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Cine nu-'~l aduce aminte de fra~a 
remasă celebră: «Lesziink mi m(>g tet
tekkel tenyez6», pe care B<lnfTy o rostise 
după căderea sa dela putere?! ,. După 
cincI ani de zile, BanfTy îşl tine cu
ventul: s'apucă să intemeIeze partid 
nou in vieaţa publică maghiara, !şi ast
fel vrea să se afirme earMI ca faclor, 
prin fapte" pe terenul politice! ungureşlI. 

Ziarele ne vesteau încă demult că 
B{lllffy va de::;f;)şura un non steag. Se 
.~ şi aceea, elI. steagul acesta se va 
arbora in numele celUI mal cras ~ovi
nism. Şi cum :şovinismul e represen
tat azI nu numaI prin fostlll prim-mi
nistru Banffy, dar şi de alţi bărbaţI 
consideraţI ca mal potoliţI la fire şi 
mal cu scaun la judecată, B[ll1ffy a 
putllt ::;<l-'!şl fadi erI intrarea triumfaltt 
în Cluj - CăcI aicI :şi-a ales 13:t:l1Ty re
sidenţa politică - :şi să aibă. drja prea
labila aprobare atât aluI d~gyekrLes', 
ca.t ~i alul. «f3udapesii llirlap», ne maT 
vorbind de «l\Iagyar Szu» ... S'a inve
derat :şi astfel proverbul francez despre 
întâlnirea extremitâţilor... Pentru-că 
toale aceste ziare fruntaşe maghiare se 

l bucură de intreprinderea lui Banffy. 
1 Organul kossuthist probabil pentru-că 
1 _,,"~c:~AlStfelp&r~te slăbeşte partidul gu-
., ...,.... 1"e'Pmlmemal, ear pe de altă parte se 
1 dă nouă hrană şovinismulul intolerant 
j ]epresental de kossuthi~tl; ii Budapesti 

mrtâp" se. blJ.c~ră pentru-că astfel Banffy 
serve~te lŞl el ,nnperialismalul maghiar, 
idealul d-Iul Răkosi.,. ' 

j 
Fiind vorba adicl1 de Bi'lI1lry şi d'o 

. acţiune aiui pornită în Cluj, e u,:,or de 
ghicit că avem a face cu superlativul 
a tot ce a putut să producă un creer 

di ___ ~;fierbântat unguresc pe terenul politic. 
t BanfTy şi-a pus adică gând că orI 

face din statul ungar stat naţional ma
ghiar, orI se pră.pădeşte,.. din fericire 
·nu lumea, ci seminţia lur Arpftd. 

Nainte cu ca.te-va zile, pentru a 
face reclama cuvenită sosireI sale la 
Cluj, B{ll1fTy a scos adică o carte În 
care-'şI arată ideile (?) sale politice (?). 

.. Az egysl'ges magyar nemzet» (po
porul maghiar unitar) eată ce-'şI pro
pune Bănff~ să f~Că: «dacă UnguriI nu 
reuşesc să mtemeJeze stat unitar na
ţioJ/ol pe piimcnllll strămoşesc, dacă 
,tu rruşdC sa faCd Ullgll1l din toţi câtr 
loctu?c în aCl'tIstă patrit', natia maghiar:ă 
se l'Islpeşte ca l;nopir de~legaţl» ... 

Ear penll'U ajungerea acesteI tinte, 
Balll1\ are o gnlrnadil de retete.' L~ 
cunoa~t(~!ll pe toate. Parte din scrise le 

'''-:::. -.. lL~1 dl~ d\~\d a elzul dela puler'c, pat·te 
d11l pracllc~'t, pentrll-C,t a c111lLal f),1 ni-le 
aplice ~ând era I~t {mIere (din fericil'~ 
cu puţm efect 1) ... 
. , .l\U mal revenlm d,'c1 aSl1pra lor. 

Mal ,~Ies, ~ă. dacă e să .i\I(\PC~llll Intre 
!~anfly lOlţlalorul unul nou parlid şi 
l~lre fostul şef de partid, observ;lm 1111 

smgur lucru: B{tnffy a devenit şi mal 
a?surd acum; noul partid nu poate să 
aibă decl de cât o vieat" ef ," 
d d

x ,a. emeru, o 
ova .u mal mU,1t despre boala ce bân-

tu~ tVIe~ţa pubhcă maghiară. Om cu 
mm ea mtreagă nu poate adică admite, 
că o să fie de lungă durată o opel'ă de 
bUfTon, că un B[tnffy să poată schimba 
ceea-ce a fi:lcut O-Zf'U, că un şovinist 
~x tlt.ll poate ::;lrica ceea-ce a fondat 
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regele S-tnl Stefan şi a desvoltat înţe
leptul De(lk: statul ungar poliglot! 

E destul în privinta asta să amin
tim un singur lucru: congresul na{io
nahtâţilor, cea mal imposantă manife
stare a faptuluI că în Teara Ungurească 
există mal multe nationalităţI, că aceste 
vor să trăiască fie-care cu lil1lba, obi
ceIurile ~i cultura sa, cil puterea de stat 
nu poate să impedice aceste pornirI, 
că.cl dacă ar fi putut-o, nu era să ne 
permitil chiar Bdnjlx organi:;area noa
siră politica pe basa principiuluI na
(ioual!l De altfel şi vremea şi-a ales·o 
BanfTy reu penlru desf,lşurarea steagu
luI seu. Penlru-că orI cât de mult Un
Murii toţI sunt şovinişll şi ar dori sa 
ne vadă trecuţI cu trup cu sutlet în 
tabăra lor, totu~l se găsesc şi între el 
bărbaţI mal aşezaţI carI îşI dau seama 
de ceea-ce se poate ~i ce nu se poale 
şi ştiu să judece când e oportun sa. 
incerce marea cu degetul. 

Eal(l, intr'adever, ce scrie d-[azank« 
dela 21 Noemvrie: 

n ImpOrtanţă mare azI Încă nu :ltri
buim încercăriI politice a baronuluI Hânf!)', 
dar o spunem: ni(~l hine lIn ast(lpil'illl dela 
CIt. La noI politică naţională bună, care să 
adUCă ~oJos patrieI este nu politica de 
lup~ă ŞI de. t~rorj~rn, ci în prima linie 
polItIca admzmslml'e! cl1lslile, care lipsind In 
~recut, Sl!b gll1'emul lur BdnJD', pe UngurI 
l-a arnărlt, ear pe nationalitan le-a înstrăi
nat, ba ni-le-a făcut duşman~". 

Aceste le scrie ziaml susamintil 
despl't~ ţinta activităţiI lUI Bauify. Câl 
d,espre vremea aleasă de Banffy, earăşl 
ZIce că nu e potrivită de loc, ci este o 
absurditate să începI luptă d'odată şi 
cu Austria şi cu naţionalz'tăţile. Asta 
celor dela »Ilaz{tnk« le aduce în minte 
"luminarea pe care au aprins-o la amân
doue capelele. '. Luminarea, se înţe
lege, a ars lllte ~i l-a fript la degete 
pe cel ce o ţinea în mană«. . 

De altfel întreaga întreprindere a 
luI Banffy nu este decât din dorinţă de 
a apare ,tettekkel Mnyez6«, să nu se 
poată zice adecă despre el că s'a lău
dat numaI, şi nicI milcar n'a încercat 
să se dovedească factor in politica mi
litantă. Dacă ar fi inir'adever aşa de 
energic şi de intransigent, nu tra să 
subscrie cererea de gratzere a 11Iptăto~ 
riior români, ci i-ar fi martirisat până 
in capăt pe frunlaşiI românI din Se
ghedin şi Vaţ. 

Nu luăm în serios ghlăaia dela 
Cluj. ci o considerăm ceea-cel::> e:;Le: o 
b,inITyadă. ridicolă 1 

l)i:~?lvw~ea în e.c-Ie.v, a spus 
COH/ele lIsta rcspun,end Sambără J!or
bira luI RdkoJ!s{ky, Suveranul o poate 
ordona, dacă aşa ce,. in/ert'sele sIa/uluI. 
Nu. r nid o călcare de constitutie. 

* 
. ·l'tl(~inţelf!f!~l'l 'întl'~ PO))O

'l'a fi. C?I1lt.:le Z\Chy Hmus. prqcdin
i~le parlldululyoporal ~l-a dat demisia 
JII1 şefia partiduluI din causă că uniI 
p:lrli"anI . (ca şi Kaas) s'au aliat cu 
kossuthi~til pentru a {ace obstructie. 

Astfel, au luat parte şi la banchetul 
de JOU! ~~ kOSS,Ulhiştilor, lucru pe care 
contele Zlchy 11 desaprobă. 

Se crede că demisia asta îl va 
reţine Ca în viitor poporatiI să mal 
"tea sub comanda obstructionistilor 
~?<;suthiştr. Altfel Z lehy iese şi din p;rtid, 
ŞI cu el pot să iasă şi alţiI. 

lupta dintre Tisza şi Kărber. 
De mult nu ni-s'a dat să asistăm 

la o luptă în presă mal aprigă de cum 
este ,cea care se desf<1şură in presa aus· 
triacă şi în cea maghiară în jurul vor
biriI contelul Tisza, 

Eata ce scrie ,rremdenblatoc, or
ganul ministeruluI comun de extern~: 

llLumea o să afle cu mirare des;pre r{'5-
punsul ce a dat contele Tis"a vorbit'ii din 
imna a luI Dr. KOl'bel'; şi o să se mire nu 
numal de forma neobz'cillltt'tă, dai' şi de cu
prinsul rC~spunsullli. De altfel Înlreaga afaccI'e 
arp, infaţişarea ca şi când ar Il vOI'ba ca bă
lauriI obstJ'ucţiei din Ungaria sa fie molco
mil,i pe socoteala 110astl'a. Discuţia de azI, 
in\elegend şi ,"orbil'ea lUI Tisza, [ace impI'esia 
că Dr, Kiirber s'a ameslecat in afacerile U 11-
gHriei, un lucl'U la care n'al'e nici drept nicI 
competent,!. Yorba e numai că aicr il/te/l(io
nat se cOllflmdJ. afacerile Ul/gal'ier cu cele 
comune, pi!lll1'll a se împedeca astfel ames
fecul Allstrz'd ÎIl afaceriie comune, in p,'imul 
rîlld îll a!arerîle ai'matet, la care are d, ept in· 
contestablL. Asta insă nu va reuşi şi nici nu 
este permis să succeadă. 

nKiirber s'a ocupat în vorbirea sa de 
81'! cu drepturile ce representanţa AustrieI 
şi guvernul austriac are asupra organisăriI 
armateI. 

" Dela asta nu poate fi însă oprit Dr. 
Kiirber, după-cum al opri p'un strain d,s
tz'ns ale cărui declaraţiunI de dt'lelallt n'ar 
trebui să fie considerate prea mult. In chestia 
asta el este capul guvernuluI austriac, care 
are dreptul Înscris în lege şi competenta să 
apcl'e întluenta AustrieI in toale chestiile ar
matel, şi a cărui amestec legal Ungaria e 
1.1~~rc a-' 1 r~culloaşJe~ Dreptl:l~ acetila Dr. 
l\Jirbel' il va şi apăra ca 01'1 care bărbat de stat 
austriac, dintre carI nicI unul nu ar permite 
ca paritatea parlamenluluI austriac in ra
port cu cel ungar să fie ofensată, 

"A~ta ar Iî o aşa renuntare la drept in
contestabil, încât mI s'a," gdsi un Sillglll" bar
bat politic austriac care s-o tolere,eo 

,~])acă Tis"a a vorbit despI'e declal'aţiu
nile lUI Dr, I\.l")rber ca despre IUCI'UI'} de di
letant, apoi probabil că. şi-a uitai de propriul 
punct de \'edere, pe care l'a desvoltat in 
eonfel'enţele dela 28 şi 2H ale clubului li
beral. ::$i nu se poale tăgădui, că punctul 
acesta de vedere alui Tisza are o asăme
nare isbiloare cu declaraţiunile de diletant 
ale Sll'ăiuuluI distins, Dacd primul-mimslru 
maghiar, cu scop de ~a apropia incâlva de 
programul seu pe obstrucţionişLI, vrea sd se 
depdl/e;;.e dda acest PUllct~ guvel'nul austriac 
trebue să ţină cu atât mal mult pe lângă 
drepturile sale şi ale legislative! austriace şi 
să-şl l'a/ore,e Ilelrmz'tal întluenţa legală. in con
ducerea afacerilor comune. Eal' dela asta nu se 
va reţine de tendinţa ca în Ungaria afacerile 
comune să ne privite drept afaceri interne. 
Aface,ile comune nu se pa! judeca esclusiJ' 
din punct de vedere al dreptului comun Ull

P:·1I', ci se judecă IUCI'llI'ile pe basa legilor 
in \'igoal'c ale transacţiunel. NumaI aceste 
1t'gi vin aict În discuţie şi numai pe acestea a 
intemeiat ~i Kiil'ber drepturile guvernului şi 
:lle legislativei au~tl'iace. Noi nu pul~m avea 
rolul ca pe dlPltuiala noaslră să. stingem 
focul obstI'ucţie~) pentru acca::-la îi lipseşte 
huna pOl'nit,c uteU parlamentului cât şi gu
vemulul ausll'iac, 
, Dacă aşa scrie cel mal diplomat 

z~~r austriac, ne putem închipui cu câtă 
vlolenţa scriu cele mal putin oficiale, 
Scrie violent îndeosebi " Deutsches 
Voksblat c , care-'I numeşte pe Tisza 
şarlatan car pe UngurI obraznicI. 

Kărber raspunde luI Tisza. 
[n, ~edinţa dela 20 Noemvrie pri

mul-?,~lI1lstru al Au')trieI a respuns 
vorbmI de MercurI a conte luI Tisza, 

Eată ce a zis K6rber: 
Ol/ora!d Camel tI! ImI ţill de datorillţLl 

sd rr!,puild mdata mlerpd4nl ce mi-ali adre-
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TXSF.!t II t') IL};: 
de un şir gll.rmond: !'rima 
datâ a banI; a doul\ oara. 
12 banI; a treia oară M b 

de fiecare pnbl1caţiuue, 

AtAt IlbonBmE>uh'le, cÎli ~i 
iaserţiunile sunt II. se plăti 

înainte în Arad. 

Telefon penlrn 0'''"1 ,i .omltal SOi 

Somori ",eCran ... '" nil le prlmollO 

sat Dr. Gross, Baerllreilet·, Det"schalta 
J":'athrein. Lueft,er şi SO/I"t. Când am schi(.11 
în şed/l/(a trecută - ceea-ce am obireilll s.l 
fac la fllcepului fiecare! sesiuni parlamel/t.ln': 
- situaţia illternJ polilicd~ llatw'al că am 
atills şi chestia cea mal arzeloal e de w)(en/J. 
a mOllarcluel, chestia armateI, ŞI' a treb li it 
sd al!svolt păI erile mele prll'itoare la fOIl<tlll 
de drept al el. Dacă aş fi ocolit această che
stie, UI/orata Camerd ar fi a/lat nu numaI 
maucd expullerea mea, â a1- fi Pili II t Să vadJ. 
ill asta wgligiarea u.llez prerop, atil·!! a sa. 
Aram pr01 Jucat deci la textlll lep,ilvr de 
tralISac(l'e, ş'am Jdcut acest lucru aliume Cit 

COllştl'ellţa UlwI mlerpret cinstit, ln lJol'biri!a 
sa, primul milli.~t1·U maghiar a aael/luat acel 
drept al parlamentuluI maK/ll'ar de a m()
difica l'lldepeudent legea de tr°a/lsl.ll'lie Îllin
{degere cu Coroana; modificarea asta n'are 
insJ lJalnal'e pmcticd pâ/ld ce ea 1IU esle //0-
ldri'td pe cale legală ŞI' în Altslna (ilm,!!,l 
aprobJrl). Aşa dar cel putin În ,ilele dtl/ 
urmd, când, Îll urma celor vel1'emte ÎIl Dicta 
lmgal J., aveam datoria sd urmJresc lllcru
l"ilp , am putut a/la ceea-ce se Illlmeş e în 
Ungaria conslitllli~ şi d'-"pt public, daclf 
n' aş fi Q1Jut despre asta mal lIaz,1te Cltl/O 

Şlli.ţd (ar'obdti, mare dan'tate), NicI eli, 
nin alt austt'iac, nu-s destul de mare ş,)J·i· 
nisl, ra Într'o afacere aşa de impot'lmtt,l, 
cum este C!/acerea militard, sd lle mul/wm·m 
cu o tormuid. bit mi! pot ţinea stticl de 
esenţa lucru/al (aprobdti) i,icelld cd pentru 
ambele stale ale monarchiel legile de 'rmz
saclie remân oblz~dtoa1-e pând-ce ambele pdl/! 
IlU le schimbd pe calea -legi!, (AprubJ.11 sgo- , 
mo!oase), 

Şi trebue sJ ţm cu toatd IJt-ia la aceasld 
cMHJillgere a mea, care poate părea prea 
burghesd (ilaritate, aplause), dat" se inteme
!a,a pe reali/a te. Şeful guvernu.lur maghiar, 
prim-m!'uistrul UlIUl stat de sme siat.ttu,., 
tocmaI aşa s'a provocat la IPlJea de trarl-

• , <-

sacI,e aus!1'o-un!5Q1"d, cu.m m am pro1Jocat CII, 

pell['-lI-Cd legea asta este piedica l1ein vi ngibilă 
ce - În interesul existente! mOl/archie! -
sta tn cnlea orI-carei tendenţe unilaterale, 
li adeverat. că tn interesul monarch'iel, 
<ulcsca în mijlocul unor iritaţiullI dure
l"uase, am cedat Unga,-iel pâlld la exl1"em 
(St,igllle: P, ea i-am cedat multe! 1 ic.lIoşie! 
DuleÎn Ullgm-ia! - Cehii rac sp,omot asur
~ilot·) dar acel drept, ca să esplicdm şi sa 
dovedim d,-eptatea ll(}astn?j, 1lU l'am abando
nat. Nu vom ceda uicI·odaM dreptul austriac, 
nu vom lăsa ca acest.: locuri sd tie batjocu
rile (aprobări sgo/1lQtoase), peutl u-cd acestea 
ni-au fost date in grije in llumele staluiuf şi 
trebue sd le apdrdm cum iş( apt1rd solda
lui cinstea stea[.;ulul (ltmg! aplause). Şi dacd 

Dumnei,eu sd fe1'eascd - dacd cli1.Jlllui 
slrăill s'ar l 1Lllm'a Vt' odată ÎIl interiorul ace
stu.I stai, ,ţă nu se uite, cd primul-miuisil It 
refJesc a fost cel dil/tâiu care l-a t'ostit 
(aplaltse sgomoloase; aclamarl enlusiasle; 
toţt aleal'gd sa felzâte pe vorbitor). 

llel)licn luI Tisza. 
In şedinţa de Sâmbătă Tisza a re

plicat în chipul urmator lUI Kiirber: 
"Onoratii Dietă! Cred că din loate par

ţile voiu fi aprobat, dacă me pun pP. punctul 
lle vedere, că eu cu domnul prim-ministru 
al Austriei nu intru in polemică, CI'ed anu
me, că cel mai bun lucru este ca n01 în 
comentarea dl'eplului public au;;;lriac să nu 
!ntI'i'u~; tot aşa însă. ne, vendicăm dl'eplul 
escluslv ca dreptul public maghiar să-I efl
plicăm In ~ensul legilor maghiard, Asigur pe 
Onol'ala D~elă "că numai al:Ua rem,\n pe 
acest fotoliu, cală vreme pot să realizez in 
practică aces!e ideI ale mele (aprobări 
sgomotoase şt aclamărI în dreapta). MI·' 
mărginesc decI să fac doml obsel'vatiunl 
menite să Iămurescă sensul adeverat al decla~ 
ra\iunilor mele, Prim-ministrul au,::lriac a zis 
adică erI că eu am vorbit despre legea de 
lransacţie auslro-ungară, N'am făcut tnsă 
aceasta, mai cu seamă pentru-că nicI nu 
există asemenea lege (aprobări unanime). 
Da, sunt doue legI cu desă1lîrşire indcpetl
dent~ una de alta) lege ungureascil. şi lege 
austriacă, adusă l1ecare in altă vreme şi carI 
cuprind insă. disposiţiunl ce fac posibilă ad-
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minisl['area afacerilor comune pe basa pa- I Echipagiile bastimentelor salutau prin f popor deveneau din ce 'In le' 7'. 
, rilăţiI. I f' e mal af . ura e ronetice, muzicile mtonau marşul tuoase, _ . ee- vmţă, şi tot-odată, în cuvinte calde si 

. A doua rectificare este privitoare la italian, tunurile bubuiau. D, e ,la 18'.0 InCoace prosperr'lat"R ţxr · l' A d > afir 1 dl i' '. - ~ "e· e oglOa.se tş.T a use aminte s,i mulţa
Y

-
m, rea u prIm-minIstru austriac că legea Efectul era ufmitor. Fumul tunurilor develll dm an III an mal bună. I de tr'lnsaeţie nu se p -ai h' b d "l CI' , rn.pşte mlelzgen{er, măestrilor SI' (e~ra-

, o e se Im a eclt învăluia cu un nor alb yachtul regal. . omerţu ŞI mdustr ia iau un avânt pu- m/ar l' ..' ~lUmaI ,în caz daca aceasta s'ar face pe cale C' d h 1 ' 'd d b te.rmc, numeroasele i'lcoll răspândesc lurlll'na' nas rI, car! cu a,tata dragoste au 
1eglslall\'''' • 1 1 t t P" 1" an yac tu s a apropIat e e ar- y jertRt Sl' au E~ t 'b'/ Y '" . , '" In am)e e sa e. rlVltor a ahr- cader, au Început să bubue tunurile d in ŞI cult~.ra În regiunile cele mal depărtate' 'J'. ,acu POSt ta znătţan'a 
marea aceasta tie-mi permis să citez un forturI. ale ţt"rll, aşa că populaţia săteasca a Da- acestuI frumos pa'/at al neamuluC 
pasagiu din vorbirea ce am ţi nut in clubul I . . , . . nemarcel t . fi ' nostru. 
hllel'al: ", O lore C41"e sd schimbe stat"ea de , Rege!'!. ltal,leI ~I Prm,clpele moştem- rece aZI a prmtre cele mal ina-,... tor al AnglIeI s au 11 brătlşat cu c,,"tldură, intate în cultură. La toale aceste progrese Afară de dar'l :. 
dl'ent actuala prin sawf,'o'»a,'e s'at .. ,'d/·ca la 1, n ,,' < urt e pOl fiY t r ,,,. apoI s au făcut tă l pal'lea regelui e foarle mare' căcI dinsul deia cu oc . r prh acu e 
l'a/oare de drelJ.t, il1Sd disnosiftile el prim'- presen r1 e. f' t t d' , I aszunea b" '1 r * ':! O - auna gata să ajute şi să. sprijine presidentul cu deos"bz'taysub scrzpţlunz or, 
lo~re la aface1'lle comune ar' intra î,z l'zgoare * '" cand era nevoe. ~ li' 

1 t 1 t 
'O S'I 1 l' 1 . 1 '\" d că un numevr #:oal'/e ~ Curte anunţă 

numtl a mic _ a rag aCI atenţia noratei uveram ta le au SOSit a .. ' In sor Ca om privat Christian al IX e suve- .fi msemn t d' 
Diete _ şi noua stare de dt'epi numaI aşa seara şi au fost primitI la gară de Suve- ranul cel mal fericit. subscrien{i, atât din clasa in; l' mtre 
s'ar putea t'ealiţa, dacd şiîll celalalt stat s'ar r,aniT .AnglieI, de autorităţT şi de o mul- Inc~njura,t,de dragostea şi veneraţiunea cât şi a măestrilot' si ţăranilo; 19n

el1
{ef! 

aduce o asemmea lege. lu ca, cOllfrat· s'ar ţune imensă de lume, 1 . f 1 d A dA". OSt"'l 
ataca basa stliti/or de lucrurf actualeI./., Va Regele ItalieI şi Regele AnglieI pre- u.ne marI ami li, e numeroşi copil, nepoţi aven.. zn ~edl"re mZSlUllea frumoasă ~ -

'7 ,ŞI stranepoţi, el găsi tot-d'auna in devota- Cas· ,;\, t I să zică legea ungurească ar fi o lege yala- cum şi Reginele Elena Şi Alexandra. s'au tII . el Ha.z0na e, au renunţat la resti-
bilă şi ar avea şi efect: ar strica ordinea Îmbrăţi'1.at şi s'au sărutat. Primarul de \,yl'nd- men u, ce or ce-I înconjoară curajul pu- tuzrea provc'" r .... . '( . tereI ŞI increderea de a înfrunta allltea cea" . i. u a m prospectul de fon-
actuală. N'ar avea insă efectul sa aducă după sor a Intimpinat la castel pe SuveraniI Ita- sur~ tragice şi de a da lupta care să-I ducă d~re, fI Ioa!: quo!ele subscrise s.i pU-
sine o nou[t rInduială, pentru-că in chip !ieI urendu-Ie bună-venire. la Izbândă, llIe c d· - I 
j

. t' 1 d .U _I'a.ga zmma e-au fiăcut dar 
Iresc aceas a nu sar putea rea isa acă şi La castel aştepta şi ambasadorul en- Casei lVaţzonale. . 
in .Austria nu s'ar face o asenlenea lege. glez din Roma, Bertie. --~~ Unorată Dietă! Scopul meu a fost sa Stradcle oraşuluI sunt Împodobite cu }' 1 t.. - ,~omitetul a ascultat cu atenţie si 
constat că da: o asemenea lege ar strica st\!agurJ italiene şi engleze. Insutleti rea\JCYO 11 ~IC (O din N ,ldlac. vadzta mulţumzre sufletească acest r;-
stl'ările d'acum, a~a dar rinduiala d'acum nu este {oartc mare. P?rt şi totodată drept dovadă de sen-
ar mai remâne in vigoare. ~e înţelege, ad- Seara oraşul a fost iluminat. Ziarele maghiare ear sunt alar- fzmentele lor nobile si iubitoare de bi· 
Ilulem acest drept şi legislaţiunel austt'iace. roate Ci-că RomâniI din Nădlac la"n x w' • * . . '" ~ ,ga s:rlca. ŞI ne~mul lor, în mod spontan 

Cât pl'ive~te afacerile comune, Ungaria Alba Iuha s ar fi re sculat Impotriva Un- I d " 
al,1t in trecut cât şi in present !';i' în viitor Anin'rstlJ'ea domnieI regeluI Uane- '1 E~ .' ŞI p" m e msufleţire, tOfT membri de 

, '! marehe. ~ unic in istoria Danemarce"1 ,.;"\ f'o',lrte gun ar. ată ce nI se scne dela fata flaţa carI au subscrz's quote, au al"zz's 
d'asemeni, sta neclintită pe basa parităţii şi . b'l 'loculuI: ' ' 
ar li o completă intortochi are a adevărului, r~r JU I e.ul pe care poporul şi familia dom- de dreptul for de restituire, oferindule 
ca punclul de vedere al guvernului maghiar mtoare dm ţară l'a sel'bătorit zilele acestea. ,Gyulafehcrvar es Vidckef scrie: dar şi cinste pentru Casa Naţională, 
să tie presintat ca şi colnd acest guvern al' Timp de 40 de anI, în împrejurărI foarte ,~Ne tJ'emură pana in mână când auzim AdI 

i 
. 'L x grele şi schimbacl"oase a ţl'11Ul OClolI~lla"ul ~ ,. t" 1 ceste ee aratilml au produs cel 

,"o sa şllr easc::t paritatea" (AprohărI sgo- ' ,,'" ca ce s a !Il amp al: in Nagylak s'a ivit adică l' ." 
motoase în dreapta). rege fr!1nele domnieI şi azI la apusul vieţeI Horia şi Cloşca. Românii s;au resculal im- ma JlLU enluszasm m comitet oferind 

sale dacă aruncă o privire spre trecut, poate pOlri~a ungurilor, ?u furcI, securI eeL şi au totodată, mal mulţI membri din comi
fi n:tândru de a fi asigurat ţeri! sale o pros- omorIt un ungur ŞI 10 sunt răniţi. Serma- tet nO/l(! şi frumoase darurI pentru 
perltate sănătoasă, liniştita şi rodnică in toate nul de ungur, a căzut martir... Casa Naţională. Acest entusiasm~i iubire 

Din străinătate. domeniile, Christian IX-lea nu s'a născut pe "Gyulafehervari lap" sCI'ie Insă Uf- wl ~. 'f . '1 
treptele tronuluI şi nimeni n'ar fi crezut că matoarele în n, 11:1 Xl : ca ta mstz uţzuru e noastre este cu altii ....... 

H('gl'1e ItalieI În Eug-litel"a. Dh Londra tiul ducelui Wilhelm de Gliieksburg va da ,,~u o ad(w(irat cit RomâniI s'uu l'{,~- maz preţios, fiind-că se aşteaptă cu si-
se scriu. următo~re le asupra sosi reI Suvera- vlăstare de regi şi îrn păr'atI in în lrcaga Eu- ('Illat in coutl'll uUg'uriJor, ci noI stim din .quran{ă, ca şi alţT subscrien{l vor 
nilor ItalieI: ropă. Simplu oliţer la curtea rudei OI' sale loc sigur cum s'au intâmplal IUCI·tirile. In urma acestor nobile exemple. 

Toate ziarele consacră articole Suve- Chl'istian VlII şi Friederich VI, graţie cali- comulla Nii.~la<: se, va edilica o ?coală gr.- 'facem ŞI nor în aceasta p1'ivin{d 
ranilor Italicr, carI vin să viziteze Anglia. tăţilor' sale morale şi curagiului arătat in cal. Intrepr'mzetorlUl a dat oamenilor de I Yld ~ I 

'1 fi' C '1' l' prima CampaJ11'c a S'chle,~\"I·gulu·l, el fu ales b" tii' un ape ca uros catră publicul s~b· 1 
"imes ace marJ e ogll ,:,u"eral1l or !ta lenl ' - " eu·: ar nu l-a fost destul cat IlU beut . d 1 ~i naţiuneI italiene. Dail)' Graphic amin- principe mo:;;tenitor la 8tingerea familiei 01- (notăm că şi unguri am fost cu eI) ci s'au scrzenl in loc şi din province C.;l sl 

teşte de vechea amicitie anglo-italiană, denburgiane care domnia în Danemarca. dus la crîşmă şi au mal Mut. BetI fiind s'au urme1.
e 

acestor generoase exemple de l 
Dailv Cronicle. după ce spune că Anglia Când tinl~rul principe !'le urcă pe tron incăerat şi au omorit un ungur:;;i pe' mal deJlotamellt şi iubire cătră instituţiuniU I 
este· amica statornică a italieI şi aliata el, la 14 Noemvrie j H()3 norI groşI şi preves- mulţi i-au rănit eal' nu s'au resculat NicI l1~astre naţionale, cu atât mal pertos, 
se plînge că Suveran iT ItalieI vor sta prea tirI de grele tempeste erau pe cer. Prede- nu ar li permis să publicăm in foI astfel de ca precum suntem injormaţl, , presl'::_ .. ,.: !' 
pUţine zile În Anglia; zice că poporul en- cesorul seu Friederich VlI sla înaintea po- neaJeverurl, ci al' li bine beuturile oprite dentul comunei noastre bisericestl în '-
glez îl' va primi cu emusiasm. porului tn îndoită glorie a învingetorului şi caci prin beutură se fac toale". Hl. înţelegere cu comitetul, ~i ind, osebi cu .'-

MarţI, la orele Il şi 40 minute au muri idolatrat de popor înainte ca reac- l' ;! . 
sosit la Portsmouth Regele Victor Ema- ~iunea să fi inceput. Greutăţile politice ~i r:" prietinil ser de principiu şi de credi,r:;: 
nuel II al Italiei şi Regina Elena Suve- un resboiu nenorocit instrăinasera întru ~rCasa Naţ-.onala-. prepară o nouă surprind __ ,"'t; J+.." 

raniI ItalieI au fost primiţi de Principele c~t-\'a pe rege de popor. ~ obştea românească de ';&I~' tot în Jo- ' 
mo~tenitor de Galles ~i de membriI auto- lnclinându-se dorintei obşteştl iscăli losul şi pentf"U înălţarea Cas~l Na{io-
rităţilor, În aclamaţiunile uneI mulţimI constituţia din Noemvrie, contra proprieI . !n şedinta comite~ului parnchia,i, nale, fără de-a. mai cere Şl a pune 
imens,e, sale voinţi, şi-şI da bine seama de COIlse- tmuta la ,20 i. C., preszdentul Dr. NIC. noue jertfe şi sarcinz, nicl dela comw:ă 

Traversarea canaluluI La Manche, dela cinţele peric,ulo~se ale acesteI acţiunI, dar, Oncu a făcut un esposeu asupra si· şi nici dela particulari. 
Cherbourg la Portshmouth, a fost impo- regele constItuţIOnal nu putea face alt-fel, \1 tuaţiunel si asupra fondulUI de {idire La timpul seu vom reveni,' de as-
zantă. Yachtul RegeluI Angliei, "Victoria căcI era sigur In fa!a ~amerilor! susţinute ai c.aser' itaţională relevend în srleczal 
aud Albertl./., pe care se aHau Suveranil de intregul popor, El şt1e mal bme ca toţI,· A" ... A :r. tădată adaugem încă numaT atât!} că' 
italieI, a rost escortat mai Întâl de o es- ca unul ce aparţinea armateI din 1850 în ca rolul jru"!os c..e ti are şZ.lllnd~p',meşte precum ştim noI, declara(iunile de' dJ-. ,. ,,', 
cadra engleză şi de una franceză apoI de cât de neinsemnate erau forţele militare ale Casa NatIOnala asupra culturez Şl mo- ruire a quotelor subscrise se pot face 
îI'ltre~lga Hotă engleză a canaluluI La ţeril şi cât de puţin preparate erau pentru un ravurilor poporului nostru, dând deja la N. Oncu, president, sau la Traiml' 
Manche. ". resboiu. Cu ~oală. lupta t;leegaIă,. ~aneziI s~ roade atât de bogate pe terenul mo- T7 ' 

Yachtul regal trecea prmtre două Şl- purtară ca mşte bravI ŞI numaI m adml-" l' "ăţzan, notariul comitetuluI, sau la Cos-
ruri de bastimente de resboiu carT erau I raţia şi recunoştinta pentru bravi! sel sol rai, clat Şl pe tebr~nu. m:te~lal al co- lan/in Don, Epitrop primar. 
pavoazate c~ pentru serbările marI, avend daţ~ găsi o mlÎngaer~ in~ercatul rege. l~ mune noastre lserzceşt, Şl peste tot, I 
şi steagurI ttahene. anu urmatorI legaturIle dllltre suveran ŞI' a poporului nostru, de aici şi din pro-

ltonuulul că,s(t to riei. 
De Leo Tolstoi. 4. 

Mi-se părea că visul meu, gândi riie 
mele, rugăciunea mea îmbrăcau o formă 
animată, trăiau împreună cu mine în ob
scuritate. fâlfîiau în jurul patuluI meu şi 
se inclinau spre mine. 

Si fiecare din gândurile mele era 
gându"l lUI, fiecare sentiment, sentimen
tul luI. 

Dar nu ştiam, că toate acestea nu 
sunt decât amorul; gandeam că un sen
tllnent care se naşte atât de uşor, trebue 
să dureze mereu, fără sfirşit. 

III. 

care· mI pica pe mana, şi începuI să o 
agit ca pe un eventaI de-asupra dormindeI. 
In acelaşI timp ţineam în mână o carte 
şi cetiam ridicând mereu ochiI înspre 
partea câmpuluI, pe drumul, pe care tre
buea să vie Sergle f\lihaIlovicI, ca să ne 
înveselcască. Sonia şedea la rădăcina unul 
tel betrân, ~i zidea un pavilon pentru pă
puşa 5a. 

Ziua era caldă, nicI un vent nu adia, 
şi atmosfera se Încălzise peste măstffă. Se 
formară norf carI se îngrămădeau într'o 
masă neagră; încă de dimineaţă se pre-
para o furtună. ' 

Mi! simţ il surescitată, ca tot d'auna 
înaintea furtune(. 

Dar cătră seară norii se risipiră în 
toate părţile şi soarele strălucea pe un cer 

1ntr'o zi, pe vremea secerişuluI, venit limpede. 
înainte de prânz, şi m'aşezoCcu Catia şi Pe drumul ce se vedea din locul 
Sonia pe banca noastră favorită, În gră- unde me aflam, alunecau, fără Întrerupere 
dină. la umbra teilor, carI domină pono- şi scârţiind, carele Încărcate cu snopI; se 
rul şi de unde privirea se estinde peste 'ncrucişau fără încetare cu alte care cu 
câmp şi pădure, loitre, carI se întorceau goale, cu sgomot 

Nu .vezu~erăm pe Serg!e. Mihallovici mare, duc~nd înapoI pe secerătorI, ale că
de treI ztle, ŞI contam la vlslta lUI, .căcI ror picioare săltau şi blusele le fâlfăiau 
subintendentul ne spusese, că va vent să, în vcnt. 
examineze lucrl\rile. I ObservaI printre frunze praful gros, 

Intr'adever, cătră doue ore, îlvezuT, care Ură a se ridica în vîrtej, şi fără a se 
din depărta~e ~ntr~nd călaŢc într'un câmp \1 lăsa pe pă.ment," Ţemânea imobil în aer, 
de secară. CatIa dadu ordin să se servea- după gardul gradmef. 
scă persecI şi cireşe ~ un regal pentru el In ogradă se auzÎa aceeaşI voce, ace-

apoI me privi zimbind, se lungi pe laşI scârţiit de roate, se vedea mereu tre-
o bancă şi aţipi. când aceiaşI snopI auriT, carI defilau încet, 

RupseI din tel O ramură înclinată apoI sburând prin aer şi sub ochiI meI 
ţie cărei frunze şi coajă era plină de suc, acelaşi şir conic, ca nişte case cu acope-

_o. a .s ... 

rişul ascuţit, şi silhuetele ţeranilor carI 
circulau pe d'asupra păreau ca nişte fur
nicI micI 

Mult mal departe, pe câmpul pră
{os, se mişcau egal carele. se mar vedeau 
snopiI auri, şi aceiaşI sgomot de roate, de 
vocI şi de cântece se amestecau într'un 
murmur con fus. 

Dintr'o parte câmpul secerat se des
coperea din ce în ce şi lăsa să se yadă o 
du?gă verzie. Puţin mal la dreapta, i'n 
mijlocul grămezilor împrăştiate În disor
dine, se distingeau rochiile împestritate 
ale femeilor carI legau snopil. Se plecau, 
~)faţe!e lor se, ~îşcau şi se încrucişau şi 
imediat se allmau snopII frumoşI, şi pe 
câml' domnia ordinea. Acest spectacol, 
car~ ~nunţa sfirşitul secerişulUI, mi-se păru 
caşl-cand de-odată vara ar fi făcut loc 
toamneI. 

Cu toate ecestea praful şi Căldura 
domneau în tot locul cu escepţia colţi~o
ruluI nostru adăpostit, din gradinâ. Din 
toate părţile sub această toropeală, pe un 
soare strălucitor, secerătoriI mergeau şi 
veneau în mare învălmăşală, vorbeau sgo
motos. 

In acest timp Catia, întinsă la umbră 
pe banca noa<;tră, sforăia dulce sub bra
Ioda albă de batist; cireş ele suculent/! lu
ceau în coş, {ăd~ndu-ţl poftă; nicIodată 
rochiile noastre n'au părut mal netede ~i 
mal curate, nicI-odată apa din cană na 
reflectat mal viu curcubeul în cana de 
cristal, nicI-odată n'am resimtit un ase
menea sentiment plăcut. 

L IL+- -.q 

Şi pe ,urmă, me gândeam, e grepla 
mea că mi! slmt atât de fericită ?I./. ••• Dar cu 
cine să împart fericirea mea? Cum ~i 
cuI să mi! dau, şi cu mine intreaga ~ea 
fericire? ..... 

Soarele dispăruse după vîrfurile JJ!..~ ~ 
steacănJ!o! de pe ,promenadă; prafal -:~( 
lăsă pe camp, onsontul se desena mul 
maT clar în razele oblice ale apusuluI 
noriI dispăruseră; se distingea in curme-
zişul arborilor, în ogradă, treI verfurI noe 
de clăI, pe carI ţeraniI le părăseau; caruI 
m~rgea în galop şi secerătoriI sc;o[em~ 
strIgăte. de ~ese~ie, evident această cu. rs~.... . . li' 

era ultima 111 ZIUa aceea. l 

Femeile purtau greblele J'~",,",~~;, ':" j 
la briu aveau legăturI de grâu IOod~t; ref' 
torccndu-se acasă cântaU <'cu veselte; da . , Al 
Sergie MihaIlovicl n~ sosea; I vezusel:, ;i 
de m\.llt scoborînd colina. t' 

De-odată losă îl observaT într'o ale, 
laterală unde-l aşteptam maT puţin; încon 
jurase ponorul. _ 

Se apropia de mine cu paşI rep~zr, 
cu faţa veselă şi radioasă, şi cu păIăna Î' 
mână. Dar când observă că doarme CUlÎ, 
lşT muşcă buzele, îşI închise ochiI şi il" 
cepu să umble In virful degetelor. 

RecunoscuT imediat că era in dispoţÎ\' . 
bună, fără nicI un motiv, cum imI pl;,tct; 
cu pasiune să-l ved, ceea-ce numim .bt> 
curie selbatică". In momentul acest!l el 
ca un elev, întreaga sa persoană, dela ca ' 
până la picioare, respira mulţumire, fen 
cire şi sburdălnicie juvenilO-. , 
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Fer lui mi. 
\ 

U Il tl P ezi. ! I'n utc,J:tnt .1H?)'eu~it. La ce-I 
C ..,.- dare bune. , rer~a dlul ArseoiU \lalcu completăm I a lin" (i'n jnl1f\ C'1l.gModt EW7.inrl or> m1\;mn]fI po ca~~ .,' ."', ',.". HlIPi!. siUl1 rid~'r('. •• ~mlcă silu ÎI'ă. 

! " cu placere le-a .luat con~iJiul 1S1i~' rIU: ;lll!l:l d IJtlprelln!l.. eu ~.Irea noastră .lI.lusă SU? a\.l:st LllU .LU La Boord, oras la Statul \ Iclorw:', 1"C'Zel'-
}">'·l·ml..... s.i pub lea m . rl il. s "po do >lSn'l' l d Dt' ... ! prÎmiirill eal-'it3M, şi \'uln . S .' ':. " CI . Il.' aceea, că procuroru In Draşov a 111- voarele de apfl ale orasului secaser[l, ~u 
• I ' ! S a 'ro! salE' pe ('.are tOl'mal Q ft~ttpt.l S vie IIl, d' \' 'd" . ".' , . urmatoare e. . ~ ':. . ' t \1 cat-va timp, s'a apu<'at s!\. ~P\liB SISlenţa lUi Timeu a n lcat 10 contra mal ploua de doue lUni ŞI seceta cll:3pel'a 

~ d't ra noastră cele 3' p.O\lTIC1!1 pen r rl I l' t 'oa fi, "b l·t· 1 ~ I . , Au apărut 10 e IU, 'eUllleilar(\tn{,Bs1'lunh"h~av (1 )~,aa{:onllgl,,"; . domnialulacusăpentru jLlrămentstrem . pe oCYIOI'l. n 11Ile ceru se acoperl.ne 
ăl ' d nOll"l pc anul Iqo 4 I pentm·e!\ tn BI'I1St mod sit l·~e pUI1 \ardbt l~ p'JUlta l j _ 1101'1 SI incepu să plouă asa de tOl'entml, 

c 10 a re < - , ' , .' si!. so apropie - {" " . 1 't t d' , _ . d 1 Bunul Econom", CălJn- ~ ca si!. nu JUar mso po lllJlHlllOa '- "UWOytlua , ms 1 U e cre- in c;H rezenoarele se umplură cu apa. 
Calm aru ,.,', l' d l Sfi tII -Id'! '," ,r'- , r: d f d 1 TeranuluI " Ş1- Că In aru,)1 n e ,-".= ,"- l' z Ş ~(()nOmll In ..... racol/ana, s aJon a CII profe:;or LNrân profită îndata de 

Tar~ IU' în furmat odav mare., eo'lmdarele cu Z./11 capital de .fJO.O()() coroane (900 a~ta şi se aruncă într'un t'ezervor, înecân-
ST::;~ln toata priuinţa yeuş~te Şl sunt f~artt H OUT' * W I. , actil) ear nu de 30 •000 c. cum greszt du-se, Cadavrul lUI fu pescuit şi ingl'opal, 
uşor de veHdut, dfoare-re e~~ sunt prt

e ~ ... I s'~ strecurat in ranorful ce am p~_ d~l' nimeni nu s'a mal pulul servi cu apa 
I'(lli11dare cati rOre$pU11~ ce, cnţelor mo(er1H I I , :r dlll acel I'ezenor, 
de azi. Nu s'a cruta~ nt.~w penfn, reuflta AnA 1), :23 Noemvire n. 1903. I blzcat. Ziarele din Boord au făcut, mare sg~-
lor _~nid muneă Ş1. mei spese. ~ v v I - AprolJurru uneI CărţI hune. Inaltul mot În ,Jurul acestui fapt. l:n zJar a Sel'li> 

_. ..! Inv~litoarert câlmdarului n BU1'lztl E('o- I Sodl'tatptl 1'0l~lH,lla nratl~~ua ar,e i millister prin relioluţia din :2\1 Octomnie a, urrniHo~l'el~: !,Acei ClU'j voesc. s~'~i puc 
" n m,1 este de h(îrtie galbenă fină şi. groasă· diseară un plăcut prilej de a se llltrunl, I c. /ţ·H,l) pres, a apl'obal penh'u şcoalele po- capet vletel, sa se gândeasc~ c~ I~l Aus-

.0 ti drttă cu o ilust1'aţiune econoYnlGl1. în :2 l' ~ Vass c , si a petrece împreună câ-l p.oral:., - a,mhele cursu;! - "Cart.ea de Înve- lralla nu ~ abundenţă de apa ŞI ca nu,~ 
~lo~; cea de/a Calindaru l nl1(\r,?}-ulu~'" este i a_ ore: 'Va avea )Iăcerea să se! ţatu.l·it ... SC1'13~ c~ ral'~t cO[,npelenţ~ .?e d, lh'e,p,t a ~.rlva. de pu.tllla ~e ~,~re o au .hun,I,1 
f a 'ta 'n 6 colori În mod artistic execul!!t, . te va . " 1, ~ i 1/11111 r ma ŞI apaJ'ută In ecllllll'a J!Ul ClUrcu nOţitl cetatenI. DeCI daca \ I e-ullul ~e \ u 
i~~sr,~ati~nea reJlresinta pe Q pereche til/erâ delccteze ~scullcl1d ,pe, arllstul ,~0[:1an ! la Bra,~o\', La comallile mai mari se face re- ar'unea în rezervor şi va fi scos VI\l t1e 
de ţerani: foarte bine reuşita: ear inv~ll- in mandolmă D, SlmloneSCU-S1ll1lCel , I dueel'iL TotI Învi'!(ătol'il, preoţii şi bihliote- acolo, n,oI. pl'Opun~m să fie conllamna~ l~ 
ioarea Caliudurulul 'JlHjintei Treimi~ este dl'. care in septemâna trecută a concertat I ci le popol'ale să-şI ţină de datorie a-~1 pro- muncă sJ!mca,. CdCI • cel ~e face I'().u tal'(.'1 
asemema tip.Jritd. in (j colori (oMte fru~ la Oradea, D-sa desi tincr încă a făcut I cura aceasla eS,'cUlentă carle. trehye pedepsI.t. ACPl carI YOesc "li se !'il-

. 't' (1 ta La mijloc se a/ia , ' , ' , ... '. . ' ,. 1 I nucldă au la lI1dema,nă. re volv('rul otrava 
moase ş~ al 181.C .uera , "·'farea un turneu artIstIc prin ROmal1l3, Bu- - Rt>d. lfieal'e. Scnmd despre une e u- d' l' d (". ţ'I" ,.< ' , 
l' l 6fi td Trctm1 la dreapta /Ia· , . . .'" d' ivI - . . 1. d 1 umu e el, mun I :;;1 marea . 

eCalrl~U~n st~11-ga Na.~te.;·ea lut isus ChnstoS. covma, prIn cele mal marI oraşe ale crdllli 1 In j • u,~ţ'~-A1PLJdsel nIl'J ~ a~~II:ned ~sp~~ Legiuitoril din Victoria au luat ,în se-
•• , b h' .• P' 1') t aru p~trtOtiC a - u ilnO!'i or al, 5 d. tă ,. tal' t . l .,. la 'e este foarte RUSIeI, a C Iar SI 11l ans. re u- )1 1- , . ~ 't ~ d rlos aceas propunere ŞI au ŞI vo In acei> 

Oq-rmsu acest01' l'a Hl! 1. . 1. {I d' strecurat o greş, a: sa tlpan ca -sa ,e un roiect de le e 
bogat şi variat şi cuprinde.o mul,ţ1~nc de.1lus- tmdcn: a ost ăU, ~t., ' . I?r~t(~pop. pe când ade,'~rul este că dm sens p g . 

"' .... traJiunl, dird,c fari ammtl1nl~ol~ldele. B~- Eată ce. v.a c;ccuta dlsear,ă., "\ fen::lrc ~11l-1 protopop. Cl preot! Ear do- * 
rm/Ului Aw:lreiu de Şaguna, lteyznei RlJnw~ 1. PagaW 1/1, "Concert Cll vanapunT ' , naţIa a faCl1t-O nu pentru şcoala de stat Profcsiunile femcilor în A.mdia. După 
niei, EplSG pulz~i Favel, Vasile A etcandrl., 2, SYmz'cc! nConcer! pe .Marc". 3 /)ima {i; din vtYenbaia, ci pentru cea din Turda. o ultimii statistica oficială, In AIJ;.;!ia ~(> 
Alexandru loan ('/tia, Ioan C. Bn.'ttlanu-~ Simtal, ,.,PotpU~\u m ~11 Ollr:?r. 4" ()!'. AlbI, . _ ~l'llol'od1'l'a pnpulatillueI b\ll~ă. atlă: :?11 femei ca medic), l~O denti:-;ll': 3 
Papa Leo Xlll-lea, Regel~~~ Alexand1'1l. ŞI nPotpuri Ruse". ,). L. r zsl Şl SI/med, l'l'stI din prejurul Casloriel t~ste mal mult medice veterinare, i3H7 functional'e in ca ll
~l Begi!i.ei Drag,a a.i, .,th·bU't . Alai der:arte ,,~unta T:lr;l~.ea~ca'" cu ,dans~lrl naţ. de pe IlketU ingrozitoare. Comunicaţia fiind intre- cpLariile de avocaţi, 1:219 sCI'iitoare şi zia
'llustraţ,unea Btser-u:t, Dommţ't Bala~a, a l\ltlcov. h. Sumcel, Dome ŞI dansurI na- I ruptă din când in c.'lnd se aude cate ce\"a riste, 36D9 pictore. 171,000 profesoare. 316 
Bdncii din PiUsbl~rg (Amcri!,a) c". 21 eta~e ţionale din J\1untel~ia, ~ . \ la Bitolia din locurile mal îndepărtate, In potcovăl'cse, 13 păsloriţe, ;) maCelal'eSe, :IS 
ek, diferite Llustra[wut sjmte ~t pentl uNu ne indoim că mtreaga, socle- I spre Casloria se spune că copiil r~tliicesc pe zarate, ;)0, itl4 funeţional'e comerciale. 6t>O 
glume. .' to.te română arădană va grăbl să Ia i câmp şi prin Plldurl ţipâlld: mama 1 lată! bil'jari, 30 grădinărese, 260 cantoniel'e pe 

C.ă!~ndar~lc ('()~~ţm afa,ră, de )Ia ,'tea I~r!- 11arte la acest festi val artistic. : Ei sunt luaţi şi duşI în comuna g~l'ecească calea ferată, 270 ciocli, şi 24 măluriitoal'e 
lendarlstu:ă blOgrafisi, desrnert, proverbe r1l- " , I ~1avrut unde sunt vînduţI pentru DO banI. de coşurI. 
.Qd.ciuni lJOesii, zir:eri, poveşti, _ .. l IU1.'I'(p. d!- ,- COlu'('11 bme reuşIt ŞI c.u program I Dacă cump()rătorul ar lipsi, atuncI copilul 
ferite lJentru eronomi, meseriaşi /enwl, dc, v~lI'1at s'a dal erI după amea%1 la orele I este măcehlrit. ( Homânul dela Pind"). l)OSTl AlllfIXISTU.lTIEI. prerum şi o multime de inscrtwni. fJ--61

/. în sala cea ma,'C dela "Crucea Albă". I S'" , .. " 1 1 "1 R '1 d' t' t 
, ' \t,·t' '(dul ( e instrumente de alama) I ' ( IIIll I.ne (c OC.l. enumllU en IS 

\

1 Cotlsiderend bogatul conţuwt al Cdlm- 1 a d~lllll f P ._ 'd .' r Weidl \ .\!on:[mslem Gvula şl a slrttmulat locuinţa N. P, Sibiiu. Abonamentul e pli'llit 
daf'uluL "l:hmul EronomlJ., care cup,.inrl.J 6 ,f~rnp.~s I'~n Pl'~ e~o~\lmll~'I';'~~~:lcad('la 'Hu~ de ordinaţie (lr;lgerea de masele, plombare, până la 31 Decemvrie crt. 
coale cu 9()' pagin! şi :dO ilustraţiuHl, al cit I 0l'V1 %, \. el~lCn Ş I '1 h -, 'k (ci l' m~lsele Sin<flll'atice şÎ!'e de dinţi coroană de 

t 
l 'd 1 It t i F' ei' Ca I dapesla ctH ŞI tenoI'U joc mcse' e a opera " ',.. , " , , ' R d 10 R ~i 1· 1 
~j preţ e)O ,1 es ~ nUnta o crUG r11·,} ~ - I din Budape'ta) C'lre canlă cu sentiment şi dinţi de anI' măsele cu rădăCll1i etc.) În e. respons. an llSSU ,; r li IU 

lmdaru/ rŢ~ranulu~'" dp,7coalecu Npa- I <,~. (, 'A d 'f A·d·'s'JI.' ~ A}, Il) tOl) • 
, " ,n' " I d b Ud are nu numai o voce dar ŞI o ~coală admll'a- ra, pla a ,1' as J nr. 1.). Editor ure OPOl' eI- JureUUHl. 

t 
glni f~ 38 Ilustraţwni, al cifrul pref e o 1, ' ., . 

t ' 'J() , • fi Cali1tdarul !Sfânta I bIlă, a fost aplaudat de publicul numeros ŞI Cea UlaI nestl'icăcioasi\ cremă pentru es enumar. cruce",,,. ,.,. d" D ~ "'k . 't ă' ./'-Pr" Ii~'f..~' t!'Oale CU l:dO pagini _ ş~ 47 lstms. -Ila ...,asa v 'opa n a reu~l S 111- înfrumseţarea tenullll e crema de florI de 
========================~-=~~-----==== 

INSERŢIUNI şi RECLAME. ,,- ilu~eiunf, "al cdrui p1'el de boltă 20 cru-. cante ~şa după-cum se aştepta. Are voc~ iliac, un borcan costă 1 cor. 
1 r,eri., toate 3 format octav mare precum ~n pulermcă, dar nu o modulează. cu deslula Pudră de florT de liliac 1 cutie 1 cor.-===-~ ---------r--c"- --~~~~-=-
,ţ' înv~litoarele e:rrclent reuşite, - suntem de artă. Săpun de tiod de liliac bucata jO fii. A vis. 

firrmr1lf'eranta, eă nu veţi trece eu vederea _ GilinarI! )1Magyar'orS%ltg" dela 21 Pasta luno 2 cor. 

I ar,este Calirlc1().n~ bine re-uşite şi -ieftine şi eli c. scrie că inh,'un cerc mal restrîns, pe co- Pudra Iuno 2 cor. 
ne veţi onora în cel mai scurt timp cu co- ridol'ul palatuluI Dietei, contele Ti"za lstdin - Nlijloc sigur contra durerilor de 
mandele D.- Voastre. tul.osoulu- ~'!l tutcdală a zis: "Vre-o 30 găinarI mai împedecă încă stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 

} de Carta de comanda act alatu?'alu, r(tl"l~ ser- dcsbatcl'ile Dielei, mi-au ieşit în drum. Dar stomac contra boalelor învechite de stomac 
~ veşte şi pentru ~omandarea llrUş!!rilur {olo-. o S(t vinrt alegerile, ii yoiu birui' aluncl"' .. , ~i cont~3 lipseI poCtei de mâncare, pe urmă 

sitoare dm Bzb!wteca 'JlBunul E(:()nun_~u. ş~ Sn ill\p\e;ze, organul "găinariIOJ''' îl injurii un mijloc sigur purgativ fără durerI: e 
pentru coman~are~ Cdrlteelelor de rugaGLUm rl'U pe cliIltplp Tisza IWlltrll-eă al<U de franc ceaiul întăritor de stomac al farmacistuluI 
eşite de sub ttpar tn eddura noastră. şi de Ilimel it s'a expl'imal despre cinsliţi1 KossLlth. O cutie de probă [ cor. 20 fi1., 

t 
J 

___ -- ..... Calil1dare nevendute se primese înapoI 48-tişti! o cutie de probă 2 cor. 
pâniJ in 15 Februarie. _ Uealcs. VinerI s'a fftcul in suhurhilll 1 - Contra .guturaiuţul" tuseI" ră.gu-

Hunedoara, (Vajdahunyad), Oct. 1903. Josefin din Budapesta aleg-el'e de deputat, I şeI el, ne~.I~l.el ŞI. a a(e~ţl~nl~or lannglior 
Cu tuată stima: ,.,Ideal u institut ti- in urma vacanţiI ce se ivise prin demisio-\ are un c~c~t mlra~u.l0~ pastllel~ de pept 

. l' 'H d . . . tiV 1.> ' ~'1' . t I d Senecra. Se pot gnsi 111 farmacla Verg-pografi,c \fa tbrdne, une oara A. P. Bar- narea mll11S ru Ul uerz~~lCzy. 1: l!lt~ ru . e I M' . b" 1 ~ V h ~ A d P' B _ 
cianu. culte a fost reales cu ln:>.4 voturi taţa de 621 ,lr~a a III \.ossut ,m ra, Iaţa oross 

-~- date oposiţionaluluI Lakatos. Ceea-ce era' Bem 150 (casa Dengl). 1 
de prevczut! -~~-

Aduc la cunoştinţa onor. public 
şi stim. meI muşteriI, că neguVl.toria 
de turtar, miere de stupI şi luminărI 
de ceară etc., purtată de reposatul meu 
bărbat Ioan Kaflap o susţin fară nicI 
o schimbare şi pe mal departe luând 
conducerea fiul meu. Totodată me rog 
ca încrederea arătată faţă de bărbatul 
meu On. public să mi-o acorde şi 
mIe nestrămutat. 

Cu toată stima: 

led. Ioun Kull:tp. 
Arad, strada De.Lik-Ferencz Nr. 37' 

1 
- Bună zllla, bună ziua, tineră vio- din dor pot mânca mal multe cireşe 111 

' leHi, ce mal facI? Bine? îmI zise Încet' acelaş timp. 
~. stringendu-mI mâna. I _ VreI să trimit să ne mal aducă? 
'~ Il intrebaT de sănetate, îmI respunse : ' Sau mal bine să mergem să culegem noI? 

,
J - Me simt perfect de bine; sunt de II Întreba! eu 
{ treisprezece anT, nici c~ o zi mal.mult şi . EI luă coşul, puse în el păpuşa şi 

1.' am un dor nebun să lOC pe cal ŞI să me ! alergă spre grădina cu poame; Sonia îl 

- Amica mea, îmI zise el Întreru- să admir spectacolul cel oferiau aceştI be
pându-me cu un ton grav, dar cu o pri-! trilnl arborI, cu frunzele late şi dantelate, 
vire d,ulc.e aţtntitli într'a mea, nu fă co- ! ale căro,r ramurI erau apl~cdte peste bo;.bele 
chetărle 10 modul acesta, lucrul poporulUI I grase ŞI mustoase de cireşe negre, apoI 
e s(ant.,. Dumnezeu să te ferească de a \ vlrlndu-mI capul printre zăbrele, ob~er \'dî 

face paradă cu asemenea sentimente. dupa scaunul care incunjura un cires be-
- Dar n'am spus-o aceasta decât' trân, pe cel căutat. 

! urc pe arborI. 1 urma rîzend, 11 trase de pulpana haineI 
'l~ - . - EştI în momente de "veselie sel- ~ pentru-ca să-I dea păpuşa. 

batică", ÎI' ziseI primindu-l surizcnd, şi il-o reda v cu 'n aer ser' , t ' 
. ă ă l' ~ 1 b ă ~ I JOs, se n oarse 

- a, respunse e c ipind din ochI somnul Catel: 

d-tale. • . I Credea fără îndoială că plecasem şi 
- Ştiu, ştiu... Dar ciresele noa-j că era ferit de orI-ce priVire .. Şedea pe 

stre ? , . . o ramură a pomulUI, cu capul gol şi cu 
Grădina cu arborI fructiferl era În- I ochir inchiş,r, întorc.ea cu mult~ gr!je î~1tr~ 

chisă, si totI gr5dinariI erau absentT. Ser.! deget~ c.? ~Ireş~ ~ mică, . deodat,a, lşl lăsa 
gie Mihal'lo'vici Îi intrebuinţase la ~eceriş, ument. 10 J?S, lŞl desclllse OChIT, murmurâ 

1

'1 SImteam ~ acea?t vese le sel atcr' me. apoI spre mine, şi 'mI zise cu jumiHate 

.

... cotropea DŞI pe mme. 1 1 I voce, nu mal mult pentru a-I menagia 

şi reţin?n~l,~l-~T rîsul. - Dar de ce o 10- -, El bine n'am dreptate sa te l1U-

_" '~,.' - veştI pc C, tia ţ'leste nas? mesc vlOlctă? După tot praful si toată 
- .. ". ~ In bucuria n;ea, n'am observat, că con- căldura acesteI zile de lucru, n'al;l dedr 

t~numd a face V<.:1It CoteT, ridicasem ba-I să me apropiI de d-ta pentru a respira par
tlsta car~-I acoperea 1aţa şi că o gilJileam I fumul acesteI norI dulcI. .. 
cu frunzele ramureI. 

Sonia alergase să aducă cheia, dar {~lră a ceva ~l sunse., , 
a~tept~ !ntoarcerea . el, amicul se urcă pe I Acest, SuriS şi acest murmur săm,Rna 
z~d, r~dlcă zăbrelele, carI sprigineau arboriI: aşa de~ p~ţlf~, ~u acela pe ca~e-I cuno?tla~ll 
!?l săn ln grlidină. la el, lUcat 1111l era ruşine ca [-am pandlt, 

• . - VreaT cirese? îmI strigă el de jos, Mi-se pârea că zicea: 
inUnde-mI co~ul.. . "Maşa 1. •• Nu, nu e posibil! ImI "'1 Si sti nu e acela al violetel Îmbal-

IncepuI sa rîd. samate ci' al violeteI d'un albastru închiS, 
'1 A' - ~VeJ vedea, va spune că n'a dormit care creşte în ziipadă şi în iarba de pri-I IT ZISei. mc~t, .par'că n'aşT fi voit s-o de- măvară. 

I ştept pe Catla' dar în reall't t t" d ," ~ "-l' < a e lin -c.\ - NU-l asa ca lucrul c'llnpulur merge 
aveSam ~ PMă~lerel n~spusă să vorbesc Încet, bine? Il întreb~r pentru a <disimula vese 

J cu ergle 1 laI OVlcl. ' ,:" 1 C c ~ ~ ha tulbure, pe care mI-o excltaseră aceste 
\ a r spuns IŞI muşcă buzele f.tccn- vorbe. 

du-mI semn, că nu me poate înţelege _ Foarte bine! Poporul se vădeste J . ' I 

, . ," 
r 
'" 

~." fiid-că vorbeam prea încet.' . 
În tot locul excelent! Cu d.t îl CL1noştl 

Pe ~.lfmă descoperind coşul cu cirese mal mult, cu atât mal mult îl iubeştl. 
se r~pezl la ele făccnd o mină par'că ~r 
fi volt să. le ascundă, alergă spre Sonia - E adevcrat, respunsei. AzT, înainte 
sub tel ŞI se aşeză pe păpuşele el. de, s,osirea d-tale ~edeam în gr(\din5~ şi 

M' pnvmdu-'l cum lucrează, me ruşinaI ve-
I ~ca mea~ soră se supără la început, zendul atât de trudit. pe când eu, stam L.t 

dar CUrind se lmpăcară, intrebendu-l care răcoare Cu bratele încrucişate, şi ... 

-- Nu, voT 5<.1. le culeg eu însamI, zisei. 
yreau s<.1. caut cheia ... Sonia nu se mal - Scumpă Maş3, repetă el şi mal 
1I1toarce . . dulce cu un accent şi mal gingaş. 

. Intre acestea fuI cuprinsă de o do-
rmt<l nebună ca Si.1. ved ce face si ce aer 
are când crede că nu-l vede nime'. Pentru 
nimic în lume n'aş fi voit să-I perd din 
vedere în acest moment. 

Me ridicaT În vîrful degetelor si În
conjural aşa gîădin3 până daduI de 'un loc 
unde zidul, care o Împrejmuia era mal 
aplecat; când me urcaT pe un butOI gol, 
care se gJsea acolo, zidul imI venea numar 
până la brâu şi aplecându-me puteam 
să privesc în interiorul grădinel. Incepu! 

De astă-dată auzisem bine. 
Inima-mI începu să hată cu atâta pu

tere, şi o bucurie ameţitoare, ca o ferici'~ 
oprită, ÎmI umplu toată fiinţa cu ahtta vi'
lenţă, că a trebuit să me ţin cu amLn
doue mânile de zid, pentru a nu cădea ţi 
a nu me trada. 

Trad de: Luere/ia Russu Şi1·iallil. 

(Va urma). 

.lA 
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"TRIBUNA POPORULUI" Nr. 206 
~ A il i gur a ţ !: viaţA, !estr~, capital de IntreprinderA, rente, cazul ~ I 
~~~, _________ w_o_rt_iT_, _~r_r_E1_f'_d_p_trl_m_o-rm-G-nt-R-Te-I--------!~! 
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A gen tur a p rin el i' a 1 il i n A Ta d 
A BANC EI OENRRALE DE ASIGURARE MUTUALĂ SlBIENE 

"T'RANSSYL VA.NIAU 
primesce oferte pentru IlRigm rirf din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad,. Caraş-Severin, Timiş şi Torontal $; le eteIltuesce pe lângA cele 

m"r favorabil'" cundiţiunt: 
1. In raroul vlt'ţIJ: capitale cu termIn tlcs, rente, zestre pentru fetiţe, capital 

de tntreprlndere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de tnmorm~ntare. Aceste 
din urmă dela tiU-bQO cor. se plătesc la moment tn ziua morţil lnMmplate; 

2. In ramul foculul: clădiri: de tot felul. mobile, mărfurl, produc-te de cAmp ş. a.; 
8. ContrB furlului de banI, bij uterU, valorI, haine, recvisite ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindineI: gra.u, secar!, orz, CUCUl'UJ, OV611, viA (mea), plante ln-

d1l8U1ale: cAnepA. in, himel, nutre1W1, iabao , ... 
DeBlu.id S8 dan ,i prolSpscte se pot primi la agen'urele noaaue 

locale ... cercuale mal tu !iesee, C!lrc comuna ~i direc& prin 

A.gentura principa.1ă ,,'I'ranssylvan1a.u 1n Arad 
Strada Sz~chenJl Br. 1. - Telefoll Br. 899. 

4g3 14H 

ABI g Il la 'l con l r" fur U u r il O r p rin B par ger ~: ban1 '1 '01 
ce aVf'~! de pre 

= 

li KISS GYULA 

Il 

templa.r de zidiri şi mobile. 
A RAD, strada Boposbeni-tă- N ... - P. 28. 

. Primeşte tot fe~u~" de lucrArI ce se ţin de zidirI şi 
mobIle, precum: lucran ln lemn pentru clădiri portale ar 

J , an. 
jamente de prl1vălit şi birouri. Aranjamente de culină dorm'he-, uvr, 

so(ragerie şi salon, dela cele mat simple pAnA la cele mal 

elegante prompt şi eftin. 972 22-26 

Comande din provinţă se efeptuiesc numai de cât. 
Desemnurl dau gratuit. 

La lucrări pentru biserici dau rabat. 
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il Ioan Cotîrla şi fiiul,' _~ 
ti atelier de sculptura, timplarie si strugarie. !j:;" 

II.' o raviţa-roJlu>.na. , • ': It--.,~ 
, ~. 

H tl 
N 

" fi 
lei 
te 

11 
ti 
H 
A Aranjament complet pentru efe'f!tuire de icon~stase (temple), tron~ri,. j6"o, 

ţuri, strane, chivoturi, rapizi şi on-ce ~lte lucrdn ~ lemnă,..~e în btsenC'l:le ~: 
noastre de rit oriental. Schitare şi efeptture de planun dupd comande, mobt16 : 
şi tot felul de instrumente de !coala, banci, table, catedre, maşini de socotit etc., 

-- PreţurI moderate. - Garanţi deshirşitA. ~:' 
La cerere atestate despre resuUate de pâna acum. 867 -26~ . .., .... ~~'':'''' 
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~~~~~~XXX~~X~~~IZXIAZ~~X~~~~X~IZ~I~~IX~~7, ' 
~ Magazin de m.odă ltI.trfurI putin defectuoase, neatinse _.~' ..... ~~ =' .... _ ... _~ 

" 

:411 Fondat la 1840.· tIe foc si lllărfuri tIe tot lIoue, . ." 
~ ,. 

= Ros e n b 1 ii h H. & C-ie de aţă, Pân;;,alf~ţn: ;:u~aSă, stofe =: 
~ -~ in ARAD pentru haine şi matasării, t, 
M Colţul pietei Szabadsag şi strada F orray. In mare 88ortiment. pe langă cele mai eftine preţuri. .".-
~ 217-10 '=c.~ '. 
tr" ----- Rugandu·ne pentru sprijinul mareluI public, semnam .' 

~ Avem onoare a adune la cunoştinţa M. Ono Public, ca 1n msgazinul cu deosebitA atirna ' .;' ,4 

~ nostru de m&rfurl - dupD- ce licvidarea făcuta. in urma focului p'a R bliih· H · S i ~ 
: terminat, se pot c&pe'& osen · ŞI O,.... ~. 
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Tipo~ati. • Tribuaa :PoporulUi j( Aurel Popovicl-BarciaD. .4lM.. 
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