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şi cele- mal a::;Hl.-vară archiducele moştenitor de . câmpurile şi numai un grup disparent

lalte naţionalităţI din patrie.
..... ::.~-".. , ,It
Mal mult încă.: naţionalităţilor li-s'a
Un ziar maghiar care trece cu atât luat nu numaI putinţa de a se putea tn
mal serios, cu cât este organul aristo- afacerI politice apropia de Coroană,
' 1 am numI't pe 'it .,L.,L,
rIa-a'nk,
spune dar s'a tăcut tot posibilul
de. a fi scoase
cra ţ le,
1.',
'
fi
că v~z~nd M. Sa sgomotul ce s'a facut dm parlament ŞI a
oprIte să mal
a uşor pO,atle avea
In jurul porunciI dela Chlopy, a co~- ~ntre. ~şa'ăCătnM·t Stul
suitat pe mal mulţI sfetnicI: oare prm' l1npreSI~ c
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gureşU, pentru-că dacă a călcat eonstl- senhmen ede ngurtnlor. t e, a efino~s re
iuţia, El este gata să-'1 tragă conse- aud~ aş~ e rar,
că n ar
mIrare
cuenţele. Să abdice!
să ne Uite.
,
'
za
Puterea
cea
mal
mare
a
Ungunlor
'
,
Pr]'n ven'lrea la pu tere a 1u I T18"
~j
asta ŞI este: increderea ŞI ahntarea ce
, de pe cerul patrrel sa mlăturat O mare l'
d t 1\11' S
Ş" d
,-,
Căi
l-a acor a m.
a.
mn u-se 1a adăprim~jdie: con1l1ctul dmtre o~oan Ş post de orI-ce încurcătură externă penUngu'rf. M. 8a a acordat m~~lIllul de 1 il-că un suveran încercat !'ti ~ap al
'
1
t!'t c,"t a ingrIjorat nu r
,
.. ,
concesmll. a a, a ,a"
'uneI oştirI veghlază asupra destmelor
numai pe naţlOnahtăţlle dm Ung~rla,
t '1 Un aur il n'au avut decât preo'1
fi'
auslrlace pa ne .
~
'
d ar ch Iar
cercu~1 e o ICloase'
A
cuparl de ordin intim... N'au căutat
au r~mas aşa zlcân~ consternate; cat să se înUlrească într'o luptă cu alte
~eRpre, lumea n~ofl~lală, este tntreagă state, ci guvernele lor au escelat în
_lmpotrlva UngurIlor.
,m~surl represive contra naţionalităţilor
- ... ~Pentru-că - recunoaşte ş~ • Ha- ruşa că aproape nu-I pornire in care ca
{dnkc - corectiv mai favorabil şeful un fir roşu să nu fie preocuparea de
statuluI nu poate acorda acum. D~că a se zidi pe ruina noastră.
şi situaţia actuală se doved~:şte de lmŞi când am pornit să ne plângem
posibila, apoI atuncI lucrurIle se agra- de acest tratament voinic ştim ce am
v~aza. cu atât m~l, grozav, cu cât Dom- păţit. Celor carI au umbiat pela Viena
mtorul este defimtlv amărU de ?~le-~e cu memorandul, li-s'au spart casele,
se petrec aicI şi pe lângă asta. ŞI mtrl- puţin a lipsit să nu li-se spargă şi ca. ~gile ~e~_,.~UDt,~ mdrept<t:te lllcontr~ petele. In temniţa fost-au Însă aruncaţI
" noast~1itrig~tllll" dela Vlena )Jor sa tOţI şefi!. Şi devastatu-s'a chiar palatul
, pr~vQac,e "' conJllct tntr~ p,0porul ma- unul episcop, blând de altfel şi bun.
~--:.:-gttm:ŞI , mtre ~ C~roan.a. şz este gro- încât la Boroş-Şebiş însuşI M. Sa s'a
{ava orOlre ca tn przv,mla ast~ o parte simţit indemnat să condamne aspru pe
a parlam~~tullir rr:.aghzar dă şz ~a con- cel carI de altfel la lege au scăpat uşor
cursul. D aIcI Ingrijorarea bărbaţIlor no- d t t b
"
.. ta.
h' ă'
stri politiCI carI ştiu ce se petrece la e bOt' a OPInia şovmls mag Iar l-a
,
I
ser a ca pe ero.
l
curt ea d e1a vJena ... ,.
L'
'
1
b' .
l:.ar tăna asta a or este slă lcmnea
S:ar face decI intrigI la spatele noastra. Pe lânga că avem a face cu
Ungurilor.
guverne extrem de şoviniste, apoI sunDar ce să zicem atuncl nOl, carI tem lipsiţI !şi de putinţa de a protesta
nu putem răsbi de loc la Curte, între cel puţin, cum trebue, înconlra tuturor
carI nu este un singur consilier intim lncălcărilor ş'un singur ministru maal M. Sale, căcI toate guvernele ma- ghiar poate ţine drumul unul popor de
ghiare au avut grije să nu propună M. treI mihoane când acesta vrea să se
Sale pentru astfel de numirI nicI chiar apropie de tron. Şi M. Sa nu vede doar
pe episcopiI şi metropoliţil românI? 1••• abea pela manevre... Ba când veni
•

°

ROluanul

căsătoriei.

De Leo Tolstoi.

12.

AtlaI lllult mar târziu ce fusese causa
indisposi\iel luI, ispravn,icul, (şeful poliţiei
",' ~, rurale) care era rl!u vOltor soţuluI meu
convocase pe ţeraniI nostri pentru a pre~
tinde dela el dărI pe carI n'avea dreptul
s1 le reclame. Sergie fu viu contrariat,
akl.r n'a voit să me plictlsească eu detailuiile afacerilor sale. Credeam că nu voeşte Să-'~I vorbească despre ele fiind-că
me conSidera ca pe un copil incapabil de
a intekge ceea-ce îl interesa pe el.
.
M~ depărtaI fără a zice ceva şi mer:~"-:,_..
sel 5)0 chem pe Minişna, care era in vi,. ____ &·tl 11i noI, ca să Ia ceaIul cu noI. Dej un~l m~u fu repede terminat şi o luai cu
mine 10 salonul de dlvan unde incepurăm
54 spunem la palavre fără nici un interes.
.
S~rgi~ ~ihaIloviCT se plimba prin
Od,ae, ~I~ dID cand în când, ne arunca câte-o
prIvIre In treacăt. Această privire produse
asuEra ~ea un efect str~in, me f<leu să
vor esc Şi n!aI multe fleacurI şi să r1d tot
mai tare. RIdeam de tot ce spuneam şi
d~ cele mal scurte frase ale MarieI Mi!llşna. ,SOţul meu, fără a zice o vorb<l, întră
>".,,,,/1
In cabmetul seu şi închise uşa.
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Atât abonamentele, cât şi
, iJlser1iullUe 81lDt Il so plăti
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.In~ată c.e-'l perd~I din vedere, toată
veselIa l~I dl~păru; mterlocuitoarea mea
fu surp~msa ŞI me 'ntrebl de causa acesteI schlmbărI.

,FărA al spune o yorbă, me a~ezaI pe

un divan şi fuI cuprinsă de un acces de
plâns.
ImI ziceam: nDe ce-şI ia un aer atât
de grav? Un nimic i-se pare, o afacere
de stat, şi dacii mi-ar fi spus ce are; i-aşI
fi probat imediat că necasul luI e pe nedrept. Dar, domnul crede că eu nu-'l Înte1eg. Trebue să me umilească cu liniştea
luI mare şi să aIbă tot d'auna el reson.
Er bine I şi eu am reson, când me plictisesc, vreau ~ă t!ăesc sit lucrez, şi să nu
m~1 stau sleItă in acelaşI loc simţind că
inlI, sbor I V re au să merg înainte zilnic,
a tiec~rel O~ă; drea~ ceva nou, mereu
nou, ŞI e n are e cat o dorintă, să remană în, ace la~I loc şi să me ţin-ă aicI
imo b I'l a. . . S. i cu toate acestea. dacă ar
vrea I N'ar avea nevoe să me •trimită la
f să
ile simplu în conduita
oraş, "
l-ar ajunge
sa, aceea-ce nu e... El ~ImI spune mie
'
lă'
dă exemmereu s ă fim Simp
ŞI e1 nu- 'mI
plu 1••• Nu, nu e simplu I ... "
Simţiam că lacnmile îmI vin din
inimă şi că eram foarte supărată pe Soţul
meu. Me inspăimentasem de aceast~ (uric de mânie şi întraI în cabinetul lur
Sergie Mihailovicl.
Şedea la masa sa de scris. ImI auzi
pa~iI me privi un moment cu un aer indiferent ŞI calm şi-'şl continu~ lucrul.
Această privire me irită, şi în loc să
me apropie de Sergie ,MihallovicI, me
apropiaI de masa luI şi începuI să foiletez o carte.
IşI ridiCă din nou privirea ~i şi-o lndrepti asupra mea.

tron printre nOI, geandarmiI şi de gărI mal ţine în mânI steagul obstrucţiel,
ţinea departe pe ţăraniI nostri isteţI şi aplecat în jos la picioarele luI Tisza .
respectuoşI.
Schimbarea de front s'a vezut tnSe face tot pentru a se produce dată la autenticarea procesuluI verbal,
la Viena impresia că în Ungaria numaI care s' a autenticat fără vre-o observare
UnguriI sunt de luat In seamă.
din partea cuiva. Obstrucţia technic;) cu
Şi noi ce facem pentru paralisa- asta s'a isprăvit.
rea acestei tendenţe? Kimic orI mal
Pe când se cetea procesul verbal
nimic. Ne supăram vezI Doamne, pen- a Întrat in sală Kossuth, care a fost
tru-că UnguriI nu ne poftesc la masă, primit cu ovaţil din partea partiduluI
şi în loc să luptăm voiniceşte pentru-ca seu, secundat tncât-va ~i din dreapta.
sa lmpraştiem ceata şovinista, o întă- X umal poporalil aruncau spre dinsul
rim, parăsind posiţil pe cart li-am avut, sageţI ironisătoare şi s'a şi iscat între
şi printr'o reu inţeleasa. şi mal ales reu partidele vecine vociferărl veninoase.
aplicată pasivitate am contribuit ca cel
Kossuth a luat apoI cuventul şi
mai selbalicl şoviniştl să se simta. ca a arătat condiţiunile in schimbul cărora
acasă in cercurI unde nainte n'ar fi sunt dispuşi a renunţa la continuarea
îndrăsnit să pună piciorul.
lupteI cu arme extraordinare. Astea sunt:
Oare va mal dura mult politica lărgirea dreptulUI electoral, abrogarea
asta a noastră, politică nefaslă, care a şedinţelor paralele şi enunciaţia prin ciinlesnit Ungurilor să dispună nu numaI piala a Dietel, că orI-ce drept prin urde soartea noastră, ci eată, se simt de- mare şi dreptul de comanda. şi constul de tarI pentru a porni lupta chiar ducere a armateI este emanaţiunea voincontra VieneI? 1...
ţel naţionale şi naţiunea îl poate orI
Să sperăm că succesele din nrmă când validita, zice că nu vine cu raale Ungurilor va fi un strigăt de de- mură de oliv pentru-că nu pace vrea,
şteplare a tuturor naţionalităţilor.
ci numaI renunţare la arme carI pot
Majestatea Sa scrie totdeauna: periclita patria. Nu vrea un nou Mohacl,
• Către popoarele melec... Popoarele unde Tomory a căzut şi patria a perit.
De pe băncile poporale discursul
acestea să nu cumpenească însă aşa
fel lucrurile, încât la Viena să se tn- a fost mereu întrerupt, stânga extrema
trebe: pe unde sunt, ci sa dea tol mal însă şi băncile guvernamentale au umulte semne de vie aţă !
plaudat.
S'a ridicat apoI ministrul pre~e
dinte contele Tis{a şi a comentat cuPl'oectul recrufilor. cDie vintele luI Kossuth. Retrage şedinţele
Zei/. din Viena este iriformată din paralele şi susţine promisiunea priviBudapesta că proectui recruţilor va de- toare la reforma legiI electorale, care
veni cei mult până Joi lege.
va fi predată in cel mal scmt timp
uneI comisiunl. N'are nimic mcontra, să
se enunţe ca condus principiul privitor la drepturile asupra armateI. Speră
păcil Die1ă.
că se va inaugura epoca unei noul lupte,
- Şedh/ţa dela 5 Decemvn'e. care insă edifică şi nu dărîmă.
Pacea s'a ratificat şi in forul parDupă Tisza s'a ridicat S'ţederkenyi
lamentulUI, kossuthiştil au depus armele, Na.ndor care a zis că nu desarmează.
ear contele Tisza a primit condiţiunile. Tot a~a şi poporalul Kaas Ivor.
Dieta a luat cu totuluI altă Înfă
Au mal vorbit pe urmă Barabds
ţişare. Spiritul păciI a domnit în toate şi Kubik în chestil secundare.

Ratificarea

in

- Maşa! tu nu eştI în bume· disposili!, îmI zise.
II re'!spunseI printr'o privire rece,
care-I zicea.
La ce această Întrebare? ştiu de ce să
me ţin sub amabilitatea dumniatale.
IşI plecă capul şi "uri se cu gingăşie.
Pentru prima oară surisul seu remase
fără respuns,
_ Ce ţi-sa întcrnplat azI? Il întrebal. De ce nu vreaI să-mi SpUI?
_ Lu cru bagatell... O mică neplacere, respunse; acum îţI pot spune ..
DoI ţeranI s'au dus la oraş...
Dar eu il întrerupse!:
D
' 1
.
ed" ce nu fiI-a
povestit
1
' d toate
acestea
azI lmmeaţ:l. a ceaI can te 10h
tre am?..
S
'1
f '
ă
- A pusesem prosti,
eram,
unoas,
"
-mtemplat.
, , - tuncI am VOIt s~ ştlu ce tl- s a
_ De ce?
_ De ce nu crez! nici-odată, că şi eu
aşr putea să-ţI dau sfdturl?
_ Dar eu o cred aceasta 1 zise el
lăsând pana din mână. Stiu că. nu pot trăi
fără de tine. Tu nu eştI numaI sfătuitoarea
mea, ci tu eştI, care decizI totul... La ce
visezI aşa-darA.? adăogă el rÎzend. .• Eu
nu trăesc decât pentf'.l tine,.. Presenţa
ta me face să-'mI parA totul frumos aicl .. ,
- Da te înţeleg, sunt un copil frumos, care te linişteşte I replical cu un ton
atât de străin, încât el me privi cu un
~er",surprins, parcă m'ar fi vezut pentru

.

mtala oara.

- Nu val din liniştea ta, tu al destulă
pentru noI amend al •..
- EI binel îţI voI explica toată această
afacere, zise el repede, fără îndoială pentru a me'! împedeca de a esprima acee{~-ce
a:r eam pe immă, la urmă îţI veI da opinmnea.
- Acum, nu doresc s'o mar aud,
respunseI, deşi în realitate aveam o dodnţă nebună de a afla această istorie, dar
aveam o plăcere Încl şi mal vie de a tulbura liniştea luI; continuaT:
_ Nu mal vreau din această viată
monotonă, voI să trăesc întocmaI ca tine
Faţa lUI, pe care toate impresille se reflectau atât de viu, esprima durerea <:.i
o
y
atentiune
forţată ContinuaI:
l
_ Val s".. tr."esc
ca egala ta ...
..
Nu mal avuI" curaJ'ul să conti'nul.• vXzc"nd
o;;
c~-l fac ~upărare. TacuI un moment.
- Dar în ce nu eştI egala mea? întrebă el. Poate fiind-Că numaI eu am de
lucru cu ispravnicul şi cu ţăraniI beţI?
- Nu numaI aceasta, replical.
- Din graţie, urmă el, înţelegemă
amica mea, cunosc toate necazurile ce le
dau afacerile, am trăit destul ca să înveţ
a le cunoaşte Te iubesc şi vreau să te
cruţ de ele. Amorul meu pentru tine e
toată viaţa mea, la rindul meu 1:ţI zice: Nu
lll~ 'npedeca de a trăi.
- Tu al totdeauna dreptate, îl ziseI
fără să-i privesc,
.
Eram nemulţumită vezend din nou

.

!:..

sufletul luI reînseninat şi liniştit, pe când
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RakOJJs{ky Istvăn a declarat că
dînsul din început a fost incontra obstrucţieI dar procedura partiduluI kossuthist ~'o înţelege c<1eI doar ministrul
preşedinte a violat regulamentul, n'a
recunoscut pactul din 1899 ~i a fost
gata să disolve Dieta şi In ex,lex. Se
miră că partidul kossuthist aşa de uşor
S':l predat şi n'a murit.
- IţI trebue limba de comanda
maghiară - n întrerupe Thaly Kălman.
Intreruperea a produs ilaritate şi
Rakovszky a r~spuns zic~nd că dacă
ar fi inceput lupta pentru ea n'ar 1<18a-o,
dar n'a luptat pentru-că a ştiut că intre kossuthiştI sunt mulţl de acela carI
tn ultimul moment iar fi smuls din
mânI lauriI.
S'a fixat pe urmă ordinea de zi
a şedinţeI de LunI şi şedinţa s'a ter~
minat.

străinătate.
Din Senatul Italian. Am sţris

Din

în numeriI trecuţI, că vorbirea de program a nouluI primministru italian Gio·
!illi, a fost primită de Cameră cu apro~
baţiunr. Acum a ajuns diSCUţia în Senat. Giolitti r~spunde la întrebarea senatoruiul Peloux, că amânarea viziteI
ŢaruluI nu e în legătura cu afacerea
extradaţiuneI anarchistuluI Gctz, ear
la părerea luI Peloux, că această aminare a călătorieI ŢaruluI a avut efect
r~u asupra primireI regeluI Victor Ema
nuel III la Paris, declară, că primirea
suveranilor ItalieI la Paris a fost aşa
de str~lucită şi însuf1eţită, încât Îndestuleşte şi pe cel mal pesimist politician. (AprobărI sgomotoase.) După-ce
ministrul de externe Morin respunde
unor afacerI personale Iu} Peloux, Senatul ea la cunoştinţa, fără votare,
programul guvernuluI.

ciare a fost însărcinat consilierul de l' dragoste de frate dulce şi nu vitreg.
stat Romanov.
Se va ţinea Tisza. de program, atuncI
•
oratorul il asigură că va ti salutat cu
Reformele Turelel. Se telegra- bucurie de natiorralităţI, în caz congrafiază din Constantinopol: Colonelul trar cea mal crâncenă lupUl vom duce
Giesl, ataşat militar al Austro-Ungarier in contra luI.
in Constatinopol a prelucrat programul
Vorbirea protopopuluI Pepa a pronoueI poliţiI din Macedonia. Probabil, dus adânc4 impresie. Comitatul maca Poarta va avea obiectiunI încontra melucilor, unde nicI oposit ie nu s'a
acestuI program.
putut crea ca în orl-ce organism con.
•
stituţional, a r~mas un moment isbit
Criza ministeriali a SpanieI. de atitudinea deamnă şi înţeleaptă a
Madrid, 5 Decemvrie. Maura a primit protopopuluI român, care în mod coînsărcinarea formei nouluI Cabinet. rect şi in consonanţă cu atitudinea
Probabil, că deja mâine va înainta generală a noastră a tuturora, a fixat
regelui lista celor-laI ţI ministri.
raportul faţă cu guvernul Tisza.
Imediat i-a şi respuns comitele
suprem M olndr, zicend că n'are nit
A
"t
t
menI dreptul a trage la îndoială sinL up a In coml a e. ceritatea
ministruluI preşedinte, că nu
Cong7-egaţia comz~atu/ul Temtlan.
s'ar ţinea de cuvent. R~spunzend la
o alusie a dlul Pera cu privire la
Temi~oara, 5 Decemvrie.
funcţionarY, zice că idealul s~u a fost
- Raport speelaL totdeuna pacea şi buna înţelegere între
Municipiul comitatulul Temişaner
naţionaliHlţl şi unde vre un functioa ţinut Sâmbătă congregaţia extra-or~
nar s'ar abate dela aceste intenţiunI, dîndinară. Şedinţa a fost presidată de
sul va aplica cel mal sever remediu.
comitele suprem Molndr Viktor.
Dup' aceea serbul renegat baroProtonotarul onor ar Lendvai ci.
nul Stoianovid, desigur simţindu-se cu
teşte rescriptul, prin care cabinetul
musca pe căciulă a ţinut să reflecteze
Tisza anunţă formarea guvernuluI şi
şi dînsul protopopuluJ Pepa, că dînsul
cere spriginul comitatulul. Referentul
nu face nicI o deosebire intre mapropune ca comitetul să voteze sprighiar, neamţ, român orI serb, tO\1 sungin şi incredere guvernuluI Tisza.
tem fiiI Ungarid pe care trebue s'o
Vorbeşte Vargics Imre recomanservim cu toate puterile.
dând primirea propuneriI comisiuneY,
Se primeşte pe urmă textul uneI
ş'apoI sa insinuă la cuvent protopopul Pepa, care ţine un discurs mal adrese către guvern, pe cale telegrafică.

lung şi plin de vervă.
, Regret - zice protopopul Pepa _,
că nimenea n'a atins programul politieel de naţionalităţl a guvernulUI
Tisza, deşi peste 70% a populatiuniI
comitatuluI aparţine naţionalităţilor.
Inainte de alegerI, tOIr candidaţiI fac
făgăduell naţionaliHiţilor, că vor ingrigi
*
de egala lor îndreptăţire, după alegerI
Retragerea ministruluI de fi- însă toate acestea se uită. Dar Îl C!lnUllţ,e al Uusfel. ZiaruluI berlinez noaştem acum pe aceştia şi vom în,Loealanzeiger. ,i-se scrie din Copen- grigi să nu mal escamoteze încrederea
haga: Cercurile bine informate de aicI aleg~torilor. Contele Stefan Tisza a
cred, că retragerea în concediu mal înde- desfăşurat un program care I-ar apropia
lungat al ministruluI de finanţe Rusesc, încâtva de na\ionalităţI dar n'am ÎnPleJlke, e prevestitoare a retragereI luI credere c4 se va şi ţinea de el. Sunt
definitive. .. Inarmarea trupelor din foarte multI d'aceia, carI fac zizanie
Mandsuria şi sustinerea lor cer ban} intre na\ionalitaţl, aceştia sunt mal ales
mulţI, ear Plevke' e în contra nouilor renega,iJ. Maghiarisarea cu forţa. cucheltuielI. Despre urmaşul luI nu se prinde în. sine cevB: periculos. Ţisza a
ştie nimic hotărît, dar e intere,,~nt, că mal vorb.lt c~va. ŞI despre agttatorI.
{oitul ministru de finanţe, Wltte, a Dacă naţiOnalItăţlle sunt tratate cu dr.ajuns ear în graţia Ţarulul. Cu con-l go~te fr~ţească, atuncI. nu .vo~ mal
ducerea provizorie la afacerile finan- eXlsta agltatorI. Insă naţIonalatăţIle vor
în mine cârtea alandala un sentiment asemenea pocliinţeJ.
- Maşa I Ce al? zise el. Nu e chestia să ştim care din nof doI avem dreptate. • •. Ce te indispune contra mea?
Nu~mI rt!spunde imediat, reRectează, şi
confiazămI toate gândurile tale. EştI supă
rată pe mine şi fără îndoială al reson sA
fi nAcăjită dar aratA-mI cari sunt greşelile
mele.
Cum aşI fi putut să-I deschid inima
mea? Faptul că m'a 'nţeles imediat, că
eram Încă un copil, şi că nu puteam face
nimic fărli sA-mI gâceasca intenţiile, m~
irita mu!t în totdeauna.
- N'am nimic contra ta, esclamal,
me plictisesc nesl?us de mult, şi aşI prefera să nu mi! phctisesc. Dar tu me asigurI că trebue să fie aşa ~i natural Iti tu
al reson.
Pronunţend aceste cuvinte îmI ridical
ochit asupra ,luT, şi vezuI că mi-am
ajuns ţinta, liniştea iI dispăruse şi toate
trăsăturile fetiI luI exprimau mâhnire şi
spaimă.

- Maşa, zise el cu o voce dulce dar
alterată. Aceasta nu mal e o glumă, e
soartea noastră care se decide. Te rog să
me ascultI înainte de-amI respunde: De
ce ţiI să me turmentezll
Il întrerupseT.
- Ştiam dela început că Vel avea
reson. ziseI cu răceală, par'că n'aşI fi fost
eu ci spiritul cel reu care vorbea prin
jura mea.

- Dacă a-I şti ce facI, zise el cu o
voce tremurândă.
IncepuI să plâng şi me simţiI uşuratl:l.
Se aşeazA lângă mine fliră să zică o vor~ă.
Il compătimiI şi-mI era ruşine de condulta
mea , nu 'ndră.snil să-I privesc. Mi~se
. părea
.
cA mt! priveşte cu'n aer sever ŞI surprms.
dar când Îl întâlniI privirea era ficsată
asupra mea cu o espresie dulce şi gingaşe, care păre~ că'mi cere ertar~.
.
PrinseI mana soţuluI meu ~l iI ziseI:
- Da, ştiu, şi tu al spus adeverul.
- Dar ce am spus?
- Că trebue să plecăm la SzentPetersburg, nu mal avem nimic de făcut aicf.
.
Va fi cum vreaI tu, iI ziseI.
Mt! îmbrllţoşe şi-mI sA-rută mllna.
Eartă-me îmI zise, sunt foarte eul pabil faţA. de tine.
""
In seara aceleeaşi zile, l-am cantat
tot repertorul m~u, p: când el se plimb.h
prin odae vorbmd Incet afar;}. de Oblceiul seu.
AdeseorI îl intrebam ce a zis, şi
dupl un moment de reftecsiune, ~mI repeta aceea ce ÎmI spusese; mal mare
parte din timp recita versurI, uneorI gândea
cu voce tare recitând estravaganţe după
carI recunoşteam humorul sfu momentan.
- Ce mormăI tu azT? il întrebaT?
Se opri, reflectă un moment, surîse
şi 'mi recită cu dulceaţA aceste dou~ versurI de Lermontoff:
a..Şi el! smintitul, cere furtunii.
t'ar'el in furtuni ar Blsi pacea", ••

Apartaulelltul Borgia.
Apartamentol Borgia din Vatican a fost
ocupat de cMră secretarul de Stat.
Papa Iuliu al 2-1ea !mpodobise acest
apartament cu penelul luI Rafael.
"Stanţele" san odăile tac admiraţia toturora, celor care vin sA. le vazA. din toale
părţile lumel.
Nu-l venise nicI nnuI Papi\. idea pAnă
acum să-şI transporte patul şi birouls/;o acI.
De asupra "Stanţelor u e sitnat apartamentul Borgia, adici\. odăile care au fost 10cuite de Papa Alexandru al 6-1ea şi unde
Pintnricchio a tras cu penelul seu delicat
scenele cele mal minunate ale cicluluI creştin: imaginI pioase şi de un sentim('nt p~r,
ele au fost demne de a sta alăturea cu plCturile mistice ale luI Fra Angelico, care nu
departe de acolo, decorase celebra capelA a
Papel Niculae al I)·-lea.
Poate cA. din cauza amintirilor ce se
legau de numele luI Borgia, apartamentul
luI Alexandru al 6-lea a fost multă vreme
neglijat de urmaşiI sel, mal cu seamA
timpul perioadeI de ,.,pruderie" ce Incepu
la sfîrşitul veacului al 18-lea atuncI când

tn,

- Intr'adever îmI zise el e maT mult
decât un om, nu rOţI ascunde nimic Înaintea luI, ştie totu I Cum sol nu-l iubeştI?
MC!: ridicaT dela pian, îl luaI braţul
~i 'ncepuT să mC!: plimb pe lângă el forţendu-me sA calc în urmele luI.
- Da? zise el întrebător şi me privi
zimbind.
- Da' murmurar.
Si de~odată furăm cuprinşr amenda!
de un' acces de veselie nebună; ochiI ne
rîdeau ~i paşir nostri se lungeau fără măsură, din ce In ce mal marI.
Şi aceştr paşI giganticI, spre marele
scandal al lur Gregorie ,i surprisa soacref
mele, care făcea ,.,paciense" în salon, măsurară toate odăile până la sufragerie
unde ne opream şi apoI ne priveam drept
în ochi şi Începurăm să. rîdem sgornotos.
După dout! septemânJ eram deja în
Sent-Petersburg pentru serbătorI.

II.
Călătoria, o septC!:mână în Moscva
d rumul, ora~ele necunoscute, sosirea la
Sent-Petersburg, visita la rudeniJ, instalalaţi un ea în noul nostru apa~tament, {eţe.le
străine, toate acestea trecură ca un VIS.
Erau atât de variate, atât de nof, ~tât de
vesele luminate cu atâta căldură prm preseoţa luI, prin amorul luT, mcat vlaţa
noastrA lini~tită dela ţarl ImI ilcea e~ectul
unul lucru trecut de multă vreme ŞI totodata. iAră însemnătate.
Spre marea mea mirare în locul ră
,elel ti a primirei mândre la care mi .,,
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se tratau de "poreherie" frescnrile luI Rafael
şi Mihail Angelo.
Snb Papa Pio al9-1ea şi ro timpul uneI
bune părţi a pontificatnloI lui Leon al 13-lea
numaI dţI-Ta initiaţI an putot să-I Yiziteze:
AcI era instalatA biblioteca celebruluI
cardinal Mal, şi călăuzele abia menţioBau
~partamentul Borgia şi tezaurele sale artistice. N,u se bănuia existenţa acestui juvaer
tn VatIcan.
. Arti?til, amiciI artei an sflrşit prin a se
emoţiona, el făcură sii tnţeleagii VaticanuluI c~m starea de p.ărăsire a apartamentuluI
~orgla era deplorabll!l, şi că. o restaurare se
Impunea, dacă nu voia pierderea aceslor tesaure de artă.
-"
Leon a1 13-lea ascultă doleanţele lof'
şi scoase biblioteca Mal, restaur~nd splendi'
dele săli.
Cheltni mal bine de o jumMate milion
şi cAţI-va anI Inaintea morţiI sale a avut
satisfacerea de a inaugura tn persoa;lă aparlamentul luI Borgia, de aluncI deschis artel
~i publiculuI.
Ca fntr'o aureoIA. de lumină, se vM
retd,ind: aceste delicioase frescurI ale milterelor Domnului Nostru; pessgiile naive dar
tncântătoare, Părinţii deşerturilor; episoadele legendare ale vieţii sfinteI Ecalerina de
Sienna, a sfintei Barbara; figurile alegorice
ale ştiinţeI şi arteI de unde Rafael se inspirase.
.
Aceste săli Borgiij ce lumea artistiC'l
era fericită de a putea să le admire, mulţumită munifieienţeI luI Leon al 13-lea, din
nou devin un apartament particular.
In tot Vaticanul, ce cuprinde 1 t miI
de odăI, n'a putut oare găsI unde s1 locuiască secretarul de Stat, Merry del Val, dec!t
tn aceste locurI ce le ocupase ultimul din
papiI spaniolI?
'Lumea artisticA. nu va putea sit se bucure de vederea acestor delicioase frescurl
ale luI Pinturicchio.
Iatii ce dA. loc la protestArile &l'ti~tilor
~i cunosclltorilor.
Numal, monseniornl Mery del Val, prie~
".
teniI seI, câţl-va diplomatI, vor avea dreptol de a le contempla?
Presa italiană nu numaI el .'a făeut
ecou, dar protest/lrile el au avut o repercursiune tn. străinătate.
Dela lumina electrică a fORt in.:.tn l!'1tll-:
tn aceste sălI, carI nu se potrIvesc niCi de '.,'
cnm inovaţiilor moderne; şi Monseniorul
Mery del Val a primit aci vizitele ,""","mi:;'
giilor veniţI ca să-I feliciteze ~tire&
luI cu purpura. .:~
. .
Ar fi foarte nepJAcptr~1 regretabIl dm
toate punctele ge vedere ca Piu al 10-le&
se lnsemneze debuturile pontificatulul 8~o.
prin aceasLA adeveratA crimă de Iese artă.
Să CacA. din acest sanctuor al arteJ, şi.
de arta religioasă cea pură, un apartament
particular in stil modern, ar fi. o adeveratA
profanare:
"
E interesant cum străinătatea cultă,
pe lângă evenimentele arzătoare ale vieţiI
politice, se emoţionează cu aceeaşI putere
şi de chestiunile de artA, mal ales de acele.
tn care se resfrAnge viata treculul. Ce respect pentru frumos şi ce religie pentru
amintirI!

teptam s'o găsesc in lume, am fost primită cu cordialitate şi sinceritate şi atât
de demonstrativ, încât se părea că toate
prietinele mele noul nu me aşteptau decât
pe mine pentru a fi complect fericite. Şi
.
nu numaI la rudenir am avut parte de o
primire atât d~ afabilă, dar chiar şj~~/;-.
persoane carI ImI erau c;om~lne.
Asemenea bărbatul meu găsea la fie~
care ocasie neaşteptată mal mul{f amiel
despre care nu 'mI vorbise nicJ odatA; şi
ceea-ce me surprinse şi 'mI dispiăcu ~mal
mult, era că judeca adeseorI ptea sever persoane, cari mi-se păreau bunătatea înSăşI.
M~ surprindea vezendu-'l tra!ând sec
s'au evitând multe persoane ca""l~.
"ceau. Mi-se părea că cu cât -eunOfif pe..
/"t"':::'
soane drăguţe, cu atât mal mult valore~zli,
I
şi era una mal bună ucealalt~.
Inainte de ple~area !l0astră dela tearA
Sergie Mihailovicl ImI zise:
.
_ Vreal să şti cum ne vom 105tala
in Sent-Petersburg? Aier trecem ca ni,te
micI Cresuşl şi acolo vom fi Intre cel seraeI. Eatl:l. de {;e nu vom putea şedea mal
mult ca până la Pa~tI acolo, ~i trebue să
ne abţinem de a merge in lume altcum
vom fi i'n strimtoare, ~'apoI mi-ar pllcea
mal mult pentru tine ca .••
C
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CăcI, mulţumită legei asupra divor.
'te a duce afacerea domnul Ioan Niga architect, care se va ce., .
blice mişcate credem lucrul. ZiCea ~ă nu per~~
_ de imunitate lebra MarţI in Budapesta. Dorim tinerei pă- ţuluI, aşa cum funcţionea.ză e~ In " Statel,e' _ ' ... ,
In faţa opmmml P~r mOllseniorul Mery lui Ugron lnall1tea comlSlUuel
Unite Frank Nixon Colfm, dm 1< Iladelha,
le cu. astfel
de armt> reclu toaie. ferIClflle. _ , .
~.
că papa se va pleca,
alt apartament În pentru-că nu vrea să 1uP
s'a p~lut insura de 4 orI în 13 ani cu l\1iss
1
tra
oposiţieI.
Nu
voia
vulpoml
să
SpUIU\
Conţinutul:
Nr.
12
dm
ReVIsta
dei Val îşI va
. alege un
din Chicago.
:o~?;ele adeverate că el şi cu prietenul seu "ConvorbirI LIterare" a~1UI 3~, .1903 Cupr~n~u~ GraceArSnel,
imensul VatICan.
fi
prea
lungă şi deci cam compliA l i a pus la cale obslrucţla. Da~ c~ T. ~laiorescu, - IslorIe pohtJcă a l{omam~l
cată istorisirea multelor aventurI ale acestei
pp.o
lY
1
'
'fL'sza
s'au
schimbat
lucrurtle
ŞI
dela
23
Marlie
1~,~
până
la
3
Oclomvrle
veIllrea UI
,
.
.
11 perechI. Ziarele americane, carI relatează
luI U,tron a fost adusa lnamlea co- 18U;). D. Zamfirescu. Lydda, partea
•
f
faptul ti consacră mal multe coloane, ..
a acerea,.,
lulul (roDlan). 1. A. Basarab escu. - V" mcu (h·
I ';)
. ' 1 are SâJ.nbată la cererea t'b
~I una
sc IIM-'
Se vede însă că motivele de divorţ
~ISlt, cheiul secuiesc a extradat Imunltate~ A. A. l\aum. - Fiica lui Jephteu (trad. dm
nu par a fi grave Intre d-n.a Ni,xon Com.n
l~~
U
Şro;n
şi
într'o
altă
causă
şipe
alui.
N.essl
Alfred
de
Rigny).
N.
Iorga.
.Manifestă~i
ARAU, 7 Decemvrie n. 1093.
Pal vgestit obstruclor ş·aces~a. PlCantefla IOsă nouă ale uneI şcoale vechi, III (1., TanoVL- şi bărbatul ei, fiind-că el şI-au Iertat. recIproc greşelile după o ultină despartire de
__ Asentitrile. Ministrul. ~e honvez}
,
ează in cercurIle
guvernamenceanu).
Al Lăpedatu. - Vlad-vodă Călugarul.
acuma
urm.
,"
d'
il'
.
.
T • • Sandor a adresat mUnl.Clplllor o t.I~ua
tale se afirma. ea contele 1 ~sza e ~ClS c 10 V. Pirvan. - insemnărI de pe manuscrls~ ;3 luni.
Acum el sunt liberi să di vorteze ca
Nylfl r
în chestia asentărllor, lnvilan1\
d Ugron şi Nessi ar VOI
Th. Avr. AguleltI,
1 Ci1n
, . să
, . cont . vechi , 1. 1. Bogdan. 1V mal Inainte.
r1!n:~u:r~gătească. pentru toate eventua- cazu
tinue obtrucţia propunedrea c.omdlsll~lb In reo Manual de istoria Românilor( pentr~ C1.) G'
r~~H dou~ planurI de asentă.rl unul pentru 'edinţă viitoare o va a uce mei erar.,a secundară. Bucureştl 1~U,2 recen~l1~ne . ,
t~m u~ din 28 Fecemvrie pllnă la 30 la~u- Şu· t - care tire<.:te ii va extrada. pe ambll Bovuan-Duică.. - LudOVIC Dauc Egle, poem
18 el
.,.
....,' D ' "
.
L>
.
. P Uul pentru timpul um 4 Ianuarie pană. matadori
şi pe Ugron ŞI p~ hes,sl.
asup~a dr'amatic, Bucureşti Hl01 (recesIUne). nec~ ~6 Februarie, avend obslrucţia in v~dere. capului lui lJgron s~ă deCI aternată sabia titicărL
"IJueeatarul", revistă iiterară,
DupA.-ce insă după prospectele ~e .. s arată, lui Damode. Abea zIlele trecute, fă,cuse dec_ Schimbare de local. Renumitul apare la 1 ŞI 15 a tie-căreI luni in Budaordinea parlamentară se va rest~blh mgraba, laraţie solemnă. în parlament că dms~ll~Ordenlist M~rgenstem Gvula ŞI astlamulatloasentarile se vor face probabIl în 111ter- tinuă obstrucţia p.e propria ~esp~nsa IU a e. cuinţll .de ordinaţie (tragerea de mas.ele, pesta. Anul 11 Nr. 22 dIn 15 Noemv:le n.
1~03 are urmatorul sumar: Uct~vlan Gog.a:
v'alul termin uluI prim.
Nu-i vorbă mult rIsca rabon anu.
plombare, masele singuratice şire de. dmţi, Famllia MocsonYl. - ~lafla Cunţan: ::'0Ordinaţiunea a sosit Sâmbă~ă la c~
1. "idu, escelentul nostru co~- coroană de dinţi de aur ~ăsele ~u radă.cml net. - Dr. Sexul Puşcanu: Oespre Mamitatul nostru şi viciş.'pauul a ŞL pregbal1lt
...1;
ţ'.
am
ee
na Cun~an (con[erin~ă). - Al. .ClUra:
positor
şi dingent al vestituluI cor dm etc.) în Arad, piaţa Alldrassy tv,. 15·
deja - conform orwua lunei Lalage. - lJr; Gh. Atexicl: Pag~nl dla
planurI. Acestea sunt alcătuite astfel_: 9 P
Lugoj, a scos doue noul delicioas~
Examen. , Domnul I?r. Al~sand~u trecut. - t Zahane BOLU. - t-mench
Aletea : Dec. 28 29, 30 ori lan" 4, 0, '1 ~
composiţiI : , Marşul luI Iancu c, ,Şi Pteancu, profesor la glmnas1U~ dm Mardach: Tragedla omuluI.- lit:o,rge
şedinte civil Schill Iozsef, medIC ~·fIVl
J Haldaţl fraţI c, corurI bărb~teştl.
Se Beiuş a facut e~amenul, peda~oglc, c:u l\lurnu: Pentru~n cantec (poeZIe). - Croak
Zsigmond.
Numerul
asentantlOr
.
.
De
4 ., D- •. , 9'' ,ori
la- poate comanda la autor, m Lugoş. laudă la universltatea dm ClUJ. c F eh- nica. Blbliogratie. Poşta redaCţiei.
Chişineu lanuar 2..
.
•
1 12 13 14. Preşedmte ClVll Kra1
citarile noastre l
Săma,netorul", revistă literară sepnuar
., "
",' d
V'k vJ Albert Preţul 1 cor. 50 fii.
litz
Gyula medic. CIVIl c r.
e on
temânai:,
apare in Bucu~eşti, ~tr. Ke- Cheltuelele uouilor tunurI. Se scrie
_ Itecomalldăm atenţiuniI p. t. J>uNumerul asentanţIlor; 806. . .
gala
Nr.
6.
Anul H. Nr. 40 dm 10 Noemdin
Viena,
ca
ministerul
de
resboiu
Auslrobl
ic
prăvalia
de
modă
alu!
~adler
~
AlaJos
Şiria ,lanulll' 11., 12.. , .ŞI 13 ; orIlanuar
Vrie
v.
L903
are urmăLOrul sumar: N.
16., 18., 20. Preşedinte CIVIl: Baron Bohus Ungar a hotaril s~ dea pen~ru. acopemea (Arad., Piaţa Andras~y Nr. b) ŞL In sP:iorga:
Euuuescu
şi. generapunea, de aZI:
Lajos medic; dr. Abonyi Henrlk Numerul cheltuelilor tunurilor noul b,UOO.UOU cor., cial secţia separata. a mărfunlo~ de l.ra~
1::caterma
M.
:'ad.oveanu: Cu OChI
dar cu toate acestea c~ntingentul anual nu ciun unde se poate cumpera In preţuri
u9nla,ţilor: 654.
pierdUţI. .. {poezie}. N. Macedoneanu:
Pincola: <comitatul TernoveI): lan.u~r se va marI, căcI in schimb se vor ~terge alte foar;e reduse, ap zlcend de Jumetate.
V
la\a
d.m
Albal1la
(dintr'o
escurslune In
lD .• 16; ori lanuar 2:3.,23. Preşedinte CIVil:
cheltuell'
_ ~laI frumoa.se UlaI de gust şi mal mULl\l1 Ohndel) - Vasile Pop: Part~zanul
bt. prim nolar B~ros 1~~~ medIC dr. Uray
- Boa.la ÎmperatuluI Wilhelm. Zi~- Ieftine darurI de CracLun se poată la Presei" t::>chqa). N. lorga: Contra
~ul.... rul asent.anţllor: a,6.
_ rul berlinez
Preussische .Ko~~.". scrle pn- giuvalierul ~VeinbeTfJer Jlerene'{. .Serviciu ~angutrlior dtul Tocilescu (i) - V. P.:
......--~
1;oro,ineu; iaauar 18., 20., ~1 orI,2D.,
JS.~ J 7., Preşedinte civil; BlaskovlCh ErllO, vitor la boala împeratulUl ~ uhelm al Ger- prompt, noUtăţI. adI.tllrab lle, a~eher, pro- Noute llter&.fe.
Îffi- priu de blJutenI ŞI reparatun. Telefon
mtldle dr. Csillag Ignă,c NumeruL a::;enllin- manieI următoarele: Se vede, că boala
peratulul \VIlhel~ ~'a. agra~at căcI ăde un Nr. 439.
Red. respons. Ioan ltussu t'il'lăllU.
~ilor j oM.
. 2'
1 timp încoaci medicII l-au mterzls. s. vorlJorosebeş: Ianuar 23., 20 ... ŞI ti •. <:r.
bească, şi e nevoit să 1şI exprIme Idetle prm
Cea maI nestricil.ciolLSA cremA pentru Editor A.urel Popovlcl-.HarcitillU~
lanual 29., 3U. februar 1 .Preşedmte (:lv!l.
scriere. Astfel şi la prmzul de curte, dat înfrumsetarea tenuiui e crema de HorI de
.====···_0,.==
Almay Olîver medic dr. Low Mlhaly Nuacum câte-va zile, a luat paJ.te la conver- Iliac, un borcan costă 1. cor.
.
,
3
mt)rul asentanţilor 60 .
Pudra de fiori de hhac I cutle 1 cor.
INSERŢIUNI şi
Radna: lanuar 28,29.,30. orl februar ~aţie prin scris. Evident, că boala e cu mult
- ---------_._--_. _. . .,._=--=.. ==
mal
periculoasă de cât părea la inc~put.
Sapun
de
tiorI
de
lilIac
bucata
70
tii.
8., 4., b., 6. Schill J6zsef prim noLar. dr.
Puterilc imperatulu, sunt sleIte, ear VlzIlaPasta Iuno 2 cor.
Brădean Atanasiu medic Num~l'ul asentallplor
toril luI spun, că a imbălrinit in .lu~a de
Pudra luno 2 COl'.
606.
. . ' ,. . .1
2 4 [} 9 când e bolnav cu mai mulţI anI. 10t Impe" _ Mijloc sigur contra durerilor de
~"" ._3651:Ăt iWI<luluI anual'
., ., ., .
DomniI membriI al asociaţiulleI de ajulanuar 12., 13., 14., 10. Preşedinte ci~il : riul e ingrijat de starea luI, căci ştirile des- stomac a sgârCÎtunlol' ŞI a catarunlor de torare Giuchiciana" din GlUchu::iu sunt pl'1U
DA.lnoki Nagy Lajos vice-cornl~e, medI_c: pre agravarea boalei sunt respmdit~ pre- stomac' contra boale lor invechite de stomac aceasta" convocli\l in sensul ss-lor i:) ~L;;lti
-~"'"'- dr.~~ lnstitoris lstvân medicul comltatens. Nu- tutint.lenI,car ştirIle aceste sunt conltl'mate şi cont~a lipsei poftei de mân,care, pe urmă d.1n statute la
şi prin aceea că împel'atul nu a p~tut des- un mijloc sigur purgauv fără dureri: e
m~rul asentanţilor 7U6.
Peclca lauuar 2G., 26., 27. orI Ianuarie chlde Reichstagul in persoană. Ctuar se VOl'- ceaiul intaritor de stomac al farmacistului li !l-a Adunare generală extra. ol'tlinară,
20, februar l., ~. l:'reş~d.inte civil: ~ol'ban beşle, că în caz, daca Wilhelm ar pleca la Kossuth. U cutie de probă I cor. 20 fii., carea se va ţinea in comuna Ciuchiciu la
Jtr.~os secretar comitatens, dt. ViLlanyi hidor Sud spre restaurarea sănătAtel zuruncmate, o cutle de probă 2 cor.
.al Uecemvrie 1003 la ti ore antemerl-dlane
medic Numerul asentanţilor: o3g,
se va denumi un regent in absenţa luI.
_ Contra guturaiuluI, tusei,. ragu- tn localul asociaţi uneI.
HaimalPu Ianuarie 29., 30. orI; Fe- Ciumă. Dinspre poarta Orien~ şelef, flegmeI ŞI a aieqiuniţor lanngllor
Obiectele:
bruarie b. ti., Preşedinte civil: Boroi:! IVÎiIl
are un efect miraculos pastIlele de pept
1. Raportul direcţiuni! şi al comitetuluI
bt prim-dotar. Medic: Dr. Wels Armin. r\u- tuluI ameninVi din nou întioratoarea Senega. Se pot găsi in iarm~cia "Vergde
supraveghiare.
m6rul asentanţilor 368.
boală a cIumeI. S' anunta adeca dm Mana" alui Kossuth,in Arad, PIaţa 1::S0rossPrecum vedem vicişpanul ţine aşa Constantinopol că in Sm~rna, s' a im- Bem 15° (casa Dengl)
2 Disolvarea asocia~iunei şi alegerea
mult cont de faptul că comilatul acesta e bolnăVlt un tiner de 18 anI de cIuma
licuidatorilol conform 9-1u1 ii 7. ilt. 11.) din
românesc inca.t nicI Intr'un cerc n'a încrestatute.
şi a murit.
Conslliul samtar a luat
dinţat conduceria asenlări! vre'unui fruntaş
.
3. Eventuale propuneri şi
d-aI nostril ci pretutindenea a pus ungur! cele mat severe mesurl de desin4. Alegerea a 2 membri pentru verIfiorI jidan!. Desigur şi-a tnchipuit că e în fectare a vapoarelor ce sosesc din
carea procesuluI verbal.
Miskolcz. Dar vom şi Ingriji noI să-I lra- Smirna.
.Frumosul eaH1S. O turistă americană,
Dat din şedinţa consiliuluI comun ţi
ducem Inchipuirea In reahtate, trimiţendu-l
_ .MeI o daruă care are zestre de foarte bogata, dar în virstA de vre-o DO anI, nută In Giuchiciu ia 25 .l~oemvrie 1 !1UD.
acolo de unde a venit - la Alisko1cz.
căletorea prin Turcia asiatică. Fusese prm
un milion nu poate cere giuvaericale mal China, Arlibia şi ajunsese la Smirna. Abia
Direc/. # Corn. de suprapeghz'e}·e.
- Ţarul e bolnav. O depe~ă frumoase Cli acele dela rarkas-Stleicher, a pus piciorul pe uscat şi s'a dus la· contia 1-1
din Petersburg vesteşte, ca rentoarce- Toki:Hy-t~r) casa bâilor Kal,alin (Opre), lângă sulatul ~tatelor-Unite. Consulul nu era acolo,
;
rea grabnică a Tarulul la Petersburg biserica română Arad; aCl sa aM un mare Insă găsi pe cavasul seu, un liner foarte
se explică cu starea sanatăţil sale asortiment de giuvaericale de aur şi argint, frumos, inalt brun, cu ochi de foc şi veI
h"
d d
cu preţurI foarte moderate. intrare separata
calfă
sdruncmate. Ţ aTU e c mult e UTerl pe piaţa Toko!y. Aci se pot comanda. supt zendu-l acea femee, simţi că i se aprinde
caută aplicaţie în o prăvălie, pe lângă
nervoase, din care pricină earna o va preţurI tare moderate cadouri de cracIUn ~I inima.
După ce a vorbit cu densul, ea a plepetrece părechea împaratească în Li- anul-nou, din aur şi argint de China.
condiţiunI modeste. ţ)tie vorbi limba
cat şi s'a reintors.
vadia.
_ O prinsoare fantastici. SchweigerScrmana femee se illamorase de acel română şi maghiara şi se pricepe bine
- .:-. Unele e raboubanul1 In şedillţa de haussen, un emigrant german, a pus In zi~ islamit şi după clite-va zile, fără să se gan- la vi.nzarea de modă şi băcăme. Cel
Sâmbătă. a parlamentuluI, când vomicii kos- lele trecute r&mă.şag, că va tace inCOl1juru~ dea8Cll Uluit, Il oieri inima şi mâna sa.
ce au lipsl sunt rugaţi a se adresa la
!!uthiştr aruncau armele inlocmaI cum au pameutului in cinci anI cu urma.toarele conCavasul se codi puţin - căci in schimb administraţia ziaruluI nostru de unde
făcul-o părinţii lor la Vilal5os, ochiI tuturora diţiuni: t.iu va face căletoria nicI pe jos, uici ~tia cerea ca el sa păL'asească religiunea Covor primi desluşirI mal detailate.
căutau lnzadar pe coriieul obstrucţiel, pe cu automobilul, ci pe bicicletă, Condiţia ranuluI şi să devie pr?testan.t, dar în tine
641-(1
rabollbanul - cum n zic dinşii luI Ugron aceasta nu e cea mal mică din dificultatIle el primi, căcI se gândI că Islamlsmul are
t- __ . . Gahor. :;;i fIreşte se făceau felurite combi- ce presinta planul luat. Mal sunt IncA ciUe-va. pOlite un viitor mit, pe când aurul strălu-----.~ natiunI. UniI susţineau că n'a voit sa asisle Schweigerhaussen se obligă să facă. cunoş ceşte atat in prezeut câl şi in viitor.
.
ta .ceremonia tristr.. a capituJaţiunil, alţiI b;l- tinţa personală a trelregl, sA ucidă eate un
Căsătoria se va face peste cate-va Zile
DUlau el iar va fi ceva "oves" la mij- animal selbatec 1n fie-care ţeară pe care va şi noua pereehe va pleca in calelorie de
100. Dar a b s e n ţ Il r a bon ban u 1 u 1 strabate-o, să scrie o suLă de arlicole pentru auntă in Macedonia.
care s'a intors nu de mult din streinătate, cet'e
.. r. dlD ,neftnicire pentru dinsul şi pentru un ziar german-australian, să ţina o suta de
Asla de oare-ce originala americană dela Un. public cat mai multe comande, spre
db tnu.. pe, cause cu mult mai serioase. Ha- conferenţe sa iacă o mie de fotografil, in vrea sa'~i fliCă caletoria de nuntă rn ţara
a'~I arăta arta, cu care execută ori-ce fel
l.QLi.lJu1 nu credem că va mai da tn gra!Ja fîne să lase pretutindenia impresiunea Uliul insurecţlUneI.
comande chiar In timp noros, sau întude
lUI! 1" ea.jma parlamentUluI, şi dupa-cum iese inamic.
•
necos,
cacI se foloseşte de lumină. electrica,
,.. , n~aJ" dezarmarea lui e mal rudicala. Se
Culmea originalitAtel. Să te tusorl care e tot atât de tare ca acea de soare. ~tle, ci marele bărbat e Incur(;alreu cu daraAdvocat nou. Anunţam cu
Terile bănciI s~cuieştl din Oşorheiu. ~e zice placere, câ D! Dr. MIhail Braaicean de patru ori, ~lal merge: să divorţezt de I l:<~otografărI la moment pentru copii se exepatru orI e deJa un lucru mal PU~In banal; , cută minunat cu electrICitate. Ateherul meu
ci nu mal puţin decât!:lOO WO coroane s'au şI-a deschis cancelaria advocaţiala in
să te căsâlore~U de patru ori cu aceeaşI I stă. tot-deauna deschis Un. public interesat;
8tre~urat prin.manHe lut Ug~on, baniI depo- Caransebeş. Fercitam pe noul vemt in dar·
persoană,
el bine, asta ni se pare că el dela 7 dim. pană seara la ti. Sala atelienenţllor s~CU1, pe seama carora s'a înfiinţat
d
d ' .
.
.'; d .
culmea
originahtăţell
t rulul e toată ziua tncalziLă.
banca cu aJutor dela stat. Pan'acl a tot im- gar a a vocavlor romanI ŞI 1 onm
Mai
e
nevoe
să
spunem
oarec!
faptUlj
Cu stimă:
pina lucrurile de azI pe ma.ne, dar acuntl tot succesula:
s'a petrecut acum ca.te-va septemAnl in AmeWei~z Hugo
I'~ t~fundat. Inca In Mal s'a făcut arătare
_ Himen. Anunţăm cu plă.cere cu- rica, ţara prin excelenţă a surprizelor difotograf
"rlmillaii In contra luI. Szell tnsă acoperea nun ia sentilel d-~oal'e Adrienne f.laaas cu
vorţuluI'(
, _oii 1-8_
Arad Fan-ar ulcţa 1,
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Pentru (onlodit~~tca pnbHeulul CUlnperetor cu îllrepere din I Decemvrie 1903, in localităţile
spaţioasei Inele pPăvălii, alU deschis o sectie osebită
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in care sunt expu~e spre ,rÎnzare resturI de ţesefurl, parchet ~i creion,~"pe,i care le pun Cu ~;
jumelale preţ la disposiţia Un. public cumpereior.
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neagră şi brunetă, -

In timp de cAt.eva minunte prin acest
pot vlLrsi In coloare neag1'ă
B~~U &runetă: l!ikul, barJja şi mnstuţ:il. - Aces,st&. coloare e permanenta şi nu S6 poate dcoBebf de coloarea naturalâ; nu se murdal'€Işte şi nu se pObte spâla nicl cu 8âpun nicI cu 8!pă caldâ.
E nestricl\eios şi Jntrebdnţarea e foarte simplă. Pl'clul preparatulul e: 2 cor. 80 flleri. Preparatul, clue
de coloare
excelent

şi

prep:J.r~t S6

nestriclLcios

6!'o. .n e pe" r"'u 1 b Ion d
-';;c!!::{"y!;~,
.a.
&i11 "
,
.....~~:(".',~,
in CAtO-VB minute, il da atat de pli~CiJt ti eoloafe blo,ndaurie In cololirea iDului, cenuşie sau de mI-ce coloare dflfltil.,
tar:i\-~a. să atace peru!. - PrePJ.I: o sticluţA 1 cor., O sticlă

fI>"!"<'~

~~~w'
orI-căruI per,

mare 2 coroane.

Poftiţi

atellţiune

a. 11 cu

la. ma.rca de

pe-tentă! ~

!t~:g.1:ţ.s =' ";::="'l~"!!lf,.~ T('I(·fon (IH-ntrn oraş ~i c(;mi1ut) Zir 387

Cel

mal6fti!i:~:a:.e C\illlp~rare

B~l~(.~,r:" ,~;r!A.
Arad,

piata Bo:ros-B031i
fi·
Mure deposit delrms,

JU
' V 8.6pi ea1e,

•

Nr. 10. d
lA

•

CUwrt

bUtăţi de aur şi lugint (frânte) ulei fallricat Propriu, cu'/ori pentru

e

V::,p-

.qirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi a.
bilete de a.m..an et -toate de prima calitate.
. 1'"~ se
'1 - Comande din promn
cumpera. p~ banI g~tHo eu preţurl e
. l
1034 64efeptuiesc prompt Ş1 so 1:d
cdt' mdl scumpe, !iau le schimba. cu
P h t
t 't
- . ac eare" graiUl. ~l.te obiecte.
1005 86-QEIDE~L~O-T-j~O·,'·
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Avem, o,noara a t!.tl'age

1

ŞI prOVlllClC l

atenţia

~RĂ VĂ~IE.' ~

binevoitoare a dame,lQ'fdi~..".,.,.L.;.;,-.
....,-,~"ffi1
, ,~'':;;
.. ,

i

4" atelierul de modă pentro. dam.e :,:,~
"
41 ce·am deachis tocm~l acum şi Iim provezut conform reoerinţe- n?'
> __

f,,1!'
ARAD St ra da Deak Feren CI n-J'"U I 7. .
~-,. .
~\'.,~~
~,

..
~.Â\ lor moderne, în
"

P

a»Â

~

,

unde eonftcţioD.il.m, dupa. f~yon modern, jachete, man-

;"'~

.~ tale de că~ăto:t'l'it, haine pen<:r',:!... casă şi ~trad.ă, t~
41 preoum şi tot felul de haine p(m~ru COpll, frumos ŞI pe linga. t:;'
.~ preţurI foarte avuntagioase.
n{~
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Rug&nd,-ne pentru ,pflJlDul prea

al_ c~· ~:~a~e:;;,:::

Kaiser Ferenez

i~

.

Execut o~I·ce fel de chipiu mi- ~ 1055 18-30
si soţul, t~
litar, post~v finanţial pentru pompi&d,
~
eroilorl de dame.
t~'
pentru preoţx şi civill, calitate buvlL, ~.'~~%~~:~.~:~"fu~;;:Z;:M~~~";~~%;&~%~%'X~.;':;::r.;; • .r~,;
prc·t IDOGB'!'at.
93558-80'
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