu l' 

I t tIt t t d l d d narllor suprimatl toa.tă Opinla pubhcă contrarl, Dal'~~ __ " 
a fost demascată de aceia cărora nu I an ,lor u uror par 1 e or m leta Taxa pe invăţămtntul secundar este ia- raţiunea d-voastră de stat? Reorgamzarea ~-,,-, 
li-se va putea nega competenţa: kos- t~riJ, Res,ultatul. acesteI consfatui~I a răşI opera conservatorilor. comunalâ, graniceri!? Nu văd, ! 
suthiştiI de tovaraşiI lor ugroniştr, ugro- !ost că dieta ţanI va fi con vocată lOc~. In ce priveşte campaniile duse de par- .Oratorul critică politica guver~ului tn .j 
niştiI de tovar~şiI lor kossuthiştT. Şi. lf1 decursul. luneI acesteIa (p.robabll tIdul, conservator, el~ ~u fost violente fiind- ches~~a macedoneană .. Guvernul, P~lll eco- , 
dacă vom aduna afirmat,iunile ..::j a I 2~ Dece~vrJe Il.) pentru o sesIUne de că s. a vrut să se DlmlCească tnsăşl viaţa nomule făcute, a oprIt tn loc, ba chiar a dat 

'!' I ~ I partiduluI conservator, tnchizându-se cu treI tnapoi cu zece .anI chestiunea macedoneană. ;' 
unora şi a altora ca oamenI ce bine cate-~a .ZI e I:cntru a se putea vota lacăte uşile parlamentuluI. S'a zis cA. budgetul conservator a fost reu ~' 
se cunosc. încât ne priveşte pe noI, necesJtaţlle ţ~nI. D. V. Laseat'. Cer cuv/;ntul. tntrebuinţat, zice oratorul, n'aveţI de cât ;f 
cu drept cuvint punem desvelirile acestea! 'La acest resultat s'a ajuns, în H. 1. low!scn, S'a zis că am a!litat pe să-I Intrebuintatl bine, dar nu să reduceţI 1" 

la activele obstrucţieI. , I urma deciaraţiuneI dată de ~Freisinnige veteranI. Nu e adevărat. 'budgetul, să de!lfiinţll.ţI ~coa\e, şi să tn- ' 

I Vereinigung c ca va retrage în privinţa Oratorul combate proiectul CaseI ru- I mor,m9.n~7ţI e.heHtia românilor din Mace- ~ 
,,_ .. , ___ "__ rale care, zice el e un adevărat dezastru. ~oma. 1 rebUl8. mal multă insistenţă tn che8~,_ 

,formală şi materială propunerile de D, V. Brdtiatlu, N'aţI priceput'o. tia macedonell.nl'i, căcI acolo T(~oal!i tre~ , 

1
, desaprobare. .._,_' .. ,.' D, T. IOlleseu. Era un tntreit dezastru, hue .sa caute pe şcolar. Treb.U1au ""'''r'' . ··-.i 

_ ~ un dezastru financiar, economic şi social. elev~1 d~ la, ş~oalele greceştl, .. ş~ tlO9asla e 

~ 

DIN DI ETA. 
I Oratorul a combătut şi la 1886 Casa ru- e?,pllCa~la bl(,:1cletelor, a profesorilor, de dans 

Budapesta, 21 Decemvrie. I D •. n stra ....... na ..... tate. rală. Face apologia marelproprietaţI: Stl1- ŞI de vI~ară pe cari d-voastră. nu l-aţl1p.-:-
In şedinţa de azI a vorbit Appo-I tul nu trebue să intervie tn procesul de' ţeles. (Rlsete). 

"yi respunzend la acusatiuni1e lu} Pn- 1" ,rlctorlOile lui Cllamberl"in. transformare al proprietăţelt care se va tn- . Revenin,d la rat~unea de Stat, oratorul 
ţ Ui deplini singur. z!ce c,ă neexistand meI una pentru ca ~ar.: 

Jonyi, din şedinţa de Sâmbată. II Cum că se înşeală cel ce cred prea Vorbind despre art. 7 din Constituţie, tldul hberal să mal. stea la guver~, part.ldul 
Recunoaşte că dinsul a zis, că I slabă mişcarea provocată de Cham- zice că face parte dintr'o serie de proble- conserv~tor va vem la putere prin vomţa t~ 

în casul disolvăril DieteJ, nu va ab- il berlain, ne dovedeşte următoarea de- me, tn care se cuprinde şi chestia ovre- alegătorIl~r. N.~ tre~~e să a~tepte până.. 1 .' 
, iasca, şi a căror soluţiune nu se poate când mamfest.aţnle p0lttlCe e~erglCe se trans-

zic: de presidiu, n a ~PuS-? as!a însă peşă asupra alegerilor p~nt~~ Camera da încă ci muncind i rO resA,nd sA. ~_ formi!n ~a~llref!ta~l! ce ~evlO din ce tn ce 
să mcura~ez~ obstruql~,. mcl In chip i din Lond~a in ~ircu~scnpţ111e e~ecto- teptăm.' Ş p g , . ~al prlmeJdlOaS~, ~I partidele, ,spr~ a le ~ 
de conspiraţie cu 0poslţla, cum a pre- \ rale Lewlshamşl DulvICh. La Lewlsham In chestiunea faimoaselor "zidurI Chl- v,lta, t~ebue să la tn seamă vOlnta alegăto- ~ _ 
sintat Pol6nyi lucrurile, Dup' aceea s'a conservatorul Coates unde a căpătat nezeşll", oratorul (ace deosebire Intre ca- rllor ŞI să nu se cramponeze la putere. L.U ! 

. 1 1" d ' . : . t'b 1 1 Cl 1 d l' pitalurile straine carI vin sA cumpere pro- cât veţi renunţa. mal curend de a sta la extms a esp lcaţll, e ce n a părăSit l' 7709 voturI, Iar 1 era u e an (lber- . t ă. î tII' 1 t b guvern cu atât va fi mal bine ~i pen~»ll 
'd 1 \'h 1 "d' d' 1 ' h' b' ) 6 L R h f d H . prieta ea p m n u u ŞI car nu ne re u- " ' T W 

parti u 1 e~a ,can m urm~ or ~nu ut : se Jffi 15t 5 ~7· . a ut er Of arn~l esc, şi între acele necesare la industrie, d-voastă ŞI pentru. ţară. . 
dela Clopy s a renunţat la satlsfacţ1e, de : 58 [9 voturI, lar lIberalul Masterman (h-I D-sa prin "zidurI chinezeşti" n'a tnţeles sll. La orele 4 ŞI Jum, şedInţa ~e suspendă. 
ce n'a rară sit partidul când Tiza a re- I berschimbist), 4382. se desfiinţeze arL 7. (va urma.) t 

~ La această epocă a vieţiI mele limba 
nu mi-s'ar fi supus, dacă a-~I fi voit s~-'r 
spun cât de mult îl iubesc. sau să-'1 invit 
să se roage cu mine, sau s~ vie lângă pian 
ca să-'1 cânt piesa luI favorită. Exista 
deja oare-care convenienţă între noI, fie
care mergea pe calea sa, elIa ocupaţiunile 
sale, la carI nu puteam şi nici nu voiam 
să iau parte, şi eu imr petreceam vremea 
in lene, ceea-ce nu-I întrista şi nu-1 supăra 
ca. odinioar~. CopiiT-mr erau încă prea 
~1c1_ pentru-a fi o legătură Între soţul meu 
şi mIne. 

. Pimăvara reveni. Catia şi Sania ve-
mră să petreacă vara la ţară şi fiind-că 
tre~uea să se repare casa noastră, se 
deCise, ca soţul meu, copiiI şi eu să pe
trecem vara la Pokrosko~. 

_o~· R~găsil calia noastră tot aceeaşI, cu 
te~asa, ~asa lungă şi pianul în salonul lu
mmos, . Şl <;>daea mea cu perdelele albe şi 
to~te vl~unle mele din tinereţe, pe carI 
mI-se parea cA le lAsasem in urma mea. 
. Acea~ta odae conţinea acuma un pat 

ŞI un leagan. In pat, care odinioară a fost 
al meu, grasul meu Nico!ae se întindea 
Cat putea, şi în fiecare zi îl făceam sem
nul cruceT pe frunte dandu-I sărutarea de 
se<lră. In le3găn numaI cu greu distingeam 
n~utrişoara miculuI meu Ivan care eşa 
dm ţ<lşe, 

După-ce făceam semnul cruciI asupra 
~opii~?r meI ado,rm.iţ~, <l;des~-orr me opream 
10 mijlocul odalJ lIniştite ŞI din zidurf din 
perdele, din cele mai micI 'colţişoare se' des
făşurau vlsÎunI tinere pe carI le uitasem 

şi carI mi-se pArea că 
mine! 

sunt departe de, sunt mai adâncJ~ periI albI pe temple 
sunt mal mul,I, şi privirea laT profund~ 
şi scrută.toare e mereu învoalată pentru 
mine, un nor planează Între noI. 

Toate aceste vod ale trecutuluI imI 
repetau cântările mele de {aU tineră! 

Unde sunt aceste visiunI? Ce aţI de
venit voI scumpe şi dulcI cântărI? 

Speranţele mele cele mal tndrăsneţe 
sunt realisate! Visurile mele con fuse sunt 
acum realitate. şi această realitate e o viaţă 
dură, grea şi fără bucuriI f 

In jurul meu nimic nu s'a schimbat, 
eaU aceeaşI gradină, şi din fereastră des
coper aceeaşI cărare, şi aceeaşI baflcă; sub 
ponor, pe ţermul iazulUI, ţ>riveghitoarele 
repetă aceleaşI cântece, acelaşI liliac înHo
reşte şi luna, mereu aceeaşI, incA tot lu
mineeză casa noastră! 

Si cu toate acestea totul e schimbat 1 
Tot ce putea fi atât de dulce, e posomo
rât şi rece. 

Ca de altă-dată, stăm în salon cu 
Catia şi vorbim de Sergie MihaIlovicI. 
Dar faţa Catel e obosită şi tenuill e livid, 
ochiI nu-I mal lucesc de veselie nicI de 
speranţe, nu esprimă mal mult decât tri
stetea şi simpatia pentru regretele mele. 

Nu-l mal admirăm pe Sergie Mihai
lovicT ca de altă-dată, îl Judecăm. Nu ne 
mal întrebăm cu veselie de ce suntem atât 
de fericite şi nu mal simţim dorinţa de a 
comunica veselia noastră la toţI veniţiI.; 
din contră, vorbim încet ('a nişte conspira
torl şi ne Întrebăm de ce a devenit totul 
aşa de trist? 

Sergie Mihallovicr e tot acelaşI, 
numaI creţurile carI îi separă sprîncenele 

Eu asemenea sunt aceeaşI, dar nu 
mal am amorul in inimă şi nicl dorinţe 
de amor; nu simt necesitatea să me ocup, 
şi nu sunt mulţumită de mine însamI. 

Ecstasul meu pios din vremurile tre
cute, amorul ce-l aveam pentru logodni
eul meu, plenitudinea de viaţă ce o cuno~ 
şteam odinioan'l, cllt de îndepărtate mi-se 
par toate, şiinaccesibile J 

Nu mal Înţeleg acum aceea-ce atuncI 
mi-se părea atât de clar şi just: fericirea 
de a trăi pentru alţiI. AşI putea să trăesc 
pentru alţII, când n'am curagiul să trăesc 
pentru mine însam!? 

De când me depărtasem dela ţOiră, 
abandonasem cu total pianul, dar la reîn
toarcerea mea în Pokrosko~, pianul şi cae
tele mele vechI îmI făcură plăcere să în
cep a m~ ocupa de musică. 

Intr'o zi nu me simţeam tocmai bine 
şi remăsei singurll, acasă, pe când eatia, 
sora mea, şi soţul meu se duseră la ~i
colskoe pentru a vedea noua construcţl~. 
Masa era deja gata pentru el. Me cobonI 
în salon ~i aşteptând intoarcerea lor, roe 
aşezaI la pian. . . 

LuaI sonata quassi una fantasla Şl o 
cântal. . 1 ., 

Nu efa nimenI să me ascu te, ş~ n au-
ziam nicI un s{itomot; fereastra dl~s.pre 
grădină era deschisă, Şl accentele {amlliare 

ale acesteI sonate se 'mprăştia 'n odae cu. 
o solemnitate dureroasă. '~ . il 

Când terminal adaggio. incon~tîent :1 
prin forţa obIceiuluI vechI, m~ 'morseI 
pentru a vedea colţul unde ~ta,Sergie .\11- 1 
hailovicT odinioarll. când dntarn. Nu maJ, oi 
era acolo. . Scaunul luI era mereu ~ _ ' 
acelaşI loc, par'că nimenI nu l'aI".,.j,-~ . ~ 
de atund. Prin fereastră vedeam tub de ~ 
liliac, apusul .luminos şi aerul proaspăt ~ 
de seară întra în plin prin fereastra în- . 
tre deschisă şi me pătrunse Jt.le răzimal 1\ 
de pian, imI acoperiI faţa cu mâna şi me \~ 
adâncil în gândurI. ;,.] 

ffI!'. ".. 
Am stat mult... vreme a~a, evocen~ :1 

du-mI CU durere suvenirile trecutulUI ~ 
venirile acestuI trecut, cătr! ~are""h""'" ... " 
sta. în putere să mal intorC. ŞI cu tlJnldt- ~ 
tate începuI visurile viitoruluI. f 

Dar înaintea mea nu mal v.ed~am ~. 
nimic, par'eA ll'aşJ fi mal avut mcI do~ ; 
rinţe nicI sperllnţe. § 

, E cu putinţă să-mI fi trecut deja ~ 
vrem:a" ? rul întrebaT cu sp~jmll.. ImI ridi, 
cal cu bruscheţe capul ŞI pentru A-Klf , 

alunga gândurile şi a me uita pe mim ,1 
însa-mI, începuI să mal cânt odată acelaşi' j 
andante.-....,- ~ 

- Dumnezeul meu I îmI strigaI, iar o~"_~ 
UI.-me dacă sunt culpabila şi redă-mI aceer. 
ce-ml făcea fericîrea şi liniştea suftetu lu: 
meu, şi arată-mI ce trebue să fac pentru: 
'ncepe o nouă vieaţă 

Un sgomot de roate se auzi pe iarb.:. 
din faţa peronuluI, şi puţin dup'aceea pa~ 

r1 
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~~r:.~2:2~6~ __________ --~----------~-------=~--~~--~~~~~~~~~~~::~1·~I~d~'=-~U~-~k~~b~~-::-~~~---~~~~'i:J';I~O~d~a=tn:ă~c:a:r:e-:a~r:e-:z:cs:'t~r~e~d:e - 1 - PatruzecI de emi~t'l1ntI ma~hiarI ~lctropo ltu me" ·ue. are un cerc 
IJ . . ci un milion nu poate eere giuvaericale mai 

11 T
· ,. ~ I pustiitI do flacărI •. De pest~ n:~r~ 3 \.lC; Je competenţă şi drepturI autonome, fr:1moas(', ca a('f~le dela j<arkas-StH>icher, ftr O A • o d'~peşă ŞtiT' :~~~T c~aznv~ l~ltcmplar. (ce:=i· ~ li da posibilitatea Je :< fa·.:e Tijki.ilv-t6r. (:a~a băilor Katalin (Opre), lângă 

J.~ PatruzecI de 1';crăt"rl, magh: In .de on m'Jrj pr')pagande naţîonflle. Se înţelege bi~erica rOlllttn:i. Arad; aci să află un mare 
ARA n, 22 Decemvrie n. 1093, gine. şi-au :dLlt moartra îl1 tbcân\: unl~l. d' x d I t o tl50rlimpnl de EÎuvaericale de aur şi argint, 

incendiu, ,'ure a prefikut In cenuşa l11cr~- prin urmare e sme, Ca e a me r ,- ~ 
11..' t tte" P',1 "i o vcduyi\. stiraea.. T L' 1'· de . d An mare J~art .. rolul con cu pr('ţllri foarte moderate. Intrare separată 

_ ,lll'\1eS 1'· ~ " toan'a unde dînşiT er:\ll ocupat,. .' u.cra
1

- pol, I'nn el t'... ' -
11.6' t l ·...:a

c 

l'e<>ele VinerI seara la 6 ore . d 1 I tllcan e d . )' ,. "+1 'b orI bul pe piaţa T(·ikijlV. Aci se pot comanda supt males a ea '-' "n j t"Iă toare3 era constr\lltă In .e111n Ş "," ucc!or 3. natlOoallt<ld ser e - . d' . 
,t dl'n Buda1Jcsta de a gara cen L1, . d d' 't "'C"tp"re" <'.. nI' preturi tare moderate cadourl e cracmn ŞI 

a pleca M ":\le a aJ'uns in strada he- au incins-o ,-,t,h e repe e, mca ",' C, ,. gare. Se is la sigur ·ca mtre uU gana anul-nou, din aur şi argint de China. 
Când trăsura ! .... J< era peste putinţă. Scene. grozave sau.' pe- "1' Serbl'a vor l'shurnl' animosiHltile în ' . f ee seraca s'a luat dupa trăsură, [o t III ' - , A • , C' ă repeSI o em .' . ţ' t trecut. Se zice c;j lucratoarea a ~ . - , \. d' Nlill e OCaSHl. lI1e vrea s ,) .\ 1 1 a~rtle polItia a re lllU -o torl aiurul scaunuluI metrono ltan In 
fâlfi'l.ind Tn mall o 1 . , d t si cendiatil din re"bunare, a<;uPŢa T~U!1(,l ,- 1- r cumpere obiecte pentru cadourI de 
dar M. Sa fi observat scena ŞI a 01' ona lor Tll'l!!hiarI, de cătră muncltorl( ltaltcnI, Ueskueh . 

. ,~ Crăciun şi Anul-nou, să nu scape 0-
se oprească trasura.. cu carl' 1~! f~~ceau concu;'e::ţâ. - Camlerism fatal. S~ scrie din Ber- f . 1 

Un poliţist din apropiere, l,a un 8.er~1I1 tr' 1 d lin: Un inginer englez Davison, care nu casia de a cumpăra foarte ie tm a 
al adjulantuluI Bo[fras) a luat Ja~ba ŞI 1-.a - 'freI 111\ri~lţI aI.1Hl le se Iru esc de muit a venit in Berlin pentl'u aran- prâvălia luI Jolddler Lajos, în Arad~ 

_ -,~.-.'-o acec •. ",tu.l·a, t~,"sura pe urma ~l-a., cO.,n.tl- " .. ··.1· IŞ"1 °.1)", l'g ~apll.J 1l1.gl'oztlo.,r ... Cl~m ,ar .. pu,;.tea . • A d ' , b-
___ , ~~ '<'\ '( t ~ 'i "", I 1'" .' d iarea unor afaceri, a fost viclllna unei nf'- . Il rassy-ter 1 . 
. .~calea) Iar bIata femee dupa-c~." a !!tlU face meI mult hllH~ Bu( a-. e;;t~l. loa ,ŞI can norociri fatale. D:lYison mergea unde-ya cu 

1 't' f t el}'b('I··'Ui.. drJa poltţle unde 11U 'I'-ar fi de$tul 3 poduri pe:-,e Dunare, vo- 1 -. Srllimhare <le local. Renumitul egllma, a o" . ".. . .:' 1 1 tranvaiul. Stătea loemai 'JE' pel'onu lran-
f t I l ' 1 r:-l.QPundere Pf'utl'U ll1Cldentul 'l"\c>.'C 'Il tol n.'lipul să fac',l un fi patru ea. 1, denlist ]!O/:"'ensterll G't'ula şi a strămutat Io-a Os OA.:i fi. 1,;;. •. _ ' .' \" I ,t l vaiulul, când a \'oit să SE' urce in tranval ,"> J 

ce l'a provocat. O cheama Lohonyal lu'trolyne Din ('auza aee~"la colindează mprell pe a fiica de· 1, anI a harol1ulul HllI'inbadf'n, mi- cuinta (le oruinaţie (tragerea de măsele, 
şi e din E:l'.~zebetfalva) iar fapta şi-a scuzal-? minÎ-:t!'l'iL Toţi trei dpputati din dietă Sll,nt nistru de finanţf>. Dar aluneeanJ, tlncl'!l fată plombare, m~isele singm'atÎce şire de dinţI, 
C· II Tniseria IDare tn care trăeşte cu doI copl.l din B. p<""ta, toti trei stau rău în cercurJl(> . coroană de elinţl de aur măsele cu rădacinI 

f ' 'd 1 era f'ât p'aiei să Clhlă. Inginerul s{m s-o A d' 1 d' JI.. miel. ErI telegratlc a, sosit la. adre~a f'r·.mell lor si podul nou vrea să tiE' rum a man- d il .. etc.) în l'a, plaţa ~ 11 "assy nr. 15. 
100 cor. dela cancelarlR de cablllet dm '\ lena. datul nou. Toti treI deputaţi sunt jidani: prindă pe d-şoara Hheinha I'n, il1"'~l-a 

f l t ...... '.,'llidor Pal, Vaz~onyi Vilmos si Veszi (\,yeisz), pr>rtlut echilihrul şj It că:r,ut a"a de ne-

1

·..... Textul depe:;;!'l a os aces a: J""o'zs'ef. T norocit jos, incât 'şi-a sfărmal capul de as-
!vI. Sa Regele trimite veduver serilee ca falt. Fu dus la spital unde mul' dllpă o ago-

dar de Crărittn. , Omor in 'ralpos. ErI dllp'amraz pro- nie de trei ore. Pe nenorocitul inginer îl 
Acum în Er7.sl~betfalva satu 'ntreg. S ll- curatura l'eg. din Arad a fost avisată prin depla.l12: ~oţia si trei copil. 

dun " la casa veJuvel sermane, ~ă. vaua te- " " 
(1 o df'pesă că în comuna Talpos s'a intem- S Il 1 

'1' legrama M. Sale. lat cu" omor. Victima a fost' Mitru Ciuci, ~. l'ren~iI. JOI s'a facut la toc~ 10,111 
; . t t S P tl"e s'a certat în hirt cu pa- Impărţlfea :jolemna Oi ..:elor 4 premII ~o-I _:\,:;.:; __ III."l;lJiscopnl,Uadn l:t JI,~IeS nea '~~ Jura comuna CdI " '1 t 1 ' 'lt·, ,.,1 t Su 'did a mai 

~ Se depeşeazil din \ 1\'1111, e~ eri ti f?st pn tru flăcai eal' ace"tia ajungând treaba ia X:, m pre>c).a I.Cf-,L1l!, . '. r.: ; 1; '. 
~ mit de M. Sa Hegele in audlenta, epIscopul. bătae l-~u tras a[ar{t din birt şi cu cîn-llllul~o,: ~11:~11Im din bndld r('ga a ŞI a 
l Orăzil mari Dem. Radu. mege'j-au omorît. ~pferi(:itul a rc'mas in I Unl\] ~tw1tL.,ak~. . 
i d ' . d' . "ta a fost alhl de tr'ecătorlll ,1 relnll:e S in,l acord"'t luT Belquerel, 

d 1 S rum ŞI 1I111ne" . < • l ' B'" . V' , - Gl'uţiaţi pentru , U~." e in baltă de sânge închegat. lAn lt:nlUS, Jorn,,~n şi r ~n'ie~. 
I depeseazi\ din Budapesta: COffilSlUnca _ Victima hl'tiel. Err a f0st lIlmor-1 .-- OamenI nUU'I Ş1 tutunul. 
~ de imunitate se ştie că la cererea pro- ll1cntat:l in Rita:lia ved. Gsos~,w care al Goelhe mare poet mare a fo~t unut 

curatureI reg., a sllspendat imuni- c!iZ1lt jcrtf beţieI. Duminecă seara s'a dus 1 din eel mal marî du~m;;!nl ai tutunuluI. 
t -- "3lea min;stmlul pre~ejinte Tis'{:.l Ist- la dtr(i!l1~l şi a beut .. at'lt<1

1 
rUI~ până ce ',' AltiI in';ă er::m fumi\turl pătimaşL A~a 

.'.1
1 --...~ şi a dC1)utat,ilor Rakovsky Istvan, a\ ... ia (1 ~na~ ţineau. plClOilre e. leşI~ pe H' d . V s ;\1iltou Sivitt Byron 

t urtn,1. In curte ŞI s'a culcat pe păJl1CIltul[ cr er, ~os,. . ~ . 

1 
Pichler Gyoz6 şi GyorjJ.1f Gyula spre gol. A şi adormit, dar '- pe vecie. ln- I numaI c~nd fuma ştia sene bme, 
a-şl putea împlini pedeapsa dictata pe~- lr'un t<lrziu un senrttor voia s'o~ dfştept~, I Newton Şi Kant aflau cea mal mare 
tru duel in inchisoarea de stat. :\11- crezcnd că doarn~et corpul era lllsă dqa I plăcere, B1Ucher comandantul cel mare, 

~, nistrul de justiţie azI a avisat yrocl!- cad'1vru. A. omorit o rumul. \ a (ost pururea cu pipa in gură; despre 
{ ~ratura regcască, că M. Sa a bmevolt - P!'imar ?morit. O i\ldeca~j, g~oz:I\'ă \ poetul Les<;ing zice g3Zda lu: că nu t li graţia liltât pe ministru pre~edinte a execuUt mulţimea poporuluf. wtr o co- i slia alta de cât să cerească ŞI să fu-

j. 
'

cât şi pe cel treI . deputaţI, pnn 1.1r- mună aproape de Gr,lz (Austrta) asupra,' . 
mare nu vor trebui să plece la Se- primaauluJ. Acesta Ilde~ă. a împaqit aju-! mezc, " ., " 

toarc între seracl, părtlnmd pe rudele! ~ Se Întorc. ZIarul rtD,llly 1 elegraph 
zh.ţdin. sale ~i pe cunoscuţI. Faptul acesta a pro- I primeşte din New York ştirea, că pe va

,t -~~_, ,,...,-,g~ şe ..... cruee, l\(ogen DOl'c<l: dus' at,ita ~maraLiune înc.ât s'a .adunat j poare1e transatlantice. plecate de acolo 
:Mum Jll1tf(: stimaţi! nostrI conCt'l:iţe111 S atI.', 1 ŞI cu ciomege a omont pe prlluarul. JOI, printre c<irT era ŞI unul anllme .,La 
i~rai'ltenl nu pot suferi cruCea. Şi intr'u- _ Jlo11l't('8, )letropolitului }~ir- : Cina di N.'poli", s'a~ îmb.arcat. 3200 ~e 
tâta în dt unde ° găsesc, o sparg, o rup.·~ '.' pas<igcrT de clasa treia, emlgranţl, carI se 
si o murdaresc. Chiar nicI crucel dup<l ]n.llhu~" Se depeş~3z;) ?ln Bl'lgrad că i 11îJpojnă in ţara lor natala. 1:<:1 sunt :tpro.1 p\! 
chipurile, ce represintă coroana UngarieI, Flrmllzan Metropohtul dm Ut!slweb care: toţl italien; c;iri se inapoiază la c.1sele lor 
nu o cruţ~ Anume un c,lrcimar - ne- de vreme îndelungată era bolnav, erI i cu economii suficiente, pentru a putea 

'

il: gu:;tor din En~"\)~, ,"a primIt mal multe a r~posat. Cadavrul va fi transportat! aştepta ca c~(Jndiţî,uni]e St;;tclor-unitc ~ă 
it chIpurI cu llVlflcuu pe (:ar! era:] coroane la Ueskueb si Înmormentat acolo. ~loar-! se llnbun:Haţeasc~., r"Av~e ~ot;Jt că In 
t cu cruce. Jld.a~ul. num.!l de cat a rupt 1 F" T ~ ]',. d' ~ anul cHent au vet'i~t; t Statclc-Unlte8+I.ooo 

I crucea şi ~ lipit 10, locul el un \l()~en \ t~a III Irrl11.1an va ~om'p La eSlgur de persoane. 
Doved . (inslgl11e ovrelasca). din nou chestlUn~a balcan!Că,. pentr~-că _ Atragem atenţiunea ono puhlir 

___ ~tarea episcopuluI Stra~smayer. I tOld.ca~H1a ,a eXistat o nvalttate mtre asupra p";l";11iei de juvaf"rc şi tllr:l~~to~ie 
'~--Ş~e din Zagrab, că starea eplscopuJ.uI . Bulga~la ~I ~erbia rentrn s,~aumil mc- • ~le arta, CAre e b?gn a~ort'nj cu 1~.luntc 

Str6~yer, pe care l'a lovit apopleXIa, tropohtan dll1 Uesku~h asa că si la, Jllvaere dm propriul ;.teLcr, totodata asu-
nu. este gra.vă. Arată aceast.a şi faptul,. că numirea luI Firmilian ~. a 'fost n~scUl' p,ra c:bieetelnf potri\:ite pentru donuri de 

c. episcopUl şI-a făcut azT pltmbarea OblCI- i' fi' t S 1 1 • C:--ăCIUiî. Anul-nou ŞI pentru nunte, carI se 
nuitâ prin <rrădiI1ă. M~dicui luT de c<l.;a, lin con le acut ..... u tanu msuş era ne- n')t cumpera pe ţ'1'durl foarte ieitine. 

. ,--Dr. Labas, t>a anunţat prin telefon. că sta- i hotărît. şi ll\1n~aT ~~ ind:,mnul Ţ~r~luI f lam Ju,s~'r. .\rad Pjaţ~ Andrâssy NI'. 17, 
rea~prelatuluI este de tot înde"tulitoare. i a numit pe Flrmlhan, scrb de orlgme. P,datul Reinhardt . 

.

. f.·.· m~:suraţJ, p~lŞr cunoscuţI resunara pe te- , .LUm;~·~oruluI uşor pl:~~-~'-'~cste tot - Şi Inle ml.e frică., .:u:=s 
rasă, apoI se potolirâ. i şi prolllitca o ploaie dulce dc primăvară. ! Domni o tăcere lungi! între noT. 

Dar aceştI paşI nu maT deşteptau în 1 Venwl încetase, niel O' frunză, nicI; Norul, ne suftcnd niCi un vimr, se 
inima J?ea ~entimellt.ul de ,altă dată. i u? fir de iar~ă nu se mişc~. Liliacul ş5 lăsa tot mai jo>;; aerul era din ce în ce 

I _,--,,:Cand lin] t~rn:lIn,~r plei~. auz II paş II ~lresLlI ~n:ar. lOfloreau c~u, at~ta a,bundcnţa ,mal liniştit, mai parfumat... deodată că
';j",-la spatele, mele ~l SImţiT o mao~ pe um~r. i m grădIna ŞI sub ~terasa meat s ar fi ~.re- I zură pe Hcoperisl picaturi marI rostof-io-
l' ~ - ~e ~gentdă eştl, că al Cantat acea-I zut .că aerul era III fioar~; erau ca. nişte: lindu-se allcle' ciizură pe nesipul alee! 

t sta sonata! ImI ZIse soţul meu. dorinţe vlgf carI printr'o lnlS 'are '. " . . , , . "c. ,care-l absorbi' O plo;lle mare !)roasoatâ 
,
. Nu resp" nsel I reJJulată cre t l:1b 1 l ' , 

,. c''':, I A o . Ş ea S3U s, ea, ŞI ~u cu OC 11 • căzu pe c::mul nostru cu violcntă cresccndă. 
100" - N al luat Incă ceaIUl? : Il1chlŞT, n'aveam decat o dOl'lntă s:i nu: .' . . ' . 
r,~. F~c':ll un se~nn negativ cu capul, făr~ ! veci nimic, să n'aud nimIC, ci să ~spir nu- ; . Pfl\~~ghl.:oarea ŞI. ~:.oaJtele ta~ur~, 
, a-mI nd1ca ochII spre el pentru-ca sa: mal RCel parfum dulce. n\lInal pllll. s:->o~notul. răpa!eilI se mS,1 dI-

" nu-mJ~ vadă emotia ale căreI urme se ve- : . Gc?rginele şi trandafirir aJiniaţl şi s~l!lgea ~ angulre ,dll~ ~e l~ ce. mall~~e-
'c,1 deau m.:â pe faţa mca. IlmobtlI In muşunoaele lor de păment ne- Părtată. ca un SUSPlll tna?~şlt, ş~ o .. pas~re 
,~ _ -. Catia şi Sonia se vor reintoarce 1 gru de curcnd săpat, şi fără florI ÎnCă, pe. Car:': lJ'O ~uuu.;;teall1, lŞI cauta r~r~ HI-

t. ',_ - lI~dată'!.. calul a (ost cu n~rav şi a preferat r păreau par'că ar creş,e încet in lungul dOlală un adapos: aproape de te~asa mtre 
~,~ ~:4 ~e lUI~~rcă ~e jo,;, pe drumul cel ma:e. : proptelelof,lor de lem~ făr.ă coaje; bro,?- ~runzele ~sc,~te re ma": pe.ramun; puseI 

~ ~ - Sa ~e a~tepHi.m pentru a lua ceaIUl i ştele aşteptand ca ploaIa sa le alunge In 10 cadenţa aceste doua nOle monotonc . 
llnpreu~ă zLs~l, cşmd pe terasă in spe- ! apo, cântau în cor in h:ndul ponoru!ul, şi ..- ~.hde merg!? intreb31 pe Sergle 
ra~ c~ ~e va urma. Dar el se informă! din tOt sgomotul acesta se degilgia o tân- !vllha<t1ovl~i, c;'îutând sa-l reţll1, - e aşa 
de cOţ)~t Şi Inerse sâ-1 vadă în odaIa lor. ' guire lungă (ari! se ridică in aer ca un de bine aicI! 

d
· Dl In nou presenţa sa, vocea luI bună! suspin. I - Vreau să trimit un servitor in-

cor la ă me asigur' 'ă " d I P', } . 1 h l' 1· C ~ . , 
C , 1 1', .f L nu e nl1mc per ut. , rlveg1itOare e se c emau a l11ter- I alIltca atei, cu umbrelă SI galoşI. 

e-m ma lpSeşte 1 ' . 1 b 'd 1'" d' , I . , 
EI e un bun . 1 : VI a e, sc~rt!e, 1 sUurand' ne mllş~lte lOtr un - Nu e necesar, ploaia are sa 111C'e-
. ~ . , un, eXl;cent so~, ~n; oe lU:r,a. tu. na. tnt!'c e 1.' mcc;puse dlO I teze .. '. 

bun tata, nu ştiU eu Insa-Ol( ce-nu hp- . nou sa- ŞI facă CUibul lntr'lln tuhs sub fe- '1. Ită' x" • 
seşte. r·" 't"a Inea' 'd . t :. b • I 1\ e ascu . SI r<:maseram pe terasa. V . t: .... ~ , . ,can ven 1 pe erasa sura I Me c' " • ~ d . . 

. ' emI pe terasă sub straşină şi me pe promen:1dă, lansă un tril, pe u~mă rc- . 1 ,rez:mYI cU l,nana e rall:p~ ume~,l ŞI 
>.~' aş~zal pe ace,e~şI banCă unde îmI făcuse: mase linistiti şi ~1poI aştepta. jluclOil.sa ~I-,ml, apl:c~l capu abr;l .0,P,oale 
, . mărtUriSire a amoruluI luI 1· l ' . ci' " ... 1" ~ I proaspata lm~ lida lI1egal PCfLl1 SI gatul. • 1 ~. n za ar c,lUtaseln s;. n1<;:: 111lstesc, 1l1. '. " 

oare e ap~.l>e;e, I~cepea să se 'ntu- l' mijlocul re"retelor mele astept~m a<;c- Micul nor devel1l mal hmpede. 
nece un Tlor pnmavarauc rem" :->, . 

endat s' '. d~ese sus-; menea ceva , , Trad: de Lucrclia Russu Şinanu. 

P
Printre aar'buoPrrTa s ca~edl Şl a grIă.dmeI, dar, Soţul meu Vem pe terasă Şi se aşeză 
. e \ie ea un co ţlşo.r de cer i lâog:! mine. (Va urma). 
~][npede unde se 'ntindea crepuscul ~i ',' _ Mi.e Crică sa~ nu surprinda~ ploaia 
se zărea luceafărul de seară "(. C' , S' .~. ~~o~~. 

• 'pe aua Şl pe oma. 

- Escitit în mod deosebit atentiunea 
publiculuI vitrliid fenomenal de stralucită, 
a giuvargiuluT nostru de bun renume 
\Vein herger Ferencz, în care sunt îngră
maditc bijuteriile cele mal frumoa<;e şi 
maT de gust, poate acolo fiecare afla or~-ce. 
care doreşte să cum)l~re lubiţilor sel ŞI cel 
mar neinsemnat de ieftin obiect, se sati-s 
fac :lcolo şi cele mal extravagante pretenţii, 
serviciul e-;te afabil, conştiinţios şi culant, 
recommdiim atenţiunil ono public prăVălia 
act;tsta solidă, cCd.~ornice veritabile de Ge
neva, bijuterir de aur, magazin propriu de 
:trgintarii. Telefon pentru oraş şi comitat 
Nr. 439, 

Cea mal nestrieil.rioa'li\ cremi\. pentru 
infrumseţarea tenulul e crema de ROft de 
i hac, 1.i Il b,}rcan costă 1 cor. 

pudră de florI de liliac 1 cutie 1 COf. 
Siipun de tlOrl de liliac bucata 70 fiI. 
PCl~t;l hma 2 cor. 
Pudra Iuno 2 Cor. 
-.- Mii1".: sigur contra durerilor de 

stomac, a sgarcirurilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor invechite de stomac 
şi contra lipseI poftei de mâncare, pe urmă 
un miiloc sigur purgativ fără dureri: e 
ceaiul întjritor de ,>tomac al farmacistuluI 
Ko,,"uth. O cutie de probă 1 cor. 20 fiI., 
o cutie de probă 2 Cor. 

- Contra guturaiulul. tusei, răgu
şe'eI. tiegmel şi a afeqiunilor laringilor 
:lre un efect miraculos pastilele de pept 
Seneg,{, Se pot găsi in farmacia "Verg
~bria'~ aluT Ko~suth, în Arad, Piaţa Boross
Beni 1;:'0 (casa Dengl) 

1~~;;' Î.bliografte. 
A ap<'trut: 

Povestiri si Schite , , 
de 

s. 
Preţul 1 coroană + G fil. porto . 

De vell,are la administraţia foi! Iloastre, 

'" 
La librăria Petru Simtion în Arad se află 

de vînzare următoarele CărţI literare: 

G. Co~huc, ~:alado şi Idile. . . . 
Fire do tort. . . . . " 

" 
Ziarul unut Pll'l'de-Var1l... • 
J.{('sb. pentru nl>attrna.re leg. 
Povestea. uner coroa.ne de 

Cor. 3.-
2.20 
2.-
1.-" 

" 
" 
" 
" 

oţel leg. . . . . . . . 
Sa('ontata traIt liberă după 
Calida.sa ... , ... 
Versufl şi proz!!. , . . . 
Sil'nkewit~, Quo vadis v. I. 
şi II. . . . . . . . . 

T. Hostoiewski, Crimă şi pedeapsă (Ras-
kolnikotf) voI. 1-1I. 

1. Adam, Sybaris (roman) . . . . . 
" Florl de ci'unp nuvele (preţul 

redus). . . . . . . . . 
Pe I&.ngli vatră pilde ~1 glume 

1.-

5.
-.56 

4.-

6.
a.-
1.50 

ţcr1l.nc>şU (preţ redus) . .. • 1.50 
J. Ru!>sn La ROlll~. . . • • • • • 2.-
S. S<'fuln, Povostir( şi schiţe. . . , 1.-
U. Chendi, Prl'llldiI . . . . . .. • 2.50 
1. })OllBSClI, Potl'U ! 'azaeul şi alte. nuve.le. • 1.50 
"Stropi de roauă" de Elena din Ardeal 1.-
.Si'·măn!'itorul", revistă litorari!. s~pWm. -.:.10 
~Lllcl'l1fi\.rul"t revi"t1l. literal ă.. • .• --.45 
('ăIl'u41.rul "POli. HomÎln", (r;udapesta). • -.40 
('lllf\ndnrui ,.1'('porulul"', I~ibiiu). .. • -AO 
Călendarul ,.Hunul };eonom", preţul .. -,3n 

• ,;F'nlDulul" preţul " ,,-.40 
" "Stiniel 'l'răimi" preţul ,,-.50 
., ,,'lin!'rvoI· preţul. :. ,,1.2') 

~{,ă1f\ndnrlll Ilmeth'''' proţul . " ,. -.fl4 
Călindarul "Plugarulul'" • . " ,,-'40 

La comande se adauge 10 filerl pentru port<l. 
La reviste 4 tllerl. 50 3-
--------~._------------

Herl. respons. Ioan Uussu Şirianu. 
Editnr .4-urc} Pn})oviel-Bareianll. 

-
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4 "TRIBUNA POPORULur'" ' 
• Nr. 226 

• • 
• JIIIIIOI-. 

ARAD:t ~~t:rada T,'eID,ploDl, palatul Minopiţilop. 52 0-10 

Pentru cou~odtt~~tea publit'uluI (~UlllfjeJ'etor cu înf'eTH~n, din I Decemvrie (903, In localităţile 
spaţit'asei mele ppăvălii, alu deschis o se{~tie osebită 

--' Br 

~,', a arul de Craciun 
în care sunt eXptH~e, sIne vînzare rest urI de' ţeseturr, parchet !jii creton, pe care le pun cu 

jumetale preţ la disposiţia On. public cumperelor. 

Kope.tk6,; Kăroly . juni' ARAID
' \, . '--') \\ r- \. 

r- \, I .~ \ /' 

,-,_. ,__ J _ ~/' ~ 

Strada Templom, palatul Minoritilor 
• • 

Telefon (pentr1l oraş ,1 eomitat) Nr. 387 DiplomA de aur 1891. Oradea-Mare. • 

din Arad 

Cal mal eftin isvor de eump~l'a.re BRAUN N. A. SCHAFFER JOZSEF In atenţia 'PubliculuI 
b ă p b ă t e s c. 

Juvaericale, P It h li h tu
-

bllti\II de aur ~il\rglnt (frâlite) a ,~anB D. uafua 1 
deposit de culorI. eompaetor. 

A B A D, Strada Tabajdy Karoly. 
Executi tot feful de 

lucrărl de compactorie 

Arad., piaţa :Soros-Bem Nr. 10. 

1;:;; 
il 
r:~ 

I : 

i 
,) 

,i 
1 

i 

I 

Mare deposit de firnis, culori dt: 

ulei fabricat propriu, culmi pentru vap
sirea podelelm, uleiuri peni'ru maşini, şi a. 
toate de prima calitatf3. 

d.,la executarea -cea mal 8implă până la CM 

mal de lux. - Comandele din loc şi pro
vinl' se efertu9sc prompt şi punctual. -
Lucru bun şi Bolid r Preţuri moderate! 

bilete, de amanet 1 potrivite i\Dotimpurilor, pregatp~c 
, din cele miiI moderne st&&e Î 

cump~r. po buni gata cu preţurile j di 1 t vid .. -..... _--- -

- Comata·de dt'n provinţ4 se 
1034 71- efeptuiesc prompt şi solid Snrviciu punciuall 1045 54-

- P3chetare~ gratuit. - DiplomiL- de argint 1885. Budapesta. 

n gene Ş s l'a nt', tipa croI-
oele m!!1 scumpe, iau le schimba. cu tură de şic pe 

alte obi('cte. tOO/l 92- \ânUă preturI avantajoase. 
Oeutsch Izidor, Ruga.ndu·me pentru Bpriginul 

M. On, Pllbliu semnez cu deo
31 9-25 

NICOLAU iOSIF 
sebit~ stim" 

~»rW:(XXXIXIXXXXX;(XXXZ( ,\ "";~':;':~:::I:: !;:::::;~l" ". ~--.- Ii'e cr''''OT bB b' ll'~t, 
~ ,',. ~I· 1_ 1· '--1 II 6Ii.1 4- ~., " ~~ f _ -- 'J'AI~f()n n I'Id 4:-tG _. .- A RAD, Piaţa TokolY4 :~:':it ,~. 
~ ". 'lJIt ~ a ea "'! - In localit. eafrnelel de udlniullr'-BlulJiWlou. . 

~ -. 4 ~. 
:l1li bădinie de coloniale, teA, rum, poame şi ma- ~ I)es:face:re totală de lDarf.ă. ':", ~ 

:II1II " gasin de ape minerale. ~ ti . • k li t' I t 

M LA. "CERBUL DE AUR" ~ ··'a J e .. ~\ n a' 
:tIIIIIII ARAD, Calea. Archiducelui Iosif Nr. 2. ~ , 

~ Fonda~,ln lSSa." - Telefon Nr. ne. - Fondat in 1888. = P 1· d t· 1 v • e' SI- port 1 
~'411 CerGnd Mprijinul On. PQbii~. am onoare.e aduce la cunalttinţll, cli cu ~ fa va le e S le arI, ,e an. 
III> 80Rirea iernII a.m prov~zll\ br>cloia mea cu tot f~lul de mArfurI bune lJi -."-_ 
~ pro81lpde ,i ca Int.reaga,diversitate O- martei coloniale, Serviciu prompt ~ A R A 0, Strada FOR R A Y 7. (Uveg-Udvar). - .~--
~ 'bllbol "'- plf vI'uitor 1i preţurile 'eel. msi fllvorl\bile. ~ 
~ AtrAg~ndu-v~ atenţiunea asupra arUcolilor pr088pElţi IIi eseelenţi de ~ 
~ mai Jos. r(lg si bine~oi'l a. mG ODora cu comsodele DVoastt6. ~ 

:.- Artlc,olele, proaspete sunt următoarele: ~: 
~ Decoratii rle pom de CracIun, figuri de zahar şi ciocolata. = 
~ Zaharicale Fondant pentru pomul de Craciun. ~ 

~ Magasin foarte bogat de coloniale, ş'anume: .,~ M •• b'r, p .. me In e.'ii .I"on"'. ,mo<'hin. d. Bmyrn. ,i 8ul'aD. "rugari d, ~ M -":1I,,18g8, prunella de GOrz. Bi)oamft, prona uscate pf'ntru compot de BOElDip, = d~8Be[t;; m8nDul~, (!oaj" de portocal-e, noei din Ardeal. 1IIJiI;!~ a-I In ca&ea Cf>8 m~i e!leel~ntl calitate de Ceylon, Cubal Java de aur, ... 
5II1II II Moca Ş) Porlonco. IJIS 
III> Theă rusea~d, de chin al amestecuri de mandarin, imperial şi asam, b 1IIIa!~ 
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Pentru slstare de prăvălie en concesie oftcloasi 

:: n~~fa~~r~ t~truă n~ mărfurI CI 
unde se vJnde 

marfa sub preţurile de fabrioă. 
Gel mal bun isvor de aprovisionare pe Crăc;un.-

Telefon N'I". 247. 

~ rVllt'l~~~~egID~\ ... ~~ ~. ~ 
:..- Rum cura~ veri18bU d0 Englitera, JamaictJt ~ntJnas, Cuba şi Porlorico. IIJII-:m @ 
M VinurI d. m •• o,,,.te fripturA; alb ,i ro,D. ' ..... ~ \ ~ Imprumuturi de banI pe amortisa.re '/ ~ _ . 
ieII·Şampan-le· Torlf'Y, Hob~rt, GFlntry cIob, francais? ViD brat ,i ~o- ~ ~ mi~loceso pe linga condiţiile cele mal BVfmtBjo8se, pe moşi' ~~-::----: 
~:111111111 ,.i Dopel' G. H. Mumm Co., msrule febncant de eampaDl8. = ' --" 
~~" SardlnlJ, păstrllvI"angoloă, herlngl, şI peşti IDarinaţI ~ m case In oraşe ca 4'S, 46 şi 6'/0 şi ~morti .... ~e 112 
III> ' ~ , de toate soiurile. -. I 20, 26, ao, 60 de aDJ~ . ~ 
~ Brânză. extraodinară: Emen1hliU, Grai, Irnpnhl, Btrsl,hino, GI'I~' ~ ~ . ad{\c~ tn c&mD-ta. e soootita. da.t oamD,ta cât ~i amorti~area din capihl. @ 
~ gOIl&ola. C .. smembert, Tlompege du Bne ~ . bilC o"re vre'" ~lI. tm 
II": D '"" l5iK Principiul meu, e lndestulirea M. Ono pu ," Q pD . III> t Romadoc.r, ory. -. )Kl 
~ijognac unguresc ~i francez, Ifquel"nri de provenienţă externă = Mi facA. ImprumuturI hlpoteoare. , .. M1. 
~ " şi internă,..CuracaOi Eenediktiner, VanUia, .Allasch : ~ imprumuturile se pldtesc in bani gata, scr1.Sonle ktpotecar€ se ~ 
III> .~ şi soiurHe acestora. '4 rm plătesc cu valoarea lm nominala. Spese prealabile nu sunt, tscsele ~>:~~~ ... _ 

>II a?und de Praga, slanina cdrnoasd, conserve.- Caviar cu bob mare, 1iesărat. ~ @ mi la socoteso ulterior. . I ~. 
~ P ălb ti .. i W i 1 tA i hi i f. 1 ~ ~ Pentru dealuşirl mal detftlllote a se adresa .. Ia .< tt~ ~.' ore sac, 1Japr oara,.· epur, ilo rn c Ş 8Qan n ~ HERZOG .SANDOR . !! 
~" sesoane se aflA t9tdeuna. ~ .~. . ~ 

"'
~.' EX.POSiţie de zaharicale de Crăciun. . .. 791 ;~ ~. .l;""Arad, strada Wcitzer-Jânos Nr. 15, uşa. 7. ~ 
.... ,1 .. <c I ~ \W 

.,."'WW __ W'WV~W_W ... W'___ I JIOe~~~ ~~~~tc:=W){;;~;~~~~& 
A .JJ.T4lâV ... "I4A.VJ..VIa. ... Vla.Jt.V4 .. :f(4JJ.'fla.iJ.V ... TJJ.Iill.TJJ.JJ.V'A,JJ.V .. 4'VA .. T4i;.Ti;." Ă t!)II;lIL"""~"""~ ~ ~~~ 

·~----------'------~-~-_·_---~~,~~~~T~~n~P~ru~~M=el~P=~=o~v=~~~~B~a~ro~~-n·-,~A-~-d~.~~~~~~~~~~--~~~~ 
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