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Din parte-le, guvernamentalil îl 
socot pe oposant1 ca pe nişte elemente 

- turbulente carI fac tocmaI contrarul 
COll\o\iliul tlireeţional n,I zia- dela ceea-ce este în regulametul DieteI, 

rulul "rrl'ibun3 roporului" a (le- deoare-ce nu poate fi tn spiritul parla
cis sistarea foii tuturor !lC~l~r mentarismuluI ca în ţeară voinţa mino
abont'uţl restullţiel'i, carl l)tl!la .1I~ ritătil să decidă, şi cu atât mal putin 
5 Hecellnrie Il. a. c. oIlU-~1 '01 are' înţeles ca regulamentul Dietel să 
achita pe deplin datoria ce o au ajute la realisarea uneI asemenI abe
fatit de ziar. Atluct'lll l\Ceast~ h~ raţiunt 

\ o tO,.olol. r ... ..,t'lutH>rl C[lllo ~t,lllt.fl resllec I I ......, d d) t t 
'>( \ t ('a Aqa, că e un e a ncepu opo-cu rlP·'. area t1 j Il parteu uoa:"! ra.,.."( t 

I"'l 1 e(il Iim siţia incepuse cu ob~trucţia pen ru a 
pentru incuujurarea o IU'P ~ a. .' zădărnici votarea proIectuluI de lege 
sit bincvoinseit n truuite UUIlMl 
(le cât abOIlHmtmtul restant. prin care se cerea sporirea contingen-

- TotO({Util eom;iliul (lirecţionu~ tuluI de recruţl, azI această obstrucţie 
8 hOtill'ît, ca csp"cdurea ziar~lltn s'a deplasat cu desevîrşire. Acel pro
să. se facit {lc aci llicolo lUUIlUI pe lecl a fost retras şi obstrucţia se ur
lângi\ I)liltirea uuticlp~tivă a abo: mează nu mal mult pentru concesiunI 
namentelor. După cSIHrarea unUl naţionale, căcI s'au făcut deja conce
abona.ment se trimit Încă. 3 nu- siunt şi chiar cel mal marl kossuthlştl 
meri din ziar respectivului abo- ştiu că - cel puţin deocamdată - nu 
nent, CUI' upoi CSIW(luret\ ziaruluI se vor acorda mal multe, ci violenţa 
se sistează. Cine decI vreu sit aihit ne mal pomenită nicI chiar intre Un
foaIa regulat, are sf.. 1) 1 itt eUH_<'i! nurI e din causă că Tisza comentează 

1 ~i aplică altfel regulamentul DieteI de abonamentul regulat înuinh~, ('(~(' "( 
Iloi toate pli-.ţile tI'phue sit le tn- cum s'a obicInuit până acum. 
cem nllticipath~ şi In'iu imprumu- Adeverul e, că nu-I in Europa parla
turl în contul abonamclltclor se ment care să aibă regulament mal libe
fac daunc, }lc cari trebuie sit o raI. TreI patru cârcotaşI pot ţine pe loc 
resimtit în prima linie insu~I ~hl.. s~pt~mânl de zile orI-ce activitate p~
pul tie a ti retlaetat al ziaru.I,!1 ~i lamentară şi sunt atâtea paragrafe PrI
In-in Uf'mare paguba se reSfl'3nge vitoare la chestiI mărunte de formă, 

.~" I\~upra publiculuI cetltor. ca. se fac admisibile discuţiunI de re-
"'" 4' _"' .. "" ÂtIn;:' ~ia1"Ulwt "Trib. Poporului." gu)ament, Îa chestiI prealabile şi perso-

I 

,,' 

~egulam~tut Di~t~T. 
(*) Apponyj şi tovară~il sel poli

ticI a le~it din partidul guveruamenlal 
din causă ca Tis{a interpreteaza un 
paragraf (203) al regulamentul~l Di~tel 
altfel de cum cred fOŞtiI naţ\OnahştI, 

. '''1{'O§suthiştiI şi poporali!. Introducerea 
şedinţelor paralele atât Apponyi cât şi 
oposiţia o socoteşte drept un atentat 
la libertatea constituţională şi un mijloc 
periculos de a tnfrânge resistenţa «na
ţieh. .. Pot veni adică vremurI, zice 
Apponyi şi oposiţia, când singur acest 
regulament să fie garanţia că Viena nu 
va pulea să facă ceea-ce vrea în Teara 
Ungurească. .. Actualul orI viitorul mo
narch poate să vrea adică lucrurI ne
pHl.cille neamuluI unguresc; poate să 
gaseatlcă guvern, care să se angajeze 
a îndeplini dorinţele VieneI, ~i --- ce 
este mai mult - guvernul poate să-'şl 
facă şi majoritate in Dietă .•. 

i - In acest caz singur regulamentul 

I 
Dietel este mijlocul ca opositia naţio
nală să respingă atacurile unul guvern : 

c_ jdcend obstnlc{ie şi nelăsend cu nicI 
~ .......... "-:~4 , un chip ca guvernut' să-'Şl treacă în 

Dietă proIectele de legI impuse dela 
Viena. .. Cum buna-oară vrea Ş 'acum! 

Şedinţele paralele :sunt Însă nimi
cirea acestei libertap, pentru-că obo
sindu-se in şedinţe şi ziua şi noaptea, 
~i mal ales. aplicând presidenlul regu
lamentul Dletel 1n chipul cum o face 
Perezel şi Feilitzsch, oposiţia nu mal 
poate resista, ci trebue să se dea În
vinsă. 

,Aşa raţio~eză OposanţiI, carI se 
conSIderă ca smguril depositarl al sen
timentuluI naţional maghiar, ear pe gu
vernamentaIr iI privesc ca pe unelte 
ale VieneI. 

nale carI pot dura ziua intreagă ... 
Toate astea - zic oposanţil -

sunt însă necesare, pentru-Că statul 
unaar are dinastie stră:na., care nu se o . 
:ştie ce poate pretinde mâne orI POl-
mâne ... 

Tot aşa pot să abuzeze însă de 
regulament şi naţionalităţile, - repliCă 
guvernamenlalil. .. 

Invt\ţatura ce putem trage insă 
din întreagă această daraveră, o putem 
resuma astfel: regulamentul actual nu 
este resultatul negociăril Între factoriI 
carI compun statul ungar, Între UngurI, 
Coroană şi nationalităţI, ci l'au făcut 
singuri UnguriI, cum credeau să le 
vină mal bine la socoteală. In vieaţa de 
stat o preocupare unilaterală nu poate 
să producă însă decât regulamente şi 
legI carI la prima situaţie mal încurcată, 
când se ivesc coalisiunl de interese, devin 
imposibile. Eată-1 acum pe UngurI certân
du-se asupra unul regulament pe care l'au 
făcut gândindu-se să se îngrădească faţa 
de Viena, tn realitate au dat foc în mâna 
copiilor. CăcI a bizui apărarea intere
selor statuluI pe nişte elemente carI nu 
se conduc decât de interese inguste de 
rasă, cum fac kossuthiştil, asta-I tocmal 
ca~i-când laşI copiil să se joace CU fo
cul. Nu ştiI când pot să aprindă casa! 

Admitem şi noI, că pot să fie gu
verne carI să nu înţeleagă adeveratele 
interese ale stalulul. Doar dela 1867 şi 
până azI, mal ales guverne de acestea 
am avut. Nu e mal puţin adev~rat Insă 
că oposiţiile maghiare, menite a con
lrola activitatea guvernelor şi a com
bate pornirile rele ale guvernanţilor, au 
fost mal pe jos de orl-ce critică. 

Pentru a se face decI regulă ~i a 
aduce echilibrul în vieaţa de stat a Un
garieI, e nevoIe în primul rînd să fie 
primenită chiar legislativa ţeriz. Să 
intre acolo toate elementele carI con
stituesc statul, să nu mal fie lăsaţI sin-

gurl ~oviniştil, căci eată, el compromit 
parlamentarismul, produc neîntelegerI 
între Coroană şi eghemonI pe d'oparte, 
şi pe de altă parte intre UngurI şi ce
lelalte naţionalităţI. 

. Peste tot: cele mal multe dintre 
scăderile guvernelor maghiare sunt re
sultatul uneI situaţiunI anormale. Gu
vernele maghiare n'au avut oposiţie 
serioasă ci de porunceală. In momen
tul in c~re oposiţia într'adev~r s'a decis 
să combată guvernul, s'a produs o 
luptă primejdioasă pentru ţeară, pe când 
adev~ratul parlamentarism presupune 
ca din luptele acestea ţeara să se aleagă 
cu folos. 

OrI ar respecta decI Tisza regula
mentul actual orI îl va aplica după , . 
plac, viaţa parlamentară maghIara re-
mâne viciată câtă vreme ea se basează 
pe legI unllaterale şi cu tendinţe nu de 
a intări statul, ci o singură rasă. 

Leac DU poate fi decât un apel la 
toate neamurile, ca parlamentul să fie 
oglinda gândiril fi simţzrzl tuturor ce
tăţenilor. 

Dacă oposi~ia este decI convinsă 
de dreptatea causel ce apără, înles
nească guvernulUI ca acesta să poată 
disolva cu o zi mal nainte Dieta. Să 
facem apoI, după alegeri, un regula
ffiE'nt, care să nu fie resultatul une~ ne
gocierI fntre politiciani ca BantTy ŞI Ba
rabas, ci tOţi să ne spunem cuventul 1 

Politica saseasca. Sub acest 
titlu .Kronstădter Zl:'itung e dela 30 
Noemvrie începe o serie de articole. 
In acest dintJzu articol organul Saşilor 
ver{l ironisea{ă şedinţa comit;tul~i ,ce~
tral săsesc ţmută în causa, mtran: m, 
partidul liberal a deptltalzlor saşt, , Şl 
acu~ă că de douI anI acest comltet 
n' a t 111a1 dat semne de vieaţă. D'ase
menz scoate la iveală că nu re face 
nimic pentru realisarea postu/~telor 
economice ale partidulul săsesc, fI peste 
tot cu programul dela 1900 este mal 
mult negativ: spune la ce nu se fot 
învoi SasiI ear nu ceea-ce au de gand . , 
să facă! 

Tiszu şi kossuthiştii. 

Şi să mal ~i~ă cit.teva că în po
litică este imposzbzl! Cme ar fi crezut 
că Tisza şi kossuthiştil o să stea la o 
masă, negociând pentru a se încheIa 
- pace. 

Că vor şi ajunge la înţelegere1 
asta nimenI nu s' ar putea incumeta sa 
afirme. Şi mal puţin s' ar putea garanta 
că ceea-ce va hotărî Kossuth t Justh, 
TOlh Janos şi alţI bHrânI al partidulu~ 
o să respecte Barabâs, Lengyel ŞI 
ceIlaltl Zoltanl. .. Se ştie doar, că a 
mal ~rut Kos~uth să-I înlesnească şi 
luI Khuen a face regulă, dar n'a isbu
tit, ci trebuise să-şI dea demisia din 
şefie, pentru-ct1 aderenţiI nu-l ascultau. 

Tot aşa se poate întîmpla şi acum. 
Dar chiar presupunend că tOţ] 

kossuthiştiI vor desarma, ş'atuncI re
mân încă ugroniştit şi aşa zişiI , opo
sanţlliberl c, carI vor urma cu obstrucţia. 
Şedinţele paralele Tisza nu li-ar putea 
abandona nicI atuncI. Mal ales că pe 
15 Decemvrie guvernul \ine să aibă 
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votat proIectul de lege al contingentuluI 
recruţilor, căcI p'atul'lc! se va convoca 
Delegaţiunile., . • 

Kossuthiştil Şi poporahl pun insă 
ca prima condiţie, pentru a desarma) 
abandonarea şedintelor paralele, ceea
ce guvernul nu poat,e face ~e cât 
a vend deplină garanţie că Dteta va 
putea lucra la adăpost de orI-ce ob
strucţionism. 

Cine poate însă da această ga
ranţie? 

NimenI. CăcI nimenl nu este stă
pân peste disposi,ia deputaţilor şi tr~
cutul recent este o dovadă că aceştla 
lucrează după impresiI momentane ... 
Li-se năzare că guvernul a , tradat c 

ceva că a făcut orI are de gând să 
facă' vre·o concesie Vienel t Şi-l g~ta 
boclucul. 

D' aceea nu se poate zidi cu nic'I 
o siguranţă pe negocier~t~ orI. hotărî
rile de pace luate de exmlşll partidelor, .. 

Zadarnic a făgăduit Tlsza în Dieta 
că da, va stărui ca în şcolI limba ma
ghiară să se propună cu mal multă 
grijă, că va face o lege electorală ,mal 
liberă şi tot felul de reforme SOCiale, 
kossuthiştiI nu-I cred ... 

Discutia se Înverte de altfel mal 
mult în ju~ul întrebăriI: cine a cedat, 
Kossuth, şeful obstrucţioniştilor, care 
vrea să inlesnească guvernulUI a se 
întra in lege, orI Tisza lstvân, care s'~ 
pornit să-l înfrângă pe malcontenţl, Şl 
eată, a respuns curtenitor luI Kossuth, 
şi s'a declarat gata să stea de vorbă, 
pentru a se face pace I 

Părerea noastră este că n'a cedat 
nicI unul, că nicI unul n'a avut din ~e 
să lase I Kossuth ştie bine că zadarmc 
ar forta porunca dela Chlopy remâne. , , f 
Ear Tisza a luat angajament să aeă 
ordine în vieaţa statuluI. Dacă va r~uşi 
să făc:ă şi fără măsurI mal drast!ce, 
se înţelege că are să fie cu atât mal 
vesel. 

Tare ni-e teamă însă că atuncI 
când vorba va fi de recompensă: să 
fie adică satisfăcUţI kossuthiştiI cu ceva, 
fiind-că Viena a dat maximul de con
cesiunI celelalte concesz'unl naţionale 

, I ~ se vor face oposiţiel pe socotea a noastra, 
a naţionalităţilor. . 

Te mirI ce se va cere Şl se va 
acorda în detrimentul nostru 1 

D'aceea pentru noI mal bine ar 
fi ca Zoltanil kossuthiştl să facă tot ce 
pe Tisza să-I silească a-l zdrobi cum 
trebue, 

TirguIala domnilor merge pe so
coteala celor slabI, şi din nefericire, 
azI în Ungaria nallonalităţile sunt slabe. 

LUI.tă pentru neanl. 
Satulmlg CIll'oran, 26 Xl. 

Azi s'a ţinut adunare comunal!\. sub 
preşeilinţa paşel Pechi din Şomcul~-mare, 
fiind de faţA din partea slatuluI submsp~c
torul şcolar din ,comit8:tu1 ,Sal~mal'elul, ~trăml 
au mal fost "Plţula PIsta" dm Berkez m nu
mele eclesieI ev. ref. din loc, apoI ~criitortll 
mareluI Paşa, un evreu şi In fine în~reg cor
pul membrilor comunal1 rom!i~l, ~l ungurI, 
- dintre românI ca membru vml1st Gregor 
de Tamas, propriet~rt preotul Vasilie Butean, 
tnveţătorul Coteţ ŞI alţI. 

Paşa Pechi deschide adunare~, sub~ 
inspectorul regesc de şcoală la cuvenlul ~1 
ceteşte o scrisoare despre hotărîrea con~l
tatulul şi rescriptul ministrulUI de culte, prin, 
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care ni-se face cunoscut, că. inaltul minister·u I anI clpla comun:), nu însă pe cale legală, festaţiuni, dar cu toate aceste dcmonstra~iile II 'r d' A '. • 

voeşte să ne fel'icească cu o şcoald de sfat. de oaJ'('-ce concurs nU:l fo~t escl'is, ci n~maŢ stwlc[1jilor se rl~pl'teaz,l. Astftd în HOllla de- _un~ dpă ~ pranz CaSlmlr Perner, fost 
numaI noii repl'esenlantl comunali 8ă-i Hl- eli îllvoiala câlor-va IllClrnhri comunal! într'o mons~l'a~iiln stl~clenlil~1: au luat a~a mari di- I presIdent, l? congr.esllI privitor la riu
tilm penlru su~\iTlere 1)"/,,, să-I ]ll'omitem că adunare urgent tinută i-au suees planul; ur- menSllllll. incat pohtm fu ne\'oită a cere I tora rea socIală a tmut un djscur~ . 
vom da mU!leitori de lip~ă. pentru zidirea marea e că a:<Iăz.l sau Inmultit iepurii şi fa- ajllt{)rl~1 Illiliţiei, sprp a putea aprtra COllSU- portant, în care r~comandă x', Ull-
ediliciului ~colar, să. le d:l.1II o grădină pen- ~allii pt'sle tol hotarul, lncâl avem daune Ialul:;;[ alllba~acla Autro-Ungară. socict<'lttle 1 1 ă ,Ca ,0 Ite 
tril zidirea ~coalel şi să preslarn lucrul ce enOl'lI1e, ba o parte <It! hotar ni-se nimi- ! ' car upt contra tubercu-
se va recere pilnă. Ia completa edificflre, ce~te cu toltJl până a fi rehonificaţL de altă - np.hwtol' in mizerie. DI 1. 10<;e1 ŞI alcoholismuluJ să se unească. 
iara după aceia sa ne ÎllgI'ijim de susţinerea parte ne pustiesc c,1nil şi pisicele, inc:U. aZI E, Prodan, fost prim-redactor al ) Tri- l\1al. departe spune că ar fi de Jorit 
~coalei ~i pe.ntru serviciu, . abea se mal, află 'n lot wltul2 c1\oi, ~i iuzadar buneI c public.l în foile din România reunIUnea societătilor carI d ' 

Membrlj presl'l1ţl in fl'lillte cu propI'le- ne rugam ţii ne plângem la judecătorii la ' t la 1. ajutorarea recipro'c'" ŞI' cr au le SL.Op 
tarul Gr~e:or de li.fmaş şi preotul ţ'asilie prelul'ă, caCI suntem formal batjocoriti' şi o epls o' mal ungă 1[1 care arată 1 f . <l earea OCUIfl-
Bulean neagă primirea "arcinel ajutorării huiduiţ'i. . starea de mizerie în care a ajuns graţie ţe or e tll1C. 
şcoaleI de stat, susţt'/IC'l/dU-Ş1 roata lor con- DreptRte nu aflăm nicăirea. faptul~l că , averea naţională ~ a ajuns - Impt'l'atul Yilhp\1ll si lr k 
lesl'ol/JkI; mare parte a membrilor votează Până când avem oare de suferit? 1 pe mana SasuluI Marschall. Intre al- Ziarele din Berlin l'npJ'OdllC i lsma.n·. 
cu dinşii, chiar şi multi dintre unguri, Inălţate Imperate, vină şi ne fă dreptate! tele scrie: !!col, din "Heimgarien"" foaia ~:J:(.t~~\ ~r; 

Paşa [\mf'ninţ~, pe dl, Gri.gorie de. Ţa- Un membru dill comitetul Coml 1 ) Ni-se sfîs,'ie lI1lma de durere ,h.osegger, cal'e conţme urmiHorul (~. d 
mas, că se va ingrijI de dmsul, supravIgJllll ma. publicat de \\~, Schwaner pană aeUln Pl~~_ 
contelui Teleki L. Gyula amcnint~i pe prco- -==t"~~~. vczclldu-ne părăsiţI chiar acum si chiar C~!lOscut publJculuT, din viata impăratul~t 
tul vrednic care 'şI apără interesele şcoaleI d,in partea acelora la al căror' sprigin ", Ilhelm II al GermanieI: 
sale naţionale făcendu-I imputări murdare, ...,... ŞI dragoste fri1ţească contam, " E lucru ştiut, că cea mal mare causa 
ba ameninţă şi pe dl Gregor de Tama:;; pen- '-.r O U rn 'rr I. .) In genere este ştiut, că noI ca zia- a ruptur.eI relatiunilor dintre prinţul Bis-
lrll-eă, C,J. şi amploiat de stat în pcnsinne J.~ -.. ... 1 marck ~I impăratul Wilhelm a fo:<t că Ris-
indră.sl1cşte să voteze contra intereselor n~tI a tă avere nu avem decât conde· marck a negociat cu \'inuhOl'st fură ,-tirea 
statuluI;· multi memhri sunt şicanaţi, ba AIU.O, 2 Decernvrie n, 1903, luI. pe care mal des îl muiăm în ne· Îrnp{~ratuluL Wilh('lm, merse la Bismar'..:k şi 
chiar maltrata!I prin ameninţari, - insa Noul desidentc in partitlul grea la 'iuferinţelor şi a lacrimilor decât îl trase la respundere pentru fapta hit· 
~'au c[q)('lal re,;pullsu] meritat din partea tI' în cea a bucuriel... atunci se pelreclll'ă. intre el asa scene trribile' 

'[ d x· ,. 1 gUH,\rIHUlU'n u • Au mal eşit din parti- ' ~ B ~ , 
amin 01' con· ucdol'l roman'i ŞI în fine şco a adI 1 b I ' In basa acestei fire~,·tl le2âtur) fră- Hlc,d ismarek nu mai Plltu să. rămâie În 
de stat aeocamdata a edillt şi domnii s'au uIera următoriI deputati din Dietă: d' . ~, pos,tnl seu, Cancelarul era aşa il'itat în dis-
indepărtat înfuriaţI şi blamaţi. Smialoszky Valer, Bolgi.lf' FereJlcz şi ţeştl, cu Istm să stimă îmI iau liber- clltle, incăt era cM p'aci să ti tragă imp(~-

Am auzit insă că 'n mai multe sate Samassa Janos, Priml011 era membru tatc, Onorate d-le President :;;i Ono- j'alului cu'n călimal' în cap. Imp("raluÎ 1n
Chiorene şi anume că 'n 12 sale se tnfiin- al partidulUI ve chiu liberal de trei-spre- rată Asociaţie, a apela la sentimentele- su~i spuse tntemplarea Heeatila regplul Albel't 
ţează şcoale de stat şi încă chiar cu tnyoirea .... d d' Ve de umanitate s, i la spiritul vostru al Saxoniel, care apoi o comunieă bal'onn- .~ 

'\ d l' zece anl, ear aceştl oul in urmă sunt I '1 poporelll 01' românI e re Igiune greco-cath. d d de jcrtf~, rugându-Ye străruitor, ca ul 11 auri ce Egidy, ear dela. acesta am uu-
in frunte cu preoţiI lot" - asemenea in co- a erenţl e al JuI Apponyi. zit-o eu. O public pentru a pune odală callet 

avend în vedere că dela sistarea , Tri- 1 muna vecina PribebeştI preotul Coza - - l:n lH11lct pus gr('~it la articolul egendelol', caJ'j zică, Împ(~r'atlll "~j[helm ar 
sl~ducând poporul - a primit infiinţarea "Prigon: 'ea Romanilor Sfltm~reni" publicat bunele mijloacele de subsistentă îmi ti fost ingrat fal:\ întemeietorul imperiului 
şco alei d: stat. d.e nOI eri presintă. acra corespondenţa ca sunt de tot reduse, considerâ;1d că German, "cancnlarul de fer", 

, . Ace",te ~outătl nu am putut a le in- ŞI când ea ar fi subscrisă de elI LaM/' sunt lată a treI copil de lot mici, pe TotuşI n Yos", Ztg. il se tndoie:;;te despl'e 
trelasa nepublicate, ca să vada cel compe- lemea, pe când adcverul e"te ca acea co- ctlr! lipsit! chiar şi de strictul necesar adevcrul acestuI articol, penh'u-că afaj'ft Je 
t~nti de, ce per!~ ~i~~a în eslremul roma-, responde~ţă e de altcineva scrisă şi numele îll scurl timp trebue să-i pJ.răsescpen~ impt'mt toţI martorii acelei intemplăl'l sunt 
nAsrnulUl u~d~ mun:cll s~ .1nc~arcă cu forţa respectabJluluI preot vine acolo nu ca iSCd- mOI'tI.. 
a ne maghlaŢlza c~lar ŞI I~s~l~utele noastre lz'lurd, ci ca s{îrsr'tul de (,'asa şi eliminen- tn/ a Întra în puşcărie, să bine-voiţl - Comorhil'(1 ('.11 l)l'inl'ipe)(' nul~al'i('J.' ./ 
culturale, chIar prm bl'utahlaţJ.. du-se punctul ce-l preceuA. a mI acorda un ajutor, fie prin des- Principele Fcl'tlinalld al llul,Q;.u'inl a Pl.jrnit 

In pretul'a Şomcula-mal'e sunt 8 nota- . • ~ ,chiJerea uneI colcete, iie pe altA cale, în audienţă pe core,,;polldenlul ziarului "Lo-
riate. din acestea În () nolariate notariT 's OUIe lH'}'(luta. Sub acest titlu c:. S',"'-Ill' 'f" d k I . ". d It' 1 

, • _, . ,~- l not scutI <1111111a ela p 'l\-ea 'a allZetger ~l a ec ara tnall11ea ui ur-
el'Tel, În unul maghiuI' şi numai într'un cel'c I1I se scrie din Pojon că tinerul jurist sigură. t < ~ , maloarele: T 

notarial e notaml român, - asta ea-se mul- Corneliu Nicolaevic! s'a fcleut membru· ,.In l~uropa, aşa se vede, nu pl'ea Re 
t '1 .' o 't 1 • 't 1 ~ h O paglOă mar tristă desiaur că urnI m,a cu seama vlce-c mi (' Ul com~ [\- a ) Szec enyi aqtaltarsasag e unde se ;o., şlie, ce constituţie clelllocf'alică are Bulgaria 
tulul Sătmar care e mare amator al evreIlor cultivă şovini -n U 19ur > " d' _ n'a fost în viaţa preseI ronl<îne, ca şi In ce chip democratic se gendeşte (ie-
şi la porunca lul se pun notarI din oficiu. ~ lUI. 1, esC ,ŞI l~pre- aceasta pe care Îşl plâng mizeria ex care HllJgar, Nu sunt domnitor' absolutistie, 

I) 1 d' r t "t t t tul contra natlonaltuit!lor. f ... <;te d asc- . d ' '1_ ' j' 1 
OpOl'U e ('.la oar e lrl a pen ru' . . ' '_ pnm·re actorul • I'noL1nel ~ şi Baltq. e~ la H~a ('l! ceva mal mult decât un prc!;Ie-

gT{~ut{ltile ne;:;uporlabile, etcl chiar in asta menI VIsltator regulat al, h. urucz e~- rcma~l a mcndouI pe dru murI. dl nte lip r:pplIhl ică, Tinta mea adevt~rată este, 
comună nefel'icită spesele comunale trec telyeke-ulor, unde cântă insutleţit cân- ca Să.I'ldlc p()pOi'ul Hulgar culturaliceşte şi 
p:-~te H~olo f~cându-se, ~n drum (o şosea) tărI rakocziane... Şi tin~rul acesta de - Exposi1ie l'tlgllieolal'ă dc g-aliţc în malermllcp"le la 1ll\"('luJ Jlopoat'plor civili- ,'"' 
vlţlllai dela Satlllung-Chroran la .Colteu., de mare speranţă este stipendist al fonda- AratI. I<:levil ticrnillal'ului din .ihaJ sub COll- zate, de ccp.a-ee slreinătalea nu şi ţii-a dat .:J. 
care drum satele n,u au avut mC,1 o ~lps.ăt tieI Go<;;. du. Trist I ducerea profesorilor au cercfllat erl şi alal- seama despr'e mine, se fac o mul:lime de 
dar a avut mare ltPSd contele 1 elekl dtn l \' Uerl exposiţia regnicolari\. de gaJiţă aran- glume şi caricaturT, dar aceasta ml";ni'l 11~ 
Colleu, ca să poată comunica unul cu altul, - ~ttl(lcntiI ItalienI eontl'l1. Austl'itI. jată de ruuniunea de agricultură din comi- ci îmI pare reu că lumea crede reu~rjse 
şi lor le-au ş~ suces a ne pune o greutate I ~a uniyersităţile şi liceele diultal.ia studrl1\il ! tatul Aradului. V~m rev~n,i in numl~rul du- despre mine,: Dar căIătol'iţi pliu 1Aar'a rn"ll 
nemaI pomenită in grumaz, a~a încat azi Ilul' au demomilrat contra Ausll'lel. Aceste I plu ~l:',upra acesteI eXposltll. ~i ve veţI convinge despre adeverul FPU_

A 

mlllJe vom li siliţi să ne p(lJ'ăsi[1I caRele şi ~ demonRtr;'u'l au fost şi mal marI ca celc din selor mele". 
mo~;jile şi să IU[lm lumea, '[1 cap căh'il Ame- I vam trecută, Guvernul Italian a fost atuncI - I)H.~uhn licIa 1·'ubriea .Ie _ Jachtul Dr~.g;pI Jln~ilH'. Cine 
rica, - ori altă parte de lume unue nu nevoit a inchide univrrsilă\ile unde se de- \'a~OUlle din AI'atl. Focul care a doreşte să aibă un suvcnir frumos şi 
VO~lI, trăi, cu .atata gl'eulate ~i năcaz ca 'n mo~stl'a şi ~Ol odaltt a i:ltrodus in şcolile sU

v
- bântuit Duminecă noaptea la fabrica preţios, pe care odată SUPUşiI lOIalI 

ferICita C'llgarle, , I p,nrlOare me:-;u~I aspre f8.ţă,d~ demon8lra~ltl, de vagoane după evaluările făcute 1 d' f 
Oe o parte $1 ~coala de stat încă numaI .. Cu toate, că It-a daI pel'rmsmne studenţIlor! A 'd -au arUit uneI rUllloase şi fericite 

contele Ladislau [uliu Teleki au voit a nÎ-o I a ţinea adunărI publiec t toluşl li-a interzis p,anil, acum, e ~ 75 0 ,000 coroane. regine:" acum poate .să şi-l procur~"'I-
pune 'Il spinare, voinJ a BCăpa lIe prolec-, ori-ce fel de rnanifesiaţinnl. Primul minislru il F abnca a fost aSiguraUI; dar ~aI reu Septcmana asta se vl!1de la licili.l\IC! 
toratu~ şcoaleI reformale din localitate care lll,alian! GioliUi, a ziSI cu oC8siunea aceasta, e pentru lucrătOrI, carI reman f<1ră iachtul pe care la timpul seu oraşul 
o sU8ţme dinsul. ' ca. mal bucuros lasă. să. se împu?te vre-o I mun<.:ă. B I d r d' . D 

De altă parle nu ~tim ~e ~ă ne. facem, I c:iţl-v,a studenţI, decat .să ,Ceal'~l guvernulUI _ .., '.'.v " c ~~a a ~a: regineI .raga ca . dar 
căci drelJlate nu Il. tai amHll Illc(111'ean IUllle, ! Austrtac scuze. Presa ltallallă. Romează pu-I ContUl. tllh(l( ul(~sq, . ~l n de ziua naştenI. Acum ajunge la tobă 
Contele sus amintit a luat vÎnalul pe 12 blicul să. se reţinrt dela ori-ce fel de mani- ul('ohoH~mllhu. Se scrie dm hl.Jenne : ,frumoasa gondolă albă, pentru-că re-

ROluauul căs~ltorieI. 
zp • 

, şi roatele, carI se perd("<!u în depărtare pe 
această lumină naturală, şi Ură a privi 

De Leo Tolstoi. 10. spre soţul meu, îl simţiam aproape de tot 

Când preotul, cu crucea 'n mână se de mine. " 
întoarse spre noI pentru a ne (el icita zi~ - Cum, această A or~ solemna de~a 
ccnd că e {eri cit că D-zeu i-a acordat 1 care aşteptam totul, gandlr~ nu e de cat 
lUT, care m'a bote~at, distincţiunea să-mI dea I atât! Şi mi·se părea iucru um,ilitor, şi 
binecuventarea nupţială, şi când Catia şi o(~nsător să mi! găsesc de tot smgură şi 
mama SOţuluI meu m~ 'nbrăţişară şi când atat de aproape de el. 
aLziI strigătul luI Grigorie, cure chema .Me 'ntoarseI, spre el cu intenţia să-I 
trăsura noastră, eram surprinsă şi lnspăi- spun ceva. D..tr vorbele îmi lipseau, ca şi 
mântată, vezend că ceremonia e deja ter- când sentimentele de gingăşie ar fi făcut 
minată, fără să se ti petrecut în sufletul loc sentimentelor de susceptibilitate şi 
meu ceva, ce ar corespunde sacramentelor ruşine. 
religioase la carI am participat. ~ Până în acest moment nu credeam 

Bărbatul meu me îmbrăţişă, dar să- în fericirea mea I zise el cu dulceaţă pen
rutarea. care 1-0 dlldul mi-se părea streină, tru a respunde priviriI mele, 
se potnvea atât de puţin cu intensitatea Da, amicul meu, dar... nu ştiu 
sentimentuluI nostru. d' f' e ce.. mi-e flcă!, •. 

- NumaI atât e? me gândiT. 
Ne coborîrăm in tindă, sgomotul roa

telor resună pe pavagiul bisericei, o su
flare de aer proa~păt Illll atinse ohrazul 
Sergie Mihailovicl lşT luă pălăria şi-'m'I 
alută" să .me l:lrc în, trăsură, apoI se aşeza 
lanp;a miile ŞI 'nchlse uşa. 

Un lucru îml străpunse inima, sigu~ 
ranţa cu care trase uş~ după el me În
gheţă. 

Auzi! vocea Catel care-mI recomanda 
să·mI acoper bine capul, pe urmă roatele 
scârţiiră pe pietre, şi apoT asurziră pe te
renul moale. Eram pe drum. 

Inghesuită în colţul trăsuri! privil 
prin geam câmpul vast luminat de lună 

Ţi-e frică de mine, amica mea? 
zise el prinzcndu-mI mâna pentru a o duce 
la buzele sale. 

Mâna mea remase inertă într'a luI şi 
Imma mi-se contracta dureros ca sub o 
impresie de răceală. 

- Da, murmural cu greu. 
Dar în acelaşI moment inima-mI în

cepu să bată mal tare, mâna ÎmI tremura 
tntr'a SOţuluI-lUeI, un dulce sentiment de 
plăcere se respândi în toată fiinţa mea, 
ochiI mei căutau in obscuritate privirea 
lUT, ~i de-odată simţiT că nu-mT mal era 
frică de el, că acest sentiment de teamă 
era provenit tot din dra~oste, o dragoste 

. ~,._. 
nouf1, mult mal gingaşe şi mal puternică 
ca cea din trecut. 

Simţiam că r aparţin cu totul şi c;l 
eram fericită de stăpânirea ce şi-a luat-o 
asupra mea. 

PARTEA A DOUA. 

Zile, septell1ânl, doue lunI intregI de 
o viaţa retrasă la ţară trecurc'l In mod 
imperceptibil pentru minc, căd sentimen
tele, emoţiile şi fericirea, ce mi-au d,tt-o 
.?ce~te dotle lunI ar ajunge pentru o vieaţă 
llltreagă. 

Modul nostru de a trăi nu era deloc 
conformat planulUI ce-'I făcusem la 'n
ceput, Sergie l\liballovicf şi eu; dar acea
stă existenţă nu era în nimic inferioară cc· 
lei ce visasem, era alta, eată totul. 

Unde era lucrul riguros, împlinirea 
datoriilor, spiritul de sacrificiu, vieaţa 
plină de devotament, ce o visasem ca mi
reasă? 1n locul acesteIa domnia un amor 
mutual egoîst, dorinţa de a fi iubită, o 
veselie f;lră sfîrşit şi fără causă, o uitare 
absoluta de tot ce nu este el sau eu. 

Une-orI, e adeverat, întra în cabine
tul seu pentru a lucra, sau mergea în o~a~ 
pentru afacerl~ orI se ocupa de propne
tăţile sale, dar îl vedeam cât îl co~ta să 
me părăsească. El însuşi mărturisla, la 
reîntoarcere, că tot ce nu se raporta la 
mine sau era departe de mine, i-se părea 
atât de neînsemnat 'in cât nu~'şl da oste
neală să se ocupe de ele. 

.-
Mi-emI mergea tot aşa; me 'ntre~i-

neam cu munca mea; dam leCţiunI copIi
lor din sat, dar toate aceste lucrurI se ra
portau la el: Aşa, că nicIo ocupaţiune nu 
lăsa de dont pentrua al plăcea luI~ mâllile 
mele rcfusau lucrul i\Ji-se păru prea ca-
r<lghios ~ă mi..' g~'indesc. că există în acasta, . 
lume şi altceva afară de el. ,;~./'~~~:. 

Poate ci:! aceste 5entimente erau cr;oi
ste şi rele, dar cu toate acestea me fă
ceau fericitii, me ridicau maT presus de 
mi:le, maT presus de tot. Pentru mine 
exista numaI el singur în umversul întreg, 
şi el Îmi era totul, cel mai bun ce.! mal 
perfect bărbat. cută de ce nu puteam trăi 
decât pentru ci, pentru a mi! lu~J0!.4:iPH..;i!l 
ochiI luI aşa cum me credea. .' ' 

Pentru el erJm cea mal bună şi cca-1Î1al-~· , 
frumoasă femee, pentru el, eram dUl<tl:.\ 

cu toate virtutile şi me foqarn dm toate 
puterile să re;nâ~ cea m~~~ perfectă femee 
in stima celuI mal bun barbat. 

Odată Întră în odaia mea, toc maT 
când me rugam. AruncaI o privire furişc 
spre el, (ân) să-mI intrerLlp rugăciunea. Se 
aşeză aproupe de masă pentru-ca să nu 
me geneze. ,Mi-se părea că simt privirea 
luI asupra mea şi nu me putul reţine să 
nu-mI îndrept ochiI spre el. 

El surEse, eu începuI să rîd şi-mI fu 
imposibil să mal continu~l rugăciunea. 
~ - Şi tu, ţi-al spus rugăciunea? ît 
IntrebaI. 

- Da; continuă numaI de te roagă, 
eu me duc .•• 
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--,' . fi I ' ~ d că O bandă de hotI. care însă să 1 3.074, 3 j,j. Hec!olitri de bere. Din această I lui 1 is{a privitoare la reforma (le-
D ' vorbind în termml de o - ~eaza ba,~ de celt~lalte prii1 o făgrtdUinţa', cantitate s'ab~~utin MUnchen U)(Ji.998 Hiitri. torală si dacă. va retra,re hotărîrea de 

-:,a lag~; . ti' ă a trecut în dome- (eos~ ely. e x pp tnHj'U' "'tre ";"e După m- !lin a(,f':lsta cade pe un locuitor d;n !I1i"I;l- S t'n' d·l· s dl'nţe pOe -r' sa~ 1 lase I'tate stllntl c , l care-l eflrt,~ .,."." ." . 1 )q' L' " t t' . tL ele () le '\ ' -
' .. ''(1 ... f eastra Conacu ul 'J' t n'ta tOV:lI"isii tr('JJl!'~ sa dea cat c len :., S Itrll ccea-ce es e O por le rcs- . -1..,. . 1 
~ o ·1 istoriel. P.e~te er . luI de,.,fi urat ga UIn i~r:~ da 1UI~i' i;andei carc să rccu- pcc:lahiIă, dar totuşI e mai puţin ca în HIU1, . a ./ace or"me p sa nu se ~pte ,:u 

rccut nefeflClta, cu corf . ,g ce ~u .. '~ .. , (le dteilllă. pe care o cand v{'nea pe un om 3}l Lltre. Aşa-dar. mIjloace cxtrilordmare (obstrucţza). lot 
)'Ins ş'\ mutilat de subl1 ŞI cuţite cu noa~tt~ p.rIn °e '(e)la":<e

l
nl'-llIa cu totuluI cu că- COll:-iurnaiia herei în Miinchen a scăzut in-! asa, să-i lase a- 'si trece prin Dildă si · , . ' Il ": 01 cu pOa!' 1:1. ŞI car ~ s ~ , '. ' i • • • 

· aborarea eroIlor naţlOna ser, cillia neamtuluI. A~a a ajuns ncamlulla pun- lr ~tl ~n cu ti!} Llt,rl de om. Acum ~al .ră- i proiectul de lege privitor la recrut!. 
· .. . ete de că1câe pe fa~ă: dar u' cr' se Poliţia iireşte e veselă de buna mane mlrebarea, ca o~rel dacă cel dm Mun- , ~ " ",' 

.,. IturI. ~'ln f~ ă inele scumpe si ,.,Il~·,>-;t· 1 -că dtciula i-au înşelat în chen au beut mal puţll1ă here, ce vor fi folh Janos, Beduhazy ŞI Pap 
·1 bnhante. 'lr I'r pu';;! şi vite'J'I'1 al~Ct\lZIIIe Pa,~n_~~ :i1c toată banda a fost bl~ut, dacă nu bere? Zoltdn se declară pentru urmarea lup-

I Dll~'it ce oIa 1 su Ţ <o. Il ce", P 1'· .. i ~ 
ce A' un sicriu din patru I prinsă. , " .r • • • . ... ~ tel. O unYI sprzgmeşte propunerea u~ 

. 1 Il ditdllseră. \' . ..1 R lllmitul dentist Ce poate m..,lllţl un uocod,l1. P,ana Kossuth. Tot asa Veres Krasznav Sl 
durI iachtul m aJever nu-l mal I Sclumhal c <le Iota. ,eI t ti' acum se credea că nlHnaI strutul ŞI rechmul I .. ~ ~ , ~ •• , 

n, . ~l Draga Prin ur-' ).1on!cllslc1ll Gyula ţii a slramu a oculIlţa au slomacuri mari şi de temut. Dar şi cro- \ Bartha Olon. [haly propune sa 1l u se 
c~tc acum .redgm(!C' . -1 v~ CUlll11cra \ de ~l'dinaţie (tr~gel,p,a de măse~e, pl.o~l~,arde~ codilul pare a avea un organ tot aya de ia hotărîre, până ce nu vor şti posiliv 

're se va vm e me , '1 .,' 'ur"lWC "Ire de dlllti cOloana e d' b'l ~ . " 't' '1 d A d ~ l' y 1" P ,. " . ' , t ! mase e slllh ... "~ ,'. • • a Illira 1, atat prm tărIa ca ŞI prm e as- ce are e gan sa ,aca LS{a, app 
'barea acea51a escltă cunoslta ea : d' ţ' de aur ma:-lele cu radaCInI etc.) 111 t','t l' ,. . ~ I ' "o 
, e . ~. l : III I '. . ' ;'\1 _ ICI a ea sa. Elek propune ca aceasta c les/le sa se 

"'"Itora La tot casul ar fI grc~a ă i Arad .pzaţa Alldrassv lvr. 1.). lată o do\'adă' , . y y 

o ",::ungă'în mânI străine, afară din Serbia. \ '_ }~xt .. ao .. dhull'! Cel mal eftin Nişte vinători' împuşccnd un enorm ~se chestie deschisă, sa faca fiecare 
· II cuminte ar fi să-l .cUI!lpere. şi mal bun isvor de.a se. prov~dea cro?o~il pe ma1u:ile rll~lui Teluga, a,vnră eputat cum vrea. 

, I P t u care a mo"temt Şl celă I ~ tot felul - exclUSIV prIma cahtate CUriozItatea de a-l deşchlde pîntecele ŞI !!to- Punendu-se la vot propunerea luz ge e . ~ r , , . Ţ. . . _ ! LU .. ., . . ;-- macuL . 
.. moblhar Iacht Ş aşa n are Male . de blJutenI, artICole de bnlhant, taca- D ă f' 't 1 ţ' I . . ea lor fu Kossuth, au votat pentru 2..ţ inşi, Şl " . . 1 b' le '1 . ~ . up' s erşi u opera te, Ulmlr 
; :ea Sa ŞI la tot casu e mal, II ,murI de argmt 10 cassete, precum ŞI mare yezend înşirate sub ochiilor, o mul- anume: 

'. ;l cumpere unul pe banI deeat - i argint festiv şi obiecte de donurI - ţime de lucruri din cele mai felurite, ,Barta Ferenc, Bartha (')diin, Beniczky 
';,;1: dea unul în cinste oraşul Belgrad. i preţurI strict solide, executare pomptă, ~1ai ,int<liu vinăloriI pu~eră d'~ parte Arp,id, Brâzay K,i1m,h, Endrey Gyula, 

(l '1 "'11- Co10llc- I pe lângă garan{ă la juvalierul nostru un miC Viţel pe care crocodilului n avusese Hegedi.is K<iroly, Hi1bert K,iroly, Jekey 
- A(Iunal't'u otlcen Ol'),l'l 1 ... , 'Du- I . F timpul să-I diaereze în întregime Z~igmod, K~cskovics Geza, K1pOCS(Y Jent), 

, -""Z,1Şll1. com'l!lllant de corp, chp~n.l ~),t: '.\ ~; de bun renume W,'mberţ(f'r erencz, 1,"1 RC'oa'~r'l apoi un craniu' omenesc KOInJ'âthv Bela, Kov<lcs G\'ula, Krasznay 
. , toti ollcerll sel H I • '~d'fi . 1 H III ~ " :" c , •• 

eca seară. la o adunal8. î i plata Andrassy, mei lClU ote u U un lanţ dc ar"int biJ'uteril de nikel oxidal. Ferenc, -Lukâcs Gyula, Madarasz Imre, 
B ,I . d Of] :' .. , U "1 auu naL n nu-, , ". p' hl C' ., ,. P I 

e gta. Icelll s ",'~ " 1 I Central o tabach(~ră o spăr"ătoal'e de nuci un bIlet ~lalatinsl,ky Gyărgy, lC er :rYozo, o cz-
• 1 111 d cAt CIIlCI-Sule, 111 sa a cea, . . ' '. "" . '. J . Pl' G' IJ I "\1' 

ma mu} . p. Tt. l'e unde colonelul I Atelier propnu de primul rang de tI'en, o cutIe de ţigări, O stIClă In care ner eno, o on)'1 eza, utno ... y n O~, 
• :.;1'8 a AeadpIl1181 mI la, '1 t' ~l" It' e de alte lu- Szatmâri Mor. Szalay Lad6, Tath Hnos, 

',. ~jn ţinu o prele~ere despre însemna.tate~ I p.entru .reparaturI ; Telefon pentru oraş c~~~~.e mU:ţ ar.. Şl o mu Im Veress J6zse( -
· ionaltt a revoJuţlUneI d.{~la 11, lUl1le ŞI I ŞI C0I111tat Nr. 439, _<~. __ _ 

ila oficeriI să fie solidari ŞI să ser- . . Ear contra tot 24, {anume: 
1·· t' Se scoală apoi co- Cea. mal nestl'lCăClOa~ă cremă pentru 1 ft 

Bea crec mclOs pa rla. 1 1 d U T i 'I."'l'! 1-b iog""a e ISI I 1 L' l' B ~lul l{a~ici, fostul mareşal de cur~e. al! ~~frumseţarea~ tenu ~ e crema e uor (e U ... - ~ Ba wnyi amu, 3a og 1 a~z 0" a-

I 1 AI d . declara" că "In p"lvmţa I Iliac un bor\..an costă 1 cor. L l'b '1) 1.." t' 'd 11- rab~h Bela, Bedoh,izy hnos, Bizon)' Akos, eu exan ru. ŞI , ' . , d d 11 d IT·' a I răna etnI ,.,tIU 1011, ""l'a se ala '1 L" 
't Il de' a ~l părere Cu colonelul i Pu ră e orI e I lac 1 cutie I cor. de vînzare urmatoarele carţI literare: Fei)' Istv,in, Gabânyi M1I;"\05, Kâl ay lpot, 
1 ar e e ac: e ţi" '\ So'l.pun de fiorI de liliac bucata 70 fiI. K<ilos~y Jozscf, K::cskenl(~thy Ferencz, Kc-
~in, da!' nu ţine de lucru corect a se P t 1 no .. cor H. CO~bIlC, Palade şi Idile ..... Cor. 3

2 
..•• ) lemen B:'la, I"oller Tl'vadqr, I\.~ llbl'I\' [Via, 

~ula polilică ln acest loc. La aceasta i pasda U
I 

M • " Fire de tort. . ' , . . .. L 1 '-z· 1 ;t., L I G'" 1 N . l';' I 
'in li dat oficel'ilol' trei zile timp de g,ln-j u r~. uno. 2 cor. . "Ziarul unul Plerdo.Vară. . 2.- en~Ye O lan, esz ~a'y yu a, e5S1 a, 

,;, ca sA se pronunţe sau pel!lrl1 ,.:an in I - Mql?c .slg~r cO,ntra durer~lor de " Rl'sb. pl'ntrll neatlrnaro leg. • 1.- Papp· Elek, PdPP Zolt,ll1, POO,glY ~lik\()~, 
'Itra revoluţiunel 1eJa 1 i JUtlE', dHI' i:il ddp stomac, a sgarcltunlor Jl a catarurdor de " Povestea uneI coroane de R<ikosi Viktor, Rcith Endre, Rcich Aladâr, 
:uYintul de onoare, că. nu va trage pe s~omac, cO,ntra~ boale~or Inv:chlte de stomac ~!~~~~:ia ir~(L 'lib~r~ d~pă 1.- Riga Ferenc, Vi50ntai Soma. 
'lenI la r~spundcl'e pentru espl'imal'ca liberă. ŞI con~:a lIps~1 pofteI de J?an:ar:e, pe u:mă ,., ,Calidasa.,..... 5.- In 1t1'n~a acestui 'vot IlO.~. 
elentimentelor :-lale. un 111IJloc sigur purgatlv fara dur~fI: e " VersurI şi proză . . .. • -fi!; • d" ,J' 

ceaiul Întăritor de stomac al farmaClstuluT " Siollkewit~, (Juo vadis v. L su,th l'n-a dat enU,l5Ut (A>lJt 
- Căeiula f'ermeeată. Din Pelel':-lhurg Kossuth. O cutl'e de probă I cor. 20 fil., şi II 4,- p .... ·es';(lenfia pwrtidulu-t Intre 

' "1 ta' t·, 1 e' ~ T. Hostoiewski, l:ri~1l. 'şl p' edeni!să (Ii as: ' o (,.. '~ , • comunică urmiHoal'ca Cll1ua' 111 ::omp al' . o cutt'e de p!'obă .. cor. k th' ti "~t' J 
d • koJnil;:oft) voI. 1-Il.. 6.- OSSU lS e mare Incurca ura Sl-S u-meserias, de origine gel'mao, care e C·, ' I 1 1 ~ ., 

. .' . . 1 ă te - olltra .guturalU. u '. tuse" r •. ~u~ 1. Adam, Sybaris (roman) . . . .. • 3.- rioşl pe Tis{a, de oare-ce lui i-se atribue 
, de zile trăe"te !n ca~ltalfi; I~usle s P - şeler, flegmeI ŞI a afecpuntlor larlllgllor " FIorI do câmp nuvole (preţul ' 
'na trecută a zărit într o Vitrină. o for.m.ă I are un efect miraculos pastilele de pept rf'rlus) ... , . . . . . 1.50, întreaqa debandadă kossullzistd. P~ de 

o· caciula, care i-a plăcut mul~ ŞI pe cal~ ! Senega. Se pot g;lsi în farmacia _V erg- " Pe lângă vatră pilrle şi glume altă p' arte guvernamentalil se bucură de 
· "t A luat o apOI pe cap si ' "ţi.1rllncşll (preţ redus) , .. • 1.50 

:Il CI,lJP.1J<JJ"ft, -od" 1 1 - . t~ 'f ! .lI\:larl·a· " aiul Kossuth, în Arad, Piata Boross- .. sc" nea dl'ntre kossuthz'stl ('~l'ld' seara sa us a OCU1n <L, spre marea i B' ( D l ' J. Uussu La Roma. . , . . . . • Q.- lSlU > ' 

, .' " . fi • 1 d • I em 150 casa eng ). S. S(\culn, Povostirl !şi schiţe. . . • 1,- __ . _____ _ 
· . Sllrprll1pCre şI-a a at III )lJz~l1are o.ue I Ci\.l4:\D(l!lTUl,,}>0I)' RomâD.", (tiu(laposta). • -,40 

.1fI1 pline cu banI. Dar surprmderea l-a ('i'llt'ndarnl !"1'0llornluI", (Slbiiu). .. • -.40 Red. re:spons. ImUl I{ussu ~il'llUlU • 

.. t :;;i mai mare c9.11d a doua ;r,i seara 1 Fel uri m i. .~i"m;lnătorul·, re\'Îstă Hterar1l. s!\pt!\m, -.20 '1 . 

:: i gi-lsil pat.ru pungi pline în buzunare. I ,.,J,u(,4:\lIfi1rlll", revistă literară. • ,.4, EdItor Anret l>()poYlcI-Rar(~ll1Jlll. 
, . b ~ Il. (')wndi, Preludil . , . . . .. 2,50 

, unde şi ,cum l-au ajlll,ls ace"tein huzu- . B(lr~a. Ba\'aria e~te patrIa ereI, ear 1. Popescu, Petru (azacul şi alte nuvele. • UO 1================= 
:, re H.lee n avea. A atl,,"ll pl enva. de po- t capItala m e oraşul MUllchen. In toată lu- La comande se adauge 10 filerl pentru porto, INSERŢ1UNI şi RECLAME. 

jtea căciuleI fermccate, (1<:1' om eu glll,I-! mea nu mal sunt aşa fabrici mari şi multe I,a reviste 4 tllerl 50 2-
", e mal mod('rnă, nu-l ven 1 se ('['padii 1 n , tlp bere, ca acolo, dar tot acolo să con- ~ '-'''~~,=~~ 

.nic d'aceste. ~'a dus deci la pnll\H' ~i a 1 ~umă şi mai multii. here. C(~l puiin p:in[t 
.rlurisit întemplarea, ear Căpilalllll poliţlpj I aCUlll ll~a t'ra, Ual' aşa o;e vede că acest rc- ULTIM E STIRI. CUlltlitlat tIe tul \Tocat 
insărcÎnat pe dOI poliţiştiI, să de,~coperc I !lume uniH']":ial al alba,;lrel Ihlval'il înc!'pc _ ,,' • ~ 
Rterul şi s~ urm.ărească pe ~ meser~aş la tot \ a'şi perde cl'e(~itlll) dt,Ci consuma.\ia l!e:el î~1 Rnptll:l"n 'tnh'e .'i~OS",,~t!tt,~t~. se caută în cancelaria d-lul Dr. N. 

" ~'''''~. AtutlC:I "~ ŞI început, Sa se fac~ h~-. anul:rccut a ,los: ~ml. ~11,I~ă, ca tn a.ltl a~~1. Budapt'sta, I D~cern.vne, cA~1 s a {mut 1 Oprean, în N.-Szt.-MikI6s. Cel cu 
n!t. delecl1vll au pus Inlna pe doI IOdl-1 Aceasta o adevelPyte denea de seamă a ta- c(m/erellţa partldulUl kossuthzst. A pre-

'·;1 tocmaI în momentul cand vîrîse doue I bricelor de here din Mlinchen din anul HlU:2. s'd t 1.- uth L' _ " t 'o vor pracsă vor fi preferiţr. 
l' b J ţi' A f t d 1 '1" h t 26 f b . 'tI bAt 1 a 1'I..OSS L' t:renc.'u care In r -

ng ll1 UZllnare e neam u Il!, u os e- n lY 11l1C en sun arieI e. ere. ces e J b' v 1 ~ d d Dorl'tort'! să se adreseze direct. 
"uţi şi înve~tigarf\a a descoperit un secret \ fabrici au consumat în anul trecut L40H.162 zre mal unga a recoman al a eren-

,ratIever interesant. In capiiala Husiei ope- I Hectolitri de malată, din cal'! s'au fabricat (ilor sef să la spre cunoştinţă declaraţia I 33 7-9 

- Dar al obiceiul să te rogI nu-I 
a? 

Fără să respundă se sculă să plece, 
r eu îl Împedecar. 
, - Scumpul meu pentru a-mI face 

ăce~e:l, roagă-te cu mine. 
'lngenunche aproape de mine <l.i-'sI 

A '\, y ~ 
lpreună mam e cu n aer cam Încurcat 

'd. faţa serioasă, începu după oare-car~ 
itare să spună rugăciunea. Pentru un 

, ;oment se 'ntoarse spre l11lne şi căută 'in 
, : ivirea mea aprobare şi Încuragiare. 

Când termină, Incepul să ridimbră
,ându-J. 

- :\lereu acecaşr, mereu aceeaşi! •. 
,rc'a51 ~Î \l~rnar de ro <inI, zise el săru
ndu-ml ln,ma' 

Casa 'in care locuiam, era una din 
"ele ease vechi de tară unde aceeasl fa
-. ilie în decurs de 1;1<11' multe c:rcner;tiI a 
· 'ăit în dragoste şi-'n re"pect n~utua): In 
; t locul ,găseaI, amintir1 bune şi one,>te 

'!I~ ~UnIC,I, carI devenirrl propriile mele 
Ul1ltlrI din momentul in care amîntrat 
, această familie 
~ Taţiana Simionovna, soacră-mea con

. ,nu~ a dil~igea casa şi uHul se făcea 'dup~l 
!chlUl o.bleeI Nu pot zice, că totul era 

, u~o.s ŞI e}egant, dar totul, începend dela 
· loblller .pa~ă la servitorI, era abondent 
,..1rat, solid, In ordine şi impunea respect. 
,,' Salon';!l era ornat cu. portrete, pode
'.le acopeflte cu tapete SI taburete bro

'.;ate c~ mâna, mobilele e~au arangiate cu 
. ,metne. 

In odaia de divan era pianul vechr, 

dulapurI în stil diferit, şi 'naintea divanu- . Se'ntorcea pentru cear pe care-Iluam îm, I cişate, ne recita cu o voce serioasă Ctire 
rilor erau mescioare crusta te, ornate cu i preună, şi 'n fie-care dimineaţă, când se ; suna străin i'n mi;locul veselieI noastre: 
alamă_ I întorcea acasă ÎşI uşura o parte a lucrări-l' ,., Taţiana Semionovna, întreabă cum 

Taţiana Semionovna, îngrămădise în lor sale, se găsea i'n disposiţia luI veselă, a-ţI dormit după plimbarea ce a-ţl lă
odaia mea cele mal frumoase mobile din I pe care sora me.l şi eu o numiam odată , cut~o erI? şi din,>a ve trimite vorbă că o 
casă, de stil variat şi din epoce diferite,! .,veselie se b.ltecă". I doare într'o parte şi că stupidul de câne 
unele aveau mal mulţi secol! de existenţă. AdeseOri îl Întrebam ce a făcut,! din vecin a Împedecat-o de a dormi, lă-

Intre ferestre era o oglindă veche, atuncI se amUS:l spuindu-mI poveştI fan-j trând de seara până dimineaţa. Doamn,a 
pe care la 'nceput' n'o puteam pri,vi Liră tastice atât de :araghioase, Incât ne ţineam, m..i-~ mal, spus să ve, î~treb cu~~ a-ţl~găslt 
să roşesc, dar pe care mal târZIU, me de coaste de fiS; uneorI 11 ceream cont I panlşoarele de dzI dimIneaţă, fitnd-ca azI 
obicTnuisem a o considera ca o prietină I serios, atunc! işI reţinea surîşul şi 'ncepea : nu le-a făcut Tarass, ci Nataşa, fiind-că 
veche, care mf deve.nisă preţioasă. să-mI ,Povestească tot ce s'a petrecut in : e~ ~i-a tăiat mâna; doamna g~"eştc .că 

. Nu se vedea nrcT-odată doamna caser, acea ZI. I panlşoarele nu sunt rele, dar pJ~cotuflle 
ŞI cu toate acestea totul mergea ca cia- II priveam ochiI, urmăream mişcarea I sunt prea pră;ite". 
sornicul., deşi ~ra o abandenţă prea mare buzelor luT f~ră a înţ;lege ce~mI spuAoe, Pană la pnlnz eram acasă orI im-
de servitorI. lOţI purtau pantofi moI asa dar eram fericită vczendu-'l Şl ascultand preună cu bărbatul meu. 
că nu li-se auzeau paşiI. ' , vocea luI. Eu cantam ia pian, sau cetiam; el 

Taţia~a Semiono"na gilse~ scârţi itul După-ee-şI termină povestea, îmI zise: scria, sau pleca~ eară. Pentru pr~nz, citră 
de talpă şt sgomotul de călcae, ca cel - EI bine 1 acum repetă-mI tot ce patru ore, ne mtruneam toţI 111 salon; 
mal Jnconvenabilluc~u d~n lume; o~menil ţi-am spus: soacră-mea eşa din odaea el, .apyI soseau 
el pareau _foa.rte mandnI de poslţla lor, Şi eu, remâneam perplecsă, nu înţe- doue sau treI dame nobtle ŞI tă~ă avere 
lremurau malll.tea be~râneT do?mne, ~e legeam că poate vorbi de alte lucrurI,: şi feme~ carI mergeau in pe1egnnagl la 
bărbatul meu ŞI pe mll1e,. ne 'priveau cu n decât de el şi de mine CăcI tot ce era afară locul s(ant; totdeauna erau doue sau treI 
o~r~-c.are aer de pro_tecţle şt păreau a~T de noT, ne era indiferent., . _ i la casă . 
saVlrşl lucrul cu o placere extra-ordlllara. NumaI mult mal tarzlU IncepuT să I In fiecare ZI, regulat bărbatul meu 

In fiecare Sâmbătă de re.gulă să spă- mi! interesez de afacerile luI şi să le În- ~ avea obiceiul să ofere braţul mameI sale 
l~u~ P?delele, s~e băteau tapetel\!; la, fiecare ţeleg. I pentru a merge în sofragerie,. ea pretindea 
ZI tnta\ a lunei se celebra o feşrallle pen- Soacră-mea remânea în apartamentele. ca să-mI ofere celălalt braţ ŞI nu mal pu
tr~ sfInţirea .apeL Se sărbătorea în acest sale până la prânz; JşI lua ceaIul singură: ţin regulat treceam prin cele doue părţI ale 
mic regat alllversarea naştereI stăp<lneT. şi-şI trimitea subreta să ne Întrebe cum i uşel şi atuncI unul lângă altul Întram 
~ Mie-mI veni rindul pentru int<1ia oară ne altăm.. ',' răzleţitI. 
111 toamna asta. Deodată, în mijlocul jocurilor noastre 

Bărbatul meu nu se amesteca nicT desordonate, vedeam apărând mesagera I Trad. 
odată În afacerile caseI, şi nu se ocupa Taţianel Simionovna; se retr~gea într'un I 
decât de lucrul câmp~!uI şi al ţăranilor. colţ, grav.ă şi t,:espect;102lsă, şi .P1:1-m! pu-
Aceasta supraveghere 11 da mult de lucru. team retme rlsul, cand cu malllle lUcru- i 

de: Lua·clia Russu Şi'1allu. 

(Va urma) • 

illllllli 
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4 "TRIBUNA POPORULUI" Nr. 21:J 

~t~f~ nw~~rn~ ~~ntrll t~amnă ~i iarnă 
e In interesul damelor să-şI cumpllre numaI după ce a vezut 

Noutătile moderne , 
din prăvălia mea, a căror preţurI 

COlaCIII-cllt" , 

Cumperărl avantajoase. 
Stofe de Cybelin, • • • • • IăţiIne 120 CUl . 

" lucil pentru danle • • • ,,- 120 
" 

" 
ţesătura noduronsa • • • " 

120 
" 

" late, negre şi colorate • • " 
140 

" 

Catifea pentru spălat, 
37 10- modele adm.irabile. 

Flanel francez şi barchet p. spălat. 
Prăvălia de mode alui 

ARAD'~ ANDRASSY-ter 20. 
(Casa Fiseher Eliz). 

In ~rovintă 1rimit~m Dlustre [ratuit. 
__ ':~ +"-~~' ~~ ..... ~t. ,~"." ~'''- •• '~ t", 

~~~ 

TUNSZKY şi MIHAJLOVITS 
Fabrică. de mobile de fer şi saltele de roduri de sirlnii. 

ARAD, colţul stradei TemploDl şi K61csey. 

Primim tot felol de lucrlitl apal\itGtoar 'estul ram 8~Ul: 

- arangiarea de casarme de soldatt şi pOHpi Iii, institute şi cafenele. 

Corturi de grădină. (de descoih. şi pavilonut1, 
pen'ru cafenele ,i rt8~au :1. 

- Trimitem In loc ,i provinţ' comerciaoţilor apt- -t.r ue mfl departe. -

982 32-50 - Lucru escelent. - Lustru de gUl , -
~~~~=,,:,~~ ~-~ --::: _~~_=~ - Promptitudine rarA I - ;== .. ~~=~. =;.=~~~.~= 

........ • ~ • •• • '. J' 

. " . .. . 

! Pl.1l1Url si prelinl;nare de spese servesc gratuit II 

[' KOTELES ]Ml:l~~II:§ 
~ : mă.sar de edificil, mobile ~i portaluri. ~ 
-~' ~~.AAD,str-adaSzentup~lN"'.8.~~ ~ 
~: . Primeşte tot felul de ]U:l~a.~1 nOUl, ŞI ~eparaturL ce Iia 'g 
~ I ţin de branşa de mM u de clad'lrt, mob~le ~ţ portalurt· tntre ~ 

altele arangiamente complete de birouri, cancelarii odăi a 
~ şi bucătării; aranja.mente de biserici si scol1 In Bt'Uurile S 
-g şi dup~ orI-ce phm BbU desemn d~t " §3 -;: Preţuri moderate 1 ~ 
-c:( , 

~! -=- Esecutie solidă pe lângă ga~anţie. _- ~ 
p:l I 

g: ~ La lucrări pe sama de biserici şi 14 5-12 ~ 
c;; I comune -preţuri scăzute........ ~ 

! 

II l)lalluri si l}rcliIUinare de spese servesc ~~~~t~itl-

~@@s~~~~~@~o~S®~~@. I . Fras. SUmah Da.md ! 
Toate damele carI până acum îşI comandau cors~tele din !I. Im Viena SIIU Budapesta, su fost eRpusB la multe neplăcerf. Ca să Il 

~ o evit!lţl pe viitor, veniţI la. mine şi comandaţI un corset de i 
proba. şi ve veţI conviugt> că corsetele la mine se croiesc tocmaI 

(vJ ca tn Viena Bau Budspesta. Totodlită corsetele ve vor costa cu 
• eMe-va coroane m~l puţin. 1057 13-BO i = Recomsnd mal ales damelor mal tarI 
ii corsetele de eroitură dreaptă -..... ,,","" 
~ In ppeţ de 6 il. şi Ulai SUB File şi co!sete cu spi- ca 
• rHle de oţel dela 3 fi. In sus, cor8ete mict moderne dela 5 cor. I 
MI în sus, corsete pentru îndreptarea staturii dela 3 fi. ln BUEI. 
_»il Comandete din provincie se ezecută prDmpt. Se primesc şi re-
M} paraturl şi cur&.ţirl. Rog pentru sprijinul m. si. dame. nft 
• Cu dooseblt~ stimă • 

I ~ I. ".' . rt 'T'.' I~. . "." "~ .. ~' (']'0 ii oare (le ('nrsetUl'I,. AlU]), strada. m1 
~ ,,-.,~ ~."'~1,~,Q~", Bea!( }'t1n.l.lI~.7, 30 (casa Bonts). ('§) , 
~@:AgU§aSUt3~~@~r&l~~5~~88@6~ , . 

II .. n-"-","lt re il--
,:;.:;:> I~ 

DENGELEGY si STERN'~ , 
croitori de domni. 

Aduo lilt cun~ştinţ!i prea st. public şi prea st. muşterit c&. In 

ARAD, edificiul teatrului, lângă intrarea principală, 
am desBchis o moderna. 

prăvălie de croitori de rangul 1. 
Ţinem cele m",1 moderne stole indigene şi straine, de toamna ei de 

iarnă, Hz"cut~m toate )ucrMll'l ce Be lin de croaorie, dRpl ct'oiul cel mal 
modern ~i elegant pe Jâl'g) lIrE-ţurl 8v8nt~jo8B(', In urma marelut nostru. 
8sortlmen', a pnţultlor Iii V(J r" bIle Şl aputt'rilor de lucra suntem ln abre a 
coresponde tuturor receriDţ~lor. ' 

• La comande din provinţd. ne înfăţişem în persoană. • 
Rugâado-ne de spriginul M, 0.1- pt bUc, s"mnitm cu deOBE:'bit§, stim' 

Dengelegy şi Stern 
199- croitorl do domuL 

._, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~ 
~ v v rt 

... 

= DE~GHInERE DE t'RA 1rAIaIE~ ~ " = . A ve~ ?noare a atrage atenţia binevoitoare 8. d!J.melO:,~ __ ,._ 
loC ŞI provlDCle la ~- - ~ "- .. , = atelierul de modă pentru dam.e ~ 

~ ce-am deschis tocmaI acum şi am provezu' conform recermţe- ,. 
• lor moderne, In = = ARAD, strada Deăk F erencz n-ruJ 7. ~ 
~ unde confecţion&m, dupa. ftH;OD modern, jachete, ntan- ,. 
~ tale de căIătol"it, haine pentr~ ... casă şi ~tradă, ,. 
~ precum şi tot felul de h~ine pen1iIU COpIl, frumos ŞI pe lâng9. . i 
~ preţurI foarte aV8nt~gio88e. 
... Ruga,ndu-ne pentru sprijinul prea ,st. dame, semnăm 
~ cu deoB. stima 

~ 1005 17-30 Kaiser Ferencz si sotul, = 
~ croitor! de dame. ... = •••••• W •••• 99W.+W ••••••••••••• ~ 

·4 

--------'.--
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