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Sichtena-'şi căuta de căpătâlu, ci vor fi Îm- ovreI mişel, tnfundlnd temniţa cu el, rantulul .Zum Magistrat e
fels
gasse
CU
urmAtoarea
programă.
când
tI
poate
prinde,
ear
pe
de
altă.
prăştiaţI aşa Jel, ca Român cu Român,

1. Salutul presidentulul Mihar Posă parte luminând pe oamenI, să ştie ce-I
povid şi , conferenţă asupra frumseţiI,
so- aşteaptă in lumea nouă.
. Ar fi şi vremea. Că dacă ar maI a arteI etc.
sesc, au să pornească unde-l trimite
2. Corul improvisat de bărbaţl.
comisarul, care se Ta ingriji să-I ame- ţine mult furia asta de emigrare, Ţeara
3. Zacharie Bârsan - dec1amarea
stece cât maI tare printre americanI, să Ungurească In câţl·va ani ar r~mânea
,
nu maI albă cu cine vorbi in limba fără braţe muncitoare, pentru-că, de discursuluI luI Antonius, din Iuliu Caesar.
4. Duette: piano şi violină dulce a maiciI sale, ci să fie silit a se pildă, numaI în anul trecut au plecat
IO'llIloştinţn.l'espectiYilor restanţierl lt'\păda de tot ce-l mal poate aduce aminte d'aicl In America nu mal puţin decât d-şoara La{Gr, .Adrian Forgad.
5. Solo pe c1avir - d-şoara
';:1 rugurca din partea noastră, ca de patria şi neamul s~u. Cine nu vrea 206.011 cetăţenI, cu 34.022 mal mult
La.ur.
să
se
supună
porunciI
comisarulul,
va
decât
In
celalalt
an.
'·'mtru illcuujurarea nepl-acerilor
6. Zaharie Bârsan.
Cărturarii românl aşa si lucreze,
~ ,. bineyoiască a trinlite numaI fi isgonit din ţeară.
•
Au observat adică americaniI că încât RomâniI să plece cât mal puţinI.
1. Corul.
"t -'"~.~ cât abonamentul restant.
•
Durere
- serata nu s'a putut Înmulţi dintre emigranţI, după ce-'şl string Căci dacă ştie trăi moţul vieaţă n~ca.
1
Totodată. consUlul direcţional
câţl-va hănişon, se 'ntorc tn patrie orI jită, dar patria nu şi-o părăseşte, apoI cepe la ora ficsată, de oare-ce marele
i "\ hotărît, ca espedarea ziaruluI că trimit baniI acasă. El bine, asta vor plecarea In lumea largă a celor de pe public românesc de aicI, ca· şi cel de
,;.,,\ se facă de aci incolo numai pe
americaniI s-o lmpedice, precum nu vor câmpiile mănoase ale ţ~ril noastre, este pretutindeni nu cam respectă punctua",5,llgă platire a anticipativă a abo ...
cu toate
1
~!,J,mentelor. După. espirarea unul maI suferi niCi ca emigranţil de acela~l păcat pentru care chiar 10 lumea nouă litatea în aceasta direcţie 1/2 se adunase
sânge
să se aşeze în acelaşI loc, unde Îl pedepseşte Dumnezeu!
cam
la
orele
9
acestea
j
"')onamtmt se tl'imlt inci\' 3 DUîntreaga fioare a colonieI române. Intre
~ .erl din ziar respectivuluI abo- să intemeIeze ferme (săla~e), coloniI orI
chiar
ora~e,
ci
pe
tOţi
Câţl
vin
acolo,
persoanele mal marcante am însemnat
'~' lafmt, ear apoI espedarea ziaruluI
să-I facă Englezi
t
pe
prea cucernicia Sa Constantin PoDe~at'uJUJa magMarit Se antl"ld
'(~ sistează. Cine decI vrea să albă
,em;o!ieios
urmdtoarele:
Delegaţiunla ma- povid, deputatul imperial, Dr. F,'orea
I~l
poate
închipui
orl-şi-cine
greu:" .a18 regulnt, are srl, plittească
8kiar4 pa ţinea în 14 1, c. în Butiapesta o con~
~5: bOIUlmentul regulat inainte, căcI tatea bietului român care ajunge între (erenţ4 prtgdtitoart. Me".brir dtlegalid por Lupu asemenea deputat, Alexandru co·
f"Ol toate pliltIle tl'ebue să le fa- americaniI engleZI I Val de el până să pleca pt urm4la Viena, "ndt în 15 dup'a",tae Ionel Lupu, Dr. Cuparescu, Dr. La{ar
,'em antlcipativ şi 1}r1n imprumu- Inveţe englezeşte ...
pa fi ~edinta plenard constituant4. Pruilknt Popovid, dl Aurel Pop in~iner cu d-na
Dar
asta
încă
tot
e
de
suferit,
căcI
vrobabil p' aeastddata va fi designat conttIt mama; dl Mironovid, şeful poliţiel din
,
'" IrI tII contul abonamelltelor se
. " "";-'0 daune, pe cari trebuie să o în sl!rşit - vorba ala; dacă eştI săn~ Szapary Gyula dupd Ct de tindul acest. prt- Bucovina; Dr. Iosif POpOViCI, profesor,
va fi alu dtntJY tMmhn', Cutf "'ag- dl Brililă, maior în pensiune cu st.
,. edmtA în prima linie însuşi chi- tos,n'aI să peri! MaI r~n o duc însă sidentul
nafilor.
Prtn unffan vicepruid,entul ,. fi
~. 8. fi redactat al ziaruluI şi bieţiI emi~rantr cu săn~tatea. Neput~nd ales din ,irul membrilor dtn parlament, care fam. şi - părintele orthodox Basara, ..:,,' 'f;rin ii'fIIni're paguba se resfrânge să sufere clima d'acolo, se bolnăvesc distincTie probabil ;-se va rtserva lur S'{ell ba din Romos etc. etc. Mal târziu au
cu grămada îndată ce s'aşează pe un- Kdlmân. Daca conttit S;apArr a,' fi împe- sosit şi representanţil (raţilor italienl ; pre.'_-' Nmpra publiculuI cetttor.
de-va. Spitalele ~unt pline cu emigrantl. decat a part teipa la ~edtnta comtituant4 în cum şi cU SaudulOPld Vitencu,j;ladu
A4m. ,",arult" "Xrlb. Roporulu,"'
Foile maghiare, de pildă, arat! că în- urma acCldtntuluI ce ,-'sa întemplat tiltlet,.. ca reprelentanti aI. ClubuluI Român t:.
v5_ _ _ __
tr:un singur comitat (1n Elie), unde cut" V4 fi ,ubltituit de p;cqJrt"d;nlel,.
La orele 9 1/, d1 MihaI Popovicl.
d altCel nu lunt aşa mulţI emigranţI din
Terbind despre instmnătatea »RomâŢeara UngureaSCA, sac bolnavl de piept
nieI Junc. în Viena fi apelând la in(oftica) nu mal puţin decAt 36 UngurI,
teresul, ce trebue sl-l aibA colonia rotoţi au sosit acolo voiniCI dar În_,". Emigră.rile în America se fac 1n carI
mâni faţl cu 'aceasta instituţiune sa~
'
,
t
;·:oşa mi:\sură mare, în cât l-a pus pe r un an s'au prlpădit, atât din pricina
Iuta oaspeţiI fi în special pe cel înşiraţI
- Core.poJldenţl particularA. !lrije chiar pe americaniI destul de cu- pă.m:~ntuluI, umed, nesa.nMos, cât şi din
IUS apoI trece la conferenţa
v,ena. mal
r igioşI de,-&ltfel. Astfel din Aprilie 1902 pncma muncii grele la care sunt suasupra frumosuluI, asupra artei cu toate
Publicul rQmânesa de pretutindenl ramurile el.
i;,-i~~â In Aprilie 1903 au emigrat în puşi emigranţiI. II omoară mal ales lu.
t
"~merj'ca ,aproape un milion de europen'f. crul de noapte prin Cabricl orl tălatul este obicinuit~ ,"a se c:eteu,"1 din an
Dînsul pe lingi frumoasa şi ade·
~
uU 208,3t\3 suflete mal mult de cât lemnelor prin pAdurile pe unde n'a în an despre activitat.a • României v~rata limbi româneasd, mal posede
June •.
\
~ 1 celalalt an. Ceea-ce a tndemnat gu- călcat picior de om.
şi un dar ÎnAscut de a afla accentele
Aşa,
că
azi
mâne
America
va
fi
Au fost poate inainte de vreml nimerite ca se captiveze pe auditor cu
"'emul Statelor-Unite să se gândească
\ . ':} .mi:\surl de.- apărare. Să sporească pentru emigranţI din patria noastră nu şi anI de aceia, în carr storia româ- () prelegere pe cât de interesantă pe
l,dlCă. ~r.eutăţIle ce şi de altfel înt~mpină lume nou~, unde să câştige baru, ci- neascA străluci a în toatl splendoarea, atât de şcienţifică. In general conferenţa
- impuneau cu drept euvent strAinilor a dovedit, cA conferenţiarul pe lângă
.1eferIclţll carI au luat lumea 'n cap morm~nt I
Dar
apoi
înşelătoriile
ce
trebue
să
şi
tocmal aiCI în Capitala Austriel: ro- ~tudiile juridice a cetit mult, foarte
1
! um zice Românul.
Astfel că in anul
rabde
din
causă
că
nu
cunosc
acolo
mâniI
se bucurau de cea mal perfectA mult şi şi-a cultivat agerime a minţiI
recut numaI emigranţI din Ţeara Unatenţiune
din partea straturilor mar până la acel grad al intensităţii, încât
/-~ KlJlească au fost retrimişl acasă 8769. nicI limbă, nicI oamen1, nicI obicei un,
niCI
legI.
superioare ale societă\ii vieneze.
,
Fiind-că, durere, între cel carIp]eacă
cu drept cuvent poate independent să
.
O'aceea
nu
putem
Indestul
să
sfă
In anii din urmă, - pare cA de- 'şi faci refiecţii1e propriI asupra orI
,!in Ţeara Ungurească., sunt câte.odată
, ,~i RomânI, ne siInţim datorI ca să atra- tUIm pe fraţiI nostri RomânI să stea mocratismul românesc s'a cam contras şi cArui gen de artă. A vorbit despre artă
acest loc luarea aminte a fra- acasă, unde oI1-cât de r~u ar duce-o în micI şi neînsemnate manifestArI so- in general despre folosul arteI ce·l oferă
1~ ~em,la
:ilo: nostri pe carI i-ar fi păscând gândul d~ tot~şl orI care muncltor poate că ciale ... E .~reu şi ÎţI vine 51 te în furiI, omeniriI, apOI a atins musica, pictura,
să ~~ăiască, unde- 'ŞI poate d.nd patrunzi tristul adev~r, ce a fost sculptura, architectura - cultul reli~ă-:şl lase vatr~ strămoşească, şi să le ştIga d~n
d.uce
z~lele.
m
mIjlocul fraţilor şi suro- - şi ce a devenit 'România JunA •.
~,punem greutăţile ce-I aşteaptă pe emigios şi în fine poesia. A specificat gerIlor,
ŞI
~hiar
dacă
se sfârşeşte, e cine
'~~ranţl.
'
Drept aceea se impunea o operA nurile poesiel, le-a smuls cu o dibăcie
.... p
Intâhl de toate după-ce sosesc acolo S~-I InchIdă pleoapele In ceasul morţiI, categoricA de regenerare... Şi aceasta rarA din pieptul artistuluI ca individ
cbue să albă încă. fiecare emigrant ~ şI-1 dus la cele veclnice cu preot ro- operl actualul comitet al societAţil şi-a - ca popor. , Poesia liricA este cea
;,umă de ba,nl din care să poată trăi mânesc, ear nu piere din lume fără ales-o drept ţinti ...
maY apropiată de sufietul poetulUI f ...
Indatl din incidentul acestel se- şi pArintele Basaraba (care după.cum
•
..rell stsptemânl de zile, socotindu-li-se urme, ca nenorociţiI de prin America.
PreoţiI şi înv~ţătoril românl să-şl r~te se observi tendinţa de a pune so,
ee puţm câte fi coroane pe zi. II cer- .
ştim a atins musa cu o poesie scrisă
ţl~ă . de sfânta datorie a lămuri pe cre- cl~t~tea p~ baze mallar81 - mal po~etbează apOI cu doctoriI: cel bolnavI dmcIOşI despre toate acestea, şi mal
în 3 limbI din incidentul atentatulul
tnvIte cu Insemnătatea, ce • are în a turbat asupra fericlter în domnul Matre ue Iă s~ întoarcă acasă, perind
utr.i • mulţIme de inşI pe mare, cacI ales să~I pă~eascl de aşa zisele .hienec ne dovedi fAcultlţile ,cienlific. fi eul- jestatea S. Regina Elisabeta) oftând, a
t
*l&X &1" pentru cel neobicinuit căI~- ale emigranţIlor: de acel oamenI fară turale în faţa "trttinilor.
strisat cu un pathos uimitor , drept al
'!.Oda p, mare este o bOală şi din să- suflet, maI ales JidanI, cari tndeamnă
Ne8re~it cii mult are le .on- dle preşedinte f.i eu sunt poetc.
, t.
dtol tt era când a plecat, se prăpă- pe mulţI să emigreze, 8ă-ŞI T~ndă casă tribue şi c~lonia români din Viena fi
N c8J"eşit; cA ilaritatea n' a r~mas, dela
~
p~ drum. Cel slabI - şi cel mal şi moşie, adimenindu-I că în America marele pubhc românesc de pretutindenI. ordinea IHeI. NumaI dupA restabilirea
l
mul~! aJung acolo slăbiţI - sunt ţinuţl o sa. se tmbogăţeascA, şi peste tot, spu- .
S'au esmis invitArI frumoase, Îm- eqiulibriuluI fetelor rîzinde a putut dl.
l
:n Ul.te harace de scădert, ca vaI de el. n~ndu-Ie câte neadev~rurI toate, numaI podobite cu mândrul nostru trelcolor Popovicl să-'ŞI continue conferenţa, care
ca să plece, sa. câştige pe urma lor - ca, şi ca formA esteticA se atra8A
I
acestea
~ăCI
.hienel~c acestea sunt oamenI plă~ pe tOţI aceia carI se incAlzesc la ra- a d~rat !proape 3/4 de oarA şi care
,n ~lItor msă greutatea şi r~uI cel mare
conslderand efectul, a fost viu aplautIţI al propnetarilor de vapoare. • .
zele idealulul naţional. .
va
ci emigranţi din aceeaşl ţeară
datA, iar domnialul gratulat.
a luat de altfel şi ea
Convenirea socialA era aranjatl
i
nu
ti mal mult Ilsall 14 meari4 mlsW'lStăpânirea
A urmat corul improvisat al tipe d'oparte imPOtriVI acestor pentru ... Decemvrie f.ln
~est'\lnerimeJ
lub ciiriicn~a dlul Adrian For\

Consiliul direcţional al zia~ 'luI "i1ribulla Poporului" 3 de: ., sistarea foiI tuturor acelor
.I"onellţi restanţierl, carY până in
r necemyrie n. a. c. nu-şi yor
.~~'hita pe deplin datoria ce o au
''-;ţă de ziar. A{lucem aceasta la

1

de pildă, să nu se mal
mal audă unul de altul.
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gaei care după semne, re lângă zelul ropeI,r~~heamă asupră-I atenţiunea popoare: cem ast-fel, O oasă de civilizaţie latin'it Act
de l)ână acurna l~n viitor va dovedi si lor cl\'lhzate, aceasta nu e spre a le oien se poate lndrppta privirea fără a it t,'I·' -, ~

.' ,
,1
Iau d e, d a r
bI'eete
,'r,·t'ltlle
sau
nleaJY~
su b'lec t e d e compatImIre
sau ue
" ,deu",tu~l',Vltoare·
., ,".
, '
,
.' lIll,~\''t~1ma I mu It .
,
'd
1
il.
..'
d'
l
'
D
R
"
•
•
t mal
e gra 'l1. spre a IngrlJa Ip omaţla lor toare. ,e sIgur ~HlMl1lei nu-! lipsesc neD,şoara Lazar Şi ~e ~stădată ~l-a t' cu amenintarea de perturbărI ale păccl, de placerI mtcrne, mCI vlaia politică nu merrY('
z:'
,
.
'
'. ci
J
,'" .
d ov: d l~ ta lentu l d e arllst ă ,Iar dl ~'or- crls~ ŞI complicaţiunl i.nt~rnatlOnale) s~re scuLIta e cenzura, ~ir ea trf'bue .Judecată
cu cele-l'alte Stale din Orient si
g aeI ştie manua arcul ca destentate; u mişca, sufletul lor la mdlgna. re sau milă, In comparaţie
'
.
,
ce'tI face bine' pccat, că nu se află un i scan da 1Izan d ll- le cu fapte o d,lOa"se sau, de In compara ţ le ea are un Stat model.
•
t
e'l ar
• vreun temut, cu spt'ctacolul de OpreSIUI1l, rebelnmI
Un cadru al condiiiunilor ei tI ofera
mecena e care s
unce m
şi represaliI acolo unde Turcia doml1f>şte şi discursul cu care Hegcle Carol a deschis Zlconservator, unde s<1 se poată per- cu acel de crfincene lnpte de partiul', de lele trecute sesiunea ordinara a Camerilor.
fecţiona.
revolnţiuni, de comploturi, de rCj.(icidurl, de I<: aproape de prisos a releva declaraţiunea
.'
d espre am b'ţ·
' 1 oase, de f'Illall ţi'
{" '
Mal resteaza să ammtlm
I !Un 1 pericu
e z( rllllclDate, ca." ! omallla
men ţ'lI1e b une relaţiunl cu toate
nroductia dlul L. Bârsan. Pe lânO'S Har este cazul cand privir'ea, intoar3ă. în Statele, timd-că prudenta politiceI sale exe
,
~
t
t
I ,~ Vt·t
t
't·
d
'1
'
cefe ce am scris într'o corespondentă acea p"ar e, s,e op~eş e pe cev~ _n.s"n~ OŞI or. reme, et'ă~ e lQ f:~10d umversa recuno,scută ŞI
.
d
d
' b· 'l Astă-ZI condlţmmle Macedol1lel lIlsplră cea aprecia.) ca lin aceea care conlrlbne la
a,n:e.rlOară ma.l a aog: ,e toţI 1~ ltU mai adâncă tristetă, temperată numaJ de o conservarea păcei între atâtea cauze de perŞI blI:e apreciatui artist dramatlC d. rază de speran(ă că. acţiunea unită a Pule- lurbarE~ tcarlt' eXt'istaa intre Adria şi Euxin,
C ea
toate ca rXm x
Z. Ba~ rsan, a recitat discursul luI Anto· rilor va reu<:i)' a îmbunătăţi această stare, '" d S 'et Ş lU
il.
R .'. cu
f
t;
11nius din Iulius Caesar acest ~ dan, Despre, insu~ecţie e greu de spus dacă e na" prIe enl1 a uSIel, ormează un apenal dec1amătoriel gloria unul Str akoseh inăbuşItă ,prl~ fortă sa~" suspendată, de dice al TripleI alianţe, existllnd sau nu
,
.
'd
"
.
oare-ce ~tltudmea BulgarIei, corectă panit c?nvenţiunl s~eciale relative la aceai'ilâ poşi-a ~a:lt ~u rept cm mt un im- acum prin sfol'ţarea pe care şi-o faee ea zlţll1ne a el. Cu Austro-Ungaria se zice cA
posant Ş1 fascmător mterpret. - Tech- însa~r, nu constituc o singura Încredinţare ar fi stipulat înţelegeri; În orI-ce caz, între
nica sa cea mare, dicţia corectă şi pre- pentru ziua de m9.ine şi va depinde de des- Uucure~ti şi Viena exi~tii. cele maT cordiale
cisă până în cele mal miel subtilităţI; voltarea ulterioară a evenimentelor.
raporturi şi regele Carol este un oaspete în
gesturile ieşite in adever din sufiet Şi siluaţiunea internă a principatuluI tot-d'auna placut la "Hofburg-'.
şi mal presus de toate studiul intensiv chiar, resimte efectele aceleia a vecinei, turNici sa nu se creada că acest "apenal fie-CăruI moment psihologic _ sunt burateI provincil, carI se manifestă in snecial dice este de valoare mediocră "Contingl.'nprin ardoarea luptelor politice şi prin starea tul seu politic şi militar e important S'a
garanţia cea mal concretă a marelul seu finanţelor, exlenuate de sacriHciile cerute 'n3zut cum în rezboiul din 1877 trupele sale
talent. Am vezut în Antonius al dlul pentru indispensabile pregătirI materiale. Ce au scăpat de o totala infângere armata
Bârsan cu adever pe mândrul şi fal- vom zice de Serbia, plUală: de s<'lngele Su- rusă la Plevna. Armata a fo:-;t şi e~te
nlcul roman, întreaga rafinarie a ora- veranilor seI şi trăind, sub noua dinastie o obiectul constant al solicitudineI regeluI Ca.
1 .
.'
1 .
vieaţa mereu agitată, intre nelinistirp-a' şi rol, care a putut spune în sus men1ionatul
temeI C assice, troma, sarcasmu Şi ura j
,
t
strll.mloarea financiară şi confusia adminis- discurs al tronuluI: "Armata, acest puternic
întregul om la mormântul luI Caesar trativa, obiect pentru lumea cidlizată de paladiu al ţarei, asupra căreia eu veghez
cu toată dragostea şi durerea; întregul sentimente de loc măgulitoare? Grecia da- cu o afecţiune invariabilă, merge perfecţi 0dÎ,plomat cu ascunsele sale gândirI torează umilinţei controluluI european 1mbu- nandu-se din an in an ŞI recentele manevre
ne-au Jos redate fidel, măreţ, impunător nătătirea ce se observă în finanţele sale şi de toamnă au dovedit ca naţiunea se poate
_ ne-au rllpit şi ne-au transpus pe up care ar fi şi mal însemnată, dacă l'a ar şti increde în ea" ,Organizaţia. militară este unui
şi ar voi să îndrepteze obiceiurile vielel sale din pt'incipalelc cl'ileriI cu cari sejudecă pomoment in nesfirşita regiune a subli- politice, cari au impedecat-o de-a realiza IiLica şi spiritul uneI na~iuni şi ca atare Komulul.
într'o perioadă deja lun~;l de independenţă mania poate ~usţine, relativ la forţete sale,
După ce partea oficioasă a se- acele progrese carI de drept se puteau aş- ori-ce încercare.
rateI s'a terminat părintele Băsă- tepta dela poporul care se mândreşte cu cei
Un alt criteriu foarte important sunt
.'
.
. I
mal ilustrI stramo"lI. MunteneUl'ul este un finanţele,
raba, mtmeflt ca pe vremea VinU ur, tip de Stat "sui generis"
)'
prin ".nimicirea sa
La. inceput, Homtînia a avut şi ea ca
care se vindea cu 3-4 groşiţI, a să- şi deosebitele sale relaţiuni interna~ionale, Italia. frigurile ncrel.>lh'trci, dOI'inla de a [ace
rit inspirat de pe scaun şi li declamat fac din el o excepţie, in urma căreia '1 putem repeJ.e prea mult de indal<'l. ee obiillll indeoriginea sa în poesie ... V~ puteţI în· exclude din această trecere în revistă care penucnta, cu inevitabilelc urlllari de datoriI
chipui ce veselie, ce animaţie ... su- judecă ţ\:'rile balcanice din punctul de ve- şi desavantaji, dar În ultimiI treI anI a ştiut
Retul se ridica de asupra nevoilor ziI- vedere al EuropeI, adică intru cât condiţiu- să"şI resiaureze tlnanţele în aş~ grad că a
nile lor interne, aspiraţillnile lor caraterul putut realIsa, nu numaI echlhbrarea, dar
nice el se r~tăcia în lumea ideală. polilice} lor, pot intluinţa rsupr~ cursllluI, ehial' e.\ceuente de venituri,
Cam aşa a fost prima serată evenimentelor şi asupra sOl'ţilor păcet
Discursu,l tronului c?nst~t~ ace,st f~aranjată de noul comitet al Româniel
B:I bine, existâ. un Stat asupra căruia· {'Wlt rezultat In baza căruta IIllIllstru Constljune _ vivant sequentes.
nu se poate rosti decat O judecată favora- nescu a preparat budgetul pe lH04-190f.>,
bilă: România,
Această bună. situaţiune financiară permite
Palpeta.
Şi ea a avut timpuri furtunoase a trecut gu vernuiui de a prezinta CamereI diverse
prin revoluţiunl şi crir.e, a dat de 'gândit şi proecte de legI" enum~rate în d!scurs~l rede lucru diplomaţiel, dar de când a căp{~tat gal, in avalltaglUl agrlCultureI ŞI al mdusdeplina independentă şi a găsit o soluţie triei.
finală sub un Hohenzollern; a mers mereu
Alte proecte privel:lc reorganizarea coSub aceste titluri, ziarul italian "La Per- inainte consolidandu-se şi transformându-se munelor rurale şi uşurarea sarcinelor ~or,
severenza", organ al actual ului ministru de In ~Iement de pace, ordine şi progres, aşa parte dintre carl sunt trecute pe sea~a 51afinanţe al Italiei, dl Luzzati, publică urmă- incal del'lpre ea se poate zice că s'a arăt.at Lului. Di~cur:'\ul, mal anunţă un prOIect de
torul articol~ foarte elogios, despre ţeara demnă. de norocul seu şi a COl'eSpUflil spe- revizuire .al tartfulul vama,l.
'"'
noastră.
rallţelor şi incredere'i Europel.
',Merltu~ uneI at~rI re8ta~ratlll~1 ~lIlaDCoresp,ondentul nostru din Roma ne-a
S9.ngele cel bun transplantat de !~p~,- , ~Iare este 111 deosebI a~ reglIllUlul hberal
tel~grafiat la timp d~spre apari!ia acestuI r~tiI romanI pe Istrul de jos, nu s'a tle!'4mlllt1ţ ,Sl~lrdza, de oa~e-ce pe1rl~ada excedentelor
arllCol pe care il pubhcăm acum 10 extenso : ŞI noI avem dreptate de a ne arăta milndrt a IIlceput oda~ . cu densul. Precum vede
'\)acă des, foarte des şi asta-zI cu o de acest popor, rudă cu noI, care in mi~- celilo;ul, t{?mama lnv~ţa c,~ ex~~plul eI,pe
deosebita insistenţă unghiul sud-estic al Eu- locul uneI lumI slave formează, ca să Zl- cele-l alte state baicalllce, lOtUŞI se CUVllle
e
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gant~l .că acestea nu au încă, prin ele
tn,sa~,',I, ferlcJrea de a fiI complecle ~n COn-
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pane in m t satJ:-;l<lcute, ŞI de aceea nu'şi
111 e de a înco (a
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din Transilv' '.
rp Il' p~ rOmhnti
(liP djncoacl~n,lt d~au pe cutovlahli respanmindLl-se cu ~o ,/IlCOlo de Dunăre, mulţu
jubileu de an(lX;~;Il~~lea DObrogeI, 81 cl'irel
Serbia Bulrr~riaa (~~I~b~t dellnă-zl.
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,.TI eCla "li ' State
toate ci'li!e imperfecte
şi acc' c't n.
pe
plica nelini"lea 101' şi tClldl'llţ:la" o. Plo~te ex,
pO lhc(,' 1
Dar este .0 explicaţie numaI parţÎll~a or,
ceea-ce exrstă puţin satis[ăcetol' în
d~
ţiunile lor. Comparaţia cu H â. eCO~l Jtn tot-d'auna in avantajul a~e~te~~~ l' mane
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Se
scn~ dm ParIs, că s'a format un nou
partId BonapartIst sub prezidiu! de.
~utatuluI. Marchis de Dijon. Noul partid are ldeI r~publican,c, dar doreşte
un consul la carma ţenl, ca pe timpul
luI Napoleon 1. Se crede, că au şi gasit
pe noul consult în nersoana printuluI
Victor Napoleon.
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.Situuliu în Sf'~·bia. Situaţia

-.

în
Serbia merge agravcndu-se din ce in
St
ce mal mult. Domnia conjuraţilor dela
ti,
I I Iunie a
ajuns să nemulţămească
d~
pe toţi oameniI drept cugetător~ din
,
reşatu~ vecin. Regele Petru pare a fi""":·
.... ; ,~. - 4,j
pnsomerul partiduluI militar în fruntea
la
căruia se află generalul Maşin şi fată
de care pare a se adeveri că are a~
gajam.ente formale - neesplicându-se
in alt chip contir.uele hărţuelI în sînul
cabinetulul Gruic1.
O nOllă dovadă despre cele spuse
mal sus este următoarea: Ministru de
. SU
!inanţc Hadovan~)\riCI alcatuise un pro-' \.-tt_~~,
lect de budget prm care se pn:vt:Jca O '..- '-.
însemnată reducere a cheltuielilor mi' .ca
nisteriuluI de resboiu. Politica de eco' .... Îl

.li,

HomO preconisata de

R~

lI si

are numi:roşI adepţI în Seu, "
, care
desigur că ar fi adoptat~O. Dar s'a
~,
opus ministrul de r~~boiu, şi cel de finanţe şI-a dat, deffilSla. 1'-şa ne anunţa
o primă telegramă de lerY dimineaţă
din Belgrad. O altă telegramă sosită
mal târzi~ ,spunea că ministru şI-a re·
tras demlSla. Cusa este că, într'un
consiliu de ministri se convenise ca _."""......
economiile 'p~oiectate să se repartiscze
pe toate mmlsterele. Se vede că înţelegerea nu s'a ~utut stabili perfect, căcI
acum o a treIa telegramă anunţă că
la că la cameră s'a anuntat oficial retragerea ministrulUl de fi~anţe.

k _____..._......._.

Te-ai schimbat mult, ÎI ziseI cu reson alergI în calea lUI, uitând pe soţul
R0I11anul crtsătorici.
teu şi demnitatea ta de [emee; şi că nu
un oftat.
vreal să înţelegI, tot ce trebue să resimtă
-:Cu
ce
sunt
culpabilă
în
faţa
ta?
De Leo Tolstoi.
15.
Nu e Întrunirea asta, care te supără, trebue soţul t(!u, cand tu însaţl uIţI şi perzf sentiNu te înţeleg, continuaI, urmă să al altceva contra mea. De ce nu-mI mentul de demnitate 1 Departe de asta, tu
rindu-l cu ochiT, zicI că eştl totdeauna
vorbeştI sincer? nu tu te temeaI totd'auna e~tl aceea, care viI să spuI SOţuluI teu, cit
calm (nu zisese nicI-odatâ aşa ceva). De de lipsa sincerităţiI I Er bine 1 spune-mr, eştI gata să [act saa ijiciu, va să zică: "e
ce-'ml vorbeştI cu'n aer atât de batjocoo mnre fericire pentru mine de a me putea
esplică-mY, ce al să-'mI reproşezl ?
ritor? Sunt gata s~·ţI fac sacrificiul ace"Voiam să ved ce-mI va respunde I arăta AlteţeI Sale, dar Îţi sacri (ic această
steI plăcerI, şi tu, cu'n ton ironic, incât nu îmI ziseI a parte; eram foarte mulţumită fericire! "
te mal cunosc, exigI ca .să merg la această de mine însa-mI, avend intima convingere
Pe cânJ vorbea, vocea i-se escita din,
intrunire?
ce
în
ce mal mult, şi această voce răsuna
că nu va găsi nimic de dojenit în conduita
- Ce! fael sacrificiu (accentuă ace- mea din decursul ferocI.
hotărît şi sarcastic. NumaI vczusem pe
ste cuvinte), şi eu am făcut sacrifice. Ce
Stam în mijlocul odăi, pentru a-'I soţul meu Într)o asemenea stare, şi nu cremal vre al ? Aceasta e o luptă de genero- obli~a să treacA pe dinaintea mea, şi-'l zusem nicI-odată că ar putea să-'mI vorsitate! Ce altă fericire conjugala. mal do- priVI venind.
bească aşa. S,lngele mi-se îngrămădi la
reşti ?
))Se va apropia de mine, îmI ziseJ, me inimă, iml era frică, dar în acelaşI timp
Pen"tru prima-or1t îl auzi pron~nţend va îmbrăţişa şi totul va fi sfirşit1" Nu mi: sentimentul uneI injuriI nemeritate, şi al
vorbe atat de dure. Aces~ sarcasm 10 loc puteam feri de ,un regret, la"ganduJ, că amoruluI propriu ofensat mi! revolt~, şi
de a me face să-mI v.n lU orI, nu făcu I am lăsat să treacă o ocasie atat de bună luaI hotărîrea să me resbun.
- De multă vreme me aşteptam la
de cât să me ~e~aspe~eze; ~ri!aţia, lUI de- pentru a-l convinge de nedreptatea luI.
part~ de a me intimida, sfLrşl prm a me
In loc să înainteze, se opri tn ceea- asta, Îl ziseI, vorbeşte, vorbeşte, ..
- Nu ştiu la ce te aşteptaT, continuă
câştIga.
laltă parte a odăi şi-'sI ficsă privirea asuel, dar eu me put("am aştepta la toate, ve~~st:. el ac~sta. t<?td'auna atât de sin- pra mea:
'
cer ŞI atat de Simplu m rapoartele noastre,
- Tu nu întelegI încă? me 'ntrebă. zendu·te în fiecare zi afundendu-te tot mar
mult în acest noroI de lene, de lucs ~i de
el, care înainte de asta ocolea frasele, era
- Nu!
'
,,1: c~re-ml vorbea astfel '1 Şi de, ce? Fiind- El bine I atuncI mi! voI esplica, deşertăciune lumească, şi nu m'am înşe
c ~ er~~ gata să-I aduc sac~lficlUl une! I Sunt disgustat, pentru ÎntâIa-oră am di,,- lat .. Eată-te ajunsă azI. la pu~ctul, de
p ~cefl 10 care nu vedeam nI~T ,un reu ~ I gustul de aceea-ce simt şi de ce nu me care mi-e ruşine şi me doare ca ntcT-od~tă
în vinaţ~ .•• Da, sUler şi cum 1 când aO:lI~a
~al1 pentru-c~ cu un mome~t mamte pă- I pot reţine să simt 1..
'
t~ll:1,SeS~m ata! de profund In sufletul lur,
Tăcu, evident speriat el însuşI de ta cu vorbele sale murdare a scormomt In
inima mea şi mi~a vorbit de gelosie, ..
ŞI slmţlam atata dragoste pentru el?
inftecsiunea dură ce luase vocea lut
eu
gelos, şi de cine r De un barbat pe
"Acum rolurile noastre sunt schim- Dar ce te disgustă? întreba! cu
care
nici tu nie! eu nu-l cunoşteam ..• Şi
bate, gândiI, el e, care critică vorbele cele lacrimI de indignare în ochl.
mal simple şi cele mal sincere ~i eu sunt \
- Sunt disgustat vezând că printul tu, sar zice că. o facI espre, nu me tnţe
aceea care nu voesc frase 1"
te găseşte frumoasă şi că pentru acest legl şi vi-! să-'mI vorbeştI de sacrificiu •••
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~1i-e ruşine ,p~ntru tine,
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da
Victimă I
le~
))Ah! eată puterea bărbatw.l,ull me
0\1
ţjihdiL Are dreptul de a ultragea şi a umi_In,:;"" "(
j~-O femee care n"are nimic a-şI reproş~
Eată dreptul bărbatuluI. •• Nu, mt vb1' suf~t
pune 1"
i
liu
Nu! relual cu voce tare, nU-ţI voT
pe
face sacriociu. Simtiam că nările mi-se
pi:
dilată şi că sângele' îmI piere diri fată.
VoI merge S,'l.mbătă la întrunirea contesel,'
sta
şi me vol feri să nu 1ips~sc dela datorie.
gâl
- EI bine 1 dacă bunul Dumnezeu
îtI dă atâta plăcere; dar Între noI totu,l.....
VOI
s~a sGrşit l~~',,~,~:l ~ ...
Strigă 3ceste vorbe cu ună acces
d e , -, 'f~
" '
{e~
furie pe care n'o mal putea. 8t< panl.
''',
1
_ Nu nu me veI mal turmenta,
' u t
continuă el 'eram un imbecil
la
Buzel~-l tremurau, făcu O forţare
lur
violentă asupra sa pentru a-'şI reţine reZl;
stul fraseI.
că
In momentul acesta aveam frică de
el şi·'l detestam. Aş] fi voit Să-I spun muT
av~
multe lucruri, şi sit me apăr de toate in· . .,._
, a
juriile lUT, dar dacă a~l it deschis gunI ...•·
, pUI
aşI fi isbucn it în lacrimI şi aşa m'aşl fi
simţit umilită în faţa luT.
:~r ~1
Fără a zice un cuvent eşi din odae.
m ..
Dar Îndată ce nu mal auzi sgomotul pamit
şilor sef examinaI CU teroare toate cele
petrecute, hul era frică. să nu se fi rupt
legătura noastră coniugală pentru totd'auna~--"'- ,
această bună 'nţelegere, care·'mI era toată
fericirea, şi voiam să me reîntorc la sa·
ţul pleu.

lmta ta. ,
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Practicanţl ~,

lipsă

N'are

comptoari~tl mit! departe practicante fi comptoariste, carr
poşed limba românească şi cea germană în vorbă şi scris, şi carI vor
trebui să stenografeze perfect nemţeşte,
pentru a fi aplicaţI imediat la o afacere de Export în Croaţia. Vor fi preferiţI aceia, carI afară de aceste doue
limbI mal poşed una. Oferte adjustate,
în limba germană, cu comunicarea
pretenţiilor de salu şi cu alăturarea
fotografi el să se adreseze: Exportgeschăjt Fel/er, Stubica, Croaţia.

de comentar!

EveniInelltele politiceI.
-

ştire

telefonicA. -

741-0

Budapesta, 11 Dec.
Partidul lut Apponyl.

Se

Dupil. ştirI respândite în cercurI
politice, disidenţiI naţionalI au hotărît,
a alcătui nou partid; deocamdată vor
sta insă in reservă, ca să nu se expună
Cu toate acestea îmI zis~J, cine ştie
dac~ e destul de calm pentru a me Înţe\, lege~ când i-oI întin~e. m~na şi Pol privi?
t .4..r lOwege el marinImIa mea? .$1 dacă
r :'cde: că durerea mea e prdăc~tof1e (sau
"\ ar privi '.ăinta mea cu c"on~tiinţ~ drepturi. lor sale ŞI m'ar erta dm Inălţ!mea orgo, liulur seu senin? Şi de ce acest bărbat,
pe care atât de mult l'am iubit m'a ultrapiat atât de violent" L--~
Me retrase! În odaIa mea unde am
stat multă vreme, singură de tot, plângând, repetându-mI cu oroare fie-care
vorbă care a fost pronunţată In decursul
. 1l,.-,tt",1"scene. Aceste vorbe le 'nlocuiam cu
t-~,j.1 vorbe bune, apoI din nou îmI
r l'eaul1!""eam oribjla realitate şi me simţeam
I ultragla!A..
I
Cand se aprople seara, mi! coborÎT
la ceaI, r~vezuI pe soţul meu În presenţa
l~r M. S..., oaspele nostru din această
ZI; dând. raţ~ cu Se~gi: MihailovicI simţiI
c~ un a~Is s a deschiS Intre noI.
I~vItatuţ nostru me întrebă, când
avem m~enţla să pleCăm? Inainte de a
a ~Yea timp să-I respund soţul meu re\ plIci:
i ".
om] pleca MaRrtr, mal avem ÎncA
r o IntrUnire a con~esa ~ .. , ::- VreaI să
m;rIi{Y,llu-J a~a? ZIse el mtorcendu-se spre
1

1)
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t

! ~ I n~.

un

caută
maşInlst.

RefiectanţiI să
ministraţia

ImI era fric~ de aceste vorbe atât de \
simple, ÎmI ridicaI ochii spre soţul ~eu
şi lntâlniI privirea sa îndreptată spre mIne:.,
era reutăcioasă şi batjOCOritoare, vocea 11
era tot asemenea şi rece.
- Da, respunsel.
După plecarea oaspeluI nostru se apropie de mine" îmr Întinse mâna şi zise:
- Uită, te rog, tot ce ţi-am spus azI
dimineaţă.

II luaI mâna: un surîs îmI tremură
pe buze şi lacrămile îmI inundară ochiI,
atUncI el îşI retrase mâna, par'c~ ar fi
voit să evite o scen~ sentimentală, se aşeză
pe un fotoliu destut de departe de mine.
"Se crede tot în dreptul s~u"? gândi!
şi esplic::Iţiunea ce o premeditasem şi rugarea mea să nu mergem Ia aceast~ întrunire mi-se opri pe limbă.
- Trebue să-I scriem mameI că am
amenat plecarea, zise el, fiind-că s'ar putea
nelinişti.
- Si când crezI să plecăm?
- Maf\f după întrunire, respunse
S-=rgie.
- Sper că nu remâI pentru mine?
reluar, şi ochiI meI căutau pe ar luI, dar
aceştia nu-mI spuneau nimic, erau împaianginaţI pentru mine.
Faţa luI îmI părea de·odat~ b!trână

I

~i nepl~cut~.

Baltoanc fcmcc~tI

se adreseze la adfoiI • Tribuna PoporuluJ.~
-

ASlstarăm la Întrumre, deşI raportul dOlală alusle la mine căcI într'un momen t
nostru devenise la aparenţă bun şi afec- dat îşI Întoarse capul zimbind.
tuos, ~ar nu mal era ca 'n trecut.
SOţul meu se roşiI se'nclină adenc şi
Eram l! conte.sa B .•~. şedeam cu se depărt~ fără a aştepta să-I concedieze
alt.e dame, ca~d ~ pfI~ţ~1 se mdreptă spre prinţul. Mi! roşiI din nou, ÎmI era ruşine
mme; remaS61 In pICIOare pentru a res- când me gândeam c~ prinţul ÎşI făcuse
punde la salutul lur, ochir meI căutară idee rea despre mine ŞI mar ales despre
imvoluntar pe soţul meu; vezul că me soţul meu.
observă din ceealaltă parte a salonuluI şi
Mi-se părea că întreaga lume obsercă se 'ntoarse.
vase timiditatea şi stâng~cia mea asemenea
Fur cuprinsă de-odată de un sentÎ- atitudinea SOţuluI meu faţă de prinţul.
ment de ruşine şi de indisposiţie aşa că Cum şi-o vor fi esplicat~o ?
devenir teribil de confus~, şi simţeam că
TOţi vor fi gâci discuţiuneamea cu
sub privirea printuiul tot sângele mi-se Sergie Mihailovicl.
urcA în faţă şi gâtlegiul mi-se strânge.\
Vara mea me făcu sA-mI vin în orI, şi
Trebuea, cu toată încurcala în care me din vorbă în vorbli, conversaţia căzu asugăseam, s~ ascult ce-mI spunea prividu-me pra sotu~ur meu.
de sus.
Nu me putul reţine şi lncepu-I să-I
Conversaţia noastră nu dură mult, nu povestesc scena causată de această nenoavea Joc liber aproape de mine şi fără rocită Întrunire. Ea m~ asigură, zicend
îndoieal~ observase Că nu m~ simţiam că a devenit foarte mândru şi puţin cobine în presenţa luI. Vorbirăm despre balul comunicativ; me alăturaI acesteI opini şi
din s~ptemâna precedentă, despre ţar~, unde mi se părea că înţelegeam mal bine pe
aveam să petrecem vara şi de alte lucrurI soţul meu şi că-l judecam mal calm.
indiferente.
Intre acestea, când me regăsiI între
Plecând de lângă mine, ÎşI esprimă patru ochI cu Sergie MihaţlovicI, apreciadorinţa s~ facă cuncştinţa sOţulul meu, rea ce o făcusem asupra lur ÎmI apăsa
şi puţin după ace~a, Îl vezuI că se conştiinţa ca o crimă, şi simţiam, c~ abisul,
duce În cealaltă extremitate a salonuluI şi care ne separa se mal l~rgise înc~;
se intreţinu cu el. Prinţul făcu fără înTrad: de Lucreţia Russu Şinanu.
(Va tIl'ma).

STERN M. A.

Magazinul
Piaţa-Andrăssy
\,18-3-vI8 cu bIserica
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