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.. J ~ PROGRAM CONTRADICTORIU,. 
," (JJg.) Contele Tisza Istvan in Pfl~ 
: : lUI seu program de guvernare a enunţa 
. . ,'['indpil, carI stăteau în perfectă con-

f' 

;,:Jnanţă c?- ade\'eratele interese de stat 
, ;"e Ungunel. 

, Stat ~mpus din mal multe po-
, ,')are, carl în totalitatea lor c.u nume-

,11 întrec chiar naţiunea maghiara, Un-
"tria nu poate deveni stat naţional, ~n 
,:,lev~ratul înţeles al cuventulu,l, de cat 
'lmaI nimicind cu de~evîrşIl'e toate 

.... "r'.~estea popoare nemaghiare.· 

I ' Raportul de forţe intre . poporul 
; ,,' ~ :aghiar ~i popoarele nemagh~are al~ 

, l' [}aal'iel este insă astfel proporţIOnat, că 
;'~icirea acestor din urmă şi contopi
rt'6 lor in naţiunea ethnică maghiară 
L1 se poate face, dacă peste tot se 
I lalc face, de cât numal prin lupte 
... iaşf', carl de~ar avea ca resultat chiar 
"e::r~jrea nemaghiarilor, vor mistui însă 
: todată şi puterile rassel maghiare in 
. a măsură că noul stat naţional-ma-

iar va t;ebui să devină slugitol'ul 
,,' (ela dintre puterile marI, ce-l tncon
I lră, ba foarte probabil, va ajunge 
, . artea PolonieI. 

Hostul istoric al monarchieI hab-
___ } ). .. llrgice In cent!ul Europ~1 este tocmal 

.', ~.., 6mâl&A • "Mt!lrtească eXIslenţa, des
li. '";. ,ltarea şi fericirea multelor popoare 

, ;' iCI, pe carI valurile vremurilor şi In-
'- -'~tiphii;-ea;orţil atotbiruitoare le-au adunat 

:': :1 la un loc în basenul Dunăril şi 
n văile prejmuitoare ale Carpatilor. 

In mijlocul duor îrnperăţil puler
;J :e, acest furnicar de ~emiD tiI dJt'erite, 
'mal aşa chip poate asigura mijloa
, ,e fericiriI obşteştI, dacă fiecare parte 

1 ..:, pătrunde de gândul imperioaseI ne-
,,,~ ':.~;.:,.~i~ţl a spriginiriI împrumutate, a alian

.' SIncere. 

Precum însă bunătăţile, carI se 
f' 'arsă asupra individuluI din tnche

,ea puternică a societăţiI, sunt res
np~rate prin jertfirea multor libertăţi 
elut personale, tot astfel puterea şi 

; ,'.cirea acestei composiţiunI de popoare, 
~ :10narchieI habsburgice, nu poate să 
i -'eo)rească de cât din jertfirea multor 
;;:(rese particulare ale singuraticelor na-

:..:- '''1 pentru scutirea celul mai fnalt 
,p , '!-;~~.~ .eres, al existenţei ethttice. 

L Acesl interes, singur comun şi 
., te, bine int~les, trebue să-şI afle ex

, : ~ntu1 s~u în alcătuirea slatuluL 
':'<~onentul este dinastia, care nu are 

chemare, de cât ca, inţelegend ro
; .. : it: istoric al statulUI. să scutească 
",,··,.,otrh'ă toate-seminţiile de sub scep

•. ;"-' seu. In acest inţeles, într'adev~r, 
" ~ dinastia Habsburgilor este che

" '~' de existenţă respectarea riguroasă 
.. : ':incipiulm versat in litere pe poarta 
~ '::::uIUI «justitia Regnorum funda-

;-

t ' 

~-:. :TS.'um.J 

Cum însă interesul comun al mo
" 1" ~iel habsburgice se scuteşte numaI 
j;" '. J€rtfi~ea m?ltor interese parlicu
.,"~' ale smgurahcel?r. popoare şi de
'/' . ,ce pentru mUlţImIle nepricep~toare 
"", cel mal apropiat, interesul cel mal 

'. "cular este Jndeobşte motorul ac
lor tn vieaţă, astfel se naşte tre

. 'ţa ca exponentul interesulUI comun 
o"~archieI să aibă la disposiţiunea 

" ""llJ/ocul de putere sigur, neindoelllic 

şi de aşa proporpI, ca fără hesitare să 
poată susţinea interesul com~n al mo
nal'chiel în contra tuturor mtereselor 
particulare, carI eventual chiar ,în ~lianţă 
vremelnică intre olaltă ar lllSUI a se 
validita în contul mareluI interes co
mun, existenţa ethnică a seminţiilor 
închegate în Statul-Habsburgic. 

Acest mijloc de putere este armata 
comună, care numaI astfel îşI împline
şte misiunea sa istorică, dacă r~mâne 
absolut neatinsă de sentimentul intere
selor particulare ale diferitelor naţiunI: 
ci mal vertos va fi peLrunsă numaI ŞI 
numaI de marele ideal al scutirii tutu
ror deopotrivă. CăCI aceasta este che
marea împerăţiel habsburgice in centrul 
EuropeI şi dacă monarchia va perde din 
vedere această chemare, in acel mo
ment ea îşI perde şi dreptul existenţeI 
sale. Până când armata comună va fi 
scutul acestei chemărI istorice a mo
narchiel, pănă atuncI va exista şi im
periul Habsburgilor. In acest inţeles 
adever se cuprinde in vestitele cuvinte 
la adresa armateI habsburgice c in deinem 
Lager ist Qsterreiclz. li- • 

Din aceste motive sufletele noastre 
au fost cuprinse de îngrijorare, când 
în cursul luptelor năvalnice, la carI s'a 
aventat o parte a naţieI ungureştl cu 
scopul de a Îlltroduce în armata co
mună sentimentul intereselor particu
lare ale rassei maghiarf', la înaltele 
locurI, unde se aUă adăpostit interesul 
comun, care dă monarchieI dreptul de 
existenţă, părea că se scapă din vedere 
acest interes 'comun şi s'acceptează prin
cipiul descompunerif. ~,Manifestul prea
lDalt adresat neamurilor hnperăţiel din 
tab(~ra armiel obşte:ştI a dat Însă dovada, 
că geniul cel bun al monarchiel hab
sburgice vegheaza. 

In urmă conlele Tisza Islv[m a 
primit aulorisare să facă ordine în par
lament şi în ţară. In deplină consonanţă 
cu ideea fundamentală din manifestul 
lmperătesc şi cu pricepere pentru che
marea istorică a StatuluI-Habsburgic şi 
astfel şi a UngarieI, care face parte din 
acest stat, contele Tisza Istvan, provo
cându-se chiar la istorie, a enunţat ca 
program al guvernăriI sale, înlre altele, 
respectarea drepturilor naţionalitătilor 
nemaghiare din patrie: 

, Credincioş{ dina stieI şi patriel. noa
stre, loialI, cum ni-e firea, noI în sin
ceritate ne-am exprimat bucuria, că 
auzim cuvinte de acestea dela cârma 
statulUI, de unde, sunt acum peste treI
zecI de anI s'a refugiat înţelepciunea 
politică şi s'a încuibat beţia unul vis 
chimeric. 

Ştiam noI şi atuncI, că trecerea 
dela starea inconştientă a bolnavulUI, 
care-'şI robise sufletul uneI ideI fixe, la 
sănetatea resonuiul firesc, nu se poate 
face de-odată şi astfel nu aşteptasem nicl 
dela contele Tisza Istvan îndreptarea 
momentană a stărilor bolnăvicioase din 
patrie. Ne-am exprimat bucuria pentru 
vorbele frumoase, ce, am auzit, nu am 
voit să tragem la îndoială sinceritatea 
bunelor intenţiunl ale ministruluI pre
mier de a readuce viaţa statuluI ungar 
În ogaşele sale fireştI, la care muncă 
bucuros se angajează intreg poporul 
românesc, dar totuşl de altă parte cu
noscend furia pornirilor năvalnice ale 
turbatulul şovinism, în gândul nostru 

remăsese reservată fireasca banuială, 
că nicI contele Tisza lstvan nu va fi 
în stare să se facă stilpân peste valu
rile torentuluI unguresc, ci in cele din 
urmă el însuşI va ajunge stăpânit de 
de acelea valurI. Pentru aceea am de
clarat că vorbele sunt frumoase, dar 
noi aşteptăm faptele şi am zis t?todat~, 
că vom continua munca grea Şi obOSI
toare de a orl1anisa puterile poporulUI '" . 
nostru spre scopul, ca să-şI crOiască o 
soarte mal bună în astă patrie iubită. 

După a noastră credinţă a fost act 
de inţelepciune politică a res'pu~de cu
viincios celUI cu cuviinţă, CIllStlt celUI 
cu cinsle. Am dat pe faţă dorinta lo
ială şi patriotică a poporuluI rO,mânesc 
de a contribui cu toale puterile sale 
la intarirea şi întlorirea patrieI ~omune 
~i am intimpinat cu bunacredmţă, cel 
dintâiu cuvent care avea pretenţIa a , . 
se apropia de principiile singure m~tw-
toare pentru statul locuit de felurItele 
popoare. 

Se pare însă, că reserva noastră 

sceptică faţă cu enunciaţiu~ile, noulUI 
l1uvern lşI află în curind JustIficarea. 
Contele Tisza Istvân ajunge tot ~al 
mult în conirazicere cu acelea prm
cipiI de guvernament, carI fiind tn co,n
sonantă cu rostul istoric al ·monarchleI 
habsburgice, pot să garanteze aşeza~e~ 
temeiulUl firm pentru cladirea mărmI 
şi ft>riciril patrieI. 

Nulne supărase prea mult proc~a
marea din nou a ideel statuluI naţIO

nal ungar orl maghiar, - ~cu~ vr~aI 
adecă s'o înţelegI - căcI m sIluaţm
nea dată abandon~rea acestuI admirabil 
clişeu de mândrie naţională pU,tea să 
fie însoţită de erupţiunl vulcamce, A a 
caror provocare nu era nicI decum ill 

interesul actiuniI de pacificare. 
Dar c~ntele Tisza Istvtll1 merge 

deja prea departe în promisiunile, ce le 
face pentru miligarea Inverşunăril opo
siţionale. In deosebI declaraţi unile sale 
din urmă privitor la înasprirea con-, , " 
trolel asupra şcoalelor nemaghlare m 
interesul Iimbel ungureş/i ne dă nou 
prilej să accentu<lm ~in ~artea, no~siră 
trebuinta de a orgamsa.m ChIP siste
matic şi cu Inţelepciune politica pute
rile viI ale naţiuniI noastre, care tre
buIe să opună resistenţ& de fier tutu
ror încercărilor de desnaţionalisare. 

J\TU admitem absurditatea bilin
guismului in şcoalele popo,:~!e şi p~o
testăm în contra nedreplalll, ce nz-se 
face prin aceea, că copilaşiI ungurI pot 
să Îllpete în şcoalele lor lucruriLe Jol~. 
sitoare pentru viaţă, cată vreme copz
Iasii nostri sunt martirisil! cu învelarea 
w;ei limbi streine în contul tuturor 
celorlalte materii de înveţdment. 

Dacă chiar şi contele Tisza Istvan 
a beut din apa ameţitoare a şovinismu
lUI utopic, va fi duforinţa popoare/oI' 
nemaghiare ale Ungarzei a-şi stn'nge 
rîndurile, a-şI organisa şi potenţa for
ţele şi cu unite puterI intrând în lupta 
politică să pună sta).Jilă pornirilor pi
că/oase, cari sub masca nationalismu
lui de stat preau să readucă asupra 
noastră iobăgia meaiepată. 

Dacă istoria şi resonul nu sunl 
in stare să clarifice pe bărbaţiI condu
cMorI al Statului-Ungar despre calea 
singură ducetoare la fericirea patrieI 

noastre ne revine noue, popoarelor np-
maghia;e din ţeară, patriotica datoriuţă 
s[-1 silim la recunoaşterea adeverulul, 
la urmarea bineluI. 

:)uum cuique, - domnule conle 
Tisza lslvan. 

Au.fJtriacil înconh'a bttncil. 
AUSt1'O- Un(Jltre. Se depeşea,ă diu 
Viena: Iti şedinţa de al! a Reichsra
thulul deputatul K ommer în numele 
seu si a mai multor coLegE a lăcut o 
propunere pentru despărţirea în, ~OIJ~ 
a băncii Austro-L·ngare, aşa ca mea 
înainte de încheierea noului pact sJ se 
orqam'~e~e atât în At:stria cât şi in '\ t . _ 
L~ngaria banca naţională indepe-n,j.:-nta. 

o afacere (lureroa~ă. 
Stările in carI trăieşte azi biserica şi 

şcoala noastră, sunt cu totuluI neprielnice 
acestora, ţii bine trebue sa se priceapa câr
maciul care e chemat a le conduce pe acestea 
la lim~nul dorit prin viforu! ispitelor, prin 
carI au să. treacă. aceste institut!unI cuttu
rale. Ear posiţia acestuia i-să. tngreuneaza 
şi măreşte in momentul, cA~d cei ~he~atI 
a-I sta in ajutor, să ceartă. ŞI se sfă.şle mtre 
sine. CăcI ce sunt altceva neInţelegerile intre 
preoţI şi înveţă.torl 'r Ear aceste neintelegeri 
trebue să pună pe gândurI pe fie-care ro
mAn care tşl iubeşte neamul seu. , . 

De un timp incoaci s'a pus în mişcare 
din sînul inveţatorilor un curent, car~ sYi.ru~ 
Intru îmbunătăţirea stării lor materlale. ţll 
inca nime n'a venit să. combată aceasta pre
tensiune justă. N'a comblitut-o, pentru-că. 
nime nu l-ar)ua in serios, 

ln in prejurările , în carI trăieşte şcoala 
românA de azI, mişcările de natura aceasta 
trebue să ne pună pe grije, totodată trebue 
reduse îR ogaşul lor cu o mare precauţmne. 
~i ce să tntemplă in să r Prin puhlicitate, 
adunări s'au alte ocasiunl li-să spune înve
tătorilor, că sunt nişte oamenI. neastampă: 
raţi, carI cocheteaza cu duşmam~ şc?~leI, ŞI 
ca ar dori să formeze stat in bISeriCa] In
vinovăţiri, carI supără chiar şi, pe .cel pe
călos, ne cum pe acela, cărwa nIcI prm 
gând nu i-a trecut Iucr~ri de natura aceasta. 
Ori li-să face această Jmputare, pentru-că 
recurg la organele statului, ca să-şi capete 
amărita lor de plată, fiind-că un ,.amIC al 
şcoale!"', nu voeşte să facă nici ,măcar aceea, 
ce ar putea face in acest merit '( Dar, pen
tru Dumnezeu, doar n'am ajuns plină acolo, 
că înveţatorului sA nu-i J1e permis nici milca!' 
a-se plange, s'au a-ş pretinde plăluţa S~ -: 

Fiind stările aceste periculoase pentru 
biserică şi şcoală, am scris ar~jclul din ces
tiune, şi nu că am, avut mâncărime d~ peană, 
ori din preocupatlUne, după-cum ahr~nA d! 
,.amicul ~coaleI" in urul 201 al "TrIbuneI 
PoporuluI" . 

Cu atât mal putin n'am scris, ca sI lo
vesc şi ponegresc persoane, el am scris în 
o afacere, ce ne priveşte pe toti de o po
triva. Şi, după modesta mea esperieută. şi cu
nOf;tinţe am căutat să spun adeveralul isvor 
al ~caus~i. care ne neljnişte~te, Că li displace 
dlul amiC al şcoale}", regret, dar n'am ce-l " , face. Pentrucă acest adevt'r aruncă lumma., 
ca să se cunoască causa, şicunoscendu-se, 
să ie saneze reul din partea celor compe
tenţI. Şi eu eram cu mare recunoştintă faiA 
de dl amic al şcoalel dacă discuta afacerea 
pe acest teren şi nu pe cel personal. }'l'aş 
li bucurat, ba chiar m'ar fi obligat in casul, 
dacă, contrar celor susţinute de mine, ar fi 
arătat cu dovezI, că mişcarea din cesliune 
provine din alte motive, şi nu din cele sus
ţinute de mine. CăcI in acest caz luam cu 
plăcere la cunoştinţă greşeala Illea~ şi in loc 
de supărare, aveam o nespusa bucurie. Şi 
aveam aceasta bucurie, pentru-că eram ab
solvat de temerea, de care sunt cuprins azI 
faţă de reul, ce are să-I aducă aceste starI 
abnormale din sinul bisericiI noastre. 

Ce face tnsă dl "amia al şcolllel"? 

, ,ii 
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Ca:;;Î procurorul statuluI, scormonf'şte, 1 dinte a chemat la sine pe KOSSUlh si se va prCRenta la audientă în Viena 1 Pe d t Ţ . -
caută şi ceteşte printre şil'c, ca s;t afle cf;"a, pe Tlz.;!X, conferând timp mal înd~- ca sa refereze ~t Sale despre nou~ intere ul e ~ par c

d 
Llrela a recunoscut 

C; lu~ ii <,onvine. ca să te po.a!:! in.el·imlJ1a~ i lungat cu dinşiL fază, în carI au intrat lucrurile. . tul rosm~nce t"atre
d 

e ha pr?teg,e eJemen. 
Nu discută causa ca atare, CI să. face mal 1 .~., , _,,~ ~__ i .. a ~ a ~ A arme ŞI de fidel, 
nainte, că nu ştie şi nu pricepe) ,şi când colo, ! ŞedlJlţa partldulul kossuthist a . I ?pr~pllnd~-ş{.l asHel mcă mal mult, iar 

d 
11 

( la ~rma urmelor, lo"eşte cUlul, m cap: d~s- 1 tinut dela 9 până la miezul noptiI si P t f f'''' d' M d' ,l~ Sllnpatl.i1e care ne leagă cu RomaA I1;'" 
cdllor le lI'e~}ue separatlsm ~l, (:ă eu, flln~ i resultatul a fost că partidul a p'ri "t Lin ru ra II In a"B OnJ3 d J il 

preocupat, ro am pus in serviclUI aceste! l' .' n: 1
" ~ IJ .! ~n ll:penut vede o, chezăşie pentru 

IlJluârr. În loc să-mi caut de buchi le mele cu .;..6 J'olun contra 2i propunc1'lle '_. . . ,dl11sa :;;1 pentru mentlrea li 1 

, 
r r f 

in ş(;OIlIă. iJracţilmel de pace, care vor servi acum Eata expunerea de moflve a dlul ml- De aIn p P< ce . 
l~u şUn, datu - şi-a seama de curen.tull de temel pentru restabilirea ordineI nistru Haret I,t proiectul de le{{e prin marI stăp3~it~a~te, .. uterile c:,le mal, 

Pom,it. ,fn sînul În V(:tAtorilorşi. de repro\,u:'lle, '1 rilsturnate in narlament. H ot;lrÎrea s'a care se creu.{â un fond dr! 600.000 de mentine l1acea e,. smgura gflJă de a 
" - ti"·' 1: aS l lll1r'Înd de 01101r' -ă ce lHI au Cllcnt? Eu unul ms,i, ~are h~ cu: i declarat de obligâtoare pentru mem- el pentru cOllstrucţlll1l1 de bz'seric'i si bunul tral tuturor 1) h <1 _ _ r, 1\ 

110SC de aproape, sunt de convlllgrl'en, ca: br'\'r l'd 1 r - '. sco'l român 'str î· li - 1 O . , ! d ' opu aUumlor dm i\la-
aplanarea acestOl'a, este o afacere, care pri- ! par ~ u u , prin urmare m,montatea • I ( > y fi mperzu taman şz ce oma, au constatat legitimatia d;cp 
wşte in Jocul prim şcoala: ear pe mine ca : ~'a trebm să părăsească parttdul dacă pentru cumpararea terenurilor llece-. turilor -şi intereselor conaţi . , . -
}Ilveji'tlor, nu numaI că. me interescrdi, dar: 111 contra acesteI hotărîrI ar continua sare lor. nostri. onahtăţllor 
a~n \li o mare dator!ntă , c~ p.ro:'ine din iu- ! obstruqia. După atata zarvă deCI, gu- ~rintre populaţiunile creştine din ,I~trarea unul delegat român l~l 

• bll'~a de neam, ca sa cont.l'lbm Ş!, eu cât de rde·sparte de kossuthiştI depun armele TurCIa, neamul românesc constitue unul c_omlslUnca de reforme instituită pe 
puţin la delăturarea acestUi reu. :ŞI apoI pcn- d ' ... . ! 1 ~ 
tru această interesare să se supere pe mine upă-ce s au convinS că. wmenea ~n dm elementele cele mal numeroase' angil Inspectorul general al vilaye-
di "amic al şcoJel", susţinend că pasul acpsta . teara aceasta nu se spene de dinşll. şi, mal .înze?trat,e cu inteligenţă, capa-! telor macedonene, alăturf cu câtt! -un 
ar ti o abe~'alz'lme orI Krarldommll'c Y Ori nu II Să-i vedem însă pe Barabds ţine·se-va Citate ŞI apt1tudmY de tot felul' de aceea delegat al celorlalte nationaliti:\tr con
cumva supararea ,aceasta a.rată , că eu am de cuvent, căcl as.tă primavară la un el a fost obiectul unor co~ninue în- stituite pentru silinţele' noastre' 'o do-
pus degetul tocmai pe rană r banchet în Oradea-mare si-a dat cu- cercărl de desnaţionalisare ce s'au ur- vadă îmbucurătoare a bunel lor În-

Că. nu eu, ci dI ,.amic al şcoalei" e ventul că' atuncI când ~r trebui să mat de mal bine de un secol prin Bi- drumărl. 
preocupat. dovedeşte spmlele d-sale când vor- desarmeze fără concesiI nationale - serică S,i Şcoală. Procesul de de~natl'o- Dacă totu"1 nrea mulţY roma" fII 
be~le de gradul, ce-l ocupă preotul in paro- ! '~ , . ~)' 1: ~ 
chie_ Toti, cei-ce vor fi cetit cu atenţiune I va depune m~nd~tul. Să-l v:dem. Am nalisare însă, deşi a avut pentru n'ea- se sfiesc Încă a-şI mărturisi hotarit 
~i n(>preoc:upatf. vor fi înteles cu totul altcum, : putea cel puţm Zice: eată Şl un folos mul nostru consecinţe păgubitoare, arUrl- neamul, aceasta provine din faptul că 
după-c?m susţine d-s~, Nu nisuin1.a şi do.rui ' real al obstrucţieL cend asupra luI vălul uner culturI străine el nu erau trata\!, din punct de vedere 

, 

de a aJunge.ş_l lnvetatorul în Ohmp, CI a PentrusistareaobstrucţieIauvotat. de tradiţiunile IUl, totu~l n'a putut în- politic, p,e picior de egalitate cu eele- ..:-
ocupa o pOSlţle alăturea Cu preotul de a . '.. 1 1 l' . 
mW1Cl în tlia neamuluf 1'omâllesc, Hllb,erth K<.iro!y, Bernath Lajos, tuneca cu desăvîrşire în mimile româ- a te naţlOlla llaţl. Aeeastă grea situaţic ',.~<ii 

, E drept, că preotul are mai multe pl'e- I MoIna: Akos, Hental,ler ,Lajos, .Bene- nilor, conştiinţa origineI şi a naţiona- numaI inparte s'a îmbun~tăţ;t, căcI 
gaUri. Dar şi aceea e drept, că multI oameni i dek Janos, Szalay Laszlo, :vlalatmszky lităţeI lor. A întărI la el sentimentul rel~ân încă a se îndeplini de fapt con
sunt I~l lume. carI au fO:'lt cel dinlaL şi au : Gyorgy. Brazay Kalman. Kov:Cles Gyula, n<lţional, a le inspira încredere in pro- I sec1r1ţele legale fireşti a le recunoaş
devemt '3ei de apoI, Pentru-că impl'ejural'ile, II Farkas Balâzs Earv Bela Barta Fe- priile puterI ale neamuluI, a fost grija tereI existenţeI Românilor în Imperiul 
ÎlI ~al'! trăe:;;te omul, foarte mult cO~ltribue rencz Lukâcs' G)~Llla Het:edih Karoly noastră neadormită îndată după-ce Ro- Otoman. 
la mallltarea orI stagllarea luI. De aICi cu- H '. ", '! b! "' mânia a devenit stănână pe destinele el. Noua iasă în care a intrat opera '1 nO;j~tem casUl'i, unde invep,torul e superior i ~ orvath G~ul~, S~atma!y Mor, ~J usth ~ d 
pl'eotulul În :;;liinţi'i., pentru aceea tot el e ; Gyula, PolonYI G(;za, (~,hcrnel Cyyula, De aproape treI~zecT-?i-cind de ' e. redeştep~are a_ ~onştiinţel naţ~~' .. ~ 
ţinut de cenuşotc<\, Ve altcum ori cât de sus K~lllay LeopoJd. Barta Odiin, KOssllth, <mI, printr'o acti\.ne moderată dar stă- pn~tre frapi nostn c,e~e ca, de ael {,:,. 
~e cl'etIe, a fi, pr~ot~!, si! Il~ ;~e peal'dil elin Ferencz, Kacskl)vies Gezn, H~i'kay ruitoare, prin s~crificil potrivite cu si- ma\l1te, să n\.l o-:argm,IlTI ajutoarele r 
vcd~l'e zIsa st. S,crlpturI: ,,1 al, cel ce lJoeşte L{lszlo, Illv0s B{tlint, Bcniczky Arp[ld, tll~qiunea din ce in ce mal bunt1 a fi- ni °tastrbe, n~maI l~ dn:dtreţl~crea ~esodn.a-
s,:'[ /lem'll mare mire nal,acela sd fie ,'olid, '3.b' 1\.1'h":l '··1,'" r B"l" }>"-h nanţ.>lorsale D

o111
:'n' t' t uul lser'Cesc Şi I actle roman tU 

S/lIB"!'" ,(a o l1:' 1 el Y, 1" CZll'iS) c a,\..CIL w ,I\.. a la a sus !Ou opera M d' . d . 
~ 1 fi ă fi Alad<ir, Madar[lsz Imre, Endrcy Gyula, de regencrare a poplllatiuni'tor române 1 ace oma, de1 săb_\~m acd,mnel n?a.st.re 

n me. s nu IU ÎlwÎnm'ăţit din nou, P 1 J" Ţ'th f' S t dl'n TurcI'a. c I'll-11tele no'~'slre. c()nduse un ,caracter e. sta litate, e temeinICie,' r că BCI'iu do~e coloane întregi, de astădată o czncr eno. l) • anos, C 1CSS v ~_ ~ 
pun punctul aci. 1. G. Denes, Kapotsfy Jenlj, Boda Vilmos, cu patriotism şi ~u energie, au avut ~:m, cons!rmrea de lo~~lur~ pr~p,nl1 

Bencs Laszi{), Pichler Gliz(), Krasznay de. Învins la inceput ,ele Illal marI di- hlscn,cCf ŞI şcoalc'I, potflvlte cu IDtsm- j' 
F V f ' , nea \11;)11 iHoare ce au ş' cu ave":ntul . erenc~ eres .f6zse, 01a)' Lajos, Pur ticnltMI. Pohtlca prudent.1 a Hl'!..!at\.lILlI l, , 1 

KosSut,'11'Ştl'( depun arlDafa. noky ~lt')r, Nessi Pal es Thaly K<ilmân. Româ~ a ştiut treptat să le llllilture si ce SU
1

I)1e
t 

dacCSlInatc, a lua, " _ 
Ţ l '1 b d " . eea ve propLlO ca U,lU ~;) .... c- . ,11 

ota 45· a :euşlt să, a unge orI-ce um ră e tn- dentele anilor trecuţl să se destine o >~ 
Evenimentul cel mal însemnat al Pentru continuarea obstrucţiel: d?lală_ ce s ar fi I?utut arunca asupra sumă de 600.000 ler ca fond Fntru 

zileI de erI a fost fără ÎndoIală fră- Kecskemethy Ferenc, Sturman s~ncentă\el scopunlor culturale urmă- construcţiunld--;; bise.rriidd~' nnnane'-J· 
mântc1rile din sinul partidulUI kossuthist Gyorgy, Rig6 FereIlc, Koller Tivadar~ flte de noI. in Imperiul Otoma~cntru cumpă- , 
carI s'au terminat cu îllvingerea luI Vis,ontaY,Soma, Luby Bela, Luhy Geza, Dacă in împrejurările actuale a rarea terenuriloF·.necesare lor. 
Kossuth asupra r~sboinicilor, carI vo- Hizony Akos, Râkosi Viktor, Gabanyi fost dat acţiunel noastre să culeagă _ .. , __ ~ .. _,~ 
iau continuarea luptel cu orI-ce preţ. Miklgs, Balogh Lâsz16, R6th Endre, oare-carI roade bine meritllte şi să vadă 
înainte. Dicta n'a ţinut erI şedinţă, K<.ilosy Jozsef, Pap Z ol:ân, Thaly Fe- terenul ce i-se deschide de ad înainte, Telefolllll 8ona-Hucure~ti. 
anume ca partidul kossuthist să se rene, Ga{ll Sandor, Barabas Bela, Mu- ceva mal li.ber, ceva mal lipsit de greu
poată înţelege Între sine. Atenţiunea kits Simon, Lengyel Zoltan, Lubik tâţl şi obstacole decât cel prÎn care a 
tuturora a fost îndreptată erI spre ta- Bela, Fây Istvân, Pozsgay Mik16s, trecut până acum, aceasta se datoreşte 
bera kosuthistă. Leszkay Gyula, Marjay P6ter, Bakonyi incredereI de care ea se bucură, m\.ll-

Inainte de ameaz asa zisa fractie- Samu, Makkai Zsiga, Papp Elek es ţumită faptulul că ea este în Orientul 
paCIniCă slul Kossuth a' ţinut con'fe- Kelemen Bela. Total 28. E\.lropeI colaboratoarea tuturor facto
renţi1, dup'ameaz rc<;boinieir. După-cum se depeşează din Bu-I rilor de pace, de ameliorare şi de pro

In decursul zilir mitlistrul prl'şe- dapesta ministrul preşedinte Tisza Luni p~şirc. 
bL - NI p 

Linia telefonică Sofia-Bucureştr, a că
reI deschidere era aşteptată cu nef'Î~,buare 
a fost inaugurată în zi ua de 1 Decel"lUrl'i~ , , 
81. n, -~;;...;;., 

D-I Vasile Lascar, ministru ue mterne, 
acompaniat de d-l Berlescu, subdirectoT'ul 
poştelor, Constantinescn inspector', Cotoscu, 
~~fu 1 de serviciu al exploatării telegrafo-te
lefonice, şi Hadacovici au plecat în acea zi ' 

•• __ ~ ~F 

Ilo In allul "s ~ torÎei I faţa lu} trăsăturI de emoţie şi lucirea cu cărţile; la urmă ne îmbrăţiş~, făcca .. er:1U incomode şi genante, dar eeeastă si-
ca, a ' • umedă a ochilor lur carI se forţau în dcşert : semnul crucel a<;upra noastră şi ne rctră- Ilnide nu servea deeat să mărească amorul 

De Lao Tolstoi. 10. s'o ascundă. li geam in apartamentele noastre. i no<,tru. 
Soacra mea pr~sida masa, şi conver- Soacra mea adese-orl ne invidia vc- .Mar adese-orT stam de vorbă până la t Sergie MihdHovicI n'avea de loc aerul 

saţia era resonabilă, ticnită, ba chiar so- zendu-ne la pian, intre aceste credea Că! miezul nop~ir, şi acestea erau cele mall să fie contrariat de ace{it mers al lucruri~ 
lemnă. PUţinele vorbe ce schimbam pe ne genenă ŞI se mulţumea să tra_versez~e plăcute momente ale zileL Sergie fIlihaT- I lor. Din co~tră, ri\rea a 'se s~strage dela , 
furişT, bărbatui meu ~i cu mine, lntrerupeau s~10nul "cu'n ae~ Wav, far~ să ne pn~'easca, I lovicr îmi povestea trecutul, scu, f . .:iceam i tot ce l'ar 11 putut p.emulţumi . .....",..,.. -... :.:: 
în mod plăcut monotonia acestei lungI ~e- ŞI afectand o mdlferenţa profunda; dar t planurI, une-orl filosofam, ŞI ne forţam I Aşa. valetul de cas .. ~cr Inele, 1 
dinţe la masă, şti~m b~ne ~ă n_imic n'o obligă să intre la I să vorbim. încet, de tot încet, pent,ru a nu Dimitrie 'Sidoroff) fUl~a cu mul~ă plăc;re i 

Une~orI se'ncingea o discuţie glu- ca l!lledwt ŞI sa se rent?arcă repede. fi aUZIţI, In Jinc_ p~ntrl:l-ca să nu I-se ra-I dlO plpă. !n fie-care ZI dupa pran;.:, .ca~1d ; 
mcaţă înt~e mamă şi fiu şi se to.chinau} , Seara, ne adun~m toţI 10 salonul ,cel ... mare I portez~ T;lţl'lOel S~mlDovna că stăm "de i .?ol en:tn 10 s~lonul de d\van~, ,se, ''furişa 
mutual; nnI plăcea mult să ascult aceste 1 ŞI eu puneau: ceaw!. Ac~as,ta,nu se n~clp.J.'ia I pu\'CŞtl, cand ea ne ordonase să ne culcam 111 cabInetul barbatl~lul meu şt fura tutun 
'>~urne, carI mal mult ca orI-ce reyelau iU-1 fără un sentunent de tl,m,Ldltate, c.ac~. de I de :'rc~le. , ,din s,ertarul. n;esel. ~reb~ea să. vezI cu ,ce 
blrea profundă ce unea pe Taţlana Se- I!laI multă, vreme presldam la dlS:llbu~ {jne-orI TIl-se făcea foame ŞI mer- veselie COInICa, Sergle MlhallovlcI.se aJ.;,lO

mionovna cu ~ergie MihlrlovicT., 1 ţlune"3 cestdor sub scutul saIU0varulU\: .\cIt geam încetişor ,la bufet, şi graţie cOIUpli- pia de 1l1in~ în~_~rţuţ dcge~elor ~,~\nu}~r::i 
Dur' prao7, mama noastr' se mstala , se parea totdeauoa că nu_ su_nt demn~ d: ",'~i! 1u1 NICI" •• reuş.m " ne procurăm o mare spalffi', ChPI"~ ~'" ' •. , 

într~un fotoliu mare în salon şi tăia foile i a~eastă onoar~, că eram mc! prea tlne~a o gus1are rece, pe care O duceam repede ccnd semn cu deg;.!tul,tm.l~ pe hoţul, V-.:; 
c~\rţllor sosite de curcnd; bărbatul meu I ŞI prea Zăpăcltâ pentru a. lntoarce robl- în -odaia noastră, pentru a o consuma pe care nu presupunea de 10 el!. era suprCl-~.""'" 
ŞI e~ cete,am cu voce tare sau treceam în II netuI unel urne de ceal~ Şl pentru ~ pun~ sub ascuns la lumlna uneI singure lumi- ve. gheat. . . _ " 
odaIa ve~\nă unde era pianul. pahare}e ... pe tava ce o ţmea Nicolae In faţa năr], Si când Dlmltrle Sidoroff cşa din 

Cetlrăm m~lt 1mpreună în primele mea zlccnd: Trăiam ca străini în această casă veche cabinet fără să ne observe, bărbatul meu 
lunI ale căsăt~neI noastre, deşi, ~usica 1, - ,Acest pahar rentr';l ?etru Ivmo- s atioasă und.e domnea s iritul osteric ai mulţumit ~e a c?n~tat'l ~~ totl~l a trec~~ 
('[Il, C<1re ~ ne facea ~ar mult delICiu; ea I VieI, acela pentr~ Marta ~{I~,şna- tGnpurilor vechI si al Tati~1ei Setnionovna_ aşa de bUle, me 111lbraţlşa zlc@ndu-ml. 
deştepta l_n fiecare ZI fibre noI în inimele Apoi trebUIa să me mformez dela Nu numaI acea~ta îmI' impunea respect "E~tl o perlă" I 
nf)llstr~e, ŞI se pă~ea că ne revelează pe I fie-care,:, . ." . prin presenta sa, ci 'intreg cercul eJ~ oa- Une-orI aceasta 1ini~te, această blân
unul In faţa ,:clUllalt r:tu1t mal compl~ct.l_ l1CI~lUl d-tale e d~stul ~e. dulce) ~I meniI cI, bAtrâna domnişoară nobilă, ~o- deţe mi! supera, nu remarcam .că eram 
, ,Dae~ can~am pIesele lur favonte, \ 10 fine sa dau z:ahăr mătuşel, ŞI. sCŢ\tton- bilele portretele străbunilor, îmI insplrau prejuditioasă şi bărbatul meu ml-se părea 

Sergle MlhallovlcT, mergea să se aşeze pe \" lor carI eu mentat ~ceastă dlstmcţlune. f i d t mă şi me făceau să simt că slab de' caracter. . _ 
divanul cel mal_depărtat de .pi~n de un_de După-ce termmam, bărbatul meu ~~ s~nte~ ~~cm:\I la locul nostru în acea~ "IntocmaI ca un copil mic~are nu in-_ 
n~lmal cu greu li puteam dl~tlnge; prlO- I esclama: ~ _ ,_ ~ stă casă şi că trebue a să ne purtăm cu d răsne te a arăta că are vointă!" îmI zi-,,'" 
tr un fel de pudoa:e a ~~ntlmentelor se 1 - Foarte b1l1c, foarte bme, mtocmal multă rudeotă şi circonspecţiune. Ş • 
forţa a-şI ascunde lmpresllle ce producea. că O persoană mare I p '" _. ceam. , .,.. " ro am ccscesul 
musica asupra luI; dar adese-orl, În mo~ I ~i aceste reflecsiunI îml măreau ză- Acuma, ean~ lmf. rea~lntesc, ~ce~s~ă . Intr o z~ c~nd II rep Ş 
mentul, când se aştepta mal putin me I păceala. epocă descoper ca ordinea nnuablla ŞI tl- de tndulgenţa, ll!lI respunse. fi . -va 
ndicam deja pian în vîrful degcteio; şi-I După ceaJ, soacnt-mea făcea llpatience", r~nă a. caseI, ace:::.st~ glo~tă de oamenI cu~ - A,h I atmca mea, poatt;. d cme tal 
surprindeam improvi~at, descopeream pe asculta prorocirea MarieI Mini~na., care da no~I Şl ncocupaţI, ~l mal multe alte lucruri nemultumit de orI-ce lucru, can e a. 
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(~,. rg'l li de unde trecend DU-I " ţ la llU , 
dlmmea ,a s la Husciuc, . 
nărea, s au b~~cadC r d-l Lascar a fost prl

La de a [T mi nistl'U1 bulgar al lu-
't d d-l popa , ' "d' l 1 mi . e l' şi SloianovlCl, Ifec oru 

CI'ărilor pub !Ce, 1 b 1 are 
I ,1 puste Of u g . 

genera tl, 1" '.e s'a celebrat un 1 led lat lUpa SOS\[ I 
Te lJ~U~ll': În biRerica catedrală, ea~ ,~ 

" 1 f t un de]' un la hotelul Isla-Hanc. 
ora a os , . d ă e ,mb 

Linia telefonică. este co~ ~~'l P Cai luI 
Dunăre printr'un cablu su~1 u~ Ia'

l 
I ~io 

cufunda t la Giurgiu trec re prmafll~su i~s~alal~ 
'\~ 'a pe car se < ' , 

ra~u ŞI . erlg l , de 12.\'0 meI)"!. ln 
liml aerl ane în !ungllne a con"truilă o 
B l' fost de asemene L 

2iJ Noemvrie (6 Decemvrie) 1903 

AUAD, 5 Decemvrie n, 1093. 

Căl1erea luI li.iirher.. Să scr~e ( că 
in lupta dintre ministrul presldenlld~l L ng~-
" .'.. fi perdut ce In urllla. 

1'181 ŞI al AustrieI, al d . 'a-
ă cum se presupune cUl'lea a eCis c 

Dup l' K" '1 el' U foaie din Praga, care <Ierea Ul 01) . . 1'" b 1 ' . c~l'ler'E>a lui \Or el' ac uce 
ţ," a !';)O"ura " . anun a c ~ ro . luI acestUia lJupa 1', -.:.i numele succesoru '.' , . 

(eJa " 1 'nistrul preSident auslnac 
aceasta noU 011 ' ," • 1 ~ _ 

. tIC· uodenholen 10CţlltOIU .rtus va It con ee, 
lriel de sus, 

tulr'un inlerview acordat unul colaborator I Bibliografie. 
al ziarului "Lokalanzeiger" din Berlin~ se .,,' 
exprimă astfel despre l~egele Carol: Glu- "T:l1c('alărul ,~ revist~ _ literară, 
mele ce s'au făcul pe s()coleala mea, nu m{~ apare la 1 ŞI 15 a fie-c~reI ~um 10 ~~da
amuseaza' Însă toţi acel, cari au comentat pesta. Anul II Nr. 22 dlU 1 J No.emc.L n., 
mUllt;a m{~a în mod fTlumeţ, ar trebui să vie 1803 are următoru,1 sumar: 9ct~vlan o.~a. 
aici, in Bulgaria, unele poate işi vor nUIl!i Familia Moc~on):I. - Ma~la, Cunţan: Sa: 
Iwmal "CoburfTul" BulgarieI. Acela care VI- net. - Dr. Sexul Puşcanu. DelsprC~' Ma 

" . C ( '-) AlUra' siteaza acum România vede ce a fitt:ut Re- na unţan (con ermţa. ,- .. . . 
"ele ~~u pentru popor: Re"ele CarOl a ob- Lalage. - Dr. Gh. Alex,lcI: PagE:nl ~101 
,..., . " . ZI' B me:nc 1 ţinul acest colosal succes, străbăHl.lld drept trecut. - T a 1a.ne OIU" - c· 
inainte calea sa supunend-se numai cons- ~1ardach: Tragedl~ omulUI. ,- Jeo,rge 
cien(ei sale. fări să ia în seama criticile, şi .\lurnu: Pe.n~~u'n c,antec (p.;>ezle). - C~u
mentiIH;ndu~se liniştit şi mai presus de par- nica. - BIbllograhe. - 1 oşta redacţLel. 

,u. garla . a din fir de bronz intre Bus-
(, hme ae~Jan~, 1 Sofia-\" al'lla şi Solia-
t ciUC-SoÎla-Ilhpopo , 

_ fllmnatul 11l'iueÎIH'I,Ul tic 
eoroani't a murit. Se telegrahază că 

tide, Fie-care suveran din Balcani - a _ Sămănetorul". l"evistă literară sep
urmat prinţul - ar trebui să ia exemplu temânală', apare in Bucu~eş~r, ~tr. Re
de la el", gală Nr. 6. Anul II. Nr, 4(J dm It) Noem-

_ Conacul wchiu. Se depeşează din vrie v, 190 3 are următorul, sumar: ~, 
f Iorga: Emine5cu şi generaţ\Unea, de aZI: 

Bel"rad că guvernul a hotărit să tras arme __ Ecaterina M, Sadoveanu: Cu OCh1 
t:o;acui vechiu, în care s'a intemplat în~o- 1\1 d 

,..""':7Şum]a,. l 1 pe teritorul romi\.n 
,,' Lucrările e,secu a e 'sublluvial la.vr'o 

. t 1 l~udolf Chotek (ratele cont eseI con ee, , . ' 
Hohenberg, adecă al soţleI n:oştemto-au costat incluslve cabrul 

30.000 leI. , ă de dUră M, 
l.inia a fost maugurat . aflător 

Popoll", miniştrul lucrărilor pubh?e
t 

. 
in Rusciuc prin urm[lloarele cuvm e, 

lJa' Ilo 1 BlIcurc,;tll llallo! 
- l' , 1 al'e 
D-l l)i"~lescu inspector genera, c 

se afla tn biuroul' technic instalat în Bucu-
reşti a r('spuns, ~ . . 

D-I PopoU' a zis apoi. fomane~l~ . _ 
Trăească România! ŞI a UI'at .. lIlspec 

torulul, ca să poata esecul a şi in VIItor ase-

ruluI de tron Francisc Ferdmand, a 
murit. 

_ ~ulltă cu sfirsit tragic. Luna ~re
cută în 14 a fost nuntă in Covăstnţ. 
După datil1~ străveche fost-a acolo a.proap~ 
întreg satu.!., Inspre seară dll~ă ce ~ au m~l 
~ "1 I't spmtele ca de regula a IsbUCnit 111C .. z , " . 
bătaIe între flăcăI. Mal nenoro.clt a raţlt:o 
Hăcăul Todor Rus p~ care l' ali: t~cat III 

cap. Rus în urma lovltunto~ pr~mlt~, ,~rI 

raloarea lra"edie în cancelariI. Tot în arIpa pierduţI... (poezie). - N. l ace ~nc;m~: 
b , . d t Yiaţa din Albania (dintr'o escurslU~e In 

aceasta îşi vor avea funcţionarll e cur e munţiI Ohridel) _ Vasile Pop: Part~zanul 
locuinţele. ,.Preset" (Schiţă). _ N. Iorga: ~o;)tra 

- Srhimhare de local. Renumitul tânguirilor dluI Tocilescu (l} - \1. P.: 
dentist MorKenste1'll (;yula şi a strămut~t 10- Notiţe literare. 
cuinţa de orJinaţie (lragerea de ma~ele, --.--------~-----.-
plombare, măsele singuratice şire de dl~ti2 Red. respons. Ioan RU8SU ţ;il'innu. 
coroană de dinţi de aur măsele cu rădăcl111 Editor Aurel I1opovicl-Burdallll. 
etc.) In Arad, piaJa Alldrdssy Ivr. 15· 

, monea lucrărI perfecte" . 
1-: .:' . . Incercarea liniei s'a tăcut de altminlrea 

~ .... tn seara de 30 Noemvrie. 

murit ş'ucum Iuon Alex,! ŞI Manan 
~resllşan sunt lua\I la respunde.re pentru-că 
dlnşiI l'ar fi lovit pe nenorOCitul RU5. 

Kllll ,JOZSI't'. Asorliment mare de donuri 
ocasionale şi de nunt~l, giuvergiu ~j optician, 

Magazin de ceasornice elveţlRJle. 
Atelier propriu de obiecte de aur, ar-

INSERŢIUNI şi RECLAJ~E. 

In ziua de inaugurare (1 Dec,) pe. la 
1 1· chemat Ciolac cu banda sa în blUor2_ u . " 

roul lechllic şi a cllntat ~~le-va pIese, caII 
au fost auzite până la l' lhpopol. I!1 sofia 
cânta o musică. militară, care se auzla până 
in Bucureşti. . 

La banchetul din HUSClUC alăturea 

_~ atalia In 1Il0l'miuiull't'gel ui 
Alt'xan{h·~l. ) Picc~lo c d~n T~ies:, ~~un
tă că exregma SerbieI, N atalIa, m Ztwle 
~cestea a fost in ~elgrad. A cercetat 

gint ~i giuvericale, . . 
Tot felul de obiecte de aur, argml Şl 

giuvaericale se primesc in atelierul meu şi 
se reparează conştiin ţi.)s. . 

Magazin bogat de ochelarI. Ser\'lre 
promptă, pr'eţurl ieftine. _ . 

Declaratiune. , 
Institutul de credit pe pamenturl !n 

Sibiiu (Nagyszebeni I:<:(ildhiteilnt~.zet). I~ 
urma unul anunţ apărut l~ "Aradl h.yzlj)n~:', 
Nr. 2iH din ").7 i'iIoemvli.e sub .~r. ").,+')X 
sub titlul Cancelaria din Arad alul Hcrgcr n . ~ 

de ne-care cOlwiv se alla pe masă un apa
j~ ... 1J' r~l, pl'il.). care se putea auzi întreg COIl-

" ccrllJl. . 1 

omintul nenorOCItului el fiu, Alexan
~Ul unde s'a rugat liniştit, apoI a depus 
o coroană, 

_ ~1iuistru pe eşafod. Din capitala 
Coreei transpiră. o veste, că împeraL~I. a 
executat pe ministrul seu de I'esb~I Llkli?, 
pentru că n'a îngrijit indestul de mslrucţla 

Arad. Piaţa Andrassy 1, (Palatul Relll
hart) inainle de asta Gaal Lipot fia. 

- Reeomandilm atellţiuniJ p. t. ~u
blic prăvălia de modă alul ~adl~r ~ Ala,los 
(Arad, Piap!. Andrassy Nr. ~)) ŞI 10 s'p~
cial secţia separată a mărfunJo~ de era: 
ciun, unde se poate, ~umper~ 10" preţurI 
foarte red use, aşa zlctnd de J umetate. 

16zsef" prin aceasta aduce la cunoştinţa 
public~, c~ numita firmă .n'a~e rCD~esel:
tanţa institutuluI de ~ credlt ŞI păml;ntlll f, 
că mijloceşte numaI Imprull1~tuflle clien
ţilor carI s'adresează cătră dinsul. 

Ciolac a cânlat Întâiu imnul lla\IOlla 

hu'gar: ,,~umi Maritza". Cel. dill I:U;(;I~C 
aplaudau şi aplau~ele se auzl~u pdn~ In 

BucureştI. Ciolac a mai cântal 121llu1 legal 
român şi "Deşteaptă.-te H.omâne , 

armateI. 

Din încredinţarea direcţiunci institutu
luI de credit pe pămcnturI: 

57 2-8 Sziies ]o'. Yilmos. 

,\. Reuniunea româ~ă de musicA şi 
J ~vj • ."etar' m Arad. 

_ Auhersa.rea. morţiI luI ~ieola.e 
JJălcescu. Duminecă. s'au împlinit 51,de anI 
de la moartea luI Nicolae Balcescu, mcetat 
din vieaţă la 16 Noemvrie v. 18:)~ la. Pa
lermo. Heproducem din "Schiţe dm lItera
tura română" de d-l prof. N. Iorga, urmă
torul fragment relativ la sfîrşitul lui N, Băl
cescu: "Cel·erea de a-şi mai vedea. odată. 
păn&ntul iubit îI fu refuzată, în:"ă. ŞI ne!lO~ 
rocitul se intoarse să-şi caute intre slreull 
locul de agonie. Gonit de clima prea aspra 
pentru el . a l'eapoleI, refugiat în teara d~ 
lumină. şi de cer alba:-5tru. a Pal~rm_uh.~}, 
moartea "ine slt-I prindă. alCea, trei septe-

Cea mal nestricăeioaslL cremA pentru 
înfrumseţarea tenuluI e crema de fiorI de 
iliac un borcan costă 1 cor. 

'Pudră de florI de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de flori de ;iliac bucata 70 fil. 
Pasta luna .;1 cor. 

CaUtlitlat (le advocat 
se caută în cancelaria d-IuI Dr. N. 
Oprean, in N.-Szt.-Mik16s" Cel cu 

pracsă vor fi prefenţt 
Doml/il cad doresc a se înscrie 

memtrri la ;euniunea română de mu
sică si cântări din Arad, să binevoiască 
a se 'presellla DumÎnccă in 23 l'·':oem-
J}rie (6 Decemvric) a .. c. la orele II 

a. m. în sala de Îllveţămi},zl a şc()alel 
poporale de jetile de lâll~ă bisel~ca ca
tedrală. Se vor discuta ŞI slab/Iz statu
tele si se )la alege comitetul provisor 
al r:uniunir. Cu aceeaşI ocasiwze se 

16 1\.' 'e lW-> nd.nl după sosirea lui, hOemVrl. ,J ... , 

Pudra luno 2 cor. 
- Mijloc sigur contra dureri.10r de 

stomac a sgârciturilor şi a catarunlor de 
stomac; contra boalelor învechite de stomac 
si contra lipseI pofteI de mâncare, pe urmă 
~n mijloc sigur purgativ fără dur~rI: e 
ceaiul lntll.ritor de stomac al farmacistulul 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fiL, 
o cutie de probă 2 cor. 

DoritoriI să se adreseze direct. 
339-9 

Viţă (Iasă) de vie, 
soiurile cele mal bune, se găseşte de 

vînzare la 

-~::'~~ Vii face înscrierea în cartea membrilor. 

în hotelul TI·inacriu. C9.nd mai târziU, dupi'i. 
împlinirpa în parte măcar a vi:-;ului seu de 
aur, o misiune română. veni să-I ridice oa
sele penlru a le duce în ţpal'ă, ele durmeau 
de mult ameslecale cu cenu~a comuna, în 
cimiterul sl'['acilol' de la Palermo. D, i\. 10-

- Contra guturaiuluI, tuseI,. răgu
şeleT, flegmeI şi a afeeţiunilor lanngllor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot găsi în farmacia "Verg
Maria" aiui Kossutll in Arad, Piaţa Boross-

l·'rnnz W ciscr, Yersecz 
Viţă clasa 1 costă 20 fl. mia 

, : 

-. 

Arad, 20 Noem)Jrie JJ. 19U3. 

Vasilie Goldz§. 

nescu trimisul nu aduse decât testamentul 'B' ( D' ') 
, . - d 1" eOl 150 casa engl şi puţinele lucruri remase ee, 

- Principile nul~a1"ÎeI desl·re R('g~Ie r 
Carol. Principele Ferdinand al BulgarieI, 

J II 
J • III J 10 J J 

Toate aceste (lose) sunt aşa zisa 
Iegovară, care nu se altoieşte. 53 \?-4 

, 

sunt eu! 'f:"~~î; mtii uşor tletul luI vieaţă a parte, În care nu me gosteI noastre pentru ca să triumfe prin Aşa dimineaţa eram ves~lT, la pn'lnz 
de fericit cum ,., o ! toate obstacolele I Spiritul şi inima mea luam o atitudine respectuasă ŞI seara apar-a ceda de~ât a supune pe aJţll .volnţeI noa-I lăsa să .pă. trund" . [ ~, ' f ţi'nea oingăşiilor. 

f · - d d 1 1 I 1 b Iă me enerva, 1 erau satls ăcute, mtr acestea simţeam ,er- t"' stre am acut aceasta escopenre e mu t; Lmlştea u nea tera I ! bA d ~, - d t' ţ o lipsă 1I.1e- ga:'ndearn în nIl 'ne . '. " ~ , fi 1 tn \O mme o seva e mere e, il . 
Il nu e meI o situaţie In care n al putea A~ecţlUnea mea PI e~tru ~~ţu, me~ nu se! de activitate care nu se putea satisface. n Că o asemenea viaţă poate fi, c~m 
1- fericit. . .... ' . ., mlcşoras.e, amoru seu m er:cca ŞI acu~l, \1 . ,mi.se spunea~ bună şi onestă, vedeam blOC 
a ŞI suntem atat de ferICiţI că mi-e llll- dar sentimentul meu n':1 mal ~âş~iga, 1n De. ce ml-~a propu~ să ~~rgem~ la I aceasta dar aveam tot timpul de a n.ucc 
."...:':, rosibil să me super; nu pot gă"si nimic 1 intc;.nsitate, relnâ~e.a staţlOnar~! s~mţtam: oraş, chiar daca a,m dont? me Intrebal. această' ecsistenţă, pe câtă vrem~ forţele 
" ~ ,'" reu în acest~ momente, n~ ve~ de cat că lnc,olţeşte 1n mlIua n:ea, p~ l,anga amor, \ I?acă nu mi-ar fi (ăcut ace~t ofert, noastre actuale reclamau o altă Viaţă. 

partea car"ghlOasă a lucrUrIlor ŞI aceasta o dOrInţă nouă, care me nehlllştea. ~ aş~ fi lOţeles poate că această d?n~ţ~ ne: A"eam necesitate de a lupta, voiam d ; me face să rîd .. MaI presus, d~ toate să Fericirea de a iubi nu me mal lll- \ bună care m~ turmenta e o pnme)die, ŞI! ca viata mea să fie inspirată prin senti-
,a ' nu uIt{lm că "cel ma! bun" e iniml'cul bi- destula; destul avusesem din această viaţă; că sacrificiul ce-I reci amam mi-se presenta 1 menteie mele ear nu ca sentimentele mele 
' nehlf"Of. D~r crede·me când îţI spun că ascul- liniştită, ÎmI lipse~ mişcare~, at:n<;>rul,meu sub această forn~ă: înăbuşin~ toate, aceste I să fie resultatul modulur meu de tra1. , ~~ . tend o parte de sonet, când cetesc o epi- era ,setos de emoţiI, de prImejdiI ŞI de sentimente am("ţl~o~re. Dar, farli vOia mea, ! Mi-ar fi plăcut să prind pe Serglc 
0- sto\~, cili1d me deştept, mi·e frică ... mi-e sacnfice. planul unlll restlmp petrecut la oraş, _era l MihallovicI de mână, să.1 conduc la war-
i fdea fiind-că trebue să-'mI zic, că bare- Aveam un prisos de forţă, care nu singurul care me putea salva ,d: untul! ainea unei rîpe şi să-I zic: "lncă un pas, 

~~.. . car] lucrurI s'ar putea schimba în vir,;';r găsta destulă activitate in această viaţă pacl- car~ 'mI ~tăpanea suHetul. ~eşl 1~1! era i ~i m~ rostogolesc în abis; ~ singur;! miş-
1 mea, pe dnd nu pot avea nimic mal e nică, câte-odată cădeam Într'o crisă de ruşI~e. la Ideea că pent!'u a ll1dephOl ~ un I care ~i sunt perdută", _ şt ca el pahd, ~a:.;~:!ferat ca momentul prese~t? plictiseală pe care me forţam s'o ascund cOPrJc~u ~l ~:u, vm sa-l s!llulg pe Ser- \ să me prindă în braţele sal~ ro~uste ... să 

~ .. : Il credeam, Li.ră să-! lIlţeleg; eram In fata luI Sergie MihailovicT, ca pe un gle Mlhatlovlcl dela tot ce l~beşte. . me susţină de-a~upra pră~a~tlelyana can~ 
lin ş; eu fericită, dar mi-se părea că toată lucru' reu, altă-dată eram cuprinsă de ac- In mijlocul acec;tor esltărT, timpul. inima mea ar mgheţa Şi 10 hne să me 
,cu lumea a lost odată în vieată asa ca miRe cese de gingăşie şi de veselie llebună care trecea zăpada acopere~ casa noastră cu un I ducă unde i-ar plăcea luT. 
:ut şi cu toate acesteă credea1~1 c'ă există o speria pe bărbatul meu. strat din ce în ce mal des, ~i noI rema- I Această stare morală influenţa asupra 
ni: alt~ fericire, care fără îndoială nu era mal El observă înaintea mea această stare serăm mereu Între nof, mereu aceleaşI per- ,sănt!tăţiT mele, escitându mI nerviI. 

mar .. , dar care era alta. anormală si,'mT propuse se petrecem iarna soane faţă 'n faţă; in vreme ce aicI jos '1 Intr'o dimineaţă me simţeam mult 
111- . Aşa. t,rccură doue lunI, apoI veni la oraş; d;r eu îl rugam să nu schimb[lm în lumina şi sgomotul ot3.şulul, o învăI- mal enervată ca de obiceI, dnd Sergie 
am l~rna ~Il 1!:lgul el, şi troenele de zăpadă, nimic în modul nostru de traT, de frică măşeală de oatlleni trăia, suferla, dispărea 1 MihailovicI se reîntoarse. din turneul ~eu 

a ŞI ruţm cate. puţ!.n, deşi SOţul meu era să nu distruj;( fericirea noastră. fără să bănuească ecsi"tenţa noastră, care· de câmp des~ul de rău dlsl?u~~ ceea-~e l:se 
.re mereu CU ffime, Incepeam să me simt sin- In realitate eram fericită; dar sufe- curgea nebăgată. în seamă. tntâmpla rar. Il observaI Imediat şl-I 1Il-

în· c gură, mi-se "p~rea c,ă :viaţa se repetează; rcam fiind-că această fericire nu me co- Suferiam mal ales, simţind că'n fie- trebal ce i:sa întâmplat; ~ar îmI respunse 
zi-~'· că numaI gaslam nUlllC nou în el sau în sta nicI o forţare, nicI o jertfă, cu toate care zi, lanţul obiceiurilor ne ţintuia mult că nu mentă osteneala sa-mI mal pove

mine şi din contră reveneam fără Încetare că se agita în mine o forţă care reclama mal sol id de această "Îaţă monotonă, care stească. 
la aceiaşI paşI. activitate si ocasia să me devotez. trecea după un şablon. p~ care nimic nu-l Trad. de: Lucrefia Russu Şirza1tu. 

Sergie Mihallovid consacra maT mult lubi;m pe bărbatul meu şi ştiam că putea schimba, şi că însuşI amorul nostru (Va urma). 
timp afacerilor sale ca 'n trecut, şi pentru eram totul pentru el; dar mi-ar ti plăcut devenea sclâvul acesteI ordine de lucrurI 
~ doua-oară credeam, că descoper în su- să ved lumea întreagă opunendu-se dra- pacInice şi imuabile. 



4 "TRIBUNA POPORULUI" 
............ r 

Nr. 21Q 

Nou! Jahner-Creme fără 
• 

grăsIme. Noul 

~ra,î nou prod'lct higienic pentru înfrumseţarea ~i nobilisarea. pielel. 
Efectul tndatA fAră esemplu consistA prin arat'a, cumcA 

palea obrazuluI, prin aceeaşI uşoară tncordare, conslstA ase
menea uneI IlAteziunY de marmor alb şi flupţii, care acu nicI 
prin un alt mijloc de tnfrumseţare nu s'a doMndit. 

Un mijloc de îmfrumsetare prin insu11rea aceasta. cum e 
JBhnor. 

Creme ti'l.rl1 grlisime agitoazli În tot locnl O sensatinne 
însufh'ţită. )Ial }lerfect pe terenul pAntru Îugrlgirea infrum
soţ::roJ~ Nestricăcios 1 In mom(lnt efect. 

. Pe timpultntrebuinţ/lrel dispar peste galbenI', bube de În-
ferblnti!.rJ, bubiţe, sgrll.bunţe şi altele pentru neeură+irt»11 pieleI. 

Netezeşte sbârcîturl şI semn de bubat, aco ardă tnsuşl la 
persoane mal Mtrâne o <,oloare de obraz jună proaspOtA şi 
graţioasă; obrazul, grnmazul, braţele ~i mllnile conservA o 
trumseţă frapantă şi O coloare drll.gostoasă. 

Jallner·(jrcme fUră grăsime să poate mal TÎrtos ziua cu 
sneees Il se întrebuinţa. Nu conţine Dici argint viu, nicI plumb. 

1 tegull 1 coroană. 

Jahner s i\ pun. Acest săpun serveşte spre conservarea şi nobllttarea pieloY, este liber de 
. orI-ce aspreal/!. şi esercitll. inlluinţa cea mal binefăcătoare asupra }1161('1. La fntre-

bumţarea ~nhner-pom~deI trebue mal lntAiu sA spăIi!.m cu acest săpun, fprin ce efectul pomadel se 
n6mtează foarte esenţlal. 1 drb. 60 tHarl. 

Jahner p ude r. Jahner-puderul este nedisputaver non plus ultra a tuturor pudorilor. Este 
. . un puder pentru bal, salon, de to",te zilele pror'um şi pentru llllfrumseţarea peler, care 

are. Insu~tre~ DU n~mal de ~ 9coperi, el este ~1 absolut nestricliclos. Jahner·pudorul ",sta un pro
duet P?rtecţlOna~, c.are In pnvinţa bunlitll.ţU Il fiorţel ~l Il DepHniţiositiillJ este asemenea orI-c~rnI 
PUd(\f ~ndigen Şl dm ţărI externe. Pentru blondine să ia' rosI' s'au alb i pentru brunete (chamols, 
galbenlU) rosa sau alb. 1 şătuJ.A 1 coroană. 

Jahner Il p "a d e g n r i\ •. Cel ce-'ş~ spală gura regulat seara şi dimineaţa cu Jahner apa 
de gură nu va ave~ mcl-când dmţr găuroş! şi delaturll. durerea de dinţr. Nu se poate 

d~stul .. reco~anda la carne ~ure~lO~să al dinţilor. TocmaI aşa se potriveşte la dinţI cu rădll,clnl clătinate. 
lu miJloc sl.gur contra cărniI dmţllor uşor sângeroase. Contra putreziriI cărniI dinţilor. La durerI de 
dmţt renmaticI. Foarte preţioasă este la InlAturarea respiraţiuDil rtlu mirositoare. 1 sticlă 1 coroană 
40 fierl. 

Jahner p ~ sta d e d i ~ ţ J. Liber de si!.pun. Mal toate persoanele carI tntrebulnţeazA 
. . pasta cu săpun conţmt\toare, au la marginea dinţilor o peatră acră cafeniu deschis; 
carnea dmţllor e ~oa1e Şi uşor sfmgeroasă J Este dară a se recomanda. tuturor, carI ţin la valoarea 
dinţilor sanetoşl Şl frumoşI Jahner paste. de dinp fară săpuu. 1 dosă 1 cor. 

Jahner pom a d 1\ P e D t r u cre, i cre a pir u 1 u 1. 1 Tegula 2 coroane. 

Jahner e 8 8 e n ţ li dep (! r. Aceasta !ntăre~te perU deja cli!.tinaţf, tnaintează tn mare 
masuri!. creşterea şi contribue botarit la depUna Inlătnrare a mătreţel din cap. 1 sticlă 

1 coroană 60 t1.llerl. 

Jahner T.I\ P s eal Ade p Il r. Resnltat reuşit r Nu rlesrolorcazAI Coloare DaturalA a 
pel'uJull Cel m~r nou nestric/lclos mijloc care Indată după prima 1ntrebuinţare recflstigă 

eol~"re oatur~llA a păruluI lDei!.rllnţit, 81.b ~i rO~lI, prl'Cum l,erll1 din llllrbli şi spr[m('eJle, 'după 
plac brunetA ~i nt-agrA s~u bJondinll.. Aphcarea este foarte simplă şi este alăturată In instrucţiunea 
o.ata tie-carul atu!. O nelsbAlJdă a colorituJul dupA precisa instrucţiuoe de lntrebuinţare de sigur nu 
sa 1ntâmplă. 

L~ cu.mp!\rare sii S8 spuni!. apriat ce coloare se pofteşte (negru, brunet sau MI) pentru pllrul 
lncărunţtt. Un carton 4 cor. _ 

Jahner a p il b IOn d 1 D li. Pllrul nu prea. frumos MI, roşu şi brunet sA poate In ump 
. foarte scurt MI-auriu colora. Apa blondlna este pe deplin nestrleăeioEloSă, tl.uldul e fări 

coloare Ş1 miros, care nu coloread nicI polea, dar nicI pânzăturile albe. 1 sticlA 4 ooroane. 
Pllrul alb nu sA poate cu apa b,ond1na oolora. Pentru părul alb se convIne numaI Jahaer 

rapsealA de lI~r. 

l\.1.IJL<.><-] D1D "''r 11 N i) 1~"JCA.I.l.I3~. 
TnsA. Bomboane de Dr. OPllolc1.er. Un miJloe foarte aprobat contra catarrhuluT a orga· 

nelor de raspirat, contra tuseT, ri\guşeloT. contra gădoJăriI in ghlt, oatarbuluT de plămânI, Il r~spirăreI 
gl'ele. 1 şa rulă 1'10 ftlerl. 

Flnidnl pentru Rheumatlsm ~J Glcht a InT DT. HofJmann. Un mijloc aprobat Inc!.!. do mulţI anI 
<,ontra UichtuloI, Rheuma, durerI de nervi, Neuralgia, Rhouma, tn muscuU, }<;xudato, Ischia.s, S('răn 
tirea ucor membre, lnţepenlrea mosculilor şi coardelor chllavlturilor şi durerilor din crucea spateluI. 
1 stidă 80. 

1'l1ulele cnrllţftitoare de ~ânge a InI Dr. James. Pilule acestea curlitesc sa.ngt'lo, iritează acti
vitatea maţelor şi tnaintcază mişcarea scauJlnlul, dopărteazl\ toate sucurile reia. ferea stricate. "ii 
ră.maşitele rllmase din alte beteşugurL 1 boit!.!. 80 fllcr!. 

Balsam de Dr. James. Balsamul acesta 1nc!.!.lzeşte )."{Lnza şi sângele tngreoiat, depltrteazi acri· 
ciunea, fiegma şi ferea snpertluă şi prin acoMta produce o mistuire proaspătă, prin urmare aduce 
mistuirea rfmzel (stomachuluX) tn mişcare nouă şi e;cit~ pofta la mâncare şi b~utoră. Balsamul 
al'osta depărtează v~nturLe, sporeşte activitatea tntestinelor, delăturA ridicarea dJn stomach. a.mără
ciunea, greata de cap şi ameţiala. 1 sticli!. 80 ftlerI. 

L'nsoare de rÎe a prot. Kaposl. Această unsoare se aplicl cu bun resultat nu numal la rîe ei 
şi la to, felul de excreşeeniţil a pieleI. 1 tegulă 1 ooroană. 
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Comandde să se adreseze la 

RUDOLF JAHNER, apolecariu. 
Temesva.r-Fabl'io stJ:a.da principa.lă Nr. 70. 

mm5'~~~~~~~~~~~~~gl~~~~ 

~@~~~:18&t~~~~~~. - . ~ 
., \II " Imprumuturi de banl pe amortisare. II 
Il' mijlocesc p~ lâl!g!f. condhiHe cele mat aV8uhjo8se, pe moşii şi rm 
II} , Case tn oraşe cu 4-3, 4 ă şi 6% şi amorti sare de UD 
II 20, 25, 30, 60 de ani, III 
II adecă tn caml\tA e socotita stAt osmMa cât ~i amortissrea din oapital. 1} 
II Principiul meu e tndestulirea M. Ono public, care vrea să la 
Il facă tmprumutur.l hipotecare. A • ml 

lmprumutunle se pLătesc m ban gata, scrisorile hipotecare. se • 
11 plătesc cu valoarea lor nominala.. Speae prealabile nu sunt, *&oaele gu 
mI mi)e socotesc ulterior. Ii 
tu Pentru desluşirl mai detaiate a ee rtdreS&,. 18 II 
Il HERZOG SANDOR Il 
gu Arad, strada Weitzer-Janos Nr. 16, uşa 7. II 
sc~rgBi!~_ii.~lni~~~. 
$ b . 4 

Inainte de a ve cumpăra hainele de lipsă:;;i 

.. ~. ~,coPi~aluI; . (:t!,~~lk;:; 
F I ciI III, I~ e O, l"i%:;~iji~:t~~'~;,ff* ;'. 

1'ţj··;i.c":~\"" '~" !,'ţl" 

And ai At~AD, 1 9 (" . Î[tWt 
fi' ssy- ~P D-PU VIs·a-VIS ~~:;~,i~,~;:f. 

cu nOHa biserică Dlilloriţi1or) unde, pe lângă t:;~;t{l;:~ ii~~ 
preturi avantajoase, sunt Îngrarnădite pe sama ~ţ~ţ~~t~~~·· 

?.,~~ ... ~~~ 

publicului haine impozant de multe. Imi iau:~~~~lt{; 
voia o Înşira următoarele: .... ';~~ .. Wi,~·~K·~ 

Haine de toamnă p. băieţI: de 12-17 ani. 
lIaille de şeviot, bun. . 
Haine de şcoala, foarte turi.. '. 
Huine de camgaf'n fin, deosebite culori 
Haine moderne, execu ţie f'rumoasl\, dela 

• 10 
11-14 

cor 
• 

şi mai sus. 

• li)-18 
20 

Haine de toalDnlt p. COI,il: de 3-12 ani. 
••. .i< 

" 
" 
" 

lIniue tU 2 şire de nasturi 
Ilalne Loden bun. . . • _ . 
Jbiue Lo:jen yeritabil de Zsohu\ 

.. ...--. , 

• 

Huine de callJg'c~rJl tin, Sl)(~ejalitut~, c~oiim"ă ;ndde~ni 

_ 0- 6 
. 7- 8 
.10-11 
. 12 -14: 

Haine de toantnă p. bărbaţi. 
lInine de ŞCyjot . . 
liume lUui fine şCYiot . . . . 
lIaine de cnmgarll, caI. mjJlo(~ie _ 
Jluine din Loden verit.nbil tie Zsollla . 
Haine de tot fine tlin (,8m~l\rn Illodm'n. . . • 
~pecialltăţi din cel mai fin t'8mgarn frances. • 

co; . 

" 
" " 

Djn şeviot sllr ... intllis, buzunare model ne 20 COl 

Din camgluD f. fin . • . 28 - 86 " 
DIn şeviot double (d. toamnii.). . 25 --4.4 ." 
Spedn1itiitl: şeviot şi camgarn, calitate 1. 44:~'otr 

şi mai scump. 

208--:0 

-- Prjnc~piI solide 1 -,---

Clase după măsurile deosebite! 
-........ 

-l 

( 

Serviciu promptI......:::? ~>;': ' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I In atentiunea· damelor. 5' 
~ Cu,J'O doreşte 8~'~ J -1 preţurI CQI~~~~ 1 d.r;-~ ~ :"::: 
~ dUS9 mnterie bur __ ---int?, buehetuT:, .pAuJleturY, de ~~ --:. 
~ spal,t şi Ce.rş {Il,1 do •• :nllsa nu mlrel.se a v."I. magazmul ~ . 
~ ocasional al lUI, :: 

~ Hoffmann Sandor I 
~ unde relturl 88 pot clipt\ta In' pr.:ţurJ aproape de jumMate, iar ~ 
~, lIlte h~ine de iarnă tn rpeţurl foarte favorjbHe. I HOFFMANN SĂNCOR, in col(ul pieliI libertAtii, I '-' 
~ Telef:~'~~:~;~t:~a~ş~'~;~~:~~r. 10. oi 1-10 fl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 11'-' 


	Tribuna Poporului_bw_396
	Tribuna Poporului_bw_397
	Tribuna Poporului_bw_398
	Tribuna Poporului_bw_399

