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Pentru AUIIlru·Ungflr1a : 

pe un an, . . 20 eor. 
pe llt an. . . l~ • 
pe 1/4 an • " g • 
pe o luna.. , . .. .. 
N.rU de Duminat-iI. pe lUI 

4 coroane. 
Pentru Romania şi strAinlf.

,.te pe an 40 frlUl oI, 

BU1U!Ior1Pţ;;;;;; fllapoiq~. 

TEORIE FĂRA PRACTICA. 
Declaraţiunile guvernuluI unguresc 

cu priyire la politica sa de naliollaliW.(I 
s'au mal sporit cu una. In discursul 
seu proaram tinut înaintea corpurilor 

1"> " 1 legiuitoare, contele Stefan Tisza, nO~l 
ministru-preşedinte, dedic(Î, un pa~aglU 
şi «cetăţenilor, carI nu vorbesc .llIuba 
maghiara». BărbaţiI de slat maghIarI se 
feresc, precum se ştie, a numi pe nume 
popoarele din Ungaria, sau a le cuprinde 
în cuventul colectiv obicInuit de «ne
maghiarI», probabil pentru a nu jigni 
nicI prin aceste forme şi terminI teoria 
statuluI naţional maghiar. Conform ace
steI teo'l'il, toţI ceti1ţeniI UngarieI sunt 
maghiarI, uniI dintre el însa - peste 
jumNate - nu vorbesc limba maghiară, 
ci alte limbI «străine... Teoria a fosi 
construită fireşte prin mLjlocul uner şi
retenil. Constituţia ungară recunoaşte 

• tn adever numaI o singură naţiune po
lilicJ, în care Tntri1 însa toate popoa
rele UngarieI, nu numaI l\IaghiariI. Na
ţiunea ungar,). se illl f'll1eiază decI pe 
concepliunea geograLică şi nu pe cea 
etnică. Inlocuind adjectivul «ungar» prin 
«maghiar», naţiunea ungară devine ma
ghiară şi popoarele UngarieI devin asl-

. fel şi ele «~\laghiarl», carI vorbesc ro
l, mâ.neşle, nemteşte etc. Şi contele Tisza 
t .~" st~.,.:)'s~~ege, pe acest punct de ve-
I rJ~!e (~oreli~; un gu \le1'O, care ar vedea 

1

'; lucrude ,'altr~l, aşa cun: in realitale ~unt, 
, este astazI 111 Ungaria cu nepulmţă. 
, Este un secret. al ocârmultorilor slatu-
I lui în ce chip şi mult maghiarii de teo-

, 
J , 

tie atât de numeroşI vor putea fi me
tamorfosaţI în maghiarI adev('l'all'? ~icl 
t~ontele Tisza n'a scăpat in acea,.,la pri
vinţă nicI un cuvenţel, şi taina tol taină 
a r~mas. 

OraloriI şi ziariştiI maghiarl, mal 
deslegaţI la vor'bă de cât mini::;tri, 
'le asigură că operaţia melamorfosel 
,re să fie simpl;l: popoarele ne-ma

,c;hiare,~-carl prin firea şi existenţa lor 
:.mpedică realisarea statuluI national ma
,.hiar şi se opun lUI, vor fi desfîintate. 
l:sperienţele de până aci dovedesc' că , 
~uvernele ungu;eştI s'au gândit şi ele 
",L acest ?1od, fsi,mplu» de deslegare şi 
:; au trud~t a- 1 ŞI pune in practică, dar 
< ~ !eresc a-'I mărturisi pe faţă. E uşor 
, e mţeles pentru-ce un guvern nu poate, 
Hră a se espune ridicol ulUI, să inscrie 
'n programul seu: desfiinţarea majori
~ 'lţil cetă~enilor statuluI! :l\1inistril Ung-a-

eI nu numaI că au negat totdeauna 
. : ,.:ndinţa des fiinţă}'!! naţionalitc1 ţilor ne-

.J . raghiare, ci din contră, şi-au dat silinţa 
ţ~, .... '. prOU\lCe - prin cuvinte - efectul 
, _ .. ~ ~:)tatlll nn~!;u este ~ât se poate de 
t -, ~ral faţa cu c~;I,\te11l1 săl ne-nui"hiarl. 
':~; ;"":.ICl contele Tisza, noul cap al ~uver-

'''llul, nu s'a abiUui dela această linie; 
rj. s~ s~ de~sebeşte în aceasta privintă 
n.l mamtaşl1 sN numaI prin accente 

1 
1',;a1 dulcI. «Aceşti 'cetătenI cu idiom 

strain -. . zice contele 'Tisla - <au 
. , ~o4 Pl'l~* cu. toată dragostea încă de 
. ;ctră~uml nost.rI in forturile conslitu-

f:.,unJI ung-are, el au fost in t'f.I '. ~ t . J' ves It cu 
. rep un argl Şi eu cred că l't' 

., . O'h"ă ţ' po I lca 
.~ . .t :,1 a,., lai na ,lOnală adeverată şi bine 

• Inţeleasă pretmde ca aceste dre turI 
;.:]. fie conserva te, să Ji-se dee cP 
't', uve-

, ~,a cmste ŞI să fie respectate şi în 
, 11 tOl'. ; nor, ~i1 tractăm pe concetăţeniI 
. : ostrI cu IdIom străin cu adev~rala 

. , 
. , 

(. dragoste şi cu simpatie fl'tlţească :;;i să 
(proll1o\'ilm toale aspira(iunile lor, do
«rin!ele şi interesele lor indreptă(ite, 
'carI nu se opun punctelor de vedAI'E' 
<dargl ale statuluI naţional-maghiar şi 
'intregitatiI !eril.:) 

La Londra, Paris, Berlin şi in alte 
cenire politice îndepărtate de noI, unde 
adevoratele raporturI interne ale Un
garieI sunt mal puţin cunoscute, pre
venirea guvernuluI pentru naţionalităţI. 
care se resimte în mod incontestabil 
din aceste cuvinte rostite de contele 
Tisza, va produce poate efedul dorit. 
Acolo se va crede adecă mal uşor ca 
la noI, că noul guvern unguresc este 
patruns de idea Împăciuirel popoarelOl' 
ne maghiare din ţarel. La noI lumea şi 
mal ales cea »care nu vorbesc limba 
tllaghiară« e păiită şi nu se emoţio
neaza aşa repede de asigurările de pace 
pentru naţionalităţi, date de pe o tri
bună înconjurată de cel mal pronuntat 
şovinism national. Politica de nationa· 
lit(lţl, susţinută de contele Tisza î~ dis
cursul s(~u program, in casul cel mal 
favorabil, nu poate trece la noI de alt
ceva decât de o teorie frumoasil -- fară 
practica. Dupa experienţele amare ale 
trecutuluI şi ţinc[)d seamă şi de teoria 
statuluI naţional maghiar, care se gă
seşte în fruntea programuluI politic al 
actualuluI guvern, va fi foarte anevole 
a face pe cine-va ş}\.~cr0ada. in . l' jnbirea 
adeverală« şi ))simpatia 1'ră
ţ e ase ă« a Maghiarilor pentru noI 
HomâniJ. Va crede cineva ca. gu
vernul adual va »conserva«, Jcinsti« 
şi »respectaI drepturile noastre, că va 
»pronHwa aspira ti II nite dorin ţele şi intere
sele no;t:-;l re« d.nd aceste drepturI, aspi· 
raţiunI, durinţe şi interese sunt aslazi cu 
desev ir:;;ire ignorate şi desconsidera te'~ ; 

Deşi avem grave motive a remâne 
recI fafă cu cuvintele seducătoare ale 
nouluI guvern, totuşI politiceşte sun
tem datorI, mal ales in vederea înaltu
luI scop al impăciuireI care il urmărim, 
să nu manifestăm asWzl îndoell in sin
ceritatea şi tendenţa guvernuluI. Vom 
satisface acesteI datorinţe cu atât mal 
bucuros, cu cât cu această ocasiune ne 
aducem cu plăcere aminte de o a1t~1 
enunciare politică a contelul Tisza fă
cută tot în această directiune mal aniI 
trecuţI, în mijlocul Homâ'nilor. Se ştie 
câta. mulţumire a produs printre 1\0-
mfmI toastul contelul la instalarea epi
scopuluI AraduluI Goldiş şi cu câtă 
căldură s'a pronunţat d-s~ atuncI pen
tru o alianţă între .MaghiarI şi RomânI, 
popoare avisate unul la altul. Contele 
Tisza a ·vorbit la acea serbare, ce e 
drept, numaI ca simplu cetăţean şi 
allllC al regretatuluI episcop. Venirea 
sa la cârma ţ(~rel in să n'a putut sil-l 
schimbe vederile şi convingerile. 

Atitudinea Românilor faţă cu 
programul nouluI guvern cu privire la 
politica sa de naţionalit1:1ţr nu poate fi 
rlecâl temporisată şi aspectali vă. Avem 
sa a~tepttun şi să vedem dacă şi încât 
teoria va fi tradusă în practică. Pasul, 
şi în partea practică, se cuvine fără 
îndoială tot guvenzulzd şi nicI decât 
noue, celor cal'I ne simţim asupriţI şi 
cu desăvîrşire lmpedecaţl in mişcările şi 
manifestaţiunile noastre libere. 

In toate împregiurările este sigur, 
că poporul român va respunde la sim-

'j 

palla fnltească cu care va fi întimpinat 
pl'!ll aceaşT simpatie fr(lţeasci1, la adev(\
ral<t iubire prin adevi'rată iubire. 

Euyen Br'ote. 

Vo'rbi'rett rl-lui Dr. A. Vllul 
a Jăcut kll esee/mt efect în toate par
file locuite de Romani, atât în statul 
U!1(1ar cât si în România. J Voinţa, lVa
ţio~ală, (dela 1/[4 l-loemvrie) o co
mentea,ă favorabil într'ull articol, dând 
un substanţial resumat. Tot aşa Şl 
, Conservatorul. c 

Ministrul Berze'Jiczy 
contra statiftcăril şcoa\elor. 

In întrunirea dela 14 c. ce s' a ,inut 
în J6zsefvaroşi-KOr din Budapesta, ac
tualul ministru de culte a ţinut alegă
torilor sel (carI l' au candidat de nou !) 
o vorbire. Intr'insa despre şcolI a zis 
următoarele: 

"Am cetit şi auzit aşa comentariI (pri
vitoare la progl'amul şcolar al guvernuluI) 
ca~i cand alituJinea guvernuluI în aceaslă 
chestie fată de col precedat ar insemna regres 
Llin punct de vedere al statulUI şi natiune!, 
01'1 că cel puţin n'ar insemna Pl'Ogl'csul pe 
cal'c l'am aştepta dela ,'iilor, Asta-I o judc
cală cu dese\'lr~ire gl·eşitfl. lnkun discurs 
1'0,; li t mai anii lrncllţl in Dietă eu mi-am 
4;iir~"~1l I'<tl, vederile lJl'i y iLoal'e la tenuQnţa fi!) 
a statillca şcoalele primare poporale" ŞI a 
exila confesiunile de pe terenul cultural. 
Am spus, că după a mea părere, aceasta 
nu nUlIlal că este ucecseeutabil din causa 
lipsei de mijloce materiale, dar şi din puncl 
de vedere al principiilor liberalismului meu 
si a execuli"trii practice uu se împaeit cu 
~·('(lt· .. ilt~ mele {'(\ statul să monopolizeze 
în tl('cst fcl th'ClltuL instrucţiuncl puhlice··. 

Ear după ce vorbeşte despre 
dreptul de control al statuluI asupra 
instrucţiuneI publice, urmează: 

,,:;)colile patriotice confesionale să tIe 
însă sprijinite de slat.materialice~te mal tare 
de câl pimd acum şi prin pilda institupunilol' 
sale statul să indemne şcoalele confesionale 
la concurs nobil;'. 

Tisza şi naţionalităţile. 
Cine cunoaste firea şovinistilor , , 

ungurI, se aştepta, desigur, ca Tisza 
să fic atacat violent pentru cele spuse, 
in vorbirea sa program, despre che, 
stia nationalitiltilor. Şi daca opositia 
nu 1 a' atacat' indeosebl numai pe 
această tema, causa e faptul, că azI 
toţI şovini~tiI sunt preocupaţi esclusiv 
de concesiunile militare şi întreaga lor 
forţă se îndreaptă pentru stoarcerea 
acestora. Cu cat zilele trec insă, cu 
atâtşoviniştil şi-au spus ce au avut 
de spus despre Tisza - , aulicul c, 

ş'acum îl atacă tot mal des pentru 
~ tradarea I comisă fată de ~ natiune« 
pentru·că a J incuragi~t I naţionalităţile, 
ba chiar ) pactează, cu ele, şi la tot 
casul s'a angajat să respecte dreptu
rile lor înscrise în lege şi să pună 
capăt statificăriI şcolilor şi s'ajute în
tărirea celor confesionale. 

Astfel în şedinţa (inchisă) de JO] 
noaptea unul dintre kossuthiştI l-a În
vinuit că • pactează cu Valachil 1, şi 
drept dovadă a citit întreg articolul 
) Tribunel Poporululc despre noul prim
ministru. 

c 

ADMINISTRAŢJA. 
Arad, Do'k ,.. ... e-t'e'1~z .. Qi(!. •• DT, O 

INSţ:Rl" ['~ILE: 

de un şir j!'!\rrnond: prima 
dată 14 banI; a duua liart\ 
12 banI; a tr('ia. oar!l. ti b 

de fiecare publicaţiuue. 

Atât ahOnllmf\utl\ll\, cât şi 
juserţiuolle sunt Il se l)lăii 

iDainte in Arad. 

Telefon pentru or.,. ,1 comilal "Oi 

Serl.orl nefr&nc&le nu .e prlme.e 

ZoltâniI partidulUI kossuthist ar 
vroi si dori adică teril asa ministril , ,. 
presidenţz tirani fala de naţionalităţi, 
încât acestea numaI cu groază să 
amintească de el şi în programul lor 
să nu găsească nimic de aprobat, ci 
intreg acest program să fie un plan de 
acţiune pentru nimicirea noastră ... 

De altfel avem şi noI asemenea 
Zo Itanl nebunl. 

Nu mal departe dec[lt în numc
rul seu din urma, rcvaşul clujan ne 
încresteazil ca pe uniI carI am ~ închi
nat steagul ~ înaintea luI Tisza ... Cumin
ţenia politică a ex-directoruluI rct)o
satuluI organ , autorisatc judecă altfel 
lucrurile: trebuia să-I dăm la cap lul 
Tisza când vorbeşte despre respecta
rea drepturile naţiona1tăţilor şi să ne 
batem joc de el pentru·că, în mijlocul 
acestuI curent şovinist, a avut cura
giul civic, şi încă în calitate de prim
ministru, să se declare în contra sta, 
titîcăriI şcoalelor şi să manifeste soli
citudine pentru şcolile confesionale, -_. 
ear nu să dam cuvenita reverenţă unul 
bărbat de stat care vrea dreptate şi 
pace în teară... EI, ex-directorul, aşa 
ar face. Şi-l credem, căcI a dat do
vadă, prăpildind nu numaI pe B[lI1ffy, 
dar anI de zile i·a combătut straşnic 
şi pe sfetniciI regelUi Românie!... NumaI 
faţă de procuror a avut reserve, tri
miţend la temntţă - pe Balteş, care~ 
putea 'sa· mGarâ ~in l,ace in, ___ .JeJl1oiţa" -
ClujulUI, fără ca faimosul monopolisa-
tor al sentimentuluI naţional să-I fi în
trebat cum o mal duce! 

Ceea-ce dovedeşte că fie-care naţie 
îŞI are - pleava sa politică ... 

Val de natia care s'ar lua însă 
după mintea ;labă a năbădăioşilor. 
Ear noI i-am fi făcut şi nedreptate luI 
Tisza, dacă n'am fi apreciat după cu
viinţă pornirile bune .ce le are pentru 
naţionalităţl, pornirI pe carI li-a mani
festat nu numaI acum, ca ministru, orI 
Ia banchetul de instalare din Arad, 
ci eată ce a scris la 30 Martie a. c. 
unul fruntaş sas: 

"SUllt adinc C01l1lillS cd pe C01llIatiol1a!i! 
/lost, i llema,t.;·hiari nu-l permis Si1-lÎllpedec,1m 
in esercitarea tU!llr01' dnpturilor 10'> şi nu-} 
permis Set hhtm 111 111ll1l8 de reu, d,lC<'t 1'or 
s<1 filld cu ţutere la limba şi llu(l'onalitatea 
lor, AeeI ~oYillism Josnic şi plin <le lH'it, 
care sc llHUlil'cstă intr'o parte a p['eseI 
noastre, îl eondamn în chipul eri mal 
aspru ŞI' totdeauna SUllt gala s,'[ lupt pentru 
siJ/{;llra polrtiCd blind şi 'Îlit, 'adcl'erpatrioticd.: 
pentru politica de simpatisare sincer,t cu 
toate elementele de Încredere ale rwţimzahl<'t
{ziar. jJe acest teren, 1/01 desigw' ue l Jam ill

(elcţ.Ţe". 
Scrisoarea aceasta s'a publicat în 

J Siebenbiif'gisch - deutsches Ta/lbh.t!,. 
Inregistrilndu,o, ' Alkotmân.y ~ (del a 14 
c.) îşI exprimă bucuria că şi Tisza 
impărtăşeşte aceste părerI pentru-carI, 
când li-au accentuat, Întâia oară, po
poraliI, au fost timbraţI de trădăto~I 
naţionalI... Se inţelege, l,au hulit da
lanil kossuthiştl . 

Ear Zoltanil nostri! În<;inuă că , am 
inchinat steagul national« cand între 
un prim-ministru c~ Tisza, care spune 
ce-va bun şi precizează franc, şi Între 
un Btmffy, avem tactul să facem deo
sebire. 

De altfel orgatlullul Bânjl'Y .i\Ia
gyar S\,;~ (dela T 5 c.), deşi altfel sus
ţine pe Tisza, politica luI privitoare 
la nationalită\l nu o apl'obă ci îl so· 
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mează să se lase de ideile desvoltate! Cel dela n Tdegl'aflll" sd nu caute decII Eată ce am scris: 
în discursul-seu nrogram. Asta e cea i u.if'l sd ape,re pe 1. P. S. Sa) niel sa misti- , Re~unoastem fără încun' 

r , . '/leI! lucrurzle' , Jur ŞI 
mai( bună d?:adă ,~esp~e polItica mall' fără gân~ reser:at unitatea politică a 
~omolă aluI ~lSztl şIlDgnJoraţl trebue s,ă 11 . • • ",. i StatuluI-~ngar ŞI gata suntem a ne da 
iun. ~umaI .ca~~d vom ;ede,a, că archl- j ,,(~azeta TranstlYUllICl'" ! sâ~gele ŞI ~,,:utul ~ostru pentru a,ceastă 
.ş0:vmlst~l, Ban1ty .. aproba polmca noululi • ..'" ... • •• • umtate pohtlcă ŞI pentru susţmerea 
pnm-ml11lstru. Cată vreme o combate, I Cctl ,l~l 11l~lnlH\. neştirbită a întegritatil teritoriale a Sta-
e s.cmn, Că, Tisza face, 0. politică de c~a , ~ora !10astr~ din Braşov, ,Gazeta r tuluI Un,gar până at~nci, pânit când 
na\l<;ma ht~ţl cu des~v~~şlre alta decat I Transdval1lel c', n~cI .decu~ nu se poate ayest Sta~ Yfi, ga~nnta prin institu
~ea ma~gllfată de Banft}: cu mu!Ul,brut?- ,lăsa de mesena msmuănI. I ţnml turl ~i Ilclndoelniee COIuli-
htat.e ŞI urmată de Szdl cu o VlcIcl11e Nu-l vom urma pe calea acestuI I li 1111 ile posihiliUlţU de al ne des-
vedltă. p~cat strămoşesc, ci în faţa insinuărilor voita pe temeiurile fireI noastre 

vom reproduce scrisele noastre şi lă- individuale etnice nuţionale". 
Mistificărl... săm apoI să judece publicul românesc. ,~untem aşa dară fiI credincioşI 

, ., ,O f d d . IlaI patrtd noastre ungare ~i voim să III IItla dm şedl1lţde COllqTesuluf lVa- curan u-se e artlco u nostru I 1 ~. ,r... 
(ional Bise"icesc deputatul 'Ru~su Ş/'rial1/J. al' Contele Tisza Istvân f, veterana din con ~cr"ăm I a 1Otăr~rea el ŞI la mflonrea 
Qwmlual faptul trist cd la prepal·alldt'" diu Braşov scrie: el. ~â mţe ege de sme, că numar pentru 
~""ikt:ri( se dau cer tificalele ~i în. hmb'1 ma-' ' Remăsitele vecheI tovărăsl"t , tri- caml,. că aceastâ patrie ne vafi şi noue 
ghtară, ceeu-ce la alt;l ])reparnUdle ortodoxă bunl'ste ba't ' "~ 't t b • ~ , mama, nu mormentf! , .' tA 1 ci" t' (V01Oll:es e o a l:a s a-
romană un so 1Il amp ă, • eşl mspec orll şco- d . d . ' A' • Respectarea drepturilor no t 
larl au voit sd ÎlztroduCd acest lucru şz·la ce- une ŞI e pnntre RomanI cât mal , 1. '. ~s, re 
IdaUe preparatldil ale bisericil noastre au- mulţI' recruţl pentru întărirea taberel naţlOna e, ... a~lgurar~a lIbertăţlI rehglo-
tOllom0; ~, guvernamentale a grofuluI. ?are, sP!IJlmrea dm partea statuluI a 

Şz ~e mtreba prmwl 1/0St111 7f!,dac!01': ~NationaliştiI guvernamentalI dela mveţămantuluJ confeslon~l sunt bunurI 
cum se tace cit 1!e1leralull1os1t'U C0l1S1slor ar- fOI' r m:"nx d' A d . pentru a căror realisare mtreg poporul 
~ 'i' . d' S"l" 1 t· 1 a o a a 10 ra nu se ruşmează c li. w:efan 111 ~ l?ttll ll: cec a Inspec O!'Ul~tf • f " ' ,- românesc să angajeaza la sinceră şi pa-

§Colm· m aceasld chestte. ear 1, P. S. Sa a VOI să aeă pe ROmantI nostn neo- , . 
Mitr'opolitul n'a ,'nlerven;"t la gUlJeul, wlde rientaţI în ale politicel să creadă, că tnollcă conlucrare c." . . . 
- dacd ar'l! /r'ewea pe car'e se pretillde cd groful Tîsza fiul faimosuluI ministru- ,Nu tragem la mdolală SlOcen
o are, - trebu,ia. sd iasd Îm,(nffJ'or fa(d de president d; odinioară care a adus tate a ~inistruiul preşedinte. La tot 
Shlrul11Jele şovlPmle ale unuJ mspector şcolar. t J t 1 '1' d h· ca8ulln~ă noi cerem fal)te Vorbele pes e no pacos ea egl or e mag la- " • 

Nu s'a ri.1lcat nzmellr sd 71eke cd sUllt risare, voieşte sincer sa ni-se facă sunt frumoase, dar anş~Jarea poporu-
adet'erate rele ,·elemte de Russu Şirianu, ij'a dreptate, să ni-se respecteze dreptul, luI nostru la c .. arul pOhtlCel guvernuluI 
ll/templat îl1Sd cd afacerea eu certtlicatele lm- t 1 

Nr. 203 

DIN ROJIÂNLl 
. Seniciul statisticel genera1e din mi-

I~Jsterul domeniilor culegând datele statis
tice asupra mişcărel populaţi uneI din ţearl, 
pe :una August c., a întocmit şi buletinul 
~aş ereI A. S, R. PrincipeluI Nicolae, pe care 

t
I. at' illcI Rdrat Şil Ia aşezat in biroul şefuluI sla
IS lCe genera e, 

Acest buletin poartă numerul 44 şi a 
fost trecut la "rubrica ml'II'ta"" ) 'd 

A d noI' con SI e-
ran u-se după. profesiunea părint~lul. 

Din străinătate. 
SocialhHnul în Germania\. - In Germa

nia, sociali8mul pare a da îndărăt. Semnele 
acestui regres s'au manifestat de curînd In 
alegerile p.entru ,consiliile comunale, Aşa, 
în oraşul mdustrlal Apolda din Sachsell
Weimar represenlat in Dietrt şi Reich!'lhtg 
prin deputaţil socialiştI a reuşit lista parti
delor ~urghez~, !ntrunind 16,000 voturI, pe 
când lIsta sOCJahsUL n'a Intrunit decât 3000 
voturI. In consiliul comunal unde socia1-de
mocraţiI aveau mal nainte majoritatea n'a 
fost ales acum nicl un social democrat.' Tot 
aşa au păţit social-democratiI şi In oraşul 
Arnstadt. 

• 
, Noul m(lsurI in contra evreilor ruşI. 

j. 

h' 

,. 
i' 
" ,1 
" 

gur 'eşti a inrcf(istrat-o şi)) Voinţa ~aţionaIă'" ee-l avem la o viaţă şi desvoltare actua numa 10 ac cea m~sur~ va. ur-
:;ia,' care urmdreşte cu interes şi lmtea{d cu liberă naţională. c ma, în cn~'e se vor pune In VIaţă 
multJ. cOllştiiu!,l afacerile pieJit noastre Pll- , O foaie, care vrea să treacă de cOluUţhuule" ~a.rl garanţează (les-
blice, naţionalistă, cum e , Tribuna PoporuluIc ,:oltarea: etmca a acestu: popor În 

- Din Petersburg se anunţA cl ministrul 
rus a dat ordin ca să nu se mal primească 
evreI bolnavI în clillicele din Moscova. De 
asemenea li-e interzis să petreacă în loca
litatea climaterică. Yalta din Crimeea şi In 
intreg districtul el. Cele mal importante lo
calităţI de cur1i din Rusia sunt tnchise pentru . :. 
evreI. Deja de mal mulţI anI evreii nu maI,,,.,._. ~ 
sunt lilsaţI s1i se ducă la băile din Caucas' ..... '. 

Se 111/elege, cd asupra cons/storulul dl·n din Arad, nu se sfiesce a face pe fat,ă Statul- ţ, Il_gur. _.. . şi la cele de mare din Marea Baltiell şi 1<'in- ;: 
Stoizit şi a metropohtufut n!mâne în acest p.~ - It - -

chip oare-care umbrd. propagandă pentru guvernul Tisza, ba ' a1!a un~ a a, nOl vom contznua 
S'au grdbit deCI cei dela "Telegraful a pune în vedere chiar angajarea po- gre~ua ŞI ob~sltoarea muncă de a or

RomânII. sd trr'mz·td "VOill(z"f NafiollalelJ. o poruluI nostru la carul politicel guver- gaAnlsa puterzle poporulul ~ nostru ro
lIdesminlirelJ., J\'u desmillt insd alirmarea ar- nuluI de faţă sub anumite condiţiI, pe mant'sc pentru s..c?pul, c.a sa-ş~ c:ee~: o 
ticolulll! 'lOslrv, ci spun Cd uumal ,.,cedând care le cuprinde într' o frasă de nimic. ( soarte mar. bu~a m ~std p~trte zubzta«. 

landa. S'a protestat tn privinţa aceasta gu-
vernuluI, dar protestul n'a avut nicI un re
sultat. 

DIN DIETA. 
forţeli.l., cOllsistorul a Iwtdl îl Sd ,-edacteze şi , Eatii, iUhlt pubhc cetltor, acestea 
ul1gw'eşle diplomele de cualijicaţiwze ale bz- !=are v~ să ZICă,. ,zor batem toba, sunt scrise le noastre, pentru care , Ga- -- Şedinţa dela 16 Noemvrie -
ve/,Uorilor. ->i pe d'as?'pra afirmd mI nea- ca sa ,adunam recruţz pentru guvernul zeta Transllvanl'eIc ne nume<o:te 'lla- P I I 1 1 d . 
uev,er spwlelld ca aceasta se face .şi la alte p,'e- t! T, 1 f 1 -, ar amentu e ga. nză ar 1-. rugat, 
par-audl'! 1"OmâueJ,f: de al'el U • u ts~a, no ~ suntem? o,a:, care ţionaliştl guvernamentall c , ' foaie care în şedinţa de Sâmbătă, preşeuiu\'ele pe 

Cel dela l' Tele!p'afullJ. vo,. s1i mistifice ' vrea sa _ tr:a.ca de !,-atlO~alzsta c : _ nol vrea să treacă de naţionalistă c, ' tovă- deputaV, să vină de acum mal la vreme 
lw;rurile, pentru a desvinwdţi pe 1, P. S. Sa. suntem remafzţele unel vechd ~ iopă, a_şz'l/ţ r"şia pentru propagarea tiszaismuluI la şedinţe, ca la ! O ore să se "po-ată 
In acest scop s'a trimis ndcsmz'nţir-ea"(?) şi noI punem 10 vedere a~g,aJarea popo- între RomânIe. Eată scrisele noastre, începe, abia târziu dUPă~IO . !l'au 
ca auf07' al întreguluI pecat este ardlat fosiUl rulul nostru la carul polItlceI guvern h·d 
mitl'opolit, cdcl la r8q8 s'ar' fi întt·'odus la ' , u- din care ) Gazetac îşI scoate îndrep- adunat atâţia, încât s'i.\. esc 1 e 
pn!}Jwaudia din Sibi,'u diplomele UJ1BUJ efU... lUI, face:n frase de nzmzc, noI s~nte.m tăţirea a ne aduce în legătură cu »un şedinta. . . ' 
Vorba e cd efect fdr.ea şi în alweold apd'-ea ) tovăr~şla' pentr~ propagarea tlszalS- blid de linte c, o , oală cu carne f. Discuţia incepe cu chestiI perso
Mi.il'opolittd .Alelianu dacd ni-s'm' fi Q1'dtat mulul lOtre RomanI. Oare chipul acesta de a discuta nale. Nagy Gyula esplică unele espresiI 
pre-Wl aci priu cat'e sd se demollstre~e că gd- Aşa de cuviincios vorbeşte despre cinstit este ori nu este cinstit il mal violente spuse în interpelaţia sa 
sind o situaţie 7'ea, a cdutal s-o indreple,e, noI ,Gazeta ,Trans}'lvall}'eIc dela Sra- .. d Sâmbătă Se nac::te o mică d' t' 
rernmlstrdlld la mz'nislel" în contra cillcaril NoI am luat firmă hotărîre ca 10 e . -, Isculle, 
dntptulul 110str/l aU/Ollom.. şov, care de atâtea orI ne-a dascălit discuţiunile noastre să ne abţinem cu la care iau parte Miinich Aurel şi Ugro1t 

Ştim Însd, dm cele petreczde la cOl1gresul pentru-că nu am fi în espresiunl destul desăvîrşire dela insulte personale şi Gâbor. 
din anul acesta, ra ,. P. S. !:-;''a e,'a În C012- de cuviincloşi faţă de contrariI nostri insinuărl Oratorul zilil e Nessi Pal, din ta
tra tul!wor ~"(!monst, drilor ce Congresu.l a ho- de principiI. R~mânem în consequenţă şi astfel b~ra obstrucţio~iştilor. Incepe, espri-
ldrit sd u .facd drept ~·espllns, silllic:'ilo~' In fata acesteI prea cuviincioase nu urmăm chipuluI de disculiune a ,Ga- mându-şl bUCUria asupra cuvintelor pa-
gUJJerrwlul ŞI numaI graţie energte! majorz- b ' d d I . '1 .. . d 1 . 
[alt"! cOllgresulur (1. P. S. Sa aJost într'una com aterI, r~pro ,uce l11: ec ara'lum e zetelc dela Braşov. tnotlce rosUte e nou mimstru pe r~s-
~u minoritate!) s'au luat decisilm! importante I n~astre es~nţlale dm articolul ,Contele , bol' speră ca. nu numaI în vorbele ci 
mtru apdrarea şcoaieior 7loa~lre crmfesiollale. Tlsza lstvan. c şi în faptele luI se va manifesla acest 

ltolllunui mlsătoricI. ImI vorbi de tatăl-meu, îmI povesti, deja scăpată de plictiseal~, că n'a existat· treagă pentru care n'aI decât timpul să te 
cum îl făcuse cunoştinţa, şi ce vieaţă ve- nicIodată. preparI, dacă nu vreI să al regrete în vii· 
selă era în casa noastră, pe când eu nu _ Nu e bine să nu poţI suporta si ngu- tor. Peste un an ar fi prea târziu. De Leo Tolstoi. 2, 

"", 

- Cântă-mi-o aceasta, zise el, deschi
zend un C(let de Beethowen, la adaBio de 
la sonata qiuass lma fantasia. 

me ocupam de cât de caetele mele şi de rătatea, zise el; este cu putinţă că d-ta să ImI vorbea ca un tată 5a~n unchI, 
jocul meu. Ascultându-l, mi-se părea că fi o domnişoară? dar simţeam că se forţa a me tni.ta ca pe i', ~ 
ved pe tatăl-meu presentându-mi-se sub o - Fără lndoială sunt o domnişoară 1 egala luI. ~~ , 
lumină de tot nouă; pentru întâia oară respunsel eu surâzind. Eram jignită simţind că mi! co~eră' .' 
vedeam în Sergie MihailovicI un om simplu _ Nu, o proastă, mică domnişoară, ca inferioara luI, dar eram flatatA vezend - Să vedem cum o veI cânta aceasta, 

adăogă el aşezându-se, cu paharul de ceaI 
în mână, Într'un colţ al salonulur. 

Nu ştiu de ce inţeleseI instinctiv, că 
era imposibil a face ceremoniI cu un om 
ca el, şi de a relusa să cânt sub pretecst 
că nu sunt musicală. Mi! aşezaI cu supu~ 
nere l~ pian şi începuI să cânt cum putul 
mal bIne, lntr'acestea me temeam de ju
d,ecata. lur, deo~re-ce ştiam că-l place mu
Slca Şl că o pncepe. 

Adagio era bine executat în tonul re
r~ini,scenţelor şi ~l sentimentelor, sub impre
slUlllle ce le pnmisem; şi mi-se părea că 
n'am cântat reu. Când am voit să cânt 
scher,o, me 'ntrerupse. 

- Nu, zise el, ou cânţI bine scJwr'{o, 
lasă-I,. dar adagţo a (ost bine. Mi-se pare 
că prIcepI mUSlca. 

Aceste elogiurI îmI {ăcură o plăcere 
atât de mare, în cât me roşiI la faţă. 

Era ceva nou şi plăcut pentru mine 
să-I ved, pe el, amicul şi egalul tatăluI 
meu, vorbindu-mI cu atâta seriositate, în 
loc să me tracteze ca pe un copil, cum 
făcea de altă-dată. 

Catia e~ise s'o culce pe Sania, ~i eu 
rem~!le1 numaI cu el în salon. 

şi bun, sub un aspect familiar, pe care care nu traeşte, decât numar când are pe cine- că se sileşte să apară numaI pentru mine 
nu-l cunoscusem până atuncI. va s'o admire. şi Îndată ce e singură, i-se altfel de cum e. 

Mi! întrebă despre tot ce iubesc~ ureşte, nimic nu-I face plăcere; o dom- Restul serel se întreţinu cu Catia 
despre l~ctura mea, despre ce am de gând n işoară care nu trăeşte de cât pentru a asupra afacerilor. . 
să bc, şl-mI dădu sfaturI. Nu mal era face plăcere a~tora şi nicI odată pentru - El bine, acum, adio, scumpă .... amicâ, 
pentru mine, un companio~ s~urda~nic, si,ne~ a ~ căr~I vieată e în altă parte şi n'are zise el ~culându-se.', ~ .. ~ 
care roe tachma şi-mI da 1UcărlI, CI un nlmlC 10 smeşJ. Se apropie de mine ~i·J]J,1 Alf:ii':>- - '. 
om iubitor şi serios, pentru care simţiam _ Ce opinie frumoasă al despre mine. mâna ' .'<"lţ,,' ~ .~....:. 
năsd~ndu-mi"se un sentiment de respect ... i ' ~ Când ne vODl",.,idea? tntr 

T respunsel pentru a zice ceva. 
o simpatie involuntară. Catia. 'N_ -<10:.. 

Vorbind cu el, eram foarte fericită, - Nu 1 adaugă el după o scurtă _ In primăvara ,.~ta, respunse el, { . J. 
dar în acelaşI timp simţit li) oare-care în- pausă, nu În zadar samenI tatăluI d~tale~ e a-mI lăsa mâna. . 
cordare de spirit. Me temeam de efectul ceva din el în d-ta 1. , • _ D'aicl rt1~ duc la Damlovca. p.~ 
fiecăreI vorbe ce O pronunţam, doream să Şi din nou privirea sa bună şi pă- ceasta era o proprietate a noastră). Voiu 
fiu deamnă prin propriul meu merit de trunzetoare me umplu de O veselie tu1- pune lucrurile în ordine, cum se va putea 
afecţiunea ce o posedam ca fiica ami- bure şi măgulitoare totodată, mal bine, apoI voI merge la Moscva pen
cu luI seu. Pentru întâia oară, remarcaT expre- tfU afacerile mele particulare, şi 1n această. 

După-ce Catia culcă pe mica mea siunea feţeI sale, atât de veselă la pr!ma. vară ne vom vedea des. 
soră în pat, se 'ntoarse la noI ~i se plânse vedere; această privire C'are-I era pa~t1cu- - De ce plecI pentru timp atât de 
către Sergiu MihailovicI de apatia mea, Iară, această privire, care să mAna at~t de îndelungat? întrebaI cu tristeţe. A' 

despre care, am avut mare precauliune clară prima oară, şi apoI devenea dm ce Intr'adev~r sperasem deja 51-1 w&Q u:~'" 
să nu-I amintesc nicI o vorbă. în ce mal pătrunzătoare, cu o nuanţă de fiecare zi, şi eram cam inspăimentată, că 

_ Eat:\ zise el surâz.ind ~i cJătinân- tristeţe. me va cuprinde din nou urî!ul. ~~ed c~ 
du-şI capul cu un aer de reproş, veci că - N'aI dreptul,să ţi-se urască, şi nicI această teamă se manifestă ln prtVlrea ŞI 
mi-s'a ascuns ceea-ce e principaL nu trebue s!i. te plictiseştI, - zise eL - În vocea mea. 

- La ce v'aşI fi vorbit, nu e inte- Al pentru distraCţie musica, pe care o în~ - Da, lucrează mult, nu te lăsa să 
re:;ant. ~'apoI va trece... ţelegI bine, cărţI pe carf trebue să le stu- cazI în spleen, îmI zise cu o voce, re 

Mi-se părea 'in acest moment că eram diezI. Al înaintea d~tale înc~ o vieaJă în- Cllre o sA.scam rece ,i indiferent'- - ~ 
, , 

J 

, ., 

f. 
; , 
, 
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--'-t-:--~:POI combate programul ţindu-se neindreptăţiţl, s'au oP.u~ şi cn forta 1,' . Geniu~ seu, c~re nu remâne străin de i Interiorul ~cestuI t';lrn va fi tapeta(din 
,:>atno lSl~ .ţ.n. • au împiedecat ţinerea pel'tracla/'II de co~a- mmlC, -: s a exer~ltal la construcţia unul I sus în JOs cu cristale prm carI vor trece 
~inistruluf":preşedmte. sare. Pentru faptul llsta, pr~Clll~atl\~a a. In- aut.?mo!)11 d~ un tip nou, a carul încercare raze de diferite. culorI.. .. 

Adă tentat proces contra a lor .'i~ ţer~?l,r0manI. . a facll~ o cllla.r el." . I Un mecal1lsm ~a aglt~ aceste c:l~tal~ 
DeputaţiI rînd pe rm se st~ecoar ] contra acuzel procurorulUI cel .'il' de H.?- ! bl a strabătut m tr~sura ~a distanţa ce c~a că se ya avea ImpreSIa de a ca[l'lorl 

!:n coridor, aşa încât .oda1tă preşledl~tlelaelte nanI reprezintaţl prin ad \'ocalul român dm desparte ol'a~ele Orange:;;1 PhJ11 ppsburg (sta- ! într'un diamant colosal. Turnul va fi botezat 
'iilit să-I chieme prm c op?ţe , CaC. - Ţ, (1~I-Mure~ulul Dr. Enea Draia, au îna- I tul New-York) şi a bătut cu înlesnire trenul: "turnul-palat de cristal". 

O
linterl nu se poate contmua şe(hnţa.. i~~~t escepţiI la' lribun~lul di~ Tî.rgul-Mu- i e,xpres~, plecat in ac~laş timp ?u densul.!. Piciorul s(~u va fi. inconjurat d~ un lac 

re 'uluI. VinerI la 13 J\~Cm\Tle s au ~er-, ~,~ a ~acul parcursu~ 111 auto~ob~lul seu ~le I ,me~e, în carp. ~~a, agItată de maşmI pu
Nessi şi-a ajuns sco~ul: a vorbIt tl,ictat escepţiile. Heprez,1l1tantul H?m~ntl?r I 30 ca,' putel'~ cu o IUţeală mlJloCle de o mIlă terlllce, se va mllCa în valuri. 

până la 3 ore; .ce ,a vorbl,t, e altă că· a ţinut o pledoarie - dUP~I' ~~m s~r~u ŞI /Ol~e pe mmut, adlCa el face 100 de km. pe oră. r\um~I da~ă toate acestea n'ar fi go-
• 1..... Un Sl'O!1Ur InCIdent a mtrerupt mo· d'acolo-d'o IOlYică de fier. 1'1 JUIla u cu oa e CIt' x' x '" goşI americane .... 

C1U n o bb r. ~ t a dat loc escepţiilol' ea ma nes nCbClORSc. crem", pentru 
noto~ia şedinţeI. Pr~şedintele,.. Ja~a ~y accste numale IlI~oPrlal~lllel'l sub acuză' a Încu- înfrumsetarea tenulul e crema de tlorI de ----

d K b le Bda şi I-a pus p,.... < , , 

l'a îndrumat la or me pe u 1 • viintal însă ascu~larea a "mal bine de-o 100 iliac. un borcan costă 1 cor. Bibliografie. tru observarea strigată la adresa 11- de martorI, numiţi de apal'ător. PCl·traclarea Pudră de florI de liliac 1 cutie 1 cor. 
'''i ... -~:~alilor: Soldatescă austriacă t AţI fi finală va avea loc încă luna asta. Săpun de florI de liliac bucata 70 fiI. A aparut: 

stare să împuşcaţI şi a~u~ra' mamei _ Noul inginerI sih'ieI. Precum ni Pasta luno 2 cor. 
voastre. Kubik nu vrea să la md~umarea se scrie din Budapesta, DomniI I?an Mol~ Pudra luno 2 cor. 

Povestiri' si Schite , , 
la cunoştinţă, spunend că Tista l-a făcut dovan şi Ioan Piso au depus la Imea lunei ' _ Mijloc sigur contra durerilor de 
semn preşedinteluI să-i îndrume la or- Oelomvl'ie a. c. în Budapesta cu succes esa- stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 

de 

S. Secu In.. 
menul de stat din stiintele silvanale. 

dme. stomac, contra boalelor învechite de stomac 
Inainte de închiderea şedinţeI, pre- - Ohstrudia şi stomacul. Drechsler, şi contra lipseI pofter de mâncare, pe urmă 

Pt'('ţul 1 eoroună + G fiI. porto. 

şedintele aduce la cunoştinţa dieteJ, că proprietarul restaurantului din parlament, un mijloc sigur purgativ fără durerI: e 
k A' tat pro- l)ubliCă următoarea statistică: "In decUl"sul 

De l'ell,are la admillist1'aţia foiI Iloastre. 

baronul Podmanic'1':v amam tă ceaiul întăritor de stomac al farmacistulur 
1. :.; ă mă şedinţei de noapte din s(~ptămâna trecu ULTIME STIRI 

punerea ca durata şedinţelor s se" . s'au consumat lliO porţil;.mpă de gulyas, 146 Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fiI., • 
rească cu o oră. In şedinţa de. ma~e supe de curechI, 94 supe de ou, 204 supe o cutie de probă 2 cor~ Tr(~l mii (le tUIll:l'luoul. Viena, 
se va vota asupra propuneriI. DISCUţIe de carne, 211 porţiI de ,. peischli", 177 pOl'ţil CII t 1 ă 

I - ontra guturalU u, use, r gu- 1'""' ~!oem"l·z·e. I L'remdenblattc aduce 1 b"l avea loc carne afumală, 214 portii varză ump ută, /.n y 1', 

E~a a 1 ă nu va • 139 pOl'ţiI carne de vita, 29 fripturl, +3 re- şelef, flegmeI şi. a a{ecţiuni~or laringilor I ştirea, că se vor construi 3000 tunurl 

XOUTĂ~t. 
ARAD, 17 Noemvrie n. 1903. 

_ 'Feldmaresalul Schwitzer, coman
.lantul corpului de armată din Timi~oal'a a fost 
numit guvernator al BosnieI, în locul ba
ronului Appel, care s'a retras din causa be· 
trâneţelor sale. 

Feldmareşalul Schwilzer a luat parte l~ 
ocuparea BosnieI în calitate de vlc~-colonel.?, 
în 1891 fuseRe comandantul gurlllsoaneI dlO 
MOi>tar. De cincI anI era comandantul cor
puluI de armată VlI, şi trece drept unul 
dintre cei mal dinstinşI generalI ai armatei 
comune. 

->- • - • Jllşcărl electorale. in ce~-r "'"";culL~V'el. După-cum lll-se scrIe 
, din ~Lipova, acolo e mare intrecerea 
fntre candidaţI pentru mandatul cerculuI 
Lipova. Candidatul comitatuluI se zice 
că ar fi medicul comitatens Dr. Mas, 
nyik Marton, care îns~ nu e destul de 
popular tn cerc. Mal mlllt de câl dînsul 
s'ar putea sprigini pe oare-care popu
laritate Hauberth N andor mare proprie
tar în Ususeu, care lnsă nu candideaza 
fără a fi spriginit de comitat. Comitatul 

, prin urmare în strâmtoare, dacă nu 
se vor putea înţelege candidaţiI intre 
sine. 

cituri, 230 şuncI, 470 Săndwichl şi 2lH porţii are un efect mlra~u.lo~s pastllel~ de pept noui, în decurs de patru ani, din bron, 
de aluat cu mere." - Trăiasă obstrucţia! Sen~g~. S~e pot ga~l !fi farm~cla "V erg- bătut. Pentru acest scop s'au şi vOt(lt, 
- zice D-I Drecltsler ! Mana alUJ Kossuth, 10 Arad, PIaţa Boross- după-cum se stie, ,8 milioane coroeme. 

_ Un atentat nereusit. Am primil Beni 150 (casa- Dengl). • ' 
cu titlul acesta o broşul'ă de' Arseniu \"lai cu, 
ca rcspuns la bro~ura ,,0 pagine din viaţa 
luI Arseniu Vlaicu". Să ştie, că în broşura 
din urmă nUn amic al moralei publice'" acu
zase pe d-l. Arseniu Vlaicu, directorul şcoa
lelor de comerciu din Braşov, că într'un 
proces pri vat ar fi jurat stremb. Pe moti
vul acesta procurorul reg. din Braşov a şi 
ridicat acusă criminală In conlra dlul Ar
seniu Vlaicu. Tribunalul regesc din Bra~ov 
însă a absolvat pe d-l Vlaicu de sub acusă 
ear' tabla regească a aprobat această sen
tinţă. Deoarece şi noI am luat la timpul s(~u 
notiţă despre acusa ridicată in conlra dlul 
Vlaicu acum din respect pentru adever şi 
tmpa;-ţialitate ne-am simţit datorI a notifica 
şi ll'nalisarea afacereI. 

- J(ar~i('sonvi Mal'iska. Aceia, carI 
au cel'celat vl'e-odată tealml din Arad, şi 
au vezut-o, carI s'au delectat vreodată în 
vocea-I sonoră şi vibrătoare, jocu-I viu şi 
estetic, de sigur vor avea o surprindere de 
duioasă intristare citind sfîrşitul tragic al 
veselel cântăreţe Kardcsollyi Mariska, care 
după suferinţe numai de câte-va zile, a 
murit, Crl dup'ameaz la locuinţa-I din str'ada 
1\ulich, Veslea morţiI a produs 1n Arad prc
tutindenea l'e~l'ete, căCI nefericita artislă 
păraseşte viaţa ~i rampa cu strălucirile ei 
în lloarea verstel, fiinu abea d(~ 2~ anI. ln
morml'mtarea i-se va face aZI dup·ameaz. 

- Un ltutomohil inventat de l:dison. 

Red. respons. IOllu UUS8U Şirhmu. 

Fel uri mi'. Editor Aurel PopoYicl-Barciann-

INSERŢIUNI şi RECLAME. 

Concurs. 

Sentinţe curioase. Intr' o colecţiune a 
sentinţelor pronunţate in curs de un an de 
tribunalele germane, sunt unele, carI deşi 
sunt juste după codul penal, totuşI sunt ca
raghioase dupa sănătoasajudecată oamenilor. 

Ast-fel un copil a dat foc acoperişuluI Fentru ocuparea postuluI de comp-
uneI colibe, dar apoI s'a căit şi a stins in- tabU la , Banca-Poporală c societate pe 
cendiul. Un amic al seu vrea să facă ace- acţil în Dej, prin aceasta se escrie 
laşI lucru, concurs pe lângă următoarele condi-

Pe când el apropia chibritul de aco- tiunl. 
periş vantul i-a stins chibrituL Acesta din , 
urmă a fost condamnat pentru tenlativă de Salar anual deocamdată 1200 cor., 
incendiu, iar cel dinteiu achitat care salar după serviciu de un an se 

A. şi A. găsesc intr'o odae doue cutiI va îmbunătăţi şi tantiema statutară. 
incl1ise cu ţig{tri. A fură. o cutie, iar U des- Celce doresc a ocupa acest post 
chide cutia şi fură numaI ţigările. A e con- au să dovedească că au absolvat o 
damnat pentru furt simplu simplu, iar B 
pentru furt cu efracţie. academie sau şcola superioară comer-

• dală şi că poşed perfect limba română 

Cel mal mare torn din lume. La ex- şi maghiară. 
poziţia universală din Si. Louis (:::itatele- Dela concurent nu se pretinde ne
Unite) care se deschide de la anul, ameri- condiţionat ca să fie în,stare a încheia 
canil vor clădi un turn inalt de lm)O pi- bilanţ independent. 
cioare engleze (vro 3bO metri) şi un dia- Acela car~ a Dracticat la vre-un 
metru de bU:) picioare (vre-o 270 metri). • 
Turnul va avea forma unui far şi va fi cons- asemenea institut va fi preferit. 

- J)in mizeriile comnsilrilor. La 9 Marele inventator american f:dison, despre 

~l'uit nurr,:aI în oţel. In cupola lui vor putea Terminul pentru concurs se în
mcăpea ,~ ~Cl·s~ane. ~n vag~:m enorm cheie cu 26 1. c. st. n. rugările sunt 
va duce pană 111 verful lUI. pe şme aşezate .. .. ' 
în exteriorul turnuluI, peste SOn,persoane, pe la dlrecţ1Unea mstttutuluJ. 

, 
Septemvrie o comisie eşise la Gw"§hiu-Or. care se spusese că şi-a pierdut pe veci ve
~ol,a (corn. Mureş-Tul'da), ca să pună la cale 1 derea în urma experientelor cu razele Hont
comasarea păm~nturilor. Homtlnil insa sim- gen, pare cu lolul întremat. 

când in interior nişte ascensoare monstre, Sim('on Rnss 
vor urca şi coborî pe vizitatori. R9 1-1 director eSflcutiv, 

• ~. 
I 

/ 

• 

primăvară am să ţin un examen cu d-ta, 
adaugli el, Iăsându-lllI mâna şi fără a me 
privi. 

II petrecurăm în anticameră. IşI puse 
p,blana în pripă, şi persistii a-şI întoarce 

privirea dela mine. 
{~.:' "De ce 'şI dă atâta osteneală, ca să 

aibă aerut că nu me priveşte? imI ziseI. 
i_~l"ede poate cl1-1 ţin de aşa? .• Este un 
om perfect •.. un bărbat excelent ... 
dar atâta-J tot" •.• 

In seara aceasta, amendoue cu Catia 
stăturăm multă vreme de vorbă înainte de 

. " a ne culca. Nu era vorba de el, ci de felul 
r ~ ... ·'."nm ne v~m petrece vara şi unde vom fi ,... ""1 iarna vmoare, 
! ;:.." \~ ., Teribila che:;tiune: La ce bun? nu 
!. ,. J ul"' •. mal chinuia. Imi părea că se înţelege 

, d.' tJ;ine .ca trebue să trătlu pentru a fi. fe
rtqţI, ŞI nu vedem în viitor decât noroc 
mult noroc. ' 

t 

t 

~ ", 
I 

Casa n?astrâ veche şi sombră din 
Pacroscoe mi-se părea de-odată plină de 
viaţâ şi lumină. , 

II. 
In ~ne reveni primăvara Vechiul 

.o ,meu sentiment. de. plictiseală făcu loc 
une! vage revenI pltne de speranţe şi de 
d~nnte con fuse. 

NumaI vegetam ca la începutul fer
neT, mi! o~upam de instrucţia SonieI, fă
ceam muslcă, ceteam. 

. Pe. lângă ~cestea .îmI plăcea să m~ 
phmb smgură In grădmă, rătăcind multă 
Yreme în alee sau a,ezendu-mă pe o bancă 

adâncita nu ştiu în ce gândirl ameţi
toare, umplcndu-mI inima de speranţe şi 
de visurI. 

Adese-ori, când era lună plină, îmI 
plăcea să stau noaptea într~agă răzimată 
de fereastră ca să ved resănnd aurora. 

Une-orI eşam in camisolul de noapte, 
fără ştirea Catel, me furişam în grrtdină 
şi alergam prin rouă până la ţermul !a
zulu!. Odată me duseI din întcmplare de 
~ot si!lgură la miezu~ nopţiI, în câmp, şi 
lI1cooJ uraT toată moşIa. ImI e greu acum 
să-'mI reamintesc şi să înţeleg visurile 
carI ÎmI preocupau atuncI îma$inaţiunea. 
Când ImI reuşeşte s~ le evoc, lmI par aşa 
de străine; şi departe de realitate, încât 
me întreb cum puteam găsi plăcere În ele. 

Pe la sGrşitul luneI Maiu, Sergie· 
MihailovicI, credincios promisiune! sale, 
reveni din călătorie. 

Prima sa vi sită a avut loc cătră 
seară, chiar in momentul când îl a~teptam 
mal puţin. Luam ceaIul pe terasă, 

Grădina înverzise şi în boschetul de 
arbuştl Între frunze, priveghitoarele lşI fă
cuseră cuiburile. Tufişul de liliac, care 
înmugurea, oferind ciorchina sa creaţă şi 
nuanţată de alb şi albastru - trandafiriu, 
anunţa redeşteptarea floareI. Frunzele de 
mesteacăn deveneau transparente în aure
olda soareluI apuncnd. Roua sere! umezea 
Iarba. 

In curtea din dosul grădinel amuţia ulti
mul sgomot al activităţii zileI, turma, între 
sunetele clopotelor reîntra în grajd. Nicon 
nebunul, duse carul cu butoIul de stropit 

în aleia grădineI în faţa teraseJ; apa rece 
care ţişnea descria cercurf negre în jurul 
pămentuluI grămădit la rădăcina georgi
nelor, şi a proptelelor. 

In mijlocul teraseI, pe faţa albă de 
masă, strălucea şi zizia samovarul frecat 
cu îngrigire; lângă el era crema, pişcoturI 
şi prăj iturI. 

Catia ca bună menageră, ştergea 
ceştile cu mâna sa grăsuţă. Fiindu-mI 
foame după bale, mâncaI cu lăcomie o 
bucată de pâne şi o farfurie plină cu cremă, 
fără a aştepta până se va servi ceaIul. 
Eram Îmbrăcată cu o bluse de pânză cu 
mânecile deschise, perul meu umed era 
învelit cu o broboada. 

Catia fu prima, care observă pe 
Sergie MihailovicI în dosul ferestrei dela 
salon. 

- Ah I el - strigă ea, tocmaI vor
biam de dota 1 

"'le sculaI să merg a-'mI pune o ro
chie, dar me surprinse tocmaI în momen
tul când voIam să trec pragul uşeI 

- De ce {acI ceremonie la ţară? 
zise el, privind capul meu învelit in bro
boadă, şi surÎse. Nu te genezl de Grigorie. 
EI bine, să presupunem că sunt Grigorie? 

Dar în acelaşI moment simţiam că 
me privea cu o manieră cum Grigorie nu 
putea să me privească. 

- Me reîntorc îndată respunsaI, şi 
me strecuraJ pe uşe. 

- Dar de ce? strigă el din nou .•• 
SemenI uneI frumoase ţerance măritată 
de curcnd. 

"Ce pnvlre hazlie mi-a aruncat", 
gândiI eu puncndu-ml repede rochia .. . 
Tot una, sunt mulţumită că s'a reîntors .. . 
acum totul va fi mal vesel. 

După-ce am mai aruncat o privire În 
oglindă, me sculal voioasă din odaia mea; 
fără a ascunde graba mea de a sosi, me 
reîntorseI pe terasă, roşie la fată din causa 
fugeI. 

El era la masă, expunendu-I Catei 
starea afacerilor noastre. Observcndu-me, 
surÎse fără a-'şI intrerupe conversaţia. 

InţeleseI îndată, că toate merg bine, 
situaţia noastră era briliantă. N'avem de 
cât să petrecem vara la ţară, şi suntem 
libere la lamă să mergem unde ne va 
plăcea, la Saint-Petersburg sau In străină
tate, pentru a complecta educaţia SonieI. 

- Si dacă al veni cu noI în stră:nă
tate? propuse de-odat .. l Cat ia. .• fără d-ta 
am fi perdute ca 'nlr'o pădure. 

- Să nu Întreb mal bine cum să 
incunjur lumea cu d-voastră? zise el cu 
un ton jumetate glumet, jumătate serios. 

- Si de CI:! nu? întrebtll. Ce este 
Într'aceea~ să înconjurăm lumea! SurÎse 
şi clătină din cap . 

- Şi mama mea? şi afacerile? zise el... 
dar să le lăsăm acestea, povesteşte-mI mal 
bine ce al făcut în absenta mea? Al su
ferit tot timpul de spleen? 

Trad: de Lua'elia Russu Şi,·iaml. 

(Va urma). 

E.MMil 2&iall 
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Htplomă de aur l"~n. (hadt·;t-)fare. Cel mal vechiu ltklirr dp rfpltr,lturl 
şi dt-pc'zit dn biciclete şi m1lşinT d(· 
cusut, In A rad, piaţt\ Libert&.ţil 7 SCHAFfER JOZSEF 

compactor. 
A lL>\. D, Strada rru lJaj,ly K;lroly. 

l~x!:'eută tot f~ftd de 

lucrări de compactorie 
d .. la fXf'Cutarea ce& mal simplă pâni\ la. eea 
Il'::": de lux. - C/JIDand!'le din Ion şi pro
m,'~a flA f'f!'H tuesr. proml,t şi punctual. -
Luv!U bun şi solid 1 Prt>ţurl modrrate! 

S,·rvidu pUDctual! 1045 40-

Dilllomă de argint lSS5. lludalHlsta. 

Cel mal eftin isvor de cump~rare 
d:n Arad. 

Juvaericale, 
lmdili de aur şi argint (l'l'âute) 

bilete de amanet 

HAMfVl ER VILMOS 
meh~nici~n ekctric. 

N ...... 01 '-("lef'ou. ului \t o. 
Biciclete de Dresda, calitatea 1. 

Depozit de 
MaşinI de cusut Singer pentru bro

da.ril fine, şi 

maşini de cusut SinrJer cu 32 fi. pe 
lângă garanft"e de 5 ani. 

Instalări de sOllerii şi telefon. 
se primesc pe lBnga. mare gllranţie. 
Mtt.re depozit de buca.ţl de bicie)ett> 
şi maşinI de cusut. 101)9 37-

KALMAR JOZSEF 
methanic. 

clirup~ra. pe banI gata cu preţurile Recom8nda. 
(lele mal scumpe, iau le schimba. cu Bie ici e tel e 
t~lte obiecte. 1005 74-

Deutsch Izi dor, 
CltiSOlnÎCdr şi juvaergiu 

Arad, strada r-relll 1.'10 lll. 

- Telefon n·rul 438. -

Tt'lrfeD (pentru oraş şi comitat) Nr 387 

BRAUN N. A. 
d€posit de rulorr 

Ar a. d., piaţa. Boros :Bani Nr. 10. 
Mare deposit de firnir:;, culori dr? 

ulei fabricat propriu, cuwri pentru Vitp· 
sirea podelewr, uleiuri pentru maşini, şi 1. 
toate de primR calibte. 
- Comande dj~ provintd se 
1034 51- JtI(ept-uiesc prompt şi solid ,... 

, - Paehefarea gratuit. -

881e de cea mal buni c~litate. 

Are In deposit gumil interioară şi 
esterioară de prima calitate, şi tot felul 
de părţI constitutive d'ale bicicletelor. 

EftinG şi pe lângă ga.ra.nţie 
efeptuieşte 975 103 _ 

Reparaturi de biciclete, 
instalfirl de 

soniirii electrice şi telefolluri. 
Toate pe lân,qă garaf1 tie. 

Strada Salatz nr. 2. Telefon nr- 242. 

Tnrnătorie de clopote şi ulotul, fabridi de 
pompe, arallgeată pe DlotQr de vapor. 

S'a fondat la 180&0. 

Pren1.iat la 1890 cu cea Inui ntare 

tncdaliH do stat;,. 
.""",, 

f 
1; 

! 

, 
;. 
~ . 

• 


	Tribuna Poporului_bw_340
	Tribuna Poporului_bw_341
	Tribuna Poporului_bw_342
	Tribuna Poporului_bw_343

