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Telefon pentru or"" ~i coml\A~ Wl! 

Seri.orl Defr&ncaw Dn.6 prim.le 

r a face cu un cotoiu betrân, care 1n- Contele Tisza ministru-president. Onorată Dietă! Cer cuvent, ca 

Ca~,. defiea IU"I Sze' II. 1 tr'una nrotestează că el se cond.uce de să fac declaratia politiCă anuntată încă 
r . it1. Sa a însărcinat pe contele Tis," a , \' '1' ' tă d 1 t': rt 

->., _ l)rincipiI înalte, mal' bine să ne găslIn ieri. OI ace aceas ee ara ,le scu , 
.-- --....."" 1 ' l.~ll'dn cu compunerea noului cabinet. ' 1 . t' CUlTI :~.. S'a dus ducI si regimul falmo,> a in fata brutalitătiI nude, să ne ~tlm c~ , , _ 1 b r, _ slJnp Ll ŞI rece, aşa scur Şl rece 

leg'll dre11tulul si 'dreptatii •... Ş'a că- astfel' apăra bărbăteste, avGnd adver- ta C,l1l,c!,a
j

_,l1l ra sa co a,_ţ~lrqe a a llr~ voI fi numaI in stare. De repeţite-orI 
) , . , • '."1 'l:r ' dA" ,e e a 1Il a urarea brrrell a I OI' ce apasa m de voltat de pe acest loc motl'vele zut anume când mUI1lClpllle 1 spngl- sarul 111 fată, ecat să ilm tot CU teama _ ' [" d . as, 

,......llcau mal str,1-;nic si-l a_~igun1U de în· că te m1ri 'din ce aSCUllzatoare sare \ a~~:plt ,~crzl, llU ,se ~.le, :~a7-c~ c~n~ ţinta principiară şi sistemul politicel, 

crederea lor ' 11'Cll1-a;uinită, Ceca-ce do- asunra noastră. .II,; ~ LI;apfl un;m _ atdz ifcSo~(;Ş e a b' lI~. pe care O am ţinut de bună în lupta 
< t1 ci 1 ' t pcsta Se ac zn~a I erzte com matl/.' d b ' , , S' vedeste în primul rind, c~ nu e e~,tu lndeosebI nu-l vom uHa noI ară-,> . ~ _ " • _ ' > r. " '. Iata e o structla opOSltlel. lI1gura 

, , ,". x S11rLLTIl1ul sili//)a· d ' d 1)' ... ';1 " t ăt t' c etle mal multe alUmţa ca dpltrt Jostu m~a conditie e;a, ca totI factori! să 
ca un gu"crn sil aICI", b , a 1111 e lecesa <.: rora si-a) U JO "'.' D . 'F' ,,' , , 
v, l' " mllustn remall arann eJervalJ'- SI 'd d '1' , 

silor sel ci pentru a se menpne li tin6nd o in frământare un an de ZIle 1 l' 1 1 b' - t' e; t 't' tie e acor asupra ţll1te pnnCl-
" multe' alte '111- " , , " '1 " 1 " ~1I laCS, Il 1l0U ca ZIle ar uz l'a, m re Pl'are as'ur)ra tTIotl'velor S··1 s'lstemulul 
Putere sunt necesare SI lI1cerl..'and prm SI mal s ih'ănogu ~I 1 '. 'B ' '1 Il' UTi' " t , • S·, '11 1', t ' , ' , a fll Sl er"CVIC-)' zn OCIl uz n' aSSlCS. t 1 l't' 'e La 2 1I.'lal'u alU avut suşirf, pe can ze nu prea l,a av ll. ignorantul seu 1v;,pan a ne pune epls- . '" l. " , ' '. .' accs e po I Il: • n 

Szcl1 cade anume în urma poli- cap pe cine biserica de treI orI după Ziarele m_aghzare oposlţ~?nale Pll- onoarea a declara onoratel Case, că 
tkcl sale nehotărîte. Atâta a tot pactat olaltă a respins. mesc cu teama pe contele 11s:;.a. Par- până atuncI val sta pe acest loc, până 

~u oposiţia, în efit aceasta a prins cu- tidele carT au lot pactat cu STeU, ştiu val vedea că condiţia aceasta e asi-
, ragiu şi a stabilit o d?gmă nouă: ~Otl= Că cine va veni dUl~ă el, ne inte-! că Tis:;.~ Istz:dll nu e omul terg,ivel'să-! gurată, Acum însă su~t c~nvins, că 
_ tra voinţit minorităţii nu,! permis sa resează numaI întru cât s'ar schimba nlor, Cl al taptdor, om de ,energie, cum ! acest acord ~u mal eXlstă tn m~s~ra, 

. guverneze nici un gunern! radical sistcmul de până acum. \ e cunoscut pretll.'l1ld,el_ll." (,u el nu, vor care : de hps~ ca să lot contl~ua 
~ NicI nu l'au lăsat. Ne dăm însă cu totiI perf:ect seamă" mal putea glumz, mei t vor sperza, lupta mcepută Şl tocmaI e ace~~a a, uc 
1 Şi ilinu'că n'a avut curagiu ca în de cele ce trebue si. facem. Să n.e 1 ,Dilltre toţi r,~ărbaţil politicI ma· l~ c~noştinţa_ caseI. (VocI: _ S a~Zlln! 
. fata uneI stărI anormale să uzeze de stringem adică rGndurile cel don- i glllari, coutl'le lls,a este sl1lş"urul care s aU,zlm !), ca, DU"!l1~e~a tI e~uta ~m. 

_...",. mijloace escepţionale, Szell a trebuit să torl şi dispu~l de luptă bărbătească şi 1, 111. anif din umzi s'a ~propzat de noI: în_amlai 1~1. <"'ale dl~zs~a ~~bznetu!lu ~~ 
- ", --J>lece. S~l dovedim sovinistilor că a Guverna, calld CII toastlll dela msta/are. Daca ca J.U. Sa a bmevozt sa prImeasca ab 

Szell a fost adică numaI faţă de f;ră no1 si înc;mtra 'noas'trl1, ins:mnează \ va. câ1/ta acum să rea/iseze ideile ce a zicerea aceasta. Eu .de pe locul ac~sta 
naţionalittl\l curagios. Ni-a persecutat nu intarirea neamuluI unguresc ci sgu' \ ~xprimat ~'lIncl, venirea sa !a putere nu t~al al,n ce vorbI. R?g num~l Dieta 
pentru a-'~r masca neputinţa şi· nepri- duirca temeliilor pe carI este a~ezat I lIlsemw.'a{a 111l momellt nou 11l vwala să bl~evolască a hot~n, :ă pan~ la 
cererea. Să nu se uIte anume, că sub, 1 noastră publică. constlturea nouluI cabmet IsI suspmde statu ungar. , d' d . 
SzcU a fost mal tare prigonită nu nu- Intâmplânduse decl ca demisio- şed1l1tele. (~plause 111 reap,ta Şi 
mal presa română, dar în genere, toate năriI luI SzeU să-I urmeze şi disolva- ce?tru. ~n stanga se produce mişcare 
ziarele nationalitătilor. Aşa, că am rea parlamentuluI, vom profita de oca- Din Dietă. agitată, Ş1 sgomot.) 

,'" _ putea zice' despre 'el ca a fost o vulpe sie să ne lTIesurăm forţele pe terenul con- . p'Ichler: ~ căzut,. p~ntru-că pa!-
~, v.icleana, ,dacă nu i-s'ar po:rivi mal stitut'ional. Vom lua parte adică la ale Şedinţa dela /6 Iunie. tldul hberal n a fost cmstlt. (Aşa-Il 10 

bme numIrea de coto1u hQtran, Faţi1. >J;crl' ';ii ,1 vnm strtmtora pe. ~OVillişti 'II Sedinta de azi a fost una dintrc st<.l.nga, ContrazicerI in dreapta.) 
ut,; tJ'-llllUC1C UF",..,'LLVIlU1C 1l1Clbll1al~ sa ac()\() Ll!ll..lc 1l1UI ales It~aln InCUI :,Cl, z\\dc' I1w1'\ ale par\atnentulul. .LlJini- Pololtvi: VOlTI vedea acusl siste-,. 
arâtat un slăbănog. viciI pril~tr' ~ pasiY.itate- prea lunga ş~ ~ strul preşedinte a adus la cunoştinţa mul cel nou... ' 

... "'" Eată Jc ce nu,l regretă nimenI, prea puţm tnţelcasă de popvr. ~"';,., .' Bietc~-dim!~,~ia-clJbi11.etJllllL ___ ~_ . S~cll sfîrşeşte. Dreapta şi centrul 
niet chiar în propriul seu partid. CăCI 1n odaia ministrulUI preşedinte"era din nou ·î~, artaudează din nou,. dar 
ce să zică o armată despre generalul consiliu şi astfel numaI la 3i4,II s'a mal fără foc.uc~-, ~~ 
pe care-l vede nehotărit şi a căruIa Decla.}'ati·(t lui Tisz[{, Istvan. putut deschide şedinţa. După StiU vorbeşte Kossuth. Nu 
intreagă tactică de luptă este să stea Eri după am~azf, dLpă ce a t'eşd df'la Preşedintele şedinţeI, vice,preşe-I trage la îndoială, ca numaI pe acela 
inactiv, între şanţurI, s'aştepte ce va Burg. conteZe 'lVsza }:.;toân a rost inter dintele G{lbor Ddniel deschide şedinţa. îl va distinge Coroana cu încrederea 
da ,tir,gul şi norocul şi întreaga sl?eranţă vu;vat de un ziuri:.;t, cdnu'a" între altele, 1 In momentul ăsta apare in sală S{tU, el, pe care îl va ţine de vrednic. Dar 

- Să:l lle: dar ~acă ~uşmat1Ul:l~ I~se :va i a spns: I Întrarea căruia e salutată din dreapta cu trebuIe dată încrederea aceluIa, care 
----.""""" un de luptă ŞI va mceta ostlhtăţtle l?. , Crisa actuală la tot casul pe cale aplause. , Trăească Sz611«. se poate mândri şi cu increderea ma-

Naue, Românilor, şi. mal puţin I parlamentară voiu cauta s'o resolv (. S'{dll se ridică şi începe a vorbi. jorităţiL Dedară, că dacă ar ajunge in 
n~ pare :eu că a plecat. Ba dinpotrivă: _'~.~'~ __ ,~'_J_ Cind minute inainte de 1 1 începe, la,' frunte un guvern, care n'ar cinsti le-
bme că s a dus. Pentru-că decât s' avem, (1 sflrşeşte. gile, ar disolva Dieta în vremea de 

Ziariştii la Belgrad. I 
Belgrad. Aşa, că pe când au sosit aicl vestitul Singer (cel care l'a dat gata pe I ce FranceziI habar n'au de nimic, publi~ 
(Sambătă) franceziI ~i engleziI, ziarele din contele Apponyi public2nd memoriul că· ci~tiI vienezI sosiţI la Belgrad ştiu istoria 

I Budapesta aveau deja paginI întregI de tre Szcll ClI privire la afacerile militare), I SerbieI şi uniI vorbesc şi serbeşte. n Vie 
. Belbrad,. 15 Iunie. II Ull:cnunte asupra traged,iel ~ela ~~onac. O plătit anual cu 2..j.OOO coroane car la oca-

I 
Zez't", de exemplu, a trimis pe Dr, Boris 

Impresia puternică' d' ~ I mie de funţ! să fi dat EngleZII pentru si! de aste avcnd banI berechet. I\:{enzes, pe care am onoarea să-I cunosc. 
ceapro USIll tlmea! ',' -' , , , e b' 

întreaga tra o l' d . d' (' i ceva nou, SI nar Il gasut, căcI zlunsttf Dintre ziarele maghiare nrovinciale. LI lOC, acesta parcă a trăit în Serbia, aşa , t>cl.\la zgu ultoare lO ,onac: ,.' 1 _ __ -' '.' r I 
.... c •. , mul bIne se pO'lte 'ud i . 1; maghlan au cules tot, Noroc ca strelnll recordul l'a ţinut )1Amd es Videkeu., al că- ! ştie toate. C~lt despre cele de acasă, deja --...re . ' ) eca ce pe numeru !" • .. " 

mare de jUrnalistf '0' 't1 '1 d' ,,1 acestla nu stIu ungureste, cacI neayend ruf red,lctnr Schri'lder Bda a sosit aicI d'o- Duminecă după ame3z1 la:orele patru mi-a 
E 

~ s SI arc 111 toa te p .... f- :' , , 
ţde < uropcl. }.)epre" :11t t d 1 ( 1 ' astfel cunoştint<l de cele publicate deja În dat.I cu budapestanil s,'i a trimis zilnic lunQ"L " spus că Szcli a demisionat şi că Tisza e . "se a e sunt e a t el ' ~ 
~l cele mal lnarl zl'lfe ' 1 x presa maghiară, au dat ca sensational si mal telegrame l)lătind sume Insemnate. I~ chemat la Viena, ceea-ce comunicend eu < americane, a G,rar ' , 
corespondenti din L li 1)' '11 1: i ales alt pIM/'[ bhze ceea-ce in foile din Ccea-ce au cheltuit insă representant.iI : zi.ariştilor maghiarI, nu voiau să creadă, ci 

~... ' , on ra, ans ŞI Jef ln. , " I 
a::;cmenT au venit 1n capitab SerbieI. ! l~ngarla au apărut, na~nte cu douc Zile, ziarelor franceze, ruse şi engleze, fac o I zl~ceau ~~ e ~ glul~lltăl'" d~ublliciştiI din Viena 

Ear p,oana ce s'a ~ I \' or~a e c<lla, Pans ŞI Lon,dra s'~u t,ele- avere întn:ag;;l. NumaI despre alegerea de i pană ŞI ~ntcll1,p ar e 10 3udapesta l~ urlă 
Pentru a ., \ ' T produs 1I1 oras, grahat lucrurI lIlteresante, rlpOncl'l ~1-aH azI corCs't10ndentul luT. Times" de pildă a . mal curcnd ŞI le CUnosc mal temeImc 1 

nI cge ştlr, ştiri e~ , \ ' .. , ' ' - n 1 
si de sens'llie "i·· at mal multe Il\1depllOlt decI ll11SIUt1ea. telegrafat (îooo cuvinte, car doI fotograti din Cel mal mult,l ziaristI sosiţI aicI am __ ~ . " , , ',<\menuntc cât lTl I"" _, .' ~ , . ' 

-"" ';.,.. Jespre cele petrecu\\.'. n'am a II1tlme I 1 rebue să mreglstrez. 1l1să, că nportenI loc de douc zile tot pentru nKl'aj~ din Peters, l' anlt Însă o mare şi aceea"r deceptie: cre-
, mal Ve- ,. " 

~'. Se făcuse o a~icv.l!r,~t;l, bursă, Înd:~~t-~'I din Budapesta au lucrat ,ŞI ~l cu.un ap,ar~t burg lucrează. Fotografat-au Conacul (nou, cieam că venim Intr'un oraş unde aIerul ' 
,după ce au sosit ZlarlŞtll cn\!,\ezl, Ace:'t~.I \. mare. Astlel, nBudapestl Illrlap'" de ptlda, şi vechiu), fereastra pe .ur)~e au fost ar~n- i l-iă vibreze de sunetul bombelor şi zdrân
JU,crează adică cu - b<11/1. l'b\~sc orr-c~ a trimis la Belgrad nu mal puţin deC<l,t cate cadavrele regale, blsenca unde e 10- 1 gănitulul de sabie. Când colo ne pomenim 
ştire şi angajeaza curierI şi talmaCI ~\~ toate !paft,u riporterJ, av2nd Gooo coroane de mormcntată nefericita p.e'reche regaLi, ~asa 11· că·I pace absolută, ca nicI măcar înghe
soIurile. EI inşişT se plimbă orI {oto'h~'a-I che~tuit şi chiar mal mult, căcI la caz unde stau sub pază surOrIle DrageI, cladirea suIală de oamenI nu-I pe nicăirl, ci 
fează prin oraş şi prin imprejurime ehc I daca vor i~pravi banil, aveau chec pentru mal puţin decât modestă a ScupcineI, birtu- i parcă nimic estraordinar nu 5'ar fi intern
toate. Seara, când sosesc însă la 'holel, b~nca .naţlonală s2rbi:l. Numitul ziar îşI rile unde petrec otlceriI şi aşa mal de- 1 plat. Ce să mal scriI atuncI sellsaţiollal? 
Îl aşteaptă cu ştirI "proaspeteu. informa- ŞI ,ar,~nJase astfel birou de in(orm<lţiunî parte, tot ce poate interesa publicul avid j' S' d ă 
tor'r n ' atat m Bclgr'ld dt " Z' '}' II. ' l' III. 1 ac n'avem ce scrie, de ce să mal 

1 a ga,aţI ear el telegrafează apoI co- ,,' < < ŞI"-m _1111ony. otul de namdnunte SI ne upur . • ' 
respondenţe întregf, plătind miI de dinarI \ era dln~c'lt d~. l~,elithy ,Lâszl6, publicist ' 'Mar serioş!' par il fi de ~lltrcl PUbli.!· stam p'aicI? 

, pentru o singură telegramă. c~lt, caI,e a traIt 111 Pans vreme m'ai În- ciştiI din Vicna: Aceştia ?ClC<l ~i C~U~1\ a- Eată de ce cu trenul de azi după 
De data A dclungata, dupa cum cunoaşte bine şi alte l11~lI1unte sensaţlODale. se Intereseaza ŞI tra, i ameazi cel maT mulţI şi plecăm spre casă 

'''d . asta lOsă au remas mult în- centre 1l1aff din EUIUl'):!. 1 J "1 'd b ' , }' 1 a 
ărăt publiciştilor I ' l' .. I ' , tead în c()rc~;'on cn\cl": or In eose r mo- 10 - :',It 'op . 

.' mag llarT. < ~'nrtS<ltf de , 1 <It ~Sl nlln;';l"-si-~ll I)C cei maT tr'I"~I"" l'.'st",-j'.,I"!...'lc<' cnrl au detefminat inf1o. B'ussu Şirianu. Soarte - ad Ică ',IL d' t; '. " 1. " " , " " " " " 

d ' .s .m;'7 /11/, ,l ,- .... ;'lc·'1l '~tetl 'I·)"rt'·!"j" 1" -1' J ' '" l," f 
111 Budapesta au J; el' J '-' I " t· ~ ŞI Ce \(.: ; .. , I te Il " cI.: lin hl': r~lll', I"ea tr:I.;?,'2d Il". ~' '1t o1l1e In ormaţT 

.,uns ela 01 :;(;;.,[U la uapesta, ~A, F'l'le Pl-.·SS ..... arc ~lIcl P\!: Je~p~·c 10at<: :1:~iL ~nj<'; p'Jlitice. aşa că până-
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ex-Iex, dacă cu forţa ar revidia regu
lamentul de casă, oposiţia va lupta în 
C01ltra acestui atentat cu toate puterile 
ei. (Aplause în stînga,) 

Contele Ioan Zichy spune, că dacă 
in chestia indemnităţil Sicli ar fi ac
ceptat vederile partiduluI seu (poporal)l 
azI n'ar fi fost silit să facă astfel de 
declaraţil. Declară în numele partidu
lur seu, că dacă noul guvern ar fi nu
maI o simplă schimbare de persoane 
şi r.u de sistem, va întimpina oposiţia 
cea mal înverşunată. 

S:rederkcnyi Nândor repetă, că nu 
poate exista om, care ar voi să con
tinule starea de ex-Iex, căcI ar Întim
pina pretutindenl oposiţie violentă, In
treabă de preşedinte~ până când sus· 
pinde sedinta l) 

S:/ell: l)ână la constituirea nouluI 
cabinet. 

S,ederkenyi: - Asta-l nehotărît! 
(I1aritate,) 

Mal vorbeşte Ivanka, care dă ex
presie alipiriI sale către Szell, şi Ugron, 
care cere, ca in timp de criză minis
terială şi şefiI oposiţiel să jie chiemaţl 
la coroană. Regele e domnitorul ţării 
întregl şi a unul partid. Regretă, că 
perde un du~man atât de nobil ca 
Szcll. 

Szcll luând din nou cuvcntul vor
beşte despre motivele dimisionăriI sa le, 
Ugron n'are drept, căcI M, Sa este 
domnitorul cel mal constituţional. NicI 
când nu l'a infiuintat. NicI acum, nicT 
în luptă, nicI în ch~stia proiectelor mi
litare. Una o spune: orI cât de critică 
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- Te inşelY, dOlDnule Săulescu. Sunt 
sirb, - este adevărat, dar de ongină Bunt 
romAn macedonean, şi m~ mAndresc cu 
originea mea. - Toate documentele fa
miliare accl'Dtuiază origina noastrii romA
oo8sell.. Să ştii dela mine ci toate fa
miliile din pBninsula balcanicl al cârul 
nume se înoepe eu Cara ... , Mavro ... , Cerna ... , 
8unt familii romii eşti de origini. Ro
mânii din BalcanI au fost deosebiţi de 
celelalte rase prin culoa.rea feţ{ţl lor: el 
sunt bruni şi TurciI, de obL:eiu, il numeau 
Cara (utlgru), GreeiI Manos (negru), Slavii 
Cerna (negru). De aici familiile marI ro
mâne şj~au derint numele. U nil au fost 
numiţI Carageorgevicl, Cara petru, Caragiani, 
Cllraianopol, ete.; alţii Mavrogheni, Mano· 
pol, etc.; alţiI CernovicI, Oernaiev, ete. 
ToţI sunt romAnI macedoneni de origiil~, 
slaviza,ţI sau grecizaţl Jn corllol timpurilor. 

- Daei, Excelenţă, ar titlull si fir 
socotit l':.tmâ.n şi te ma.ndre~tl cu or;gina 
de român macedonean a familier, dij ce 
nu te stabileşU In RomAnia ~ 

- Fiind-că iubesc RomAnia, - r~s, 
punsa prineipele Petre Caragheorghsvid. 

- Iubeşti România şi nu vreI să stai 
în Rl)ma.nia î 

- Da' De-aş sta aici, Într'o ţară 
veeini cu Serbia, numaI prin preasDţa mea 
s'ar crea dificultăţI statuluI roman. S'ar 
pretinda din Belgrad, cl eu urzesc MlD

ploturl pe pilmântul RomhieI in contra 
familiei ObrenovicI. Da aiel o serie de 
neplăceri pentm România. Nu vreau ca 
din causa mea statul român al intimpine 
neajunsuri in relaţiunile sale cu scumpa 
mea patrie. (" Jurnalul "), 
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escria ,licitaţie şi a' au presentat trei of9rte'j Prin fioroasele sale crime tari ,. 
O societate rusească a oferit 80 milioane alăturea ell ieniee '1' t '. , o pa, ! 

alta belgianA 40 milioane pentru construirea timpurJ armata eâ:~ ŞI ~ pre o~e~.I alto 
linii lor. Al treilpa oferant, Ull aventurier durile ~rmatelor e ease ~ eşI ,JQ 'r~n - " 
f B ' - , uropeoe, ea sa fâcu' rancez ontoux n a presmtat ntel planurI nedemnă de a. ma~ ft x h. 'tr 

' I b d t " Iti ~ J num"'UIiI pnn e ar me u ge , CI Slmp u a ',ee ara. că şi dtnsul matele etatelor civjjjsate. 
optează pentru lucrări ŞI d€odatli I ~j tri.- OAnd ,om cunoaRte t t ă t 1 

'.1 il] 1 M'I ' N t ]' 'fOl e am nun f:\ , 
WIS lIonur rega eu, 1 an ŞI Il, a tIr. Fl- feloniel şi orgieI asiatice petrecute la B&l rar 
rfşte Bontoux a obţmut tutreprHderea - şi ea.rl lnsphimAntl mintea li. g 
'd' 1 t 't l' "1 80 '1' omenelSC , vou ŞI InSU a cons rul IUli e cu mI IOane reveni. 

eheltuială. 

Bontoux aşa dar a. CÎştigat cu 46 mi
lioane mal mult la intreprindere, ca şi tAt 
ar fi putut să c4~tige Bocietate:i raseascl. 
Dia (Aştigul aoostIL fireşte a putut dpâta 
fmmuşîci dividendă Milan. Dar nicI bUlit 
aco:ştia Il' au fost destu i şi in 1881 Serbia 
a fliel1t dt1a datorii de stat, 83 milioane 
fr.toel pentru mijlocirea clrul tmprumut s'a 
plătit 1,900,000 francI ear Ineheerea con
tra.ctuluI a costat 5,000,000, din banii 
aceştia s'au pIUit împă.rlteşiile eheltuell 
făente de MJ\an in CarJ~bad. Ear de ee 
i-a trebuit luI MilaQ atAţia bani respunde 
şi la aata broşura, care ca eXtmpln alDin
teţte, că dupA resboiul dela Slivniţa, Milan 
a adua din Berlin o societate de orfeu la 
Nlş, acl\reI intreţinere costa 20,000 franel 
la "i. Milan, pe atullcI In plenitudine. pu~ 
tenl juvenile 12 zile şi 12 nopţI neIntre
rupt şi-. petrecut eu doul femel de orfeu. 
Că apoi Milau şi demonI s~u deseedent Ale
nodr u In ce datorii au băgat - s~rmana. 
ţeari Serbia, spre ilustrarea acesteia bra
şura amjnteşte, ci interesele pasivelor Ser
biei fac anual 20 milioane, deşi eu cele mal 
rafinate şi barbare fxecuţll tn Serbia nu 
se poate încassa anual mal multi eontri

.. Journal de Saint Petersburg" Bcrit 
următoarele: 

Tragicele e'tenimentc din Belgrad ar: 
tusat o profundA emoţiullo tn Rusi&S' 
timentul de mOi ee ele inspiră. SQ mlre-·· 
inci prin faptlll el regele şi regina 8&r. 
biei, amiel al Rusiei au căzut victimplE. 
unul asasinat şi au expira.t printr'o moartE' 
violentă,~~~. 

In Rusia se fac urbJ ca St>rbia sii 
iasi din aceaeii crizl redlJtabilă ~i să poată 
urmti.ri In linişte curBul vieţel aale na\io. 
nale pe calea ce va fi indiCiU, poporullll 
s~rb de int Jre8ele sale ee1e,. mal Inalte. 

Ziarul "Petersburg~ki& 11edomosti", 
dupi!. ce exprimii. groaza ce inspiră~lă. 
celurile din Belgrad, spune eă evenimf.n·· 
tele din Serbia trebu6SC apredate şi din 
punctol de vedere al intereselor ruse~ti eluJ~ 
1n aştE'pt&re, DU sunt represenbte. Ar fi 
imprudent dari presa ruselgel ar primi in 
mod ostil dinastia CarageorgevieJ, care este 
ataşatll. RusieI prin IpgăturI mal strânse ca 
dinastia Obreno'Vicf. 

Presa. serboasoă. ,1 asa.sma.tefe din 

să fie situaţia, Între coroană şi na~iune Sub titlul • Tragedii in casa Obreno-
nu-l ertat să fie colizie. E ăsta lesla-

buţie de 10 milioane. :Belgra.d.. 

menlu.l seu: să nu dea Dumnezeu ca Datoriile Serbiei. vieI" ziarlll "Stampa" Bcrie: 

E · t I d" S b' Astă noapte s'a stins ultimul şi eel între aceştI doI factorI însemnaţI: na- Dr, FJ'll'p DEO'I'fjer "are n'a putut al< vemmen e e In er la.· Ob . , 
d .L 1"'"'' ma.I nedemn Ul maş al rassl renovu~l, ţiune şi coroană să se nască vre-o ată fie bun prieti., diD&~ti~l Obrenoviti', sub La depeşa guvernuluI prin care după urm& căreia ţara a. ~,at atAt de 

divergentă. titlul ~ (lui a endotte la Serbiel(? (Cine a ministrul Avakumovics notl'fic8 princi- f't -i 

Ko;sullz declară că pretensiunile băgat 'S~rbia în datoriO) a scris o bro~orl peiUl Petru Carageorgevict alegerea sa su f:'rJI~ acest Oonac di~"::-re s'au re~t 
opos~~mntcomp~b~ruMcl~9~~~~~hl"~OO~~L~&~';~~~~;~;~~~~~~~~~~~~;~~~;~';~~~~~~.~p~ 
faţă de coroană, ratie' a regelui M.ilan. Interesaiil.a ro~ur , punsu ou u re e: de 20 auI, ZiC azi cau&vrele juI Al~xaniro) 

Rdtkay Ldsz16 spune că Sze\l a cu precisinoe istoricii. expune, fat' perfidie Strllueitele dovezi de devota.ment ale al DrageI ~i al lachei/or l~te'Wl.1.. . 
căzut pentru-că a ţînut atât de ~n~ăJ"~-. dovedit fte-tare-Obrenovic! În- parte, faţă 13CI~mpuluI meu popor, armatel credincioase s, fie ochiul care varsA o lacrimă pl'n. 

______ " ţinat la proiectele militare. de SerbI şi Turcl, numai ea să se imbogll.- şi patrioticulul guvern, m'au mişcat adAne. tru el"! 
La propunerea preşedinteluI, Casa ţeaseă. - Biografia rega]ul Milan ° in- Din adAneui inime-l mele 86rbe mulţumesc, Un .U ziar serie: 

Îl dă mandat presidiuluJ, ca la vremea eepe spllD6nd, cl Milan a fost copilul din Prev~dinţel, care m'a Invrednicit, ea din graţia "Noutatea aS&81lJatuluJ demonilor Sd-
sa să convoace şedinţa, fiod al acestei familii porniti d3 mult pe luI Dumnezeu şi voinţa poporuJuI ai p~şesc bieI, s' & r~Bpândjt eu repeziciunea fulgeru-

panta deeMeriI. pe tronul glorioşilor meI std,moş" V~ rog luI. Imediat cet'ţenil au parcars oraşul 
Pretinsul tatii al lui Milan, Milos Obre- domnule ministru preşedinte sl primiţI atât strigAnd: Triiasci Serbia! Tdilsci~-

RDnele Petre Caranheornhevici - Român. 110 vid, eonform documentelor auteutiee me· d-voaslrii cât şi colegii recunoştinţ& mea rull TrAias\}i libertatea" 1 --
u~ It ij dieale, pe vremea dnd s'a c~sătorit & fost ngelsel şi asigurarea deosebitel mele con- Ziarul Hali Jonrnal", glorHici asa. 

In tie-care an de treI-patra orI noul deja intr'o stare .hiei eare-l făcea imposibil sider&ţil. Petru. sinatul fiulut luI Neron al Serbiei, al re-
Rege al Serbiei mergea in Bucureşti, des: de a deveni ~ată şi o ştia. Serbia tntreagă Geneva, 16 Iunie. geluI Mitln care a înjosit SSIbia in o('hiI 
cinzend de obiceiu la. otelul Bulevard, ŞI d. tata lui Mii an esto prietenul intim al Petru Carageorgevicl ieri ziua lumeI intre~i. "Fiul imbecil a! luI ~ 
de aicI mergea pâni la gari Dilga de pe principeseI Milos Obrenovi"J, principele ro- tntresgli. a fost foarte agitat. DupA ron al SerbieI, .. fost omorit 9' olterf şi 
B~r~gan, spre a-'şI vedea moşiile Ciochi~a mâ-n Cuza. ameazl la dou~ ore a primit depeşa şI-a meritat soarta", /, . ,,~ 
şi CrnnţiJ pe cari le flxploata In regie Acestui fapt istoric - dupi. Pfeiffer prin care i-se comunica resttUatul ale- _, 
prin 'V~rul s~u NieolaievieI, decedat acnm necondiţionat autentic - 11 contrazice îm- geri' de rege şi nu peste mult din toate / 
un a.n. gregiurarea că In caracterul luI HilO\n, se părţile lumel l-au invadat depeşite de Un lntelv1e-w ........ 1 

La DUga el tleuee cnno~tinţi cu toţI pot reconoaşte toate pecatele şi relele obi- felioitare şi loouinţa tI era forma) 
proprietaril ~i arend~şiI veciaJ, eu cari in- ceuirl &le ObrenoYicilor. Şi anume eea mal asaltata, dar regele n'a primit numaI Din incidentaf petreceril sale 111- -~~ 
treţinea relaţiunl prieteneştI. de dpetenie trăsături sufteteasci!. a lui MHan pe o rudA 8 sa, care mal te-rziu a Arad, deputatul naţjona! român Dr. 

Ou 'oatl. lumea noul R~ge 'Vorbea este risipa şi adorarea patologiei!. a femeeY. spus unul ziarist urma,toarele: Aurel Vlad, a ~oet intervle:vat. te u~ 
prieteneşie, cu unii roml.neşte, ~ cll.ci Când Milan a ajuus pe tron, arunca, aşa _ Regele s'a aşteptat la vestea. colaborator al zlarulul "Aradl Kijl 6Dy • 
vorbeşte bine romlneşte, - cu a.lţlI iran- zicAnd, baniI. asta, dar depeş& ofici08SA totuşI l-a Reproducem ,şi noI int&1fes8~.ta,_ 
\uze~te. Vorbe& despre t~8.te eeBtiuni~e Când apol a lenit r~sboiul, eea mal impresionat mult. Regele e un o~ convorbire: _',' . 
la ordinea zileI, dar In speelal despre agn· mare parte a trupelor erau JipEiite de" in- foarte bun şi nn vrea ca sub domnIa Aleg~rea lul Aurel Vlad ;-'J1ce zi~::" 
culturi. cllţiiminte pe o ueme de iarLlI. şi to mal luI al Bufere nimenea. Va ieria pe tott • h' noa pattld 

De d,te·od venise si\-'şl vază mo- multe zile an rll.bdat decât au mincat. Şi şi pe aceia, cart au aqitat în cont'fa lut. ristul JDag Iar -u na.ţiOl1al f'Omâfl, 

şii1e, stltea două, treJr ba. câte odată şi când In şirurile soldaţilor mal mult9 jertfe Regele Joia viitoare va merge prin Viena tn parlament: padi<1 fiin1!1o Vlad i-a dat,= 
patru 8~pt~mânl pe Băriigan, făcând dese Bee~ra foamea decât gloanţele, Milan s'a la Belgrad. F'jind c. 8C~~e Vlad c~ si '1 Inlteb pe ee 
visite proprietarilor ~i arendaşilor lecinl. adresat citră Ţarul RusieI dup5. ajutor. l·am cA1::r! In parlamentul mal?iar. 

Intre veciniI !I~I este ~i dl Al. SlulflSCIl, Şi când Ţaml a ţrimis vre-o clte-va. mi- bas. _ Programul meu _ lUfll II rl:!'spuDslll 
arl\nda~ul moşiei Bnrduşelu, tu eare în lioane ° plare parte a ajutorului aCB\l\uia Voci de presă despre evenimen- treb'rile mele _ este programul din S,ibiiu 
Bpeei'l il pllcea sl le ~ntreţin'. Mi!an l-a cheltuit pe fem~1 perdutE', ;,dOS9 tele din Serbia. d' 1881 cu 88cepţia punc'ulul 11'elauvia 

Nu do mult dl Al. Săulsscu spuse anume din Budapesta şi Viena, ţinAnd un a~~onomia ArdealuluI. OrI pe Bcur~: a ob· 
nouluI Rege: harem In cortul B~U din lag~rul de r~8boY; It Voinţa Naţională· scrie: , d'~' 'le prealabile ,1 a81gurarea 

d I B 19"'r~d ton· ,inea con 1,lUUl )( t - Bine, excelentl, daei v~ place aşa incat Battenberg era sl·1 prindă tu toate Ororile şi măcelul e & • _.,,' ca lntre cadrele statului magbiar BII pu.em 
ro t 1 ~ t t· tinui a stârni In toatil luDlel tllVlhsatli, .. de mult agricultura, de ee nu v~ stabili\l amantele eu în regu s U 8 a. major. ,~ b e ulii CI romAnI. ... ,-t ,- , 

aid la moşie 1 Lista. civilă tare 1& tnc~put Ha de cea mallielnctigD&re şi., unanimi repl'o ar • _ Domnul deputat va lua poSI' e Ş '- "", 
'd + i "00 000 fiii. d f tIt d Zl'arele strl!.ine, lutr'un singur gl&s, le ve- I t.? De esemplu - EI, pentru o 8uml de con81 euy' ~ , , rane, elion a os proc ama e tn alte eh~BUanl ln par am.e~ " 

de ordin politie. regpo, 10 urcat-o la l t 200,000 francI. Dar stPjesc şi le hdlereaz~.. .• i tn ch~!ltil1Dea proeet~lor m~htare 1 1-
- lnţeleg, o pa.rte, Enelenţi" .Nu ! :el atM n'a fost dest~l. Oe a fi~ut deel Aeeia cari purtând umforma mlb1.ll', ' _ Cu privire la chestiunea p~oecte or 

b l( , 1 l( tIA d fi t ăI s'au fXcut p'rt:fll tii au făptuit el ,tn~l~1 d j 'ro vorbIrea mea 8ullteţl român şi nu puteţI avea IU Irea ca SA- ~ sporeascCl .vem e e: e 1 ca· e lt ~ 'ţ ti militare am SPUB'O e a..l, b':va 
ce· o are ori-ce romAn. luminat r&ntro pA- ferate. Tratatul dm Barhn a enunţat cii. a~a grozlvenil, inspiră In deosebI 8e11 mtrn- program, ca nu ~ voiu tXJ'" '1 ea ec 1 • 
lIlentul s~o. > In Serbia al se construeze căI ferate. S'a tul telel mal agodlJitoare }Dfier5lJ. 

-

-
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Nr. 10~ ____ ----------------------------------------------------------------------------------~'-
len~ul acestora a, pu~ea pri~i c~l puţin 
I tr dunerE'!!\ servidulut de do'/, ani. Peste n o •. . ! .• ţ" 
• i .. de lOIlVilJg(1r·ga c~ f'U Şi (\tlj'U -n 11 .0. sun-·· ,-

A • carI VDr tntra pe bau I~rografiluiul rQml:tnl • . 
nostru nel\(Iual In DieUi, DU ;Dai ttl casun 

de tot am putea vota cu guvernul. rat'e 
_ In tb·3stiuu:l.! de încrcdet-e: 1a de-

abaterea, proectelur indemnitdţit Iii a bud· 

getului cum v' li vota, d-le d~pul'? > 

_ Fli]1(I-('~ nof RlJmfiDl[ avem cole 
IIlal pUline motive ca sA DO putC!\m cu In
credere f!>ţli de guvezD, voiu vota tUf..:ontrl\ 

proectelor? 

presa !Oii n'ai bli de inregistrat n'o sinllcidere 
de militarI. Rtf diminesţ' iarA.,t 8'a sinucis 
un vOlU'1tal. I!'H'A 1'1p.t'vil\ In B~dl\p~stJII" Nu
mele hll e Eugen Kovâ~s Era iu ·iilt. Ct.usa 
e ilexvi-:.:iul inlUpoitabil şi tratarea b "utilă. 

• 

Dr. Dtimeidll Radu·. A treia parte din 
venitele acesteI fllndnţillu! se va da (!!J, sti
ţH'lldi! 1& 8!'!ol~rl 10mân' gr8co-!~~tolicl din 
diecesa LllgQşulul, efH.' leRtul. parte 86 

va capitah'lR parte ~e V3 f?:OSl spre alte 
scaput. ~ll) dieceB(,l LugoJ. _ Afarii de 
SC~l18ta P. 8. Sa Dr D",mdrlU Radu ve. N 1 
pl'(jcla. In f./lmrt timp VenetRtulul Capitol ecro.og. Amicul nostru Aurel 
sum}l de 1000 coroan(', aM pân!\ tn anul P. Barâanu a tnceruat o crud~ pe"-
1:l'\Of ait~ 1000 COrOfiOl:l, lfif)lalU, 2000 cor. dere, care se anunt~ astfel: 
pentru edi·ficarea şr:oalel gr.-cat. din Lugoj SubscriRll eu il]im~ infrintA. de du-
A::e!lostA lnt!emn&t9. fundaiiune .i aeeB~ tru- "( 
mos dar aratA evident, cM d~ mult It tlItli rere adue la. cunoştinţ& nuweroaselor tu-
P. S. Sale 180 illim!\ cultivaroa nel!.mnlul denii ~i cuno.'~cuţilor, că prai iubita lor 
românesc şi prosp~rBrea dieceseJ Lugojulu1. mamll, bunică, sorA, cumnatli. şi soa.cră. 

D<'spre decunul 8el'b~rilor iubllare vom fTed. Elena Popoviciu Barciaunu nă,sc. 
da 1n nvm~rul viitor. _ ptOgr• mu) din 1881 lp. sA o ehe-

......... el'end~m~~: dualismul. Co.rI S~Dt pl
--rerHe D-Voastrl\ in flct.a,,;ţa th':lsţjumle? 

_ La tnlre barca asta DU \ ~ pot r~
Sl,uuda cu hot~rlre; eh3Htiullf.'fi a:;es8ta va 
forma obh.ct du cb\bzuire cu ~"ţil mei. tie 
~principir. Eu aşa cred c!\ şi aci SU!:lte~ 
robI aproape d<3 punctul de vedeN !oi P!U:\1-

• Iuga de Băcia, după grele suferinţe a 
"Nălulsta\ drama lui Caragialli, tra- adormit in Domnul, provazută ca sfintele 

dusă în u.ngureşte de dl Dr. G. Alexiet, taill(\, L1Jr.ll, in 15 IllDie Il. c. n. la orele 
după-cum ni se scrie din Budapesta, s'a ju- 121/ 2 p. In., in etate de 60 ani. Ramii.
cat la 14 c. de elevil lui Solymossi Elek pe ~lţi\le panu1ntt>ştI ale sCllmp~I defuncte se 
scena Teatrului Poporal cu un suc/;es mar e. -vor' dur.e M'~rcurJ. la 17 luni(~ a. c. n., la 

.' 

dull1r ind~~pend{jlltist. 
__ Edr lu ce prh't!şte comuoitatea 

n08str!\ ecollomicr. CIl Austria? 
_ (it m~ prive~te pe mine BU, !lunt 

hotntll pentru idea desfacerii de Austria, 
ader8nt al teritoriului vamal independent. 

/" - AveţI inten~itln(j Să susţiuell oare-
esre contact cu ~eput8liI naţ'.ollalişil serui şi 
slovaci? 

- La tot casul, fiind muhe dlilstiunl 
cari ne indicA acţlun! solidare. 

- Câ'!d an $1 de Cl!g;,t sa VOI blţ! şi 

s~ ve precissţt pngramul In pai'!arnl:'ut? 
- DacQ nu se va disolva parlamentul, 

tn d'iscu[i'unea budgetartl sm de gând B~ 

'"i8U cuvintul şi atuncI lm! vaill formula 
preCIS ei programul. 

- Ce pArerere av{·ţt 4-1e df~putaţ, la 
alegerile g·:merale căţ! deputalt naţionali 

românI vor sjlJrgd in p1"\rlamen'? 
- A,a cred cA cel plllin 1Q-151ar pro· 

babil cA şi mal mul$I. In eomitatul Huue
doar el de exemplu treI mandate SUD' sigurtl : 

intreg teatrul era plin şi a aplaudat mult ' 
Ziarele d'asemeni laudă atât jocul adorilor orole 11 a. ro., dela ca. a mortuarl't, strada 
cât şi traducerea ~i pe autor. Ci ~nădiel nr. 7, la Re~iBaiI io biserica. nouă, 

.. tinde se va indeplini serviciul divin funebra], 
Incredere faţă de deputatul depunendu-s6 in urmă în cripta familiară 

Lelldl. Damenil guvernuluI din co- de acolo. Fle·l ţarina uşoarb. şi memoria 
mitatul Timişoril puseser~ la cale un binecUvfHltată! Sibiiu, 15 Iunia 1908 D. 

vot de neincredere taţa de deputatul VM. Justina Dr. N. Olarin n. P. Bareianu, 
Recl:lşulul Dr. Lendl pentru-c~ li ia- Gooshntin P. Barcianu, A.urel P. BiH.eianu, 
şit din partidul liberal, csre tns~ 8 Elena 1. Popovid năse. P. Bareianu, ca 
sfîrşit cu .fia800. Mat mult: a venit re- fiI şi fiti. Cuolina N. B. Popp D. It'g-\ de 
licţia şi slegMoril din cercul Recaşu· Băcia, In Bor~. NIcolae B. Popp, v(\)d. Elena 
lui Dumineoa trecuta. In mod spontl:lll 1. luga de Bâcia, ca eumnat şi eumnat~. 
şi în unanim~ tnsufleţire au vota.t tn- lulillS PilPOVI:'i, ca giuere. DeHa, Livius, 
credere deputatulUI lor. D palma. bun~ Eilvira şi Mâ,rioara N. Olariu, Ttberia C. 
şi binemeritata. au ca.p&.tat deClI mata- P. Bareia.nu, E'vi IL ~i VJctor A. P. Bar· 
dorit liberah dela comitat intre d~nşil danu, ca nSlfoţl ~i n~poate. 
şi magn/itul nostru Iosif GaH, c~ruill Trimitem celor In jale expresiunea 
" tn;buit r~u B~-l scad&. acţiile când sincerel noastre condoleanţe. 
a Iljuns acum B~-'Şl dee numele şi h' M . 
cobborflrell la certurI intre domnii dela. - loac m ureşlanu, adv., fost pre-

şedinte de tnbUDll.l, diOputat dietal, membru in 
oomitllt. Aci s'a cobortt magnatul nostru comitetul şi comisiunea fondurilor grâniţere~tI 
de pe piedest~lul, de unde odinioar~ şi sec.retar in peDsiune al aceloraşI fondurI ete. 
se adresa poporul~l romanesc. etc. in etate de 71 &Dl dupi lungI Bufetinţe, 

Or~tie, Baia de Oriş şi Dobra. Am dt
. ...... . . ahfel convirg.~res, c~ dacl\ tn Dobr:.s cu 

D 1 S ... d' S. fl . • 1: U - astăzI la 101/ 2 ore p. m. şi· a dat nobilul s~u De. e CemQDlCi:O 10 z~n;esle(~urvar - . 
C~ dot propliHtarl de acolo Korniss Gez~, suft.et 10 wâmle ereatorulul. Ramă~lţe]e 
t;ii Brmm LsjJ8 au dupht erI tn cOlvliţiunl \ vame:lteiti ale scumpulul decedat se vur 
['.J~.nl' ~"·H"n-. lt 'i>mltMu\ a tu ,\: xrlUir~ gr&,,:,a i a.~"Za. ta. rep,~usul etern io eiDliterul gr.-cai . cnuu.~u .... , . .- ........ "-_. ..~ .......... .1._. ld ........... ~QQU ...... iliu,L\l\lln 

.. <un kossuthist, acela era ales. 
. - Cine poate fi causa c~ o J)arţo R 

-rroDiâni1or, IndeosebI a celor din Ardeal, ~I 
ze\in dela politica actividtA? 

- Aceştia sunt mal alts bl:),rAnil carI 
pentru resoane de politicA comodll se leagă 
de pasivitate. Mocsonyi Inainte cu vre-o 
6 lUDI a Bcris un IlrUcol tn Drapi'lul tn care 

. licea: RomâniI trebue sll rijmâie In pasivi· 
tate pentru-ci pe lânget sistemul actual de 

.. alegeri ar Intra In lupt~ firI' o BPe ranţ~ pa· 
Uda mAca.r a i8bând~f. El bine, ah gorea din 
Dobra dellminte aceasta. 

In fine am Intreb'it: 
'"- - Nu este petrecerea tn Arad a d·lur 

deputut In }( gMurli cu vre-o consf~tuire In 
afacerea activitiiţil? 

. - Nu. M-am oprit la Arad pentru 
> n~şte afacert particulare. Pe prietinil meI de 

alei la tot (Mul 11 voiu cauta, dar de vre-o 
eonferenţ.1i nicI vOlblS. 

." ACi apoi t eI . >< • • t 1 d" 
"'A d t" mlOa zunli; U t mal a aU-

> -";gen câteva . 
. f Şlre deapre bunii impresie ce a 

Acut asupra li ' 
Aural Vlad. a noul dtputat naţiOnal român 

NOUTATI 
AI\ • ;_ , ~l), 17 Iunie n. 1903. 

" lnstalarea 61)] SCOllu\ul Lugojal. . 
.... ,rele aduc vesiea eli hlrotIlU\t~'i\ !;oul'::i Z:a

-, cop gr. cat. din Lugoj Dr. V e,~die ll!~~ 
va .avea loc tn 12 '.uhe .1a Blaj. kc.tul hir.o

,~o~n.e! ~e va B~vill.n prm mitropolitul Mi
wly't aSistat de episcopiI Szabu ei ltnd tt. 

Instalarea se va. face tn Lugoj [n 19 Iulie. 
• "', 

Îl l°ndaţionea iubHari. a . episcopului 
le~i 1 ~m~oiq Radu.. Dm mCld~ntuj iubi
aLU

•
9 ani al dl63cesel romAne gr.-cat 

.... mir~g~.1l1~f ~recum. ,i din incidentul denu. 
" fAcut p_ 8' ~le eplRcop la Oradt1a'~8N, 8 

2ruoo ' Sa Dr. R'ldu o funda{tu1!e de 
'v~loareco~~an2' .constAtMot\!e din hâl.'tif de 
'alul L~gojululu~~looe pAment arMor l~ ho-
mHI F . Ş1 ~or. banT g:tta !ş1 nu

" undl*unea lubIlarA a episoopilul 

-

pentru acest dm urm~. dm Nâ&eud ViL eri in 12 Iuniu st. n. la 

Protopretor destituit. 'lcişpaoui ,-.:0- Sore v.- m.8ubscrişli aduc acea.sta jal
mitatuiul Tlmi~oril a tras in cercetare dis- uica şi dureroasi ştire li -entlOş1iD~atn
iplmar9. pe protopretorul din D~tta Gaba lUror eonsârgenilor, amicilor şi eunoscuţi

nyi Umo!! pentru mal multe abulmrl In ofi· lor. Năseud, în 10 luniu 1908. Artemiu 
C1\I, deetituindlll tol·odaH. din post Ctrce- M.ureşianu, eand. adi. ca :fiu. Teodor M'l
tarea o face protonQbrul Joanovich Saudor. .. reşianu, ca frate. LaisI Kirtsch, ca. eom-

Boala de porei IneetAnd In Atad, 
piet,ţl\ cu zba de azr a fost deschisl ear~ 
pontrll rtm9.torI. .. 

'rorbul'AriJe din Croaţia Inc~ tot n'au 
tMfltat. Din difGrae p~rll ale Cro8lie! me· 
tru vin ştirI dFiRpre voInici! !şi miel \"~rsl'rl 
de sânge. Din Z:olgrab se Bi!rie ci h 15 
Iunie in sstlll Vinara a avut loc o sAnga· 
roasii ciormire tntre mililie şi ţ~ranl. Patru 
dintre demonstranlX au fosi grav dni$l. .. 

Dreyfo8 redivivus. Ovreii din Fraut'! 
n'au stare. Din noa şi iarlişl din 110U VOl 

sA (XOpHt'Z!'l re vizuitea procesuluI Dreyfus, 
ca ali·I rf hablliteze pe compatriotul lor o 
RândH !şi a doua or~ pentru tradare de ps" 
tri+" dar gralJat tn urml\. Precum SA 8crjE\ 
acum din Paris, ministrul de justiţie Zaures 
s ţinut o vorbire mare tn care 8 dl'clari1 
cA procesul B8 V8 ravif!ui din nou. R!'vizll 
irefl asta se va Illt~mp!a peste câte va s~p 
t!1.mll.nr, la tot cazul tns~ cel mult peste vt 'o 
2-H iim'. . .. 

• 
Adjtitantul Sultanului di!lgraţiat Ad 

j ntantul Sultllnulu', b"iul Ishak unul dMr .. ' 
il1tiroil Sulta.nulul. acum - dl1p9. cum se 
scrie din Constantinopol - tn urma unor 
eoptirl 8 fost disgraţlst ca "om pericaioR·. r,:, OrJinll1 SllltflllUÎuf a fost tra·g Inaintas 
~lbllnalulut mili;ar unde beiul lshak s da

c ~rt .• i pe falli eA nu.'l iubeşte pe SI'llt8nui 
pen. m-CI -.1 mâne 1,. va duce imperiul la 
~;~lle. .~n urina &emeraret declaralU fireşte 

porm cerc~t~re şi mal severi dar nicI 
111 U!ffili . p€'~C~1!nliel dOlJlici!iare n'au putut 
descopell mmle ,ce ar 1'1 putut da 10:: b)!,. 
t1uehlor. 1'·'!~·1i "'''''17> z"~ a 'b' '"l h k , " C!I "l '~\?< .., ';"; pO.t. ~,... f:i $j 

ca ali 8cape d~ "ontmtlete ,ieanlW, B ll:ut 
BI\ ~lece llm or.le. A fOflt [ns!l al'es,;at 
tocmai l'A[1~1 VOia s~ s'" (ro b~rce p 'o COla bie 
francezi). 

• 
.Ieriiele Jlli!itariRlliului. 1,. \'[('lt1ilt din 

urmA ~pl'r:\l:'tl DU trece iI~;»t~mâD' !"~rl ca 

oată. Fie-l ţ~rina uşoară şi memoria bi
necuventata. 

Felurimi. 
Obiceiuri la Mauri. Ziarele de 8cum 

~âtEHB zile au publica' depeşl din Alger 
in carI Ele spunea c. guvernorul general. 
ducându-se cu o suitA numGro8s1 sA inspec
tt'Z8 frontiera, ln trecerea pria orasul Figllig, 
o multime de indig~nl, carI se afl'lu pe zl
!larI, au bombardat cortegiul guvernatoruluI. 

Oraşul F,guig pi!te situat Intr'o vale 
din lal1ţul manh-Ial 7; "nege, la 2b kilom. de 
Dj "maD-E iar ,i la 60 kilom. de Ainst'frp, 
ş'f de csnton 'n Sa.d·Oran unde se tifHl re· 
,edinţa b'igt\z:!! a 3 II din corpul al 19-1ea 
de armalli, Aceseti\ brigada. este comandat~ 
azT de g~nflr81ul O'ConDor, fostul mell ce
Ionel In lupta d~ la In Sf41ah. Cu aUe cu
vintE', F guig formeazA 1imita teritorl11ul 
dintre proviDcia Orau a Algeriel Cll vilaetol 
B~'ni Nlgail sI M!>rocaluJ, şi pustiul neeu
nO~C'Jt al Baharel • 

In acest oraş se aflli o colonie fran
cez' tmp!1m~ntenitli cu mij1oac€'le ce le In
lesneşte gnvernul, şi o colonie de israeliţI 
spemioir. Francezii 88 ocupA cu cultivarea 
olivllor şi cu fabricarea anMelemnlllul, ear 
lsraeli$i!-spaniolt cu exportarea acestal pro
dos In ETlropa sau prin Algf;'ria cu calea de 
comunicaţie a drumuluI ne fer sau prin 
Msroe cu csravane1e. Colonii se servesc la 
culesul m!\s1inilor cu indigenl dia tribal 
MBur r~~pândiţl 'Qe toate vrllle Djebirl11al ,i 
tn OBZ "le din Bahara. 

Castele din Figaig sunt sob conduce
rea a tot puterniculUI Ali RabEI SIl ki, un 
fel de IŞef care are autoritatea suprem' 
peste toal9. popnlsţia dintr'o Intindere făr9. 
limHli unda sant MauriJ. :r. 

Cu toate ostenelile ce europeniI şi-an 
dllt pentru a civiliu acest popor, a fost 
peste putinţli. ceea ce II făcat şi bee ca. orI-ee 
'imp si fie hlrtllell lDt1'6 eulon[ ,i a&lbaiie'. 

Tipul Maur face part~ din familia Fha 
nnilor; este ar9.miu, cu o('ht miel; fruntea 
~'rl&mtA, pl\rlll creţ, staturA pipernicitA, po
c:ţl r~a de tot EI 'r'esc tn easte rijilpâo
dite mal ales printre pl\d1U1 nu\rilldu-S8 cu 
viratuL 

Intre obicriurile curioase, ale acestuI 
papot 8unt ,i sslvele de locuri c~ se dau 
la pnmirf3a unui oaspe, AIIa, când tntr'un 
tr b se primeşte un mll88fir, 8e adanl\ lot 
tj[1eretul Impregiurol CBs\ei care este tn
"oDjurat~ de zidllri largi se urcl pe ziduri 
şi trage focurI de arme ce trec pe d'asIlpr8 
capulUI o8spelal .ca semn de simpatie şi 
manifestare de bucurie, urind astfel bunI
v(.nire·. la~A dar, cum se explica. cazul de 
mal zilf"le trecuie, cu gavernslorul IODDsrt. 

Cei din cortf'giul guveroatorului insA 
au luat faptul drept rebeliunp, şi pe când 
M'i.urii Irăg,~an focuri din amicilie carI 8e 
predau In ,,~zduh. legionarii tiraliorl din 
escott~ guvernatoruluI au tras gloanţe tn 
Dopulaţlune, ,i &şa s'a fAcut ca Sft petrecut 
In aceea zi o scen' sA.ug" roasA fArIi voinţa 
ambelor plhţi ('sri deveniserl inimice. 

Şi pânl sl\ se lumineze sfacerea, se 
şi intentsse proces de eMrl Franla Maro
cuiul. 

Trebue sli ti fost comic momentul cA.nd 
comisia de auchetl\, compusll diu d?legaţii 
francezi şi bi guvernului marocan, au sta
bilU adevGrul. 

Publieaţiune. 
"VICTORIA", institut de credit şi 

er:oncmâi sodetate pe acţii anunl&, cI 

Interesele după depuneri 
le stabilt;8ce in urmMorul mod: 

Institutul plă.teşte: 
1. Dupll d'punerile carlstsD del'use 

cei pulin 3 1I:ml de zile la institut 41/ 1 % 

2. Dup~ depunerile Ciul stau de
puse iimtl mal Bcur\ decât 3 hml 
de zile . • • • • . • . . 4% 

Pentru depunerile vechi dispositiunile 
de mai sus îlltt-ă în vigoare la 1 Iulie 1903. 

Darea de 10% dupA interesele depu
BE'rilor - farA escepţie - o Bolveşte in
stitutul. 

Arad, 14 Iunie 1903. 
Dire{',ţiunea. 

ULTIME ŞTIRI. 
Uragane groaznle0. Londra, 17 

Iunieo-~n t&at& -pA.tţi~--taiLBoaeso_ 
ştiri despre pa.gube enorme cau8ate 
de uragllne cari au bântuit mal ales 
pe valea Tamisei. Din America d'a
semeni Bosesc Ştiri triste: o rupere 
de nori a pustiit cu desăvlrşire ora· 
şul Heppner (tn Dregon). 000 oameni 
au fost duşI de valuri. Satul Lexiug· 
ton e pustiit cu des&vlrşire. 

Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovicl-Barciann. 

Inserţinnl şi reclanle. 

Licitaţiune minuendă. 
Pe basa lncuviinţlrit Ven. Consistoriu 

diecessn gr. (lr r(lmân din CaraDsebe, de 
dUo 31 Iolie a. 1902 Nr. 2770 B. se eserie 
licitsţiune minuendl: pentru pi(;tarea (zugrl
virea) b\s€tritlPI. - repararea templei cu e 
din lemn RcnlfltRtlfo. construirea de nou a 
uşilor şi ferestrilor, repararea tinichelei şi 
coloarea. turnuluI, repararea zidurilor pe' 
dinl~untru ,i afar~ şi aurirea templei din 
comuna RAcAedia. protopresbiteratullamulul, 
cu preţul de esclamare In general de 5752 
coroan~. 

Licitll.Uunea se va linea la 15/28 lunie 
1903, la 11 oare a. m. In localitatea şcoalel 
clasa II din loc. 

R(·ftsctsnţil vor avt'B Rii depunli Inainte 
de licitaţiu09 vadiul de 10% tn baul gata, 
sau 10 h~rlil de uloa.re. 

Fie-~are l'citan&e el produci In ziua 
de licitaţiune cA.te o icoaDI de model, lu
crati de mAna proprie, - tnrAt 8e poate 
toţi una ,i aceea,1 - "Adormirea Precestei". 

Se tace cunoscut, el &renul soseşte tn 
gara noastrl la 10 oare a m. şi porneşte 
(ndArAt cAţr9. lasenova la 11, pe 4 ore p. m • 

R§cl.dil, din şedinţa comitetulur 'Pa~ 
rocbial gr.·or. român ţinulii la 1 Iunie 1903. 

Emilian Novacovici, Nicolae Mergea, 
tnv. şi preşedinte la ooml· notar la comitetul 

tetul parochiaL parochlaL 
In conlelegere cu oficiul pro'opre~ bi-

teral. 1001 2-9 
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4 "TRIDtiNA POPORULUI" N,r. l' \::' 

Prăvălie nouă t 11 Prăvălie nouă r f J 

mare prăvălie de peril, pămătufurl ~i specialiU.ţi de tualetă 
- ARAD, Andr~issy-tcr 1;). (Palatul lIermallu), -

RecomaBdl magazinul Bi:\a bogat asort \t de 

Perii, pâmătufuri şi specialităţi de tualetă. 
Am tn deposit tot felul de perii de haine, pM ri dinţi, perii pentru economia de 

casa, industrie şi lux,' văruitoare şi alte obiecte !n le glUurA cu aceste, precum si articlii 
da curl\ţit: piele de cerb" bureţi, obiecte de tualeta indigene ,i str!l.ioe, parfumuri, sa· 
punu1", pravuri, paste, ape de dinţi, pudre, pieptene etc, 

Esperienţele mele bogate câştigale pe acest teren tml fac cu putinţA si pot In 
des'uli chiar ,i cele mal pretenţioase dorinţe ale cump~r9torilor meI, clc! rtvna mea 
esle: Increderea mu,teriilor meI. 

Cu deosebitli stirnI: 
980 5-25 

lIEGEDUS GYULA. 
_._--.. -----_._--_._~-----

~s~ 
tm 
ml Imprullluturl de banI pe all'lortisare 
la mijlocesc p9 lâng' condiţiile cele mal avant ' , 

i 
. t 8Jo8se, pe moşII şi 

case n oraşe cu 4·3, 4-0 şi '(j°/o şi amortissre de '. 

20, 2&, 30, 60 de ani ~~!~ 
ade eA In c&mMA e socotiti atât camMa cat gi am t' 'd' , 

P
' .. ... or 18area m capital 

rmclplul meu e tndestulirea M On P bl' • ~~' .. 
• ' . U IC care vrea sx. :r 

faci ImprumuturX htpotecare. ' a /~ 

-2·;"2·: .. 2·:·2 ... ·~ ......... "':' _'II" 7.·. --:-.1.-" 
~ "'-'-" ~ ............. ....:...". 

lmprumuturile se plătesc în banl gata s"""",'''or·le h ,. t ~;~, l . . ' .. " .... ~ fPO ecare 86 ~, ~, 

p ~tesc cu valoarea lor nommala. Spese prealabile nu sunt, tacsele 

mi le socoteso ulterior. 
Pentru desluşirX mai detaiate a se adresa la !#1". 

HERZOG SANDORL."~ 
Arad, strada Weitzer-Janos Nr. 10, uşa 7. 

f~) ~. 
of ""c 

:~~. 

_6S(I§J88I_'\ 

~=X=I=X:CCXXI==ZXt:QCC= .;~:.. 
H ~. a Efiinătate ne mal pomenităttf . ;._;: ... -i,'\..~:~ 
te Din cauza apropieriI sezonu]UX de toamoi In ;. =-, 

~: ~}Oo H Bazapul dela teatru ~.~ 
ti toate obieotele se capMi ou, preţurI foarte reduse. Din catalog i,·'~ 

H 
estragem numaI urmAtoarele: ~'i:t ' 

Pentru bărbaţi. Corsetari •• n 1'-. ~~'2' 
CAmstJ§ albi . dela -'73 cr. MAnu,i.., Jf -7~ " ... f,:~ 
CIlA18"A cu lndoituri. - 91. ~ADtl'i de a". "=:~5" ., ,~ 
CArneei de mAtaal • 1-20. r'uri... • 69 11 ~.:',' .!!~ 
lsmene • -'48 • Ghe;e de p'n,Z1 It -' • t ..... 

Ismene cu nasturI • -'55 • Pentru copil. ' 'i'~ 
Gulere • •• • -.10 • ... ,~ 
MSDeete • .• • -'17 • Ciorapi de]a -'04 Cf. t~ 
Cravate de mAta!!1 , -'12 , Ciorapi brodaţi • • -'18. "$,; 
Clime,i da Bsten • -'60 • Haine intregi • 11 - 80" ~'::S 

5 \. .... C!lmeşi de oxCort • -'40 11 Clme,i IntArUe • • .. -,;;;;;1. ~ ~ 
. C~me,i ~~. culcat, ,,",_='57. • ~ulere.... ,,' :"'-,10 n '.i .~ 

BP • • ., ,.<''' 

P da 
BatiBta • •• • -'04. ~J, .~ 

li 
. --_.- entru me. Bretel~ • •• • -'t~ 1{ 

) C!tme,i... dela -'45 ef, Corlun,.. ..- ou • - ('.'r 
C"mt',i colorate II -'53 '1. Ghete de pA~" cu ;':,"{\ 

a ŞUlţ'..., 11 -18 • talpI de pIele • - 60. ~~~: 

T B y 1 a Ciorapi americani pentru dame cu 26 cr. • " ;.:;; a r y e a - TOfmal acum au sosit 300 duzine de batlste .ftne lbatist) duzin~ 1'70 era 7:), 
ti Desparţli.m~nt special pentru obiecte d~ lucs ŞI jo~ 10 '<;); .. M porţelan!. cu 7 şi 15 or. "JucAriI pentru copII foarte eltme. ~ '''''~ 

fabllcă de trăsurl a Geante 80 cr.; geante cu armonica. 2'50 or.; albumuri pentru ~ ... ~ = şi atelîer de lustruire. = 100 de ilustrate 40 cr.; ta.~cu~e de piat ~5 cr.! b~BtoaDe, ,taha: ~j} 
chiere şi portofoliur', perit de pir, hame ŞI dIDţt, cuţIte ŞI r,".j; 

Atad, Boros Bani-ter nI'. 10. U furchiţe de oţ~l 15 or.;. săpunurl, parfumur., bretele peatro it)-ll Comand.e din provinţâ se 
efeptuiesc prompt şi grabnic. 

Primeşte fabricarea del trAsurI, caiese şi cAruţe corespunzMoare 
tuturor recerinţelor moderne, pe Jâng9. ezecuţie de gust. Primf'şte d'asemenl 
tot felul de reparaturl, şi toate lucrl:\rile ce se ţin de lustruire, pe lt\Dgl:\ 
pleţurl moderate. - Se recomanda. mal ales atenţiet şi pMtiniril prea st. 
domnI proprietarI de pam~nt. 990 4-25 

~ bărbaţI, oadre d~ tablourI, tavane de lem.n, monograme "de ~ ~~ ~ 

II) mAtasi. 11/2 cr. ŞI altele multe. Pânzi dc Clari 60 er .. meirul. ,~O;:~,',,' 
Mingea de guma. 7 cr. etc, eto. 9814-10 . 1: i, 

REleH EL
' BaZllr de eODourenţl. dela·-teatru ~~1 H " vis-IHis ou monumentul din p~"'. Libert'~il,. it.J 

fă=~I~==~~-'" m ~~~~:;1 

~ ",~' '_.- '~." institut de cre 1 ŞI econom}, r"J 

. == prăvMTe~~f~~n~L}J~~e~~ albă" ==. ~,.,: Sediul: Arad, casaI::::~:~~;:;ro e IO~hr.~ ~,~ 
Arad, l'ia.ţ, Boros Bani Nr. 22. (tn colţ.) . --~ d d • 300 000 cor .$ 

C 't 1 d +'Y. aoo 000 oor -" Fon e reserv • • ~ ___ apl a e aCvlJ.. • .' , • • 

RecomandA mJgazinul seu de coloniale, tot felul de 
faiul, precum şi alte lucrurl. 

Deosebit recomand Ii. SI e m in ţel e a tot felul de 
leguDl8. 

~- ." 

Depuneri 3,OOO,()OO COI\o..e!C~Ulaţi3 anuală «,000.000 cor. C~~ 
Primeşte depUD~t~pre fructificare, dupi oar'l 801veşte DO!t' dinte~ 1" ~;:', 

. , t' 1 d bZl' cere - Darea de veni :upu., .. tese fAri prlV1rel~la ermmu ea· ',~. 
interese inca. o Bolve,te InstitutuluI separat. tiW6BC ~: ," 

Dupi atare a casei depunerl pâni 1&.2000 COl. S8 res
S6 

ot 
La comande din provinţă împachetarea nu se socoteşte Cumpt- Indata. la presentarea libelulUX fAri abzlcere. De~unerl anKel ~~ ',-:: 

rarea eu bani gafa 2% scdzăment. 945 10-25 ~ face şi prin poşta. şi se efectuesc momentan dupa. S08uea cot
m 

1 1 •. t~ 

Preţuri moderate. Serviciu prompt. 

~ Dlrecţlnnea lnstit.1l u u . ~~:_ 
. ~~~~~~~\mZ~~~~~~ 857 -34 .~ _____ ~~:.J~ .• 
~~~~~~~~~~~~~:. 

Tipografia • Tribuna PoporulUi', Aurel Popoviciu·Bareilll~: ! -
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