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SPĂRTURĂ fNTRE KOSSUTHISTI.

Cu / Iulie n. deschidem abonament
ia

~

Telefon pen\.rU o.""

Lajos condamnă şi el desarmarca, ear:

ceialalt! Lajos-l sunt nemultumiti asemenea' de Jstrălucita invinge'ret, 'dar nu
cutează a-'sI da nemultumirea pe fata,
pcntru-că Kossuth i·a ~!llenintat că ~u
le -va mal da mandate.'
Eată dealtfel cum este apreciată
Învll1gerea kossuthiştilor dc însaş organele lor. t Magyar Szo, care a făcut
cau'\â comună cu obstructia kossuth·
istă, în IlUlllerul seu dela 2'7 Iunie scrie

"Trilnuta l'op0l'ulul'·.

N'avem nimic în contra, pc spesd;
teriI chiar a-l trimite, insă nu singur pe
Kos'iuth ci şi pe ceialalt' clo\vnI al sd,
carI şi acum ca şi in trecut mereu
conturbă pacea şi liniştea dintr~ cetăţenil ţeril şi zădărnicesc înflonrea ŞI
fericirea patrieI noastre comune.

Cea-ce era de prevCzut, 's 'a in~':~'nem de prisos a mal in5isla ~s~,pra timplat: kossuthiştiI sflrşiră campania
, fft.feninăIăţil organelor de plIb~/clta.te. lor obstructionisUl ce au dus-o K luni
.. 'Il e cărturar care, să nu fie cOllvms de zile îlllt~otriva proectelur militare)
. _ illJluilZia mare ce-O ezercită presa nu se poate mal ru)iinos.
'.It toale lerenele. ,iVlal ales la ilaI 1'0Şi dacă altceva bun nu-I putem
'1 d'
urmă anticipa banuluI, istet,imea cu. care a
.
;. ,illil, la cari în vremi e t1l
',S,';
crispăcălit
pe
kossuthiştT,
serviciul
ce
l-a
'
Opt
alegeri
nou'î. Intrarea m {unri Ulli
, . 'sa a /.1(;,\1
,-'i , p"esa a sus
t'
d ImposibilI
'
, , pe acestl
_' :.
,
'ăcut tenI tăcen
., ţiunc a cabil/elului Khuen-Hederv~ry con{orn~
,.
.
' 1 le naţIOnale.
"
d
' '
•'
". '
'
"
usului parlamentar, aduce cu sme ră arin
I,/;Ir a ! Slmţemlll e
,
~ gure sparte, l!1căcran' u-I intre Sl[1C,
despre sULccsul obţ1l1ut, astfel.
: ministri, cari sunt deja deputati să supun
CitÎlorÎlllostri cunosC ţl1wta Iloastra i deconcertându-I, este incă ccva merit
t .\IlaI bine nu
te fl1 isca nicI-odată' din nou •a~egerel, €lar aceia cart în~:ă n' a!t
(ilică; s'au "ollviIlS de sinceritatea! ce nu i-l putem tăgădui.
• ,:'
' ,
' , " , " . mandat lcŞl cautel cercuri. Astfel m tmlJl
dec a,t a te r~d I~a, a lupta ŞI 111 sitr-: apropiat vom avea 8 noui alegeri de depu• il' ilfzcil
noaslJW.
Creşterea zilnică a .
CăCI act de inalt patriotism era
Şlt m faţa Isbandel a desarma cu • tatt. Ministrii ve('ht .ţe vor realege în rer._!I,m?r,,!ul abonaţilor nostri ne ind"ep- ŞI. este incă ,a desmctec,i mal ~I~s p:!rusine. Pentru acestc esecurI mereu' curile lor, celoralalJi şi secretarilor de .~tat
" ,
.d
~
întefes bătăile bhcul maghIar de beţia, şovmlsta 10
repetate, pentru aceste ;usinoase dc- nout, le vor face loc ~şa, ('4 vor face vawllte
, ',',e~te a CI e e, ca am
d_
care au interesul a 1 tinea ametit KosrUle, a fost pccat sa s'e intoarc~l I;~tt'/Ja cercuri, nummd de fişpaui pe 1we-o
1, lZ'l· popo/'l'luI roman Sl ne a m1. B
'trezdao
.
'd' re aptă
t ", H/ •
•
,.' :
,.
sutu,
ara b'aset cons"a-l
acasă Kossuth Ferencz. Marele mort caţtva deputaţi .
.' nil, nou să urmăm jara şovalre pe judecată a faptelor din şovinismul neal cimitirului Kerepcs ar fi dat na~ .':ea anuca/ă.
bun in care l-au aruncat ace~tI falsI
r
ţi.unel destulă puterc pentru conti- 1\
- Angajând corespondentI în toale şi scumpI apostolI al lor.
lluarea lupte1 - ideia, principiul ar
d'il/rele românesJl mal mari, (l,.'1iuu· 1
Şi nu-I negăm acest merit pafi ujutat-o la isbânda. Dar iată, I
Berlin, 2Î Iunie.
~ltdtt-ne cdlltbol'('('l'ea rt uteti ~riotic, nicI chiar socialistuiul ovr~
a venit fiul, o evidentă deviare 1
,U~,1l
" It' 01 • b'"
'l af' pol"'f;("'"
CI' lUlul Isteţ Israel lakab care erI III
dda tatăl seu si foloseste farmecul i.
Stânga a invins! Social-dcl11ucra(~'I ' J I
' "r, ' ,
"
f
l'b"
1
,,'
"_
ata statueI I ertăttI m auzu unul pu"
tiI au c:l'.. tivat. 2'1 mandate. Pe când
numeluI Kossuth, spre ~. prictJ1Ui . ~
. T D
-l
;'·',z(t, tJtaU(f, 'UI> legltlwl'n tele· blic foarte numer~s pe care illo tem.
·
.
d
' f " 1 ' 111 sesiunea trecută erau representatl
1
o~'lturl,
rUSlIlC,
'crute
SI
ne
enclr
.
(d'
I
1 8 . 1
:
tont,ca· Cit BItr1(lpe.~ta, suntem I pore d-l Barabâs cu al sel îl asmuţa
,
''
,,
,
Pflll) 1 epntat az
4 ms vor f1mtlUneI. Durere, amărăCiune $1 sen-.
': posilia de a da cititorilor nostri' seră asupra noastră a x;omânilor, să ne
.'
I h'·
I
'1' 'J
, . x I dlca cuvcntul 1I1 lJ1teresul ideilor sotl!nentu c IIlUltor a uml IfI , ne apasa I . r
c
r
'fi t" ' el
~Iile cele mal din urmă, erac! şi de- spargă ferestrele caselor, să ne atace
SIJletul.,~ fi Cla Ist~,,, e e ma se~nd! ca IV 111s : le
-~
'.' Imprcglurarea ca numI eputaţI socla
'lat.
pe stradă, să atenteze la vieaţa noastra/
Continuă
apoI:
,democnfţr sunt toţI sociali~tI radicalI,
l'
'D'
T:'w'l'bu~~a I - în fata acestuI public l-a demascat
• .,~ ,OIU ŞI. ,ummeca " '"
:
""',
,
)e
Barn~m-ul
nostru
arătându-1
aceste]
) ~("fU' ~i st~tul seu maior a Îm I (cir] ':t ,1\1t:':1'1 :~i(l~k v~)r l'r!,'.l " , c ,
.' !}pol'ulul u apare cu un JSllpltment i FI b ~
l' .' .
'
.,
"
I";IS in m.lfe pen':,ol ~'~1rtL1L'. :-..U
l'
, -"
,
\ p e e m toată go IClUnea.
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Alegerile din Germania.
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-~rarc.

Si l-a arMat cu

efect. :l<.;n

l·

.crcaCIll ca pentru totdeaut,aj
1- ,mdedscă Juara.
i ~a trebUI să cedeze ~onducerea straJr' !
.
111 Arad luI Israel ŞI luI Ponta pc ,:,1rf
l~TI'i,btuut j>ojJ(n'ulll,;;"' costă
_ de ce să nu fim sincerI -~ o
. .'pe 1 an .
• 20 cor.
spunem verde că il preferăm şovini- I
})e 6 luni
10"
stilor
turbat!" ca 13arabăs.
,
Pe a luni.
6 "
Dar aşa se vede, că nicI nu trepe 1 luna..
2,~
buesc loviturI externe, prăbuşeşte-se
acest mare pa'rtid dela sine) toate semPentru România şi stn1in<1tate:
nele par a' vesti aceasta.
Pe. I an
. 40 j'rarwt
Csâvolszky Lajos alaltc'lerI în parRed. şi Adm.
lament a atacat fostul seu partid,
"TribUll~ Poporului". Eotvos Kâroly se lapădă de solidaritatea cu pac-ti~tiI, Olay Lajos şi-a anunţat. erI ieşirea din partid, Hentaller
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('ni! vor Pll,:'U SL,"pa "i h' vor (1) 1~\1l il
_,'o r1i~i~a,
1 ,itea n1.1Iitu: c,,,,iar n,~111dald.:., ...... ·
....... , I.._ert'<:'\!ll,l el iti,~t lu; ,'a ,·k(partidul şi îndeoscbl principiul, ideia, torală in cercul intâiu din BerHu, u,,_~_
causa s'a impins Într'un pericol fatal. la balotagiu au sta\ faţă in faţă libe-

Este greşala partiduluI, că n'a ştiut raiul Kaempj şi sociahstul Dr. Arolls
resista adcmenirilor. Dar autorul in- I (profesor universitar, amovat din postul
telectual, cel dintâiu culpabil este seu pentru-că cutezase a profesa de
Kl)ssuth Ferencz şi statul seu major. pe catedră -- socialismul). L~ alegeŞi, aZT-m.âne cea
~rincipală, che- \ riIe generale ~Dr. Arons. ~ltrul1lSe 53 I 5
sUe naţională va. fi 1Il ce ~hlp va votUrI, ear Kae,.np1.. 4?bb, La alcgeputea scăpa naţiunea de Kossuth. rea dela 25 lume mVll1gerea luI Dr.
P?a~e
spe~e naţ~onaJe ar trebui Aro~s era .deja sigură,. când s'a într~
trimiS mapoI m Itaha c,
pus lIlsuşI Imperatul, ŞI - ca cel puV n

I

ma:

1·

pe

grad. Amenunte îngrozitoare. Afară Abdul-Hamid să abdice. Ştirea nu se adede p,lrechea regală au fost asasinaţI adju- vereşte.
lantul Ali/COl/iCI, generalul Peh-ol,icl, miniSâmbdt.!. Khl/l.'ll-HMerNirv n'a pristrul-preşedinte AJarcQ1,icl, fraţiI regineI: mit înca Îormarea nouluI cabinet. Vrea să
lYicola şi Nicodem Lwzievifa.
sondeze mal intâI curentele oposiţionale.
Duminecd. Mare consi 1iu de coroană
Luni 1;; Junie. In Belgrad se lntruneşte
adunarea naţională ca să aleagă rege, şi ale~e în Viena. Situaţia se încurcă. OpoziţionaliT
nu vor să ştie de un guvern În frunte cu
cu unanimitate pe Petre Caraţ;e01I5evicl. Scandal în dietă. S,ell anunţă că mâne KIlIIel/- HCderJ'âl}'.
Llmf, 22 Iunie. KossuthiştiI iubilează
va face declaraţif politice de mare importanţă. '.
AzI Însă nu le poate Încă face . din nou. Cea ce de 35 anI nu s'a IntÎmTOţI ştiu c<i .SzeI/ are să-şI dea dinllsia.
plat, s'a IntÎmplat azI: un viitor ministru
pre~;edinte conferează cu şeful oposiţieT.
" ''-lal'fr, A erupt criza ministerială.
S,~el~ ,anunţă caseT' deputaţilor că şi-a dat Banul Îl face luT Kossuth concesiunI marI:
dl1l11Sla şi M. Sa a primit-o. Şedinţele se va retrage proiectele militare. Mâne va
s~s~1endă J~.~nă dUpă constituirea nouluI confera cu comitetul ezecutiv al kossuthiş
~<lblnet: 11s,a !SINill e primit de M Sa tilor. Sara, în clubLlI opoziţional Kossulh
10 ?1l~1Ien~ă. -;- AlegerI pentru dieta im- se 'lncaieră cu O/a)', care nu vrea se ştie
de nicIo pactare cu Hedr!1'1'âr,'. - Barapenală
dIn (erm'
' l'IstlJ
. -1I1VII1g
.
".
T
ama S
OCIa
bâs şi soţI au cerLlt convocarea dieteI.
Itl St> cercurI electorale.
.,

I

- Zi Iunie.
De 14 zile sensaţiile sec perÎndează.
~,
:),J altj dat~ în lunT de zile nu se 'intlmplă
:tte,a eVe~lIllente l11ar,r~ c~te s'au întimplat
, 1,tlele dl,l1 urmă ŞI cine maT ştie ce-o
< aJucă ZIUa de manT?
. N'a, {o~t În zi,lele' aste om atilt de [e"cit ca 7,wrIstul; mcI n~ s'a bucurat cineva
. ': at§ta vaza ca el. In hecare bus unar avea
- "ară câte-o senzaţie nouă. Nu trecea ci 'lS
!.:, ă .edifie ~straordinară
Fiecare gazet;r
;a cortegIU de zecI de persoane.
~)t: "."t:i dată ne vom mărgi ni a le
, ' e~l"tra ll1 ordine cronologică, lăsil.nd ce;,
~!Ior nostn, sarc,ina li'aşI face glosele.
:'.-". ~.
:'01 11 lUIl/I.'. ~u SlInt Înca q ciasurI.
~ ,~lelonul sună. Cor:spond<':flt\.\\ din Bu~;"l)esta ne telefoneaza o ştire gravă: Pe:~hea regală a SerbieI a fost asa",fn,\t"
Alm'ţl. Banul Khut'Il-HedervâlJ' c0':1,
iHerCU1i. Tisia a primit ln~.lrcinarea
"
n0:1pte. Miliţia revolUţionară l'a P~(:
~
a forma noul c~binet şi umbla În ruptul ferează cu Kossllth si comitetul executiv
,-'Jmat de rege pe CarageorgevicI". - Svo:a~uILlI să-şI găslU,s~;1 ministri pentru un al partidulUI independ~ntist. Nu vrea să ştie
,,' !rI de mobilizare,
Ameninţă.
;.:a Inet a căreI politică ar fi să fie: fort'l de nicI un fel de concesiI.
,<
,
,Vill~l·l. ~menllnte despre revolutia brutala. !
Dicta e convocată pe JoI. - Din Peters,1:01 Serbia. LIsta celor asasinatr. Sar~:
burg vine ştirea că în contra ţaruluT ,s'a
.lor. Cri7.a ministerial,l ia dimensiunI
-:: n nebun a atentat la viaţa mo'narchulul
Incercat
un atentat. AmenLlntele se ţin în
tot m~I marI. 1i",a e silit să aduca la
,~, ."tru" I
taină.
cunoştinţa ~~. Sale că nu poate forma
'1"
._.
r' .~:nbJ!(f. Alte .amenunte din Belgrad cabinet. MiercurI. Noul rege al SerbieI soKOSsllthiştiT iubilează!
,,!" \ ,ICn<l. Cătră amlazT primim ştirea din
s~şte în capitala sa - Kossuthi~til cedează,
T'ille/'1. Ko~suthistiI nu maT stiu de Nu cer concesiunI nationale. ci se inde~tlI
, ' l ' !IO,",
că marele hot Jlicsinai a fost
; , ins.
'
furie' N~. Sa a primit I~ audienţă p~ banul Iese c~ retragerea pr~)icctelor militare. Ne
croat ĂJ/ltell-JNdel'}·â/·v, EI are sol tie
a,rroplăm de deslegare. PoporaliT şi parlJ,nnillec.'l. AzT so"esc cele dint;il
~(!ri vt:ritabile despre complotul dda Bd- clară şeful nouluI c!.lhinet. - Din lielorad udul luI Banllv sunt înfuriap în contra
se anul1\ă că llljli~ia l'ar ii silit pe sult~nul lo.ossuth i~tilor. .
"'''''',

,

...

Jo:' Banul e primit de M., Sa în audienţă şi pleaCă cu însărcinarea d'a forma
noul cabinet. AlegerI suplimentare În
German ia, Social ÎştiI mal câştigă 2li mandate. Cu 82 representanţI sLnt al doilea
partid pol~tic în ţară.
declară că se retra~c din
N'are de g,lnd să mar tie
mmistru. Bucurie în tabăra oposiţiol1al~l,
dcprimare la lib~ralT.
Petre l, rege al
SerbieI, depune )urămcntul FI" constitutia
dela I RX8, - Fostul ministru de iinanţc
al SerbieT Mat'iIlCOJ'I'er e pus sub acuz.l:
i-a dat regeluI Alexandru lista civihl pe 3
anI înainte.

FejerNirr

viaţa

politică.

A-

Viner!. CombinatiI ministeriale. Criza
s'a ::tplanat KIllIen-lIl:.terl'ârr a format cabinet. - SociallştiT demonstrează in contra kossuthiştilor. Strigălul lor e: "ab,1I8

KosslIth'.i.

!

8âmb,Ud 25 Il/Ilie. Ayem gl1vern. Semioficiosul ".\la/ltTar Sem,el"" publica li·
sta nOLlluI cdbinet. - SocialiştiI au demonstrat din nou lncontra lwssuthiştilor. .Bal1dY va păşi de candidat de deputat 111
locul luI !'ejerl,drv, şi ales deputat al Timişoril, va trece În opoziţie. - AderenţiY
dinastiei ObrenovicI îl ameninţă pe Cml~
ue01-ger1icr cu moarte, dacă nu va pedepSI
~sasinillul Alexandru şi Draga. - Apare
., GII1'a SatuluI."
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Elementul burghez în general a
indurat o siăbire grea. Nu numai la
numi;rul mandatelor se observă asta,
cât si la numerul total al voturilor
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Semnificativ mal e:;;i faptul, că
aproapc in toate capitalele prin..:ipatelor şi rcgatelor aparţinctoare imperiuluI german, au fost aleSI sociaf·dcmocra{l. Berlinul e rcpr~sentat prin
,:; sociaNştl şi [ libera!,. JIiinchcn (Bavaria) .2 socialisti <;1 1 liberal; Karls·
ruhe iBaden) , 11ri;1 socialist. Dn:sda
\
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d·asemenea.
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Socialismul mal mare teren a cu-
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atuluI ministru-praşodinte in combinaţie eu
o nouă grupare pohtlcă. Ae8ste SVonurl
par acum a Sfl realisll.. 'IIM. 8zo c , organul luI Bân!!y spune că. fostul ministru,
.
prHşpdiDte îşl vr. pune candIdatura. la. Ti"
..
mlşoara, ŞI aI8~, unpreonă cu ne·o
50 -60 aderenţI pol!ticI va trece în oposiţie. Baronul Bânf!y a superat foc, cYi
kl)ssuthi~tir iau stncat treaba, tncetând
~Şl pe nl'aştl'ptate cu obstrucţia. Nnmai
puţină tărie le·ar mai fi trebuit kos~uthiştilor, şi - Bdn!Jy ar fi lliVioB. '
- Oa l& aduce ziua de rolnl Inci
nu se prea ştie. De disolnrea Dietei d' 0camdatl nicI vorbă nu poatH fi: votarea
proiectelor de legI urgdnto va reCt're vr~llle
III&! tndelnngatll. De altminted îusă Ri
KhuenHedervâry a promiq că. inainte d"ţe
seeedş la mei o imprt'jurare nu va. pro~
pune M. Sale didolvarea Dietei. La. toanL1ă
îmi, foa.rte probabil, se va disolva Ditta,
c~d guvernul are lipsă de o Dietă, care
la poruncă sâ-'i vottze proiee1ele militare
de tari nu vrea. şi nu poate abzice,
Ei, dar la toa.mnă ne va ga~l în
arena. de luptă şi - pe DoI româ[jll.

va

Ch es t'ta care acum p eocupa.x ma 1
ccl carI cunosc mal d' aproape st ă fi.\ C
morale dela curtile din Germania.
dinadins toate cercurile politiC!', e invinIn noua die'tă vor întra de astă- gerea, - la tot cazul dubioasi, - a kog·
dată qq elemente nouc: -homincs suthiştilor. 11\ manifestul ce l'a adres;~t
. ".
N
. l" ' K
th F
1
fd I l'
JW~11 c cum {-am Ztce. 1 umal SOC13 t~tlt
OSStt
erencz, m nUlJle e parI u u Intrimit 2q de insI.
dependeniist poporului maghiar, In toate toCn.'la balotagiu) dintre 184 man- nmila se buciumi gloria acesteI lnvingeri.
date sociali)"til n'au putut cuceri dacât D:1cl vom analiza însa. mersul crizeI imparţial
:l() mandate, e a se pune în socoata şi obiectiv, trebuia să consta.tăm el partidul
11resiuuil de sus. "'t Sa imncratul K08su1hist nu s'a ~tiut folosi de situaţie,
t
in persoană, speriat de progresul par- n'a tradat multă pricepere politică. Leaw
1 tUI baţI'
, I-dcmocrat, a d at or.j'm d'f
tidului soc la
eri cu ma
sau •Hl d es t Uj·t
1 cu apaJormal ca socialistiI s~1 tic sJrobit.l! rinţa 1IJvingerl1, eu paternitatel\ ef, Cedind tot
SJrobirea însă a f~st o sdrohire c;n.: câştigul - duşmanuluI invins.
lndreptăţe,?te esdamarea organulul 01iA fost Q in~'lg'ere morală, că de 35
, td
.\
~
.. t
t
dal a'l SOCla - emocra\~. or, orl1,'!'r St ·,~nl ncoace a.tn .... tlentru întâiaşl dată S'II.

•!

,'
{
(

toate ca nu noiI mini8tril s'au recrutat aproapp'
toţI dio fostul cabinet, il lipse~te elementul
cel mal ca.raeteristic al tuturor cabinf.>telor dela 1880 tncoaeA: baronul Fejir.
vciry. Ministrul apărăriI Viril s'a retra.s din
viaţa. politică, ne mal av~nd de gâ,nd să joace
rol. De8tuJ~ i-a fost activitatea de până
acum: guverne vine~u, guverne mergeau,
dar Fejervdry rem4oea ... şi a.cum s'~ dus
şi el - precum SilOfie insuşl - pe ved~!
In locol luI a veDit gl:lnerlllui statuluI wajor Kolozsvdry Dez~o. om necunoscut
in politici'&. NumaI de curând a. fost înaintat la. rangul de acum. E mihhr din
creştet până in tălpi. Are abia 46 ani.
Pe când denumirei acestl\I ministru a fost
primită destul U de bine din part'~a oposiţîei
"intransig8nte , dtmumirea de ministru a latere atul Tomasics Mlkl6~ a iu~impinat pretutindeni resenz. E de 39 <:.n). A fOiit o
vrem a secretar în ministerul croat, apoI profeBor unÎversitar. Ca. deputat croat 10 dieta.
unoară li·a. spus maghiarilor că numt\. atuncI
.ii vorbiască de cara.cterul na~ional &1 ar·
matel, când toate 19 milioalJele de locuÎtOli din Ungaria vor fi waghiaII.
Noul guvern mâna va prfl8tllo jurămân.

prcscntant nesocialist, - a apelat la
spriginul conservaturilor, carI apoI în
ultimul moment alergtlnd la urnă rau
scos pc - Kaemp.if.
H.egatul Saxo 11 iei va fi representat in noua dietă prin 22 socialişti
~i lin reformist, 18 mandate câştigaseră socialiştiI deja la alegerile generalc, eal' la 25 funie au mal pus mâna
in că pe 4. Ora~ele principale: Dresda
Lipsea" J"râerg, trimit in Dietă- $0-

ciali~n.

"
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Din diecesa Caransebeşului.

muoa bbmrÎeeasc! Do)oslle, care stiU e de
espugl.\ Berbis~re1. aicI la. lim\tele Diecese!.
Intre parochienl e lorădAciDf.\tii hoţii,·
rtrea, d dacA cODsis1orui Diecesan nu
va tace nicI un pas 1
s§ ă
Il li.
!lasc~ b"
, n C8U • B Il r '
' L S ( \ r l c a , trec~nd unii la S';rbI alţiI la
mumrenism. (Asta r~a ar face-o ,i ne place
a er~de cii e o SimplA - ameninţare 1 Red8Cţla~ ti ~
.. itul ze~ 'ale P~~~~~~'fl~leea.ce prin ne~bo·
MIClett, s'a reeueerit in ~~~~:i~tu~j\n~t~~~n
Jabuca, etc., să va perde tn 0;10
D•
Dumnezeu Ră nu tie ~ma . c!), a(!:::t~ :~

"'

\

a lor, ~iitorul p~rochi9[ gr. d~~. e~me:::~:~ ,'.
Doloave.
Elu.

Rolul ofieerilor în tragedia din Belnrad.

!f
Adjutantul Pelrovid. C~nd zicI adjut~nt. ""ta Insl\mnlf. vigil~llţâ, nedilllli
cMrl\. pexPOBnl. Au fost doI oftcerl supl!liorl la Palfl.\ul Reglll In sângero!lsii
noa.p~e d,;; 11 11lnie (29 Maiu) carI erau
nl\lIjuLanli! R{'gelu~lI: letrovki e; Naumovici.
Am\tidOl sunt morţI. Petrovicl Da eI8, Ct'l
fc,~
puţin la lnuerut. ('om~ricele conjur8~irI_! ~. '
a Incercat sl\ dlşt'gl timp I~tAciod pe 011- ,~"-,
Cl'lit car' U cerura sl\1 eondu . . A I:lpre ('a!.'
mors R~gela'. Cedat a tii, tn cele din ntmfl,
f·'

1

~~n~;~nţ:~~~\!~~: ,t:ţ~,ţ.at1~~~u~D i~~;~\t~~

Y

retugw~~

IPglut si a re~iI(8!? Murit-a el

de uu glonl pierdut In luvA lma,e8 1II m'ce-

luhl? Fost.a el ucis pe-ntru-cli nu ceda d€stul de repl>de?,.. Toate acestea r~ 'nin
oilscure:" d~r ir,ctt>,n ces mal mtsvorabill
(ei cea mar vffoslmitA de altmintert): PetrovieI apare nn ca un erou al datori.,r, dar, ....
C~ un complke din ultima or~. CIUl~ lucre!lz!\
constrins. El nu aIe circumstao.a agravanU\
~ prcm~~diU':ire'.

Adjulantnl NaltYllovir:i. C8zullul Nsu·
movict e ('u totul altul. M.I,! intM ~uccflAul
,
d 11 [ . (29 M ' )
l
complotu\!! în noaptea. e
ume
,nu
,l'"
par"" c!\ deninde!
de el. EI trebue
l'
1 ~l bde81 h·d~ C!lBll pe carfl o plizeete, t
lrt ue
f"
"l< Be ",l'le"~~" o
lrob", ta p'" Petrovl'c' 1:111 pe
d~t oftl!er7"d~ Qordo~:r,ţ!\.'" El ·8'8 p~e;~lu{~
ca un nl.lr~~otic. cu morftn!\ pe eare se va
,., .~,"",
incerca B~·J Intr~bllinţjlze pentru a aomplecta
efectul alcooluluL
[

. "~R
-uil ••,Jum
~.t::j.1\.O~ISUl.IlIŞ\.lJ,
~•.~'~~~.a;~~+~fIi~~_.ItiiI~.~~"_~"'M.~"'."""IIf.IiM""~~--"'''''',~(lposiţkT;"""-l'.~h\u...l
.'
".
.p.~'\3 1
1
carI ţinsau in mână cheia situaţit'I, s'au "Cel scump mult perde U ; a.pol părintele s'a interzicea orl·ce complicitato. Ri\t iuUl parputut convinge, de ade' ~rul cuprins In alest .iC\.I1ara tac tnsA acţiunea Ba ,i mal in'
d'
B
d
t
indestulit cu ace! t I'1:'sultat moral şi ao PI'OVOI b, aluncl când poporul "unanim ~ 8 tamiL
Seri soare In u apes 3., abzil de toate pretensiunile lor naţionale-, r><spl'PS
de 8 al('ge pe tiul ]ul de cape
.,S
'"
Nmmovicl era rud~. cam de depkrte
r
,...._..-.v ..... .Ilelft't'OTospondentUl nostru politic. POite vor ti inţeles, cii urmarea obstrucţi81 lan-preot. ce &'80 lntâmvlat 1n annl trecut.
dllr rud!i, CI] K<\fP georgevicJ. De sigur,
f
..
- 28 Innie.
tot nu le va. aduce lor foloase, ci altora.
In zilele trecute li mers o dl'putsţie asta nu Impiedec8 de loc pe Nanmovict RA \
'
It
!"
de
10
(runta,' econom! (Intre Clul Ll!zlir ~el Yf?'aBC~ cu ftdditate pe suveranul f~l1.
- Uoul r:abinet. - Kossuthiştil şi ~ înmn- ASt l\ pare a fi ŞI caUSi c~ popora. Il Ş' R!kli."tesn cu peste 100 jrgher~) 1 P. loJ.
f
d
1
1
1
B'
il
t
t
't
d
t
"
..
Dar nu trebue sA ispiteştI pe drscuI, Zl('6
gcrea" lor. - BanjJy oposiţional. - Disol- par l u U
an y sun
e nver~u· Sa Epi"copul Dlecesan, sA 1 rosge 1\ pune proverbul; regele AleXlSndru ar ti rutut ~ă-,I
varca dietel.
naţi io contra k033u1hi~tHor.
odată capi1i sgllduirllor din parol:hie, şi 8 all'ag!\ un alt 8r'jlltsnt I·s'a atras 8t('tlţit\~,~ ~
- Fejervary, retrăgendu-se diilliaţll res\!lbili p!\c(~a dintre p'lrochienl şi p8roch, regeluI Alex~ndru 8supra II gi.turilor de fa~
'~''y
Dupr& multe alergArl 1& Viena şi ind'ellullgate pertraotărI cu ŞI fir partidelor po· pubHcâ, peste r,âte-va zile va abzl<:.e şi de prin Br.oaterlls din vigoare a rfglliamentulut milifl ale Becnnduiui e~:l adjutent. DRr':·-......... . ,
II
. 1
rege1e Al (xandru DU re t
raS6
u Nsumovlc
.......
liticp, banul Khuen Ht:!dervdry reuşi lIo ea.- mandatul seu de deputat, şi drept urmă- din anul 1894,
Cunoscând no!, dragllstea ce" ms~e a lncredt'res sa.
patita opoziţia aii abzicil de obstrucţip, să-i tor le va reeoml\nda &legetorilor B~l dela.
1
, .
, tJ
"
P. 8. S'\le cMrlf. fui MI, cu toată BJgo.Nsumovicl avea tnc5 ,i Salte oblig,\ţiunl
voteze proieeiele de lElgI mal urgente ~i să Tlml~oara- pe Ban 0y. Ia vremIle dm raD*~ a.teptlim ti vedea odaU~ pacea şi ade faţă de rt'gele ~~l. OJioioar!\, pe câ.A.d..
nu Jl,ună piedeci in calea. formăriI cabine- urmli de repeţite.011 s'a a,iua numele ro- vrlrati iubire creştines'lcll, domillân!l tn co comanda un rf'gimelli. Fgomotole cele m..l ...........
,.f'
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EXCllfSinnaa de sfudiI a elevilor ~coaleI
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în liceul susţinut de stat, unde corpul profesora.l şi tiuf1rimea au primit trupa noastrli.
cu cea mal ealdă ospitalitate.
ArllrgiamentuJ de model al institutuElevit şcoalei comerciale din Lipova, IUl, biblioteca, museul, sala de gimnastică
au făcut anul acesta o excursiune de ne-au frapat.
studii în România. lmpre:,;it'le câştigate
A doua zi, 6 Aprilie dimineaţ& la 8
in aceasta călewn:e le expune în rapor~ ore am continua.t drumul cu trenul spre

, comerciale superioare din Lipova.

,( j

'

r

. __ O

'Ii

lul anual ce ni·s' a trimis şi noue, pro-

fesorul ATlhyi Gyula, unul dintre profesorii însoţitorl ai elevilor excursion1'şU.
Studen(it Si la numer însoţl'11 de profesorii,' A1âl yi Gyula, Dr. Braun R., Reimholz Arpad şi Ti"za. F erencz au plecat din
statiunea M.~ Radna in 4 Aprilt'e spre
Thm·şoara cu trenul pânct la Bazia,'?, ear
dela Baziaş cu vetporul până la Turn!u
Severin.
• Seara la 6, ore - zice autorul deserielil {>xcursiunt'1 - am ajuns in TUInu
Severin. In~u~ debareaderul ne presintă o
icoană interesantă.
Osle mal diferite naţionalităţI sunt representate aicI, eu 1mbră
cămintea şi portul lor particular.
Turnu·Severin este un oraş.foarie drlgt.ţ
cu o si( UII ţie admirabilă. E&îfieille, pieţele
publice, pa.rcurile sunt frumoasf>, turate,
moderne şi cu gust. Pe ţermul Dunării
sunt vile foa' te fmmoase. Am cElreetat adiiiciHe publice, pieţele şi parcuril~. Am flJst

,

:~~:~llru::~1':"!~~ăd;~.Rl~~r~~·I/e d~~i 'C()~.

In comuna Doluve, dieceso.. Carans'
.. ~ b ~>.
şulu T , e foarte ma.re neliniştefl intre paro·
chitmT. Csufla la ace~sta e (lxul ştolur de
1600 c,)r. care·'l solvese parochienil preotulu l , pentru ,tolele uaitate tn celelalte
comtmf', unde se plMeBC du~A ,tolariul
v?rht u"itat rn lntrel'lgl.\ ditlceill. A:~t'st
n Unicum U eticl 111 tutresga mett() p!llie,
uu e o parochie care plăte,~e fo bMI birul
~i ţOl\t~ şlolele, de cât lluma.l ln Dolm,ve,
nelinl,tf,te pe parochîenr csrI doresc a sol vi
şi dtnşil pe preo'ul ior, după stolariul Die·
cesao.
Preotul care la annuI 18D4 printr'un
sincd a adu~ un regulament, elire rp.gula'
men' 11\ timpul S~1l a fost aproblit din par·
teR Cousistoriulul, azI nu voeşte a sb:;aice
d~la acel fix. "i a pune 8!M~1 uasa iubirei
şi a au.nei înJclegeri, dintre el. "1 p.arol hien
r
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turi politiile n'au, descăleca aici !->lnbil nu
pr('a pot, txi3tenţll sigură numaI icI cdt-'& au.
Ediflciile pu~lice sunt eurprinze:or de
frumoase, aşa de tX. palll.tui tribunalui, aea·
demia de ~tiinţe. mini8tarul de lIo.;ricultud,
tea.trul naţional etc.
E foarte interesantă instituţia comerdală de o drculaţie uri .. ~ă: CaRa de deB:.icureşil...
punerI, cu arangiamentul ti model. ConSeara la 8 ore am ajuns i BUWT'f'Şti ducetorii băncfl ne-au primit cu multă CODunde uo funcţionar al agenţid museului co-I dE'~re~de~ţr~ Ne-am or~at aroi în cup.ola
mercial maghiar, ne·a intimpinat la garii... tlodlficw!m, de unde se des: ht e o admITaA doua zi am privit oraşul. Blleu- bilă pa' spectid peste tDtre~ Bucureştii'.
reţtii ru peste 1/4 de miliun locuitorI est~
A. m cercetat ministerul de agricultură
un oraş fxtu-oldinar de interesant, imposant şi f xpoBiţia economi~i şi forestieră ce se
şi ro vie circulaţitl'.
A trecut mult p~8te dt'sl'hisese tocmai p3 vremea acea. 8enreaştppt~rile noastre, tot M am vezllt in el. tarul general şi Şf fuI de BP,fţie forestier,
Edificiils in general sunt frumoase, stra- ne-tiu primit foarte a,tabU şi indeo ~ebl aeest
deIe marI şi laie, şoselele şi parcurile foarte din urmă ne-a deobllgflt eu E'xplicaţiunile
illgrigite.
am~nurţite ce ni le·a doit. Din colecţia
Comunicaţiunea de persoane se face lor de lemue, ne-au da.t 10 buclţi PP
cu biTj!', căruţe şi tramw~ ye electrice. Bă- seama illstitutului nostru.
tt.tor la ochi sunt uniformele birJariJor, da.r
Arr;t privit cu mult interes haI& cenmal ales ei. cea mal mare parte dintre Il trală de o enorml. circulaţie.
,
sunt f~cuI maghiarI. Un trist fapt eonstaUm,
Am cercetat şi vre-o (Ate-va fabncl.
de altfel: ci în B1lcureştl mil şi miI d~ Fabrica tt xtill "Societate RomAnâ de tricompatrioţI de al nostrl In partea. cea mal eotage- care angBgead stabil 600 munmare indlIstria~I ~i cărâuşI trlesc în mare eitorf; o fabriel )Dal ma.re de maşini 11 80·
miaerie. Abea este fabrică orI intreprindere dehte anonimil metalurgiri'& română Il cu
undtl se nu găl:leştl muncitor maghiar. Drep- inr..1alaţie de tot mode rnA, o tUl'llătoris de

z acrm 1 proprietar {lste un rom patriot
bl gat de al llostru emigrat mai de mult in
Rf.lmânia. Am fost şi intr'ofabricl de \lid~rI~~.",..,.......:.."_, '
Am privit apaductul ofl1~ulnl şi s t a . - ' ·
ţiunea. electrică.
",
"ţ
Am fost in pala.tul posteI ;r, care co~
......
ref;punde Intru toate cerinţelor mar!:'! rir..'
culaţii din Bucureştl.
.""",
Am privit cu mult interefl, .. p.l ...,,- _~
ternicul edificiu al Ateoeu 1Ul Român, CllBupnba. r co"onadfl. Am vezut aicI o pinacoteeă d~f;tlll de frumoasă, dat ~biec~ ~
de artă SUtit inci p'lţine. Frumos.sJ~i
.
l
bib iotec8, dăruită de R('gelS·i~·
~",!,.~'~~
Âm ceT\~!!tat ~i wpse.:I ;,' eare nUI1HU
in timpul din urml". toeeput I fi orga.b"O;"

.

o '. . .

ins i. Foarte
. • . 'interesană
t e8 te earactefls. t·lea
xlerio arii Il ()ra~nluI. Omul par'cli. simte

~ă 6!1te intr'o metropolă a Ba.ltanului.
Abea. este Dsţlonalitate, limbi, l'O.t, eare
fiă nu fie representate pe strade, eafenrle,
~i pe firme comflrciale. AmaJgamul acrsta.
de lucrurI eserdază un bun efect asupt & ,~,wf,.. ~
plivitorulul.'-'
Statue nu prea. sunt multe. C~a lllaI
iuteresantii. este statuia VOtvod,ului M, haI
din pl1reul universiUţll.
Şoselele sunt marI ~i superbe.

-
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~uJ.i:lr~toa!e cireularli pe soeot"ala 89..

Era gl\Tzir au rezist,at drstul de m.o f; 1,.., C''JHID

I·(,a.l y
il'

"1

l.]df.>{mh'

iu h:o~ilu\hiş:~, loân(}a 1 vid 4i-a presintat demi,.;il\

&

8u-ţinut

pa

llcuzaţ de oare-care narpgull b!\neetT,. Am~ nlodu·&e 81i devIa !!stff>l compltc' . ; '
1"
" ! fH": h; 'Uli}. BUFlba1, PJlory
mal departe intrpgul cabinet, aşa elim II,
'mol pieflnt: acuZ Itorul eno ~ ht ~r L~mosul
Cand tn m1 j'ocul nopţiI, lO,rot. 'o!rn!'1 r d : ' t i ~,. nti " t , ' ? vE;1ita, impresi,e a fo~t, şi n'a excepţlOnat nici mlcar pe Masin
',li:lict Cf\re a coudU8 E'Xp~dlţl:l oftcenlor ,tn MiflicJ se dnse In C>\:;lHrrna rc·gl ;:
'", i ti ',l! i>·.,I;~~ .flm" . "ti apOf 1 ~ preRmbd tare 1\. fost unul dintre cel dintâiu complid
lliil&tul l'eg.'lI. Pr'Jtect~ml lu! N'tumovH'l d'=l illfaDteri~, BoldB$ir I:'~~ aScult! r1\ I'U fi 111-1 J,JerHllt ~i '\ ~ JIJ~ eLm O foalfl 11 bliml
In aceagtA flfacere ddler~tâ fu .•. Insuş' ~e' cere dOl'ilt\ micul (1i~('lJr8 PA care ,,1 Jil ~h<". I '" C c..... li iuo' t;u·...,Ptlrt\ţt cu 4 milioane ~n mânile stropite de Râ'l~e. lPlrfştfl
;~ele AlexandrU. El (1~ l~{;ll pe N,aUmiJVlct Ei !'xpli'('~ manevra coml-lndatâ, t-ip"[ e;,:
c >< d"~;:.r!J:lP)'.',{ urmat O adAvE;-atli e~ Petru 1 nu se poate lipsi de un om fare
!!ă fte perdu"
El 11 &Jull:\ dl''lr dm Cl'seta rrg'le' si rl'gina erau tn de~Bf:otd l:" (';'. !-\'r·l: ;, ttOa '" ir.~;gJ,~i·;,(.ltîk, Gazemuerek, Şl represinU. în g'lVern un aşa .marl' caracter;'1\, sl\ punli la loc bauit tmEitraşl.
~,a dar vorb" Sll scape pa regE'. Sold"ţ·.1 H'e:;cm\''l- ~. ~ .~ ele ff<lui IV·H~~"
eăruia ii este mai tare inima decât mâ~{f'gele AlelCBullru af!ă,A pe N:tumovlCl con·
tul\.l! 6 de inbn'E'rie iubiau rnnit ve Ş fut
'l"'~r.'iT lîdu !f 111' li vorbirea, Ponta nil€'. A'lta tnseamna totodată si respuns pulor. Inainte de a ft com:mdl:lţl d,' M~"d. el "~,, j'l~ Bpre pr.!', reţiunea d mfletin,
ha lul Msicf.
.
.
In noaptea t>~l'g(':rofl81. NaumovlcT flJ1lta flve':" [n ~r~nt(la lor pe colonelu: P\i-L d,J 1 ~.JI 'lA prc:,,:..;t"Ze h "ootr'l guv6rnuluI Khuen t6rilor cari au pretins pedepsir~a a"lu,siuip MisicI ca sA ucidA pe legale AIHxandru. grsţlat o~m!OllrA pentru-cli refuza~" -- (·h' Hl! ~r~ a'\ dr pr;mb"u~ vnRnim ,i cu aceasta lor. Âd')v~rat, d dAstul de grea. pl'deap8ă

j

"/1;

rdin fiCr!il - sA comande regiOl;'r:U 1 ~., ;, IN, I'I~ :Ut h·ă lHi ,.Il~ tl:'l>.
1ragâ ~loanţJ atiU9ra msnife!M 1,'.• ,(J~ r:
'':"! p;, .~;~cţ~ s'au tmpriiştiat apoi In
~(;ut pe tabloul de RvanRă.ri dt\ cMră nn- dwslJ. As.fel ~~e8te~!:\ţl de ~ull ~\'!.""l'la.n GrI! ;ll'!.
turhurdnle polttlce dm Berbu" f\":ta·(o/t in
~'
"tatru! de l~sboiu. EI reclamA r'Jl!'!ur., Rei
rlni t.\H'CldiUt('. Din toa.te păr.:;.:larl'ClJllOBCU drepturih: s81e şi m!llOtll ~r'o r(>~iune destul de turbu!eulr> trglwn;
"1
~iJ.isic! cb~inu gt!l.dlll ee i s~ cnvenea,
dl"l tul 6 d~ infanteria tarm", m)}!;! "'~ 'n mâi ,
nile l,ul MISic!, un perfect intruIJ.~ le pro'j ~" «': -' ~~. y~~p lri:.;b> :espre miseru e Cll
Lo\!ot colonel MISi~1 os te un om li l.lCnClctmen t o.
'Il.. l ",,;t
;J~" i
i m
,Of
p oI'le t oranti'ale
~ t
i
l'~,joaf\', In are tntăţi~a1:8!1 puţin ~omUll y
R"gim~ntul
7
de
kfanterie
!<.~
~\IPU"1
d,n
Git
~llli.e
Z
!I',
Mai
1'1&8
in Ardeal au
",'8 l ielefl brUD!\, O hi \.Il şi tr:.l8unl~ f'$e
d!'
3
asemenea.
thuiarul
acest;.ll
t<'g
mult
('a.wal
strl,~f,ti\111i
H1:1rJ,
Comunicaţia
tre,..~pre. A:e eeva O~tiH(;'8C In fi~onomlP. MI'..:1 e o!'igin"f dintr'ul1 d€partsment B\rbeli\l~ era. rtgele Alexandru.
n], !o~ e irMel li:,.ii Inll.. Slbiiu şi Cop şa.
'1: 1 nord-sst.
Al$( oflcerl csrt BU 1u!I,ţ o
P"r',i) Jintrfl \. j"a-',mr;J VI Agh:rbicf e ruinat,
i-'!H'te decisivA la organizarra sau f'xecuta-

Lor;ot. colonel Misid. Loeotenw{ulcope când f'ra m~lior, nu fusee,e

Jdle] M.~icf,

R~

n

t"'.

ei

r{'a complotuluJ 8twt Il!\H',\Jţ' ne 1l.~f'menf'a
h; F~~ile veclue cu gramţ"l bulgar!! •. Cu

c;~i tnainti'zl mat llpf A pst, tn acp.8s\A r'
~ Bălc!loHor, 1,:11 8!M Bt.'llt m,,' m11lte

g une
ijanse

-

R(i~puns

luI Moş-Auriei\. ~-

Credo am deja câ s'a sftrşit! n ar ,It)
Hoher! Moş-Anricii 13 om odati,! Şi 8/,1 j.;,.;""

;\ ~:

1..' ~. lman, ppntru rr~u Lr~a c;'.'ura guvernul Il votJ.t 12 mii cor.
~llli .Jh nou ni 'TI irit", Lucrul facut de
mde' l' i td li ili fl di· tr!!3.
L1 L Iaj, Ternava-mare
';('P: ~ 11 1; lJ da t Call1iJui 11 b ~rtă ţii.
Cl. ,41111»1'\ h: 'l

,,0 concurenţă curioasă".

I

", '. BA găse,t1 a(,fimea c~tor-v[~ plc~turl d~
dr:ge tli\!lresc J)U8 1'.1 vmd,: slava, S1tbJ H'mAnJ dUPll isbAndn. dela Dobra, ln<.·r"l1 1.~ tril•
':l', mal InvrdtJatt eu B:.:lgUll sunt cel ma!
~lÎntâ
,cititoriI
cu
anoste
mcdita\il
!\,upra
"IP1,
Voinţa
l'oporliJui
rOlllilll". AceHta
~udr!iijnf'l IJi m<i[ n )mitoşL
dldatJmr
dela
Dobra.
·t'
I
'"
I
"f·
â t"
a llpaMisicI a fost un stralucit elev ti. ş!:o!}Ie!
Intr'un prim-articol (nruI129) "11 iitinl rlf' ,,' \1 <"'itL.1 illi [I..f' nU,I} .·)1 T('ID n pş, 1 ~e
•
, nperioare militare din Bt. P~terilburg. I:nul sus, a~8 printre şire, tncearcă să arun'l' .. C:)j(·nţll rut dr< CIII!; li fu HIJ,1apl'~h, l< uala se Im,i

/,i;'·.

etC;
t!l(~

llii:l!

biufl

notaţI şi m~1 S"V'

np, Ei nclnţelegeril lntro nor, • Il i b 13 r t Il. t
ştie şi .Telegraful RomAn·

un CIJf;& de ma~t'matict la şcoala
eiiitril'ă din B 19rad, E DO ~'Ill~ulator d:n
~'l ro.,! ois~i(lş!. B:l are capul Intle 1 bânţat.
.,. nimic nu ne Impiedec! Ba crpdem cl\ el
\it" hdlipuit C~ aduce un foarte m!Uf Rer,
~" iu p.ltrie! 8cll>pânduo de ultimul Obre·
, :;:) ·7icf.
",

i3

a' u,II! un

deja t;,biiu,:\

II

vinuindu-ne c!l. cu toţiI revendieăm n"'ritul iSI.,11J,jr,<
•
dela Dobra fiocare pentru nor, cu Il" l' ! " :. ,( .::: •

p~':'

;;1

r,je ,,!lui,

II . t~t

J •.. , , :
~,,;

·,!tU!'I,

o~"r ~t are ţlllt. .. dea combate 80r,;fil ;:. H"lUil'1 din armă a. luat
.1,.

.1"
U,

1

....".,..-.

celoralaJţJ,

eAte a fi ministru \n Sârbia, in~ă aşa.
credPlfl că puterile totuşi altfel J~l vor fi inchipuit pedeapsa aeea8tl.

Profeţii.

•
Nu

numai Rllsia esto

r
tara
în c~re profeţii pretiud că citate in
stele viitorul naţiunilor şi indivizilor. In
Gtrmania 1 in Franţa pretutindeni sunt credull tare se Inert d in astfel de prezicerI.
In Anglia un astrolog, numit Kymra Re
bucură in acest moment de o adevărată
reputaţie.
Pentru modesta sumă tie 10
l:ihilingl şi 6 penca arată vieaţl\ viitoare
- dl!f adaogă în prospectele sa.ltl n prezicHiie nu trebue luate decât ca curiosităţl int"lectuale şi DU implică nicIo gall
ranţIe din P lrtea mea •
Arum câteva
Illni Kymre pub ir,ă o Bt'rie dtl (iroL ţiI asupra
I-Vfmimentelor internaţionale.
Elit!l f âte va din aceste ploft ţI:
In H103, Anlie, Mai şi toamna: R ,1_
four S8 VI afla in dîficulUţt. Iunie: Doliu
rl'gal. Toamna: lnm g .. ddon sau Ţarul
vor muri. RlH~ia şi Franţa vor Itaea
Anglia şi Japonia, dar aC6ste dlll urmă.
Vri vor rfopurta vktoria. 1904 M.Hlie:
Moartea lui Abdul H~mid şi a. Rtgtlui
B·lg:d
S himblll in Rlsia, ~1ral*,
Turcia şi 1")&le în Spania. Nuemvrie: l'1\dprea lni Roostielt. 1905. F<JJ'fu<"riF.
Mi)artt'& I imp~ratulul
A.u~trid.
Augl1st.
S" b
'L j I W '\\" •
Moutea uia!)s lIry ~1, or, u '~I , v'c>tY.

f,

1
,~

,

•
Nu, asta n'am făeut-o! Nor, şi)1 ',j ce! rl(JI~.
Si ~ql ei I!
Joi !j' it sinuCÎ,j in OradeaSibiin şi Orăştie am atribuit tnviDlil'l"'f\ -- ţin"t~· ltl1i:'E b.tt'ilt l~likWt, proprietarul UlJeI rasl'
naţionale a al!'~/:Itorilor bravI dela Dobm şi --- .. na JtI <te'"i" t, 1r~ge,ldu-şj 1) g'oanţe dA rHol.
LocQtenentul lovanovici. Locotenentul zotel',
rauzll fl;nuriJ"rii a fo~t 6tarea
ÎQ'i8nOV1C( EI'a fillQ,H:i:1 după cum se etie, de
Duşmănia luI Moş-Aurie!!. ne'a f. .at sJlrigin vt>r h )'i· ~t.
ll;lre-0!8 Cnmsrllz i1 s~ uit!lsf:rll. ~r.-l tLt~tiir ţ('Z~ eolosal. - "U a z 13 ta" e tn contra II.il:1SCl'â, Ac- 1:,1 f,iIlH,i,.ră u'.\ranj'!ta.
a ; 111\ p!\rte la w I.bdul d('Is p'llat. Era un ţiunea noastrâ e dară o mişcare nnţion81d! /
c!'iat foarte dr!lg'lj, srurl ~~rbi'. El cu- rollectat cu toţir, am pus umllrnl şi am reuşit.
'4t'irmnnil I{~s'i!lthifolti 1 1 au "'°J'UDB ..-J'le
r"··,,t('!\ complotUl, Filcea parte din el ca
E vorba că nu peste mult ,Lota Re va di) ( r
r.
tb ti A sre 'lit-o
..' "li. oflrrr. DI.ll' Dumal In dimineaţa flct:ea solva şi vom candida atuncI şi noI In t')atp cl'rcu- ~re 1e ·P'- ,Î"r:n~nh
n,f)Si!U
Ş.
U
l:
:6u
cu
,~·dă·110
lor
cu
0\:.111
Kltuen-HtJder:e';-ţ";iTTu hotllrtt pentru noaptea urmIttoui. e, 1'1113 româneştI. .. Iar oa să fim Sir"HI de iS'l.~ uil~
, ' .in ca!J:,"
•
tW
" '..
. cu " ~(\"~']f1r'!:
'..: "1:1 r _~
~ral, A .::;',:~t ~I In
IIm_" ,·ntru a nu tr, g ~ b~Du~Ue> numaI vre-o II rugăm frumos pe ycneralJilul M (o ~ - Aur 1 Il J1
' .n
1 .lll·:
-·r''"H
c. ~
'"'7.)CIJ oficer% se concerta serA.
sit-'şI păstreze şi pe viitor drago~t i > ' ,li'
'.1' In',
.~t I il:': l"rn .. l:. ';7 ~". \ ,1'l!'Jpla. ceva ll·t. ;H'
_ (i ,71_' r",
l~':
a ':"''',
.ou
F"
~F(:-.r-~"'i t,.( h,~! ..... ~Y ""'~H'::-_,: ___ ,~-. ~.,-_...,_-~-fal:\ ,10 " ..1
•
.',
1.
~~\,
".!-..., ' •.~' t,.· ..•t,_\',.'Yi 1.1"
'-_", 11. ~.~..'" • '
_f' ,..~_c,. - ~
....-..-_
:>o'nr parea nCSllU::l do rl\u, ~l "lt alI'. >. a.\..;;Ir.....
-'l".oer U\:l '-f (uH".. Z'
Nu RO g!\lH:trr~ ia !cmui
';i1ei'''':~
-(;;,
;,~
f1il'l!1
~
•
,~a9a.
l{:)~81.h-~.,;\Ovic1. Câ.nd el d'A Jof dimillFBţl, c~ B'a greta da.ci!. pahitiermole dela Braşo', lll' ti ['Il li III.
t
Nu no compromito, a('ţit1,d~"'." <1r",:~ l~tiih[j, AaHi !:)';ld' rl dl
~),~ tit mAcelal dela Palat f~rA el. fl1 In pr8da
ând sri.j araDMoJtibnlt'.. Pllblid Pt'"1tru num~roald:"l desoll!orJ farA margil1J. EI. se sinuciiitl 1 :\loş·Allrică. Uomoate-no şi pe ViitOi'
. t d
V'J8 DUIT ~,'C,.'" aeard ~~O(j ''';'
e ·.~r~f>, dar 8elf~ ..'Oij'JO;tDt~ m:"lJI!eijLate din tlilltd ir j.
~!iJa un sutlet nob'), a 8crid un ziar din
;".1.1 tnt,eU, .Ie C: le,.. fMt ti ·,mn d~ demon. 11,mţ al treceri r;:'~a timpuru din via\l\ "
1-"(dgr:llr,erll o i,njm~ simhtl)!"\~e care nu. s~
"':utl1p~1 mele Bopt Anna COElm. nAscuta.
:~~. ~;:i!~ s,,';!;l,hv~':: 1.!JJ:';!1!:lr, •• Atâ'i merge Gligllres('u, pe cum lIjIi pentru Qltim"eno~rA
l''''i ]mna sli tr!\ladi ca MnulalA ca amICII

011

e:-I'.

""'1

?,

-A-

c

,"c,

nu·l socoliseU vrednic de " sa ~aoda

L: p'l.triotica lor ii1ţr~priudere 1 ? 1"

urciorul la aplJ, p~nA se sparge.

NOUTĂTI.

•

.~x ff'gina. Natalia în România. E-x:ARAD, 29 Iunie n. ] 903.
regina Se' bIei, npfericita N"lalia, In s('rlImperatul GermanieI în Ungaria. Dupr, Roare e.drf'BJltlt M. Bale ri'ginei Cat'men
cum S" serie din Berlin, iOlpijr8~uJ Germa Sylva, mulţumeşte rrgell1i lŞi reginei pentro
r,iel Wi:h~lm, la 18 Septemvrie va sosi l~ atitudinea prietin08sA nefericitl1i dinBstil
~~r de ordolHu,ţ'\ al Rfg~lut
Vlenl1,
unde douG zile va ti oJ>spele M, Bl4lfl, ObrenovicT, si Cfle voie s!l petreacA dot.: ~
~Miljkovi r:J tuaNI~ pus tn rurr'nt eu cde
I;)e
aici
va. mJOrgo ca archidllcele Friderir: luni fn Români8.
C'! ~I'\ prep8fl'tu. A'3est (fi~~r dfl l'n C8.!'3C'
pe
moeiile
acestilia din Ungaria de sus. C!i,
t·r fraIw, , fm~.ârtăeel\ opinia tuturor rama
va
trpca
oare
~i prin Pe8t~ [lU se şUt> IncA
Masin. Numele aeesta este des rostit
..,tHot i ~a.Bupra il)ftuenţ~f fu ':H~Me a rf g~I!eT
...
in timpul din urmă. Pe bărbatul inlâI al
i)r,lga pentru viitorul B\.H'bd. El na.~l
;;'F.~unBeBe pAri'rea.
ToţY c JotE u pe dtoElul.
.JIeeting-ul socialist de Damfnecă. Pdrti· rtgin~I Draga l·au themat Masin şi de
!'.\:t MiljkQvicJ refuza g,\ Bjut~ pe cama- .luI social-ll~mocr8t ttvlJl!iţ:ona.r, ('um se DU- câ.l!d Draga a dbvenit ngina serbilor,
r'14itJ~r.
mf'şte pe sin@. friU ţiunea BQcia1istli de f ub numele aeesta a aj IlD8 des în circulaţie.
'-"
_,..,... lIIfr-aţT focri'dinţl\t secretul vostru conducerea lur BolclÎ.nyi fii care sicl fn Arsd Acum însă 8. devenit şi mal celebru Co.
l;- zise el, nu vI:! voin tr-l;ida cu ati\t msl mult este lepresen~at prin Petru Ponta, a $iuut
.ţ eAt In fond am acelea,! ideI ca şi Vt't erI Dumioecl\ dupA IHlleazl un mectiug to Ion elul jyIasin a. fost acell' 1 care cu mâ
··4"j.l, dacii 1~min uo cn:,dincioB camarad Ardd pe piaţ!i libedâţif, Meetingul Be convo oile proprii a stâns viaţa comnatel sale,
,,,:.c.LIU. vor, ImI voiu !mplini [OBA ei datoria C8se din incidt'ntul, l!~ ader~n,!1 lai B:lrIl' regitl,I Draga şi după aceasta liniştit, ea
:1~!l t8t~ de rrge. DacA vor atacf ţr cODReul
bas 1 cA,ţI va kossuthîŞtt, proiectsserA pe erou naţional a ocupat un portofoliu în mi\j;[nd voia fi de serviciu, voiu Incerca sl\ m~
erI maniCrs1aţil In onouea mlueiul bAr nister, cel al construcţillor publice. Cine-va
";iJQn ftt' pJauUl)\~' noastrfl,
bat carI ~e Intoarce de pe câmpul de J ~e..
Cu pll.~ea eli facă Miljk Jviel? SIi, el dea boiu in 8t'RlneJe lnvÎl!g.,rir. Cam se pu'ea dec! a doua zi dupl asasmat a dat mAna cu co;-\misia din (Beer de ordontit P,? Ar ft tre- ca pridte.niJ, fr un:ea tiA na·1 iu<.'unuue cu lonelul Masin şi şi-a exprimat mirarea,
hlit!il "Bplie~ 8c(:a~t:~, şi nu' ere. l:şor dat lallril biruinţeI?
cum o mllnă atât de moale şi gingaşi a
1Hnd c~ tlr>\ R nerr lf:, lut Z lJZflr MarcovicJ
Li-a
stricat
Iasii
socoteala
Panta.
şi
am
putut
comite acte atât de oribile. Colot)'::imU[ ,mirdB'tu.. R\ 1 t'ca Ba de ştepto M'
L ".'lelT, ~H thtar daca Q\\ \i,~ MrJu:a ttimic el vhut ert Cia n'am vijilut şi ce credpem o- nelul Masin eu un aer de superioritate a
~li e ~mposjbi! In Arad: k'lssuţhilŞtil,
~ ~-:~:~pe ff g:. H,t'\dt01. era ;DlJII dat~
tJ?a
..
bm6
ZIS BarabSlŞistil bMuţJ ref!pective rl:lspuns:
\
'
ta de !li nu Be P~l't'i '(Hll;tu1 l'~l. EI
rISlpl$l,
cAcI
fugiserA dinaintea bAt&il.
Nu mAnă trebue la asta, amicf',
rllmt8[' 8 post
L'l
.4
or~
dUpA
.IU~lf.H,ZI
au
aşteptat
la
ci
inimi.
t
Mi'jkovicf 8. tOl'it dl' serviciu tn no:'Dtl;l1
soclahlil,!h pa trunlsuI din Budapesta.
A!ţii inel au adus in di('cuţi~ in cer
f \'nmpl~tulur. EpISOdul s'a povestit, Canr. g"rA
?vrw,ll, lsra~l It kl\b ei apoi au ocupat pi8'~
!. Ma dm ulŞl fu aroncatli In "er cu dinamitA
un.ţl'tovls!lnd o tnbur A tocmaI In faţa Rta eurite politice s6fbeştI chestiunea ci este În€x\ ~iljcovicl alergll.. El &trjg~: .R~trDgt'$i-Vl:!l' t~llel lib~rt~liT. Dimr'o stradA lateralA d~o'" plicabill o astfel de dpgenare & sângeluI.
i l~1 IncMc~ ,revo1ve~al. r!1!1i pe unul din otl
dat~ a?~ru!!i, repreBf'tlt8n~il poliţial, o droail;' PrJliticÎa.niJ sâ~bI au r~9puns aşa:
t ~"'rir ccuspmtorr fu ucis.
d,e
POhţl9U Şl doi p{·li~iştl cAll'lre, Intr'a,8tes
_ Nu e nimic de mirat, colonelul
'.
In acela',1 mOlllentJ 80crul FI:!u M~rc(l- s adUDliSet§, 1," ~r!)O dor~ miI oamenr.
.i l"lal'-erl A ars~n8t d~C8SA; ear lu aceefJŞ!
rcli trlbun~ PQnta ,i espHcl:i 8COPUI Masin e un mal e ('aracter!
1 oI)RP~~ CIIIl.. rage 18 oq ela Inci sfA- 'tA me?~lDguIQI. CntIc! dispo&'ţia arbitrari a
Acestea !:lunt părerile in S~rbj& despre
tt'~a8ţa cl~pI~snuhU MHjkQvicr, care perd~lBe pohţlel c~re le 8 ş~ers dou~ puncte din con- asasinr.
h-':ir'o ori III ,pe b\rb1Uul ,i pe ta'~J r vocMor fiind mereu advertis!\t de subc!!piP t t
t 1 -ti'
~ ,,:A,le-a-.n COPII.
e . tanat Berec z. La prQPUn('lr8a lut Ponta s'a
. e oa e acss ea a In r~ce .nsă ImRegimentul 6'. VorbirAm de ti
ales apoI un preşedinte ,i notu ai a luat \ prPJyurarea ~if" colonelul Mastn ŞI azI e
tnca tot mtmstru şi Petru 1 din "induI~ Iar f8 olda$d ? ;ru~f lq 8'a~ supus ~e~~~~ cuv~ll'ul trimisul din Bl1dap~8~a israel
~ ,l,Ir. irI!. cea mal tUlcl ,Ov'JaII. La palat.
A vorbit mal. mult de o o~ cu adE'< rale-a luI Dnmnllzeu· ~i voinţa asasir,ilor
v6;at talen' oraţonc. A lovit tu bauul
rpge al Barbi!'J, când miuh,trul AvaknwoCăpitanul Jliljkomr;i. E un frumos
., ~".i'iecţde trag~'die,
li Pi .. rre Corn('lllt',
'~-"''::Ol fiictul de (hlotori!, carI isbucni In con
-1 "llţll capitanuluI de gloiu MlJjbvi'r, 06-
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data nelmlitel defuncte prin participare",...J..j
rmmorrotllţare, rog pe toţ' amicl1 ~i cuno· ....." .
8CIl~il BA binevoiliscA a primi şi pe 8\;ellstA
'
t'Rle hdlnc ~imli,ple noaBt"e mulţumite. lu
numele ln'Ifg~1 familiI: Teodor COBma, comerciant.

ULTIME

Ş?IRI.

Belgrad, 26 Iunie.
Regele a adresat un ordin de zi zirând că punend piciorul p~ ţ,ămâotul scullivl'i
sale patrii, sa.lută mal Întaiu armata g!orioasă, sp!'ranţ·\ poporului serb.
R~levând marele mE-rite ale armatt'l
ale bunicului !I~U Kar~ghrorgh", R'"gi'le
fxpriml sdisfacţiunea sa do prill voinţa
lui Dumnezeu şi încrederea poporului, tI
rHine comanda acestt>I ilustre arm"t""
RpgeoJe t rmină, asigorând de stima l'a
pe toţI membnI f!twilibl militare, CII urare
de • Trăiască armata it 1

,i

Belqrad, 28 Iunie.
Pân~ acum au luat la eunoştiDţ~
urcarea pe tron a luI Cara,qeorgevicî, şi
au r~spunB Rusia, Germania, Franta,

Austro-Un,garia, România şi Bulgaria.
M Sa }francisc Josif a respuns urm~

toarele:
Luând cunoştinţQ de notificarea
ce Majestatea Voastra, mI-a făcut
anunţe.ndu·ml Indeplinirea actuluI care
11 pune In posesiunea putereI Suverane, cu titlul de Rege al SerbieI,
tml place (l~-I relnoesc toate urările
ce fac pentru ferioirea 8a şi a popo.

rulul

F~U.

Red. reapons. Ioan Russu Şirianu.
Editor AureI Popovici-BardullU.
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"TRIBUNA PQrORULUI"

KALMĂR JOZSEF

,~m~~nj"~de~~~N
..~-~~~~~~~~~~~~~~
din Arad.
, ' _-etl-~,~-~-~~~~-~-~
.
--~---,~

merhanic.

Recomsudt\

Juvaepicale,

Bi c icI e tel e

bucăţi

FISCHER KAROL Y

de aur şi argint (frâ,nte)

fabricant de roduri de sinnă, hnpletituri site şi roduri
de oţel (materase).
'

sale de cea mal bunA calitat p •
Are In depasit guma interioară şi
cump~rA pa banI gata cu preţurile
eslerioară de prima calitate, şi tot felul
cele mal Bcumpe, s~u le schimba. cu
de pArţI constitutive d'ale bicicletelor.
alte obiecte 1005 4-

bilete de amanet

Eftine

şi

ga.ranţie

pe lâJlgi

efeptuieşte

Reparaturi de biciclete,
instaJărl de

Toate pe lângă garanţie.

clasornioar şi juvdergiu
Arad,Stirada TeIDploxn.
- - Telefon n rol 115. - -

~tr,,~~alllf'Z nr. 2. Telefon Dr. 242.

SO.NNENVIRTH J6ZSEF

sonirli electrice şi telef'onuri.

:I
I

I

, I

11

- Arad, J6zseffoherczeg-u. Nr. 9. _
Recomanda. tabricatele Bsle de Blrm~, aşa: rociur, d'
'"
. cuSt't or, ma.1 a1ea pent ru {,fa bnct,
. morI ŞI• econOmii en aramU.,
. -t
...t
B ac h(.(;[.
F. IlC rociuri de mână
' preoum
1Ş't s~ e pentru {ilurur. sutem
şi d
maşină pentr~ Ingrt\direa de grMinl, liveZI, curţI de galiţe ~:
p~rc~rJ ; . Rocturi pentr~ pietri, prund si carbunI. Gratil pentr~
plvmţt ŞI ht\mbare. Prtnzetoare de schintei pe coşuri de locomotive
şi fabrice. Baltele de ot~l, elastioe, prea praotice. Diferite site
de per, fier, aramA şi mMasâ s:te pentru tutun precum tot
felul de lucruri carI s& ţin de branşa aceasta. '
Calitate bună şi preţuri moderate. 984 9-10

fi er

Deutsch Izidor,

976 20-

'li O L F J

A j\J O S,

pictor de artă şI firmă.

- cl.botar de gbtte de Mtbaţl şi dame. A RAD, strada Deak Ferencz 39.
Arad, coltul pieţii Llbertitil şi str. Simollyl. Am fost aplicat 8 ani la domnul Ioan Czeiler,
Am ODoare a atrllge aterţia on. public
ca conduc&tor artistic; esecut:
din loc 8i pIovit:l\I, cll. tn atelierul meu de
Inscripţii şi decoraţii
dobolăde pIE'gMEsr ghetele c6i6 msl fIllm,Ul8P.
~~h'g!ln'e ,i 8olide, precum '1 gh\)te ortapepe sticlă, lemn şi jitr
dlce. pe lângl dE'plinA galBDJie. 994 8-00 =-==- frumos si
, durabll. = =
Esecut d'asemenea pietarea de icoane
sfinte pe 1'1 g~ preţul! moderaţe. 98fi 9-10
atenţia publiculuI!
Pentru. bi.terici lava'f'uri deosebite.
Am onoare a aduce la cunoştinţa
doreşte

a zid.i, - - - - - - - - - - - - -

It'

.

Depozit de ciasol'nice

şi

,

giuvaerieale.
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c:::::a

GILLER ROBERT

-E;;i..

09. biroul meu de zidire din strada

Iillt\zich Karoly Nr. 3, din 1 Maiu
st. n., l'am mutat in str. Kapa Nr. 37.
Când mulţumeso M. Ono public
,

şt

,"II

In

M. On. public, care

Nr. 110

-

eiasornirar ti giov8fTglu. -

Arad t Andrâssy-Mr 4. (Uot. Niludor)

pentru p&rtinirea de care m'a vred;~ tn decurs de 7 anI. ti rog 13&
'" ..". . '; .. me ODora şi mal de-

f

j

1
,I

1,

,G,ebiUt, stimA:

969 17 -~}()

~_.

f

'" J.
}
.:
I

~

::t~

adecă In camMâ. e socotitâ. atât camăta cât ~i amortiBarea din capital.
Principiul meu e tndestulirea M. Ono public, care vrea Bt.

~

facA tmprumuturl hipotecare.

fo-:-

:;

imprumuturile se platesc în ban~ gata, scrisorile hipotecare se
~ plătesc cu valoarea lor nominala. Spese prealabile nu sunt, tacsele
W mi le socotesc ulterior.
Pentru desluşirl mai detaiate a se adresa la

•

Prăvălie de mode

II

in ARAD

1I'1!1
~

I

~

~

Arad, strada Weltzer-Jlmo8 Nr. 15, uşa 7.
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Executăm confeoţionarea

reve:renzl~ p&Itca,n,e~,

pStrdiesi -"'..

== Q.rn.a.ta .i )lra.pcri 'btsarlce~ti;;:;:;;

public

AVElm

şi·'. roaga. e~ visitt>ze

Marele seu magazin de mobile

2J

dela fabrica augmentatA.
Are In magazin mobilele celea mal moderne lucrate
In sliluri deoBllbiW; "Borlimeui bogat.
.,. 18-20

,

de:

J"ilială ~ Mediaş.

atenţia. onor.

....

Materie fină pentru reverenzl, care 1şi conservA
. coloarea, In Arad numaI la ~noJ Be afiA tn aeortimelif"
bogat.

şi le pregMim prin binecunoscutul croitor p;iI!/"" A~amovtct.

~

~

1

Fabricant de mobile
A pa d, Calea Au.dl'âsay Np. 8.
Atrage

11.;;1

v

Cele mai bune fabricate soli~e ~i pr eturile cele mai ieftine.

'-'"

~
~

Coltul pieteI Szabadsag ~i stradel Forray.
Recomanda, martIe B~U magazin de mode pentru
dame : m~ U1.surt, pânzăluri şi chilon uri.
TruBouri gata, barcheturl, plapome şi matraţurf,
confecţiunea noastra proprie.

HERZOG SANDOR

t9)

~

In mare 8sortiment matede şi mAt&BUrl pentru

Putem prel:1E'1nta :enum~rate Bc~isori de recu~oştinţa,
despre reverensUe oe .U?' le pr~gMlI~., precum despre
serviciul nostru bun
mcscepţionabll.

.

'1

968 9-10
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Cu distinsA atima.:

RosenblUh H. şi sotul.
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'l'ipoJl'atia .Tribua Popon11&1

K

,

A_oi Popovieiu~B~iaqa.
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