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Seri. ori n.fr .. nc .. ~ nu se prl.me.e 

. t · 1" 1 mar~a contelulIis,a la Viena, saadunat p~",,,,, 1 C., P."ta, p>of""· P. R""., imbie 0poz'l·a nu o primeşte, căci e 
.te eri' sa mi ni seria a, parii d ul md epen den t. st m el u bunle sale, I p' "fi:". l' 1 'p .1l<. 1. B ,m 'a, pr"'.'''' primej d ioas'. S' aud oa ră opozi \iel i-ar 

unde au hotărit să iee pozitie fătisă înt \ G. J3oa-mben. N. i ogdan profesor 1 Petro- plăcea mal mult dacă fort,el ar rcspundc 
,""'.~ -,...... 1 c 1 cabi '. f " , tnn, profesor 1'. Percea, profesor. D. Fd.-

E fapt implinit. S,eI, şe,u - contra unul eventual guvern In runte cu. g",a,a"", p>o{e", 1. Aron, dire,t". M. prin {orIă" 
netulul, şi.a dat dimis

ia
. M. Sa ce-l Iis,a, şi sii obstrueze şi in contra luI I N mea, prof",,· L N"ta,i, p'of',Q, O,. I.a aceste cuvinte cu putere ele

drept încă n'a prim
it

.
o

, dar poate chiar cu cel mal, puternic aparat. Au de- \ 1 ~"'",a, ,"nd ,u adv. G. rald,an, P"- mentară a erupt vijelia pe băncile apa' 
. ziua de azI ne va aduce ~lIrea, că clarat pe langă aceea că el \,n de 11''''1' lJ,. /ul<u Om,n, ,r.",j ,le adv. lp, zitionale. 

Ni S r a încredinţat deja cu formarea mal uşoară o împăcare cu S{eU, decât.: (1~,~tos(ltee1nt:t, . Pfrotesorr· (I~.:' ncul':bProtesjojr. AI ' - 11lcearcă numai! - strigau, , . . a 1 1 l' l' a. pro; esor. >IUd!U, ~ rar r. . 
• liloul

ul 
cabinet pe. . . . . j cu 0rl care a t a t succesoL, ~ossu-: ,,:,'a90, ,mf"O'. O. Na"'.' Ax. li.",i., urlau zeci de vuel. - Vreţi să ne im-

,_ Cioc va fi noul şef de cablOet th.şlll de altmmterl suot hotănll la o ,,,d,,,,. 1<>,. M.",,,,, ingi"",. a. POI",,'n, pUl,el1 limba germană! - Vei! şi peri. 
'~că nu se 5

tie
. In cercunle bine in- violentii luptă parlamentară, care vor i ""', f),.. H. Pral,a, •• ud. de .. 1". M. Dima, - ..l.Yu-i erlat să ne amenilltl. Prese-

i, . vorbeşte ca de un fant • • ă I ! w .... !n r. Dr. D. ]t()mun cal/d. de adu. d' 1 ~ I .. d '1 d'! fo,.-m
ate 

se " ~ mc:epe-o lOC az. I '-i.j / .' " ~ , D 'c L . mte e trebue sa- 1Il rume a or me 
'. d orI ce mdolUIă că S-ell .' J ··.n . al"'''', "'.. r. . .ee a, p"-! mal. 1'1 e:us e, Sale _' e ~e- Se vorbe?" chtar, că T"la a ple- . 1"0'- N U.",·,a, j,,". î"v. l'ehu Nem,'" i s,eIl un moment a, tiicut, apoI 

ar it r",omandat M.. l' P, cat la V.ena 10 buzunare cu lista nou- ""i. pabh' «9· ,,,tor Pap,,"", ad.,,,,,,-! cu cate-va cuviOte Si-a mcheiat vor-
,eJinrc!e c~sel magoBţilor',contele Alb", luI cabinet. Din acest cabioet ar face V. 'or JOI', ra"d. de ad". V,. E"y'" d,! birea, aflaudat de d~eapta. 
_, 'ky De altă parte msă e semOi- . _ 1 r - d' . Lcmc"if, .dr""t /. 0"''''', """" •• "t.' ..' . ~~a .. ,. Sa a ehie",at la sine pe p~rte. conte e "',a, ca pre,c. mte y .\/ate,' Jiga, ,,,,,,ptabit. L,,,,',n Pu,ca,'." Dul" vorbirea luI S,eli, OP01.1\'o· 

.ativ că M..' Immstru de mterne, Hleronyml, li e- i ,~m1,'"bil. nalul }[olld a propus, ca dieta să-lI 
',otel

e 
Stefan 7IS;d, . kerle, Ber,evic,y, Pios" Darduyi, 1"e-1 ~"-- I suspilldă sedi"ţ. pâ"ă mâne, când va ~al . ales şti,ea eilO urmă a pro- jervdry (ministru de hoovezime) şi i I {ace mini~1ful-pre,edinte declaraţi unile 

dus 'o sUtul 0pos'lţlel ::~a n;al mare Wlassics. Luându-se ca Sigur abd.carea ' Din Dietă. promise. Pe lângă propunerea asta 
constcrnatie, căcI un cabi,'1et 111 frunte: lul Apponyi din presidentia caseI de-

I 
\ 5 d' d 1 l' \ vorbesc Kossulh Hol1â U"'1'OI1 ear , 1 .', ,.' că I ..' e mia e a {, Ulfle. - " .' '. " ' . 

cU u,a o~. e In stOTe să ,.I'PpeZlS' i putaţ,lor, 10 locul s~u guvernul oou ar I ....-.. 10 contra el S,e/l. Preşedmtele doetel ~,"" suua,,", pohucă de astăzI, şt ,. ,\Omte ~e ! eand.da pe perczel. 1 Guvernul Ş' 0poSiVa ş.-au măsurat \ con-;tată că propunerea lut IIo116 
" _ toate mseamoă cont!.Ouarea IL 'I'te'. ~n I Contele Appo"yi, mini,trul Jeir'r-: astăzI, puterile şi. - guverr:ui a ~ r~- ţin.te:;.tc schimbarea ordineI la zi şi 'I,.unt~a prOlectclor mthtare, căcI Tlsta \ 'y contele S"'a'11dr1i şi Tis-a si prc- 1. mas lDVlllS. lnawtc d. c şedmţă, SzeH \pnn urmare numaI patru deputaţi au 

'\re m p' I var , '1..1 i., ,..' . . . d' 
< rogram şt acest punct. . 'sedintele caseI magnatilor ,1lbin Csdky' s e. mz~U s' capaoteze OpOZi\," ca drept c vorbit. 
, Despre ermnperea crizeI raportăn! i ~u sosit astăzI in Vie~a, unde vor ti! cel pu\m aZI. să nu-I atace co "0- A mal vorbit 1'010n)'i pentru pro-
.n cele u~I11ăt~are., ' 'rimill în audienlă de cătră M. Sa. ,le"ţ~, căcI m.ne ~t aşa va face decla· punerea luI Ilo Ilo , ear după aceea pre-

ErI, IOcă mamte de începerea şe- II S . ă ă' d' t d II raHool pozt\ive, adecă va aduce la <edintele a ordonat votarea 
din!el caseI depotalilor, S,il' a coo- ,e a~g~; , c d mi şe I~,a e/~ 'cu'noş'in\a caseI dimisionarea gltver-' Opositi. insă a pus in' praxă ob-
vocat o conferintA intimi, la care au a d, etel, 'do t Vt ec ara .~. n",p"-e~ t .ulul. Şedinţa, tocmaI in urma acestor 'truetia tel;llică A cerut suspind

erea 

luat p.arte toţi ministri, a pol Al ponyi \ aplan,~. :d~":~i~ î~~e;.iI~~1 '~~bi:::,~~n a c ooferin \ e de, car acitare, nomat la ;ed i ntet pe t O . m in ut e, ea r . după. re-
,_ .. "" yreşedlOtele caseI deputaţilor, K osslfth, ~ M. Sai, II' 1, şl-' luat IOceputul. de"hidere

a 
sedinteI - nUl11~r;;.H'"Ca- de-

/. .~/B;;~bd;"~i~ep~~~~di~t~l~'l~Ipo;şiK'\~'~k' \ -~- , . luainte de ",dinea de zi şi·a ri- putalihw. Voiarea' asta simpla a durat ;...."-c'n"o~ato.1n.~ma declar'aţiel;e~;J ~ ,JGlE"l!tu __ Transil-l""u.iel", . ,k~t '_ c~~,~."ol. F~~nmc .... Kussuth in \ o. iurni1tat.e de or~ ş.i .s'a sfirşit cu res
<- de o poztţ.e, că vor trece la obstrudia ! '''' , ... mer, . <Il: nu Ee """pe ae ac..,,,,,,,,, ,. 1 __ sU . - """: ~ ,,,~. .'" -"": m~1. ~ tl',9~,,"""-~ :pco l':""er'l. 101.1

1
»110. P .ntm tehnică. S,r'll a iocercat să-I des~r-I del.o. Dobt'a. P~ când loate celelaU. fo t ro· I vernul poar'~ "n". staillor crilice de I propunere au vofllrl:'9, contra .. p 

I~eze aducendu-le la cunoştinţă, că şi-a I mă .. ,!!! şi multe "em/eştl (,Krollstadter az., căc! cu mCiip~ţmare ţme la pro-, punenl 39· 
"a t deja ab, icerea, şi nu mal e decât I Z. _q', ,D,utsches T''!Ibl f. U ".q .) salula • ee 'ele m" .ta re. ~er;, ca. guvernul s,ă \ Pro c e dura ,"sta au mal r~pe t~t-a 
,ef provi,ori". A asi.urat de altă I i,bânda caUS" romane la Dobra, Dr. A. srună cum arc de gand sa punli capet I de 3 orI. Sau msmuat la cuvent ma
parte opozitia, că suc~esorul siiu va Mureşao ""ea s4 faci! lumea să crează, ca acestor stări. In caz dac_ă g~vernulnu linte de ordinea de zi Kubik, Hollo şi 
retrage proi~ctele militare. "" slă sin. '." cu pa-crea sa. Cel .. ai ar d,. o declara/re hutartta,_ OPOZlţ.~ 1 Tâth. 

Confereola n'a avut nicI un re- b,'" r.'1"'::" .. ins.' depeşa de feliciJar~ va II1cepe o acl,"ne ŞI mal vIOlenta. 1 Preşedintele o'a dat anume nici 
.ultat. S,r!ll, a promis că azI va face ce i-au Iri."is o .. oulu. depulat llomâni1 S;r'1l a respuns numaI decât, dar I unola cuventul. şi prin urmare fiecare 
e.n unIi aţiu nI pozitive, ear opoziti., a din Braşov. (" reproducem aici: indată la inceputul vorbiril sale a spus; işl cerea dela casă permisie să vor-
de'clara t că incep e o bstructia tehn ică . Salut' L.'lBull eţire Is bâu da că numai ma lIe va face e"UI'ci al i It IIi I b i ase it. Casa a vea să hoHtriasc it pri o 
,\por ~'a început şedinta ~gomotoasă noul"m

w 
c amt~~ politice. Face însă câte-va observărI. :.' votare simplă, dar oposiţionali~til lna-

i 

' uren {' . . ' . ' . d ,e erI. V V' ' Z 'f /'U.e.ri. ~·.montatea nu se poate aecreta pc, mtea liec",el votărl cereau SUSpin crea 

Inda.tă ce s'a lătit stirefa despre chie- , advorat' 1 Os ma, protopo
t
p· ,OS~ Chelariu' I sÎne de maioritate. Dictatura ce i-o' scdintel pe rO minute. ear după re~ 

, , ., . . or:at~u, pro esor.· , ' ' 
.t ~~~~_~_-.. -_-_-.2~~~~~~~--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------. miază-zi de două dealurI, p,; o'ealul din, dealul din faţa Ribenulul, am trecu' printre i P,nă 1n Opanez - in linie dr;apt' 

In f fOI 1 spre miază-zi erau câte-v' e".,dro ane ri- avant-postunle de cavalene de pc culmea I -- nu ero mal mult de treI kilomctn. 
a \13 panezu UI. \ ?ipite in avantposturl sub cam, u,da . ma- a:clul d~al :' am, ~o~ont ,pol '~ ~a.J.c tre-I Pe coasta dealuluI unde me afiam, 

" $,htjll _ !Orulul T .... ; pe dealul dinspre m.a.'-'- "nd pr'" satul Kacldmumca, p.mil de, erao bo,.ănăril şi luna ce răsOfi" de 
_.. . _ Tată m r d'. noapte a." ridicat eu co batalionul de d,'- locutlorl. I VfCme "gim" rotunjimile pepenilor în-

,~_ vremea răsbo'iuluaJ poS~.erstteş~e-r;.e dceva d1ăn robanţl til maioruluI G ... reduta Griben. O adunătură de case cu uşile zăvorite, I rouraţT. 
'1' ",.1 u. can cu a - "l' d lb 1 postu~ e d,. fata Opanezulul. \ Opanezul era spr". miaz",i pe_ un cU .u,! e pustiI pe corI oarme pu erea., ,Stam nemişcat şi_p~neam din. când 

, HeI, bat{i.-vă norocul de co il, a 01: g:urgU\~. de deal, dar pană la aceastOl1l1tă- .. enl. . ' ll~ can~ Llf.echea la ~ pa01:nt: ascu.lta~d .11-
nu v am ~ot pOVestit? p r I r~re vraJmaş' tr~l>uia să mei dooă d~.I"rl NumaI la o casă d. ~ marg",ea , 5<UU- • n"tea "np.ein"_ cemvălu.a. "uprelurim, te. 
S N~ face .nimic, tată. Mal istori- \ta1at~ de vale 10 care era satul Kacla~ luI o piS.i.Că ml_Orl ... ~J.Ia planwitoare, ncall1J 1 ~~ pot ZIce că ~ml era frică de ~ oa;e-ce 
: eştel ~data, c. Uite, st~ ro smirna s' te mumea. cu labele la usa Ş' "rec~randu-se pe dupa i ,ue a,teptam d'.nt~'un. moment. Intr ~Iml 
,lSeu t~t~. La dreapta noastră era apa ViduluI; \ .;asă imediat ce m'a S!\l1tI t . ~1 ~ra la acest I sa. ::uz huruitul ~nabuşl~ al batemlar ~l vez 

gblţiturad~~ă~~~e~ă~~ p~ . gât ulti!na În- \în {aţă şi cam la. stânga în fund: PlcYn~, ?e.cet de, pisică .tlal.?cn~i1, părăSItă, perdu:ă ml)m~, darobull.ţlT nostri. . . 
Când n,-" Ion,'!"l D .... ",cepu, Bucovul; ear dmcolo de ele,. armate.e r ",tr'un ,", pus"u '" o care "cecea ,e ". să 1 otLlşl, smgurătatea neţărmUrită il 

1 "'!'b . a v"'it ş' nOUl să . ruseştI. \-t.c.t mal g,ea, tot ma' apa:atoa" pc ,ut'et.' loculut ina,eui. avan-mersul IimpuluI şi 
.. 1 J'-S alu eram IOCat t ~ pormm 1 l' 1· It d '11 p'lwl ce '101 zarit 1"1 • • 'f _ .. _ "slilerie din Roman .,nen in rog, 4 de La câte-va zile dup' sosirea mea la Am ,,:.cat ce. a a. ~',,' Î. <.' '., I dcla y ,,'eme me ~urpnndeam in ata 

.. ' .' Doamne Do' " Riben me pomenesc cu că;pitanul B ... _ \ wrttlrue o.p,mr: zul ~!, ... 111 a es.pOS!ţla L~3 uneI mtrebiirl ce-mI I!1curca Judecata: 
, l' ,amn e, c~ jtt1al1le p . d 1 b . -1· . f 1 potrivtt::t SI \ll' am ascuns mtr'un tuh~, . 

te e din spre Dunăre ''''e un ..l l'ln sa- coman antu ateneI .ca ar ete dlO care ă- ma d . ' ""t'l - Dar d'lCă p'înă a nu sosi al nostri '1' r \.le curgeau o .. t· C' . d . 1 1 1 d ă 'rept<ln SOSirea vena on ar. < , ,,< ' • • " e noastre 'pr' Bulgaria r. ' , ,- em!' pa," - venm cu ce e a te m~' a, , - f' .. ' d d' f dau oehr cu vre-o patrulă turceasc"I ~ Lu' . sec!!t. En, vorba să atacăm demon"rar" \ edem [urcl un,an u-.,e, mor: . ...,.. 
,,1ar ine me dup~ !u me ?e..l In ca re de !o", fim] ii le Opan ezul ul p" n irU a atrage IUrl 'pre o p ns"c~ d '" "ale, I urc? d lagu n . ~ t at~ n c~ in ,ti n CI IV, unI p .paiatu re 

[

, • g ~ a oşttlor, ţer anl ŞI ţerance dau de I~ aceasta parte grosul trupelor turcesti de miere rcsturnand stup II fugind apoI voh erul ŞI me uitam ia Dervl~. 
Il.ut In rest' 1 Id'l . tI'l din Pl " IIJ' 1 g e au, lou' li n pur sa • ţ".or *. ° n , ,il: _. .'vna,.î ni <sn ind astfel .atacul .deci,i v "ară in {orturl, ~a ~l .:rau s P ,'e sa tu J IV o ar Am ,tat a*" în tu fi, până I a miez 
.,1 P au pe noI, munnd sub plcloa- al acesteI din urmă poslUl <q surpn nderea nde-l zunam mJrl1gosundu-se cu Bulga- nopt.!1. îndepărtand cu băgare de s.eam 

le e noastre ~. lb d I T p~ 1'1 - . ,.. u !Si'n tact I • n P? . crea rumu u mare. ' . spate, 'nv'lutrea trupelor vr.",mase roaice. crengile ce-'ml ascundeau vederea Ş' p.'. 
ten: u. "muslcllor ce nu mal con- amăgite spre Opanez ' \ " . Vl'Ild dl'n c"lnd~ In ca"'·ld spre Op<\nez 

'_au, VOIOiC .', n t' f II '1 S,' Venătoril ,ose;< '" acest t"np" pun ' ' 
lanfarelar, mt '~rg os rt, b uraţ c e'lmarfş~lrf,l.e 1. 1 e~tă ~ă in aceea-şI zi primesc - inimos1 mâna pe casmale. Si de-odată aud dinspre Bivolar ţi 
tuare ~să Se ,~ eau sU AsteagUrI e a â1- pe a orCle ~mcI după amiazl _ ordin ., . ' fi ; A" . ,purce la ;ange". s' pomm SI 'ă aleg pe dea' I I " Dup' treI ciasu'.' de mnncă, adăp~- pete şi bocete ca de îngropăCione,.lO o 

m trec ut D ă _ . d Sf apropi t d '0 " u ce mal sturile aU fost gata ŞI bata.!lonul.vcnaton- r~ind tăcerea aeruluI nopţiI. ApoI tIpetel 
;,' , liie şi ahia • . . un r:,ea 10 z:ma . e. . a. e. .panez o .pmnţle pentru şase d . se intetesc saomotul creşte şi in minutu 

crind a .' ,~slsem In satul Kahsovatz bateriI Şl sa ndlc cu ajutorul unul bata- lor a piecat, Iăs~n u-me stngur ~n, aştel?- .' n - fll -'.. ,ro pnr nlt d' l' d ~. '1 trupelor de mt'lOtene urmiitor câte-va case trosnesc m aca 

""Iia mea de. or.m ~ă ~c despart cu iOn., e vdl'tort ce m. se va pune la dis- tarea tunuri ar ş" . "n Sat aseun, . "'at~ne, şt sa pkc I~ Rtben, pOSlţiC, adapostur] pentru cele 36 de tunurI ce mhuiao să ocupe dealul. Inaemânendu-,e 'n zorul lor de 
\'idulul adă lO~r ° vilce.a care da In matca ce vor soS! noaptea. Se 'nopta,. de mult ,i trecuJ într'un ,bucni ;;, văzduh, limbile de flac,rl î,J tr 

, f .0"" la m!Oză-no,apte ~i la Am in"'lec., pe Derv.jş, am urcat tufiş trăg<nJ calul dupa mine, murau prin fereste par. lor rOjieti", 
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deschiderea sedintel numerarea depu-I a,a d~ grave, a con dUR afacerile ca a"'a In noul Conac, unde se f4ce alege. 
'1 d f 'ă l' d' t ~ t agă nu tsct ŞI curaglU. gerea, intră bine Inţt3les, l'.lUmal cel carI t~ţI or e aţ. n3e ,m,a in re S~ ,i obeervli cli guvernalul nU·1 este t' 1 

s a făcut alta decat s a votat. teamA de nimic: pe nicAirl nn m'll vezI 801. au bilet. Suntem in r o sa' spaţioaaA, 
Şedinta s'a încheiat la 3/4 2. dati, ci el sunt lacJsllorml. S'l.luretraspAuli tnal~: sala de recevţilln",. E fopsităalb, 

' ,i cele dou~ companii cart st!Lţionau tn faţa câte·va. auriturl', treI oglinzI pe zidurile In 
ConBclJ1Q! ,i a minist"'fulul d~ interne ,i ex· lungime, atAta-1 Intreg decorul. In mijloc 

Î I .... d terne, cari suat IAng~ Conac. Eu tn apro· 160 scaune pentru deputaţl, fotele pentru 
n ajunu alegerII e rege. ph'rea Scupcinel nicI pe bani DU al ft gA'!.it senatorI, d'&lungul zidurilor fotele pentru 
- Convorbire e1l primul min1stru. - poli,al orI soldat, dur~-(lum DU erau nicI corpul diplomatie. 

mlcar ceUi,enl curio,l, ci numaI noI cAţt-va 
Belgrad, 14 Iunie 1903. jurnalişU. Ziariştil sbu la mese indirltol de-

Evenimentele se precipitA, aea zi,~and. Peste tot: e de mirare cu cAtl Unilşte putaţHor. Uoil am. ajuns insA până l&llgă 
MAne pe vremea aceasta Serbia POI"~ ci a primU $eara cele ilenecute ,i cu cAUi ne, masa ministrilor şi tea presidenţiall. E 
va avea deja pe regele s~u In cs.pltalli. plisare, a,. zic@lnd a,tesptA viitorul. un aier democratic In sali, nimeni nu se 
Acum, Intre orElle 6-9 s'a ,innt ade cA con· Nimic, dar absolut nimic DU arat~ ci . d f NI' t 80 d 
teri'ut

>! "ta;";că" - "e "'1' "" tn 11'mb'" bu1ga ",101 • • t Il ţine e orme. Il· mIrare: pes e e-
-" f~ .,.. ., OI "" .. "',., evenimente Importante pe:hru ,oab 8e Sl1C· t ţl\ A' t t 

In lJ~re s'a h"t~rtt C'l Petru C!arageorgemci cedef.zI pe fi~-care zi. Doar jurnalele ies In putuţl sun rani 1-ti opz.nGt, ear n re ve· 
sli fie pro~.lsmat rege unanim de adunarea ediţii sepl:l1'a'e ,i 8e caeBC CII interes vMii. nerabiJil sena.tod mulţI au aspectul unor 
naţionalI (CamerA ,i Benst) ,i se ,i vor- Cele de azI aduc dt>jli ,i portretul prinţulul McanI de prin provincie. 
bsşte cl1 el ea ,i soseascl1 mAne la Belgrad. Petru CarageorgevicJ, ~ar por\re'ul neferi- A~teptarea e lungII.. Deputaţil abea 

Avand prih'j si vorbesc cu primal-mi- cituiul rege A\exandru nu·l vezI pe nicliirJ. pe la 10 s'au strins ear senatoriI numaI 
nistru Avaeumovicl, el m'a asiguut eli pen- PAnA ,i decorll,iunile cu pOHrelul 1111 IU 
trt .. S~A"bia cu z'us de mâne tncepe o epoci f08\ confiscate ,i oficeril poarlA numai "an- dupf. orele 11, aşI ct. el alegerea a tn .. · 
DU noul Dumal, dar de siguranţA, prosperi- glica decoraţiel respf\ctive. ErI tocma! atunci ee put la 12 fări. un sfert. 
iate ,i drept!iie. Partidele ,i-eu dat mAna am nimeri& la Bcupcin5, eAnd soţia tngriji- Dintre ministri cel dintAiu a sosit 
pentru a da ţAriI nu un rege namar, dar toruiul localuluI, o.Svi\boaicA din Banat. lua Proticl (de interne). D'. dreptul la maa, 
guvern stabil, cAeI desele 8chimMrl de 8ub de pe .id portretul fostula! regB Alexandru 1. Do&stri a venit ~i pentru mulţI dintre noI 
regele Alennljra au dl\t ţeara de mal. ,i a reginei Draga .•• 7IA fosţ frumoa~lsl· d 

Be Inţelege, despre cODspiraţla lrecutli, raca, fi el linijr", _ a zis, - ,i a dus por- avila câte o vorb~ bunl şi ne intreba aei 
primul mioilllUIJ a vorbit scurt 'fi s'a mllor· trelele tn pol ... Intr'adev~r, a fost foade avem vre·o dorin vii.. E UD Mrb:lt colt, I.e 
gin;t fII!.l declare el ei - civiliI - n'au avut frumoaa., dar ambilia el a fi provofJat tn- ved~ It 1l şi foarte energic. 
nici o cunoştinţl de cale ce au procodat ve· treg ,irul de evenimente urmArite CII inte- Soseşte apoJ ministrul de justiţIe Jiv-
Dir~a la putere a guvernalu' actual de eOI' reB de lumea mare. covict. E birbat de staturi mijlocie, ca.m 
liţiune. Totul ce s'a peuecut e opera otl' Ah'gerea se va $in ea In noul Conac, de 88 -4:0 ani, brun. Şef &1 radicalilor 
cerilor. zidit cu chsltuiala reginei Nata1ia. ApOPOB 1 d I E t 'b 

Fericit - cine crede. de exregina: tntre Mrtiila rege laI Alexandru extreml, domineazl Be gra u. un n un 
CM despre alegerea de mAne, to,' mi, s'a g~sil o epi8toll ce primise dela mamB eare ar ft f'cut earierli. ~i tn ţeri apusene. 

nistri, prin urmare. IIi ~8rtidele au c~zut. de S8. Bcrie Intre altele: 7I Eu nu am fiu câta Generalul Atanatzcomci ~i colonelul 
acord. Bingur JWf;omd, şeful radlcahlor vreme Draga poarta coroana" ••• S'au gă- Masin sosesc imprellnli.. Amândoul sunt 
ex~reml a pus condi,if. ei anume: sA 8e 1 d' , ltl:\ 1\ Al d 
tntocmeascA o conamu+ie Inuoduc~Qdu-!Je sit spoI epi8~o El 1D carl resu e exsn ru tn mare ţinuti. 

, intrelinea releţiunl cu ea dela v@lrat8 de 16 
votul universaZ, ear numirile ei destitQirih~ ani şi ea ~s'e care l'a deamânla' si se In- Presidentul adunlril naţionale elective 
ta viitor 81:\ se faci nu numai de rege şi soare ca prinN~sa de Lippe pe care i.o de- VelimiromC't deschide adunarea Ură multi 
-ministruZ de resort, dar dupA lin refera$ al B'Înase tmp~ratul Germanie'. introducere. nSunteţt chemaţi s4 îndepli. 
wnsiZiulul de stat. Dar despre toa'e acestea, co alt prilej ct'" Să le ţr 

"Nu S6 formuleaBi tnsl nimic nicI I;l0 niţl un a wtorw - nce. a ye 
s'a legMuU nimeni, cAct flc~t\8'a ar fi ,tir· rege. Fiţl la înălţimea situaţiet, ca astfel 
biraa prerogativelor Coroane' ~ I a zia M prin alegerea ce se va săvîrşi, patriei 
ttânul president; - e sigur ci ne vom tn· Alegere de rege În Serbia. noastre muU încercate să i-se deschida 

. ,el'ge cu tr,ţ:l, frlm~ntg,rile din treca' tiind un viitor Frumos si Fericit, cum cu toţii 
d 1 j Xt'" ' t oi - Dela trimisul nostru speoial, _ l' l' .. ....::........ ~6.t\1 e nV.".,.mm e • îl-1f1""i'r"'.'" 

", .~- 1nn~Q.l d6~,polinea externi, mi ... \-1 r: .:.W'. '. '.+ &p.o1 .cunoscut. el. ee Ya eeii 

"\ 

", 
( 

t , 

• 

8f\0fi!' N."!'-~ ""-1 " \ <'~(;O"1:"' .. ~ ... i20ftl, \lf~. '7.': ~~. t-= fiTjJ.~:'~ci#i'_" 
ţa~ $o- ~.?- ~ • ţ L~Xţt fyo -- ... , ''ţ ~~ '.Io"(t'.Jd ' ~~,_"_~lt'. 1}~ ..:;,.. - c.. , 

'~--. :>n~ ..:~, ~i.~·:"'.l' e." . 1 .. , .".' .-:-; ", -1. ;'f" 1!llmeI pe care 9 doreşte de rege. 
• ' \.~'"- -" -- ... .:~~._~"-- •• J."~" 0--. ,_ .. " .. -~ ·.~,""i ~ -:rJdj -~ e ororile întemplate,df3S1!Ye~e~ 

.' ".' 'o... .'-- ,'1 ",. !. , ' . carA au stâ1pit dinastia ObrenaviCl, mct -~~ t,ţ"_ : ~ ,_ (O }.t. .., .'._ ",\~ b< '-4... ... • -.. !.,;.!. u ... d,.u \&\1 .1 V_Ud. .", 

",' ":<;;'.~S~; ll~ .~v "VII'" mal prImItiv. N'am fost de altfel emoţionaţI nici un cuvem. PareA nici n'ar fi existat in 
Casa Na~lOnala.· dm Arad es', un palat d ., b't It " Serbia un rege Alexandru. Nici 01\ ;plendid In comparaţie cu şamdramaua n,,- noI, pentruc' eşI s an vor 1 mn e ŞI s an VI' I l 

ţionala. B~rblt DeputaţiI ,i Benatorilau venit scris eate toate despre grave neînţelegerI "Dumnezeu sli-} ierte" ori" ee mea u po
toţi. E[ presin~1 un aspect, interesant: 8u~1 intre partide, asearli. la ore~e ?1/~ am aflat menire" I 
adicA mul$' [n costum ~a,ţlon,8lt ,~ranf ehi· din chiar rostul lui VeltmtromC't, noul Oiudat popor. 
pe,r, bine fiicDţl, ~u ~rlV1re m~bgen~ . . preşedinte al SenatlJ.luY, eA alegerea S9 Actul alegeriI a fost inai impnn~tor 

Confere~la.s ,8 ţinul ~u o,lle lncblse '1 Ta face unamm ~i fără nici o ,uscuţie, _ prin scurtimea sa. In zece minute s'a 
sub durata el mInIstrul de Inlerne a mers de. d'd t R t C r terminat totol. Secretarul Seupeinel a fă-
dou~ orI plinli la minister, sa. aduc~, n!"te ear, sIDgurul can 1 a e e ru arageo - cut apelul deputafilor ear al Senatorilor l'a 
acte. Discuţiunile ao fos~ des1uI de hm,Ille; gemcf,. ţ 
nicI o acuzare na 8'a formulat la adresa Atât de sigur am fost de asta tn f'cut un secretar al, S~natuluJ. Ofl'l dintA.iu 
njm~nnl, ci din contrl ministrilor militarI urma convorbirei cu venerabilul Velimiro \ deputat era. nn socutlwt. ~u. v~ce tare a 
general AtanaJcovit;l,i .Mas-in li-s'a fAcut co- viet, incit am putut 8i ve telegra1lcz cel striga.t Petru Carageor7evtet ŞI sl\l.& tn-
10&81e ovsţiun', dupA·cum totrpgu1ut guvem dl'ntA;u alerrerea. tuagl a aclamat • ,. Şi r6nd pe r~,jd se 
'i-s'au adus mulţumirI cli tu lmpregiutArl IU ~ 
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întindeau prin podul caselor şi răsări,au 
apoI prin ~operiş~ mlădiind~-s~ 'n vîrtCJul 
arderiI aCI scurtimdu-se, aCI mvolboran
du-se de de asupra satuluI şi presărând 
scântel ce sburau ca nişte licuricl roşiI. 

Pe după paIele de foc luna. păr,ea 
verde, învăluită într'o lumi~ă neobl;;n~lltă 
ce uimia ochiul, iar la lumma lor zănam 
Turcl alergând pe uliţI, pierind I!,rin case, 
ştergându-se în umbră cu braţele 1I1cărcate 
de pradă. 

Si când mi-arunc ochir spre bostănăril, 
ce să 'vezl?! La cinzecI de paşI de mine 
TurciI prădau pepenil şi bostaniI. 

In momentul când i-am zărit nu ştiu 
de am avut vre-un gând limpede 'n cap; 
după câte-va c1ipi~e numaI a~ simţit i~itpa 
svâcnind nebună n coşul pIeptulUI ŞI 111-
greuiarea tîmplelor de sângele svîrlit de 
ea cu putere. 

M.i-am scos revolverul din toc strin
", gându-l straşnic mânerul şi 'n clipa aceea 

un gând mi-a răsărit în creer cu o lucidi
tate spăimântătoare: 

- Dacă Derviş nechiază, sunt perdut 1 
M'am apropiat de cal şi am început 

a-I mângăia pe ochI ca pe un frate de 
cruce, şoptindu-I nu mal ţiu minte ce, şter
gandu-I fruntea, sarutându-I coama, rugân
du·me ca la Dumnezeu. 

Toată viata mea se concentrase în 
acest act ce cuinpănia în el zilele unul om 

Fugarul îşI dulea ne!"'os urechi le~ 
intorcea capul de unde vel11a sgomotul Şi 

se uita la mine cu ochiI luI de dobitoc în
ţelept şi duios - ~y fi zis ~ă "pricepe, şi 
el apropierea morţiI, acest falfalt de anpă 
nevezută pe care '1 sim~im nu cu ll:rechla, 
ci cu alt simţ mal subtll, mal delIcat ca 
ceea mal fină ureche, 

Şi în tufişul în ca.re ne as~cunseser~m 
eu şi Derviş stam nemişcaţI, mcrememţI, 
- două trupurI înfiorate de acela-ş fior, 
două suflete 'n pragul peiriI, înţeleg~n
du-se în limba negrăită a momentelor pline 
de misterul morţiI. 

Am stat aşa, plutind între v~aţă şi 
moarte, pân' la 2 1

/ 2 noaptea când p:urulele 
turceştI s'au retras pe forturI, 

Am eşit atuncI di~ tufi~, m'am pItat 
cu băgare de seamă prm prejur, am mcă
lecat pe cal si i-am coprins coama cu amen~ 
două mânile, lungindu-i-me pe greabăn, 

Ajuns în Kaciamunica, am răsuflat 
puţin, am tras urec~ile cal~luI, ti-a.m şters 
ochiI, l'am adăpat Şi am mceput a urca 
dealul pe a că~eI culme :rau avant postu
rile de cavalene. Pe la Jumetatea coasteI 
auz un glonţ şuerându-mI pe la ureche şi 
mal în acel timp o bubuitură de puşcă. 
Am crezut dintru'ntâl că vre-o santinelă 
a tras foc năzurindu-i-se vre-o arătare 'n 
vale dar pocnetele de puşcă îndesindu-se 
şi gioanţele sblrnii~d numaI pe lân.gă min~, 
am vezut că în mIne trag soldaţiI nostn. 

Am oprit calu 'n loc şi am strigat 
cât am putut: 

- Nu trage sentinelă. Sunt Român ... 
Locotenentul D ..... 

_ .. !2X!!2!! 

Vocea mea fu acoperită de două focurI. 
Ce să fac r 
Să fi urcat înainte, efam ucis 
Am legat calul de un copac, la umbră, 

şi am început a me târi pe pântece. Pe 
de asupra ,mea sbura câ!ld şi când ~âte 
un glonţ Şi căluţul părăSit necheza de mI 
rupea inima. In nechezatul luI era o mus
trare mustrarea tovarăşuluI ce te-a scăp~t 
de ~oarte şi pe care tu-l părăseştI, orba 
de egoism brutal, stăpâ?h" de gândul de 
a te salva pe tine mal mtaI. 

Inaintam cu greu căcI pajiştea era 
udă de rouă. Mi-s'a l?ărut că ~u~ sgo
mot de vocI şi zângămrl de s~bi~ Şi după 
cât-va timp o voce prelungă, mVlOrătoare 
sparge tăcerea nopţd: 

- Cine-I? 
- Ofiţer român. 

, O patru,lă coboar~ până ..... la
y 

mine, me 
recunoaşte vme cu mme pana unde-,. 
legasem c~lul şi întru în lagărul româae't: 

Atacul demonstrativ fusese re.-~cat ŞI 
eu fusesem uitat. ,.-~' 

\ M' ă că vi'n dintr'o căletorie 
1 se prea d 1 1 ' 

îndepărtată Care mI sdrob~se mă u are e Şi 
- . h" prm care trecusem 1I1cordănle C 1I1ultoare. A d ~ m 
- noa tea ceea s'au tOpit curen 111 so -
10 1 dR c ce m'a trântit în cort, îmbrăcat, 
DU a an , " 
echipat în ţinuta de campame ... 

lvfiron A/dea. 
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acul an şi ridicând mAna dreaptii, pronunţl!.11 
numele candldutuluI. Votnrile toate -100 _.,) 
- s'au dl\t pantru Petru Carageorgevici, 
pe care presidentul il şi proclaJlu'i apoi 
îndată rege, ales legal şi unanim de 
representanţa poporului serbesc. 

Un intre it "jivio" r~sUrJl în sală ~i 
toţî deputaţil " senatorii se scoali in pi
cioare. 

11 apoI CUTantuJ Ger-Bici, fost profe-
sor universitar şi in mal multe reudurl mi
nistru, aetual viee ·president al Senatu: uf. 
Trece drept cel mai mare orator în~-'': 
cani. Saluti en insufteţire votul poporu., .. ·· ~ 
şi felicitl repres8ntanţa naţională pal1tru"'" 
demnitatea eu care & slvlr,it marele act 
istoric. E eonvins ci azi s'a pus temelia 
unui viitor tare şi feridt t.I SerbieI,. po
poruluI ~Arbesc j·88 croieşte o soarte mal 

'. 

i 

buni, el lnveţând din Buferinţi.'le trecntu
luI, partidele se vor intrece numaI ill tril 
IL sta plld ]a stricta aplicare a lpgHof, ra 
astfel libt rtatea şi d.repta.tel să 1le gar:'n-

I 

tată pentm fie-care cetâţean al Statullli. 
Alte ,Jivio" r~sul1l1 in sal~ .. 
S~ decide apoi că noul rege să <1f"t~·-· 

înştiinţat telegrafic ear după ameazl ~ă ~tl 
aleagl\ o delegaţie ca.re sti. meaJg~ la. Ge
neva, sl-} felirite şi să-'1 1nvite p~ rege 
Il. veni 81-şI ocupe tronol." ... · , 

JUrăUlântul gardeI. 
A. urmat apoi nn act d'o ironie ela.-

Bici: garda, care nainte eu p~tro~a._ .......... : 
nldlit asupra familieI regale 8 a aaverilt ' 
pe fereastrA cadavru I mutilat ~ribil al re-. . . 
gelui şi reginel, a jur~ credtn~ă noulw 
rege pe CMe nicl nu } a dzut locă. 

, Garda intreagl. era tnşirllitA, 10 eur'''1l. 
ConaculuI, unde venise cu steag ~i mUBi!~ă 
dela clsarma. din apropiere. In frun~e sta. 
Costici, d'o Btaturi erculiad cum din. ZJC,l 

mîl de oamenl abea vccI gl~i unul. EZ este 
cel care s' a dus (Mercuri rwapteaJ<_§4.~. 
deschidlt conspt'ratorilor poarta dm ra:-~~ ....... 
aibă. jurămintele unor atit tii da oficerJ, Po!\~ .. /.,~ 
sl-' şI tMbtpn~ort '" \ltiR --.~ . 

Adul a fost de altfel 801~1Dn. Un 
preot GU barba ma.re şi albii a ofieiat Ci'lls
tat d'lln diaconI t;tegarul sta nailltea ii.1ta
rulul improvis&t, ear oftl~8ril şi gardv. in 
dosul stegaruluI. . 

Dupi terminarea slujbeI dumnezeqtl 
la comandă, soldaţiI şI-au descoperit ca.pe-
tele, IU ridicat mâna dreapti deschiz6nd'~~ 
dagete şi au lis jurămintol duH" .cum,·l1..a 
pronunţat preotul, care la u,r~8. li-a ţmut 
şi plt'dicli. aaupra lnssmnătăţll Jll!~m~?tnl:1I: 
(Oare li-a tinut ~e~nen~a pred'tcă Şt dupa 
ce juraseră credtnţa lut -c~lexan.~ ?) 

VeselI apoI, ca oameOll, tonSCtC'n\1 di. 
au determinat un mare aet IstOfl c, gl\rdl 
a pleca.t ear~l, cu steagul şi mU8Ici,..ta 
cisarml. .~ t 

Dintre ministri erRti de faţl . ~l a'Jt·s 
t numd daul mloistri, diutre car~t)~i ';'(' 

~~veovicl i~s'au fAcut oVil\iuni cAn~ R :Ie }lt. '. 

e poarta Oonsculol în stradă. D ~8em<.1~I 
~ asistat Mitropolitul, un moşneag Slmp,tlc, 
care sta bucuros de vorb~ cu noi şl-l pIli.· 
cea eli lăudăm garda - se înţelege nu lli~dam 
purtarea el faţi de Alexandru ~ CI ţlDuta 
marţi,l!. ce avea. . ... ".~ ~, 

La. 12·, jl1metat~~tt ~ J ro",l 8dau~. 
in O Ai în . ...,.~a hu ti au petrecut cI. onac 'Y.<" ~i . ~ 

acte istorice .. ;" .Russu ~ r18DU--e 
Trag~~a Belgrad '" ' _ 

~ şi presa europeana. 
Presa rusească. 

Ziarul "Bwiel" vorbi5d de evenJ.mE'B~ 
'ele diu Belgrad condamn" pe aSt\sml SI 
depl&nge pe regele All'X8.ndl'D ca pe w.\ blm 
slav IIi ca lID om de nobil csracter. ~. ,~ 

Z' ul NOWGsti- scrie c. BAngele \'nr- . , t!l,;~~n ~od atât de militrsbil ~ prin 
:~are ou va rAmtlne fiirl\ rlsbunsrt:l ; 
rb, mat bunl ordine oe luc~url Cf\re 

Clar cea . • '6 erUlia sân-s'ar stabili n'ar patea JUS'1 C. 

geroa':~eB' ecul puterilor stri!ine tn ~f'~~i~i~ 
ln"rioare ale Setbiel DU "'8 admISI 1 , 
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U '.oate acestea 
tntlmpla, \ S8 trecea. "tampada. vita.e-, f(~cli& vieţeI din stiud. Vineri dupA amin' i-a fost lnmor· 

ţel e 1 It- al m~utarea, la csre Il participat mu.ltA lume 
Insi s'ar p~ tinDt nealfteptate ar for,,, pe mA.nlL in mAol, eu privesc ace, co ~ din tot "nutal NAs§udu!u1. 

mele ,i ou s'ar fi IABat a fi inumidat de 
apuc!turile contrarulul s~u. 

Rertraetarea d-Iui R. Andraescu In 
f~ţl dovezilor cuprinse In actele disciplinare 
nu sH'b ·,~e adev~rul, ,i mult buciumata Ba
ti~fac\iune a lui Dr. Paticl esţe foarte da
b:oas~. 

dac~ cO,Jr'P~::ro Ungaria sA S6 ame!Jt~ce. meseJ, und~ stă o tinerime munCitoare, va- • 
RU8la 8\'!oie Vremis· ~rede ,cii mei un loroasă, patriotică, şi o . tndemn l~ muncă Romeo împllşf'st. In nomuna Domasna 

b~ al partiduluI radical D a luat patle eiDstit~ av~ud drept tah'iman, umrea, so- din CBralf~Severm fi icAal Ioan Serafin av~'a 
:e~vir,ire. crimeI. • lidaritatea, care fac Uda. un.u! pa, rtid,şi relatiI cu nevttata ll:§ranuiul avut Petru Co-

Let aII b 1 I B resr.:u. IndrAgn~ti~il de obiceill pe tn'!eraţ'~ 
Presa engleză. privind în faţ' per Ul 1 era.., a ir- IIfI d!iodeau Intâlnirl. Z!lele trecut~ S 'refirJ, 

'1 1 sun" unanime al ,1 laduluI zic: aceea-ee a f'cut UruI. lor a 8'a dUB aseminaa Bub fereastra mandre! ssle, 
Zu.\re e eng elle' '1 ' . d' t 1 

"C\ll'tius" mat mice: "A fost şi este un 
secret public, cd protopopul Putici a, fi mi
tornic afard din cale." 

EaU~ o acasl nonl tot de Datura celor 
ridicate de dl R Andreescu inaintea foru
rilor disciplinate bisericeştI de care In inte
resul cinstei noaElke b\serice.,U ar trebui 
81 88 ocupe atAt aceste foruri cM ei 
acela, la a c~rul adresl ae ridici aeusa 
aceasta. 

AtM\ am IVld de a sice In afacerea 

, groaza fa" de erima comisii a fost iubirl.1a ŞI unIrea. In re e. ch'lmtind-o cu vOIb'! dlllcl. De asU-dattlnal 
~xfr~~:. . Acest talisman • 1( 8 p!!.ţit-o. In locul Iuliei a venU Mrbatul 

e g Ele sper1\ c. puterile DU vor recu· Talism,an a fost ultimul seu euv~nt. Corescu la rereastr~ Ifi ]a somat energic pe 
'W ca succa- sentlmlmta1ul Romeo ali se numea@c!i cine 

noae\e pe prinţul K~r8geodrg&~lc . tul nu Palid ea muartea a căzut cu capul Intr'un S" ' ~ . t f 
sor al regelui .A1ex~.Ddr81l, '1' aCd:c~rlDn~ eB~e buchet de :Bor! Ai & lunecat 1& păm6nt: e. er8un n 8 l spunB CI a ciu Ilt si ug~. dovede~te neVlDOvA,la a . <O CIt .," t Coreseu atunci a 81obozi~ dou~ focurI de 

• _ ueftind comphce. Cind să-l ridice, era mor. revolver dnpIL fugr\l cart l-au nimerit Ifi rl-
--"1, recunoscu. - , dIA t·· l "A t 

presen~A. 
Dr. Am'el Cosma. 

=- BI8ndard IIlce: . rimB nit e moarte -l'IU trHln h a pamell • 
,..,.... Intrigan\iI ,i asai!inil imp~lC&ţ't tn ,~unea • 

din Belgrad au avu' probabil Jfl en n8tro. Pentru ce au fost denunţaţi 
d'a amesteca influenţa RUiUel ori a A. NOUTAv TIv. soţii HUlllbert. Ziarul "Lok"la.nzfllger-
UngarteT. . . Serbia din Berlin este informa.t din Madrid cii de· 

Relll'iunea dintre A~~~rla!f1 ',K. impune acesteia o respoDII3 blhţate deol!ebhp, ARA.D, 16 Iunie D. 19'03. nunţar~a. eunoscuţilor soţi Hllm bert, a fost 
această .putere uebui8 8~ db:gdi:e ~:~:: 1: i" ~ bi pricinuită de on m\c roman. 
turburlnle 81\ DU se lutlD P \ Rugăm toţi cititor 1 sa n6- Un tin~r, fiul advocatnlui Cobrelo, 
et'1tele vecin'J. Trebue, ~il BA. Be fa~rt mu. te voiască a ne informa pe cale te-

ULTI~fE ŞTIRI. 
Demisia lui Szell. 

- ~tire prin telefon. -

Budapesta, 16 Iunie. stor M[ pf'utru s stabll! ordmea ~l Stsblh- legfafică sau telefonică (n-rul 502.1 se inamOfllse de Eva Hl1mbsrt şi declarase 
~ '1 s~ srate o ho\Artre del'llDteresstl . ~ t tatăluI s~u el .. vrea sl se însoare eu dinsa. 

tstea , 1 t' 1'" "despre toate întem.plarile mat mse1lm.a e. d' tnu.","dic8 pe ,di!1 revo u,lune Ih •• rsg" Tl\tăI tin~rulul, pentru a imped,ica &cahstă 
a foloS personal din excesele cari 8un\ din ţinuturile lor. Spesele le vom restitu't căsătorie, a denunţa.t pe familia. Humbert. 

~~ntr!irit politicel mârturisite a ~llBtro Unga numai decât. • 
, ,~;' Jiei. Trebue ca aceasta .1 IDP.D$16 statu-q'lO. • 

La Camera. emoţie mare. Galeriile 
sunt pline de lume. In loja magnaţilor 
e şi lpiscopul 1. Pap al Aradului. 

. Timas lIic\:.: ,Nou adTocat român. Dr 1. Baţ, Bcrst 
NoI aperAm sincer ci to,r candidDţII simpatie membru si ţinf:lrel generaţi!. din Arad 

posibili, afllrl de unul - ~ u.in importi cine B fAcut eri tn Budapesta cenBura de advo
va fi el - sA S8 decidA a S6 retra.ge, cAci cst cu deplin succes. Il. Irimitem sinc~~ile 
trebue ~n or~-r!e pr~' sli I)e SnlAtare un r~s- noastre felicitârl .i ueAliia nOllstre da blUP. 

N01l1 raze X. ln B,~rlia au P10dll~ im. 
pre8hm,~ mare dAclauţivni!e doctorulut Lon
don In pr,vinţa noualor raze numite r",diurn, 
cari sun~ atM de puternil!p, In;,M ucid la 
dis<snl' animale micL E~pqrieDţ:'le fAcutt\ 
la Petersburg doved'3sc, cA prin r&z~le de 
radiam, orbiI cari au sensaţia luminat ,i a 
umbreT, isbute8c se vadA m'l! CQ seamA 
obiee~ele de metal, chiar ,i atuncI ('ind ar 
fi lrgo.ţt la och'. Se pare. cA B'3eet'3 ralle 
e~citâ foarte mult retina ochUor. Prin aceste 
r8Z>~ s'a reu~it sli SI) ft\cl esa.men~ miero
scopiee In camera ob'3cur~. 

In mijlocul unei atenţiuni încor
date şi fiind o titcere mormemaLă, Szell 
comunica. dietei ca. înc4 Duminec4 na
inte de ameazi şia dat demisia în mâ· 
nile lvI. Sale. 

b1>iu civil tn S~lbia. • 
DaGIi aceat r~9Cboiu a evi~at, Sarbia Rector! univerlitari pe anul viitor s'au 

va putea aa scape de in~ervenţia cfllor ~ou~ sleB In Clul Dr. 1. Apatby, tn BudHopesta 

Acmn această demisie este 
primită. 

Şi a dat o anume din motivele pe 
care Dieta le cunoaşte deja: oposiţia 
luptă cu arme nepermise. antiparlamen
tare ,i el nu voieşte să respundtt. cu 
mesuri puţin constituţionale, dar singure 
cari s'ar impune în faţa anarchiei 
kossuthiste. Roagă ca Dieta să~i sus 
pende şedinţele până după constituirea 
noului guvern. 

-.",..marI vecine protec~08re ale 8ale: ROSUl '1 Dr. G. H4nrich. 
Aus,ro.Ung(uia. De-oeam iaţl EIlropa poate 
ar':::'la eli stabilirea Doue! st~rl dl'l lUf'rarl 
ln t:5~t bia I!e va bee fAra totrebl!in'!\tl de 
amen1vl\\r.e orI dt'l fOI"', venind tie dela Pe, 

• 

tersburg, fi", dela Viena. 

Răvaşul lui Dătanu ln~t'iln, prim,arti 
col; Vitezda, t,1 da pe fal' Idenţltat~lfI per-
80lll~liţAlll cu lnsemnare)l pAr'll Intal a cu
v€'!JtuiuI luaţ ca miu. E Dedu t el Dedu combaţe pe _ veeti\ul oa.re-câmd 
Vas •• hDgra"". pe motivul cl- Dr. B,mea 
ar fi tneu' un lucru bua oare care. 

Declapaţle. 
Timişoara, 12 liloie 1902. 

Ultima vorbire a lui G. D. PaUad6. 
',,(Toastal lie la banchetul din grădina pnblici, din 

BElrlad.) 

.".",./,;-''''' Domnilor, 
~,'. ~ ,. Amicul meu Morţun a SPUB că a.ml~ 
~ -, --Munea este nplipsilil din calea omuluI 

A~ol la foileton erupe ta entusia!'lt: 
BI IrAis8cl Papa",-un .-iar DIi$ir n"I, _RA. In Bfacf'r,.a D-Iur E Andrees( u cu pra-

;8'111-, care "uu e confesional-. ("U~irea" Sopopu! Dr. Pa'iel din Tlmi,08ra "Cartius
Oi ,.R'~viBt~ catolicii" 80 contu!'l'nt senoB tn In Nr, 21 (tie Duminpcfi) al SC!lstol preţuit 
nR!l.V"lm\-) B~l'io8? Oedu. Iti iletlOS \ j'un;,\ ziee, c~ eu, dalti m'am 8ng>\ji\\ l\ m~ 

M~l ~pune8 "Ra.va~m~" c90: "AlrK'2'IOa, 1)rl'.,u~ta tn pl'lr8o'm~ la t>..,ttr"ct~!'e, ca 81\ 
de deputll' a d luI Dr. Aurel Vlad din Orelf\ie apllr pe dl Andreescu, 'otu,' am preferit ?-~ 
no a fAcu' Intre RomaniI priceplitorI aşa plirAB\ ai a merg~ 13 Bmod. 

Opost'ţia întreagtt aplaudă frenetic. 
Kossuth declară că dacă noul gu

vern va înterca să lucreze împotriva 
si);.:u,Zui ,i voinJei poporului, opos'iţia va 
căuta să l împedice. 

t,' ." volitic şi de aceea rlbdatea e stânca ee 
trebue si poarte pe suişul drumuluI seu, 
pâ.ni\ la culme. Eu insI. aşI putea. zice 
rol\. n iudu-mI conştiinţa împăcată, nicl nu 
am oevoe de răbdare ••• 

Pe mine nevrednica campanie & adver
sarilor ma m'hn~ştp, nu pentru· ei eu, pentrn 

, ._.....- f'~ partidul liberal cu şeful s~u in frunte 
,~., .... ""'" am fost necinstiţI de acel ot>wernid, nu 

pentru-eli. eu, Înrât mă priveşte, il dllspre
ţuest. Da.r m~ rovolt tiind ci aceastA cam
panie trece pe de flsupra capuluI mi
nistrllor şi a tlo!lstrl a tuturor, ,i loveşte 
ţ\!ara. Na auta lume! ca pe uu popor 

_J:;tl'icat, df:wor,lli"t;ai ,i Dednstit, pe el,d 
eu Busţin că ~ce8t popor este vrednic de 
vie"ţl şi ale drevt să reclame un loc d~ 

. cinste In traiul popoarelor civilizate. 
~ .IDc~ de elnd m'am eoborit 1& Bârlad, 

""*",;/0" &m slmţlt. cAldura. imbrlţiş',rff d-voa'itre, 
~. La intrunuea de eri ea şi acum simt pal

pit4nd inimile tuturor. 
Ia.şul ,i B&r1adnl au fOl!lt totd'auna În 

frll\I~81l marilor Dli,dhl politice şi dt'mo
'ratlc!', au fost eiiadt'llale lib~rali8mQlui in 
Moldova. 

,r" .~ .. ,ln ~il.r\ad, totd'auna. liberalil au f~el1t. 
pohbeă W\stl\fl, \o\d'aunll el au t t t t . .1 ţX J ., Upa peu ru 

,~ .. ..,.:'P'. bine ~ I1re, pentru \nt{mrea de- ţ' I 
i~ ~ .. ...oera 1" 

.~- -De'ieeea, (rsscut la. ~\',\)a\\\ politieI. .. B' • 
t )~Idulul - la cBlflpania in41t'lptatA de :: 

vorsati contra mf.lR, nici n'am ne~l)e să. mI!. 
descnlp şi si le r~ipund: doar aU\l.t df!,la, 
Bârladt 

bucurie-. .Curti\ls- lmT faee deel imputarea, cA 
PriceplLtort? A,a I Pdeep~torl ca Deda na mi-am liDut cuvGn~~ll ei eA am plrAsit 

alias DAianu ,i M.o,~AllrieJ, au gur ni din pe clientul meu tl!. momentnl cel mal critic. 
BroBcopole ? Lucrul ln9l\ DU stA Bifa. 

Pa,- nobile fratrum! lndiilA dap~ ce di E. Andreescu R 

• 
Congres 01 profe!!orilor de limba ro

mânA din Româuia. ZHeie trecl1te s'a ţinut 
In laş! coogreBui profesorilor din Um ba ro 
mAnl de pe teritorul regatuluI romAn. Au 
fo"!t de fali .epsl1 z~cr profesor! din toaU~ 
ţe8ra, apoi ministrul de culte Spiru H \ret 
~i secretarul general al miniateruluf inBtruc 
,iunel G. AdameRcu. Vorbirea de deBchirlf"re 
Il rostit,o dl 1. BiBD, profesor univer~jtilT, 
l.a r~spuDB profesorul Apostol RomBr, br 
tn urmi a vorbit mtnis~r\ll H \ret, 8CceTl~ 
tuAnd import8cn$a consfatuirilor de, felal Il 
C6Hta. Congresul a Intrat apot tn deJibm~rB 
tiSQPfll programala! de mUDcl. De rilma'l"cat : 
VOI birel' profesoro1u' Glrbaa (Bllcure,tl) care 
a vorbit tn chestiunM ortogrsfte!, opinând 
ci ea nu ap"rllne , Atlt\demi~ 1. & ci Cli:' b ui/> 
IAsaţl pe Bsma profesorilor. 

primit eita$illnea pentru DerttBC~area proce
Bolul inten~at de Dr. PllticY, am Btudi"t 
toate actele r~fedtOlU'e, din c(\rl a trehl.lit 
st\-mT f~c ft~ma conving'lre, ci acu ~I) "rot 
Dr. Putiel esţe IBrA mei un ţemHÎa .i ci 
acuaatul va ~r~ bui l'41l devin ii achita* de 
aCUIJî6 calumnie~; {'âud dl E. Andreescu a 
ridic~' a('uB~Ie dis,!ill'nare contra luI Dr. 
Putil.lY, dGllBol a proi'f:d1\t bona fide .,i maT 
multa lmp1" ju~~rY eup'!'inis In acuaele sale 
fată dd proliopopul pane aa rOBt dovedite, 
parte puteau BA se dovedeascA; dacA toru; 
dhlC'pliuar totuşt a s\s~at proce:lul eontra 
lui Dr. Patiel, tmpr, jura~ea ace1\'lta nu era 
de loc pedecl ppntra a ti achitat dl An 
dreesi:g, de! d -Hctul imputat de D .... Putiel, 
ftinlt eVBlitlcst de calomoip, a~ ~ ~area se 
putf'a mi,ca ,i pB b'iBa t'x~ptio veritatiR, tn 
cadrul ('~rai!\ dl E Andreea~u putea dovedi 
t05'e 8ctlsele rirlicate pe cale diilciplinarl1 

• contra lui Dr. PuUct 
D~mon8tratie inaintea eonsn1atolal sir- Cunvius decI pe deplin despre drep· 

bese din B"dapesta, ErI Beara o demon- lst<:& dIu' E An.rae~cu, i-am primU apa
s~rf,lje sgomo'oRsa a'a petrecut lnaint;'1i rflrea !o1!lur.ânilu 1 pl1rerea mea despre cau!!l, 
consulatuluI 1361 b "sc din strada D8mj 'mirh. to' odatA tm~ i am comunica', cl1 ftind pe 
Un grllp de fâtb~ din Bud"peBta vre·o 70-80 ziua aceea dus la Slnod, nu ,tiu, daci voiu 
s'su poatat In faţa ediftniulill .i aci au put". tn peEBOBD~ provedea apl:!rarea d-sale 
Inceput s5. strige: şi (:110 ţ,60trQ câsul 8.cAsta voiu fi 8ubstituit 

_ J<)s cu rrgicizl! I la per~r~dar8 prin s,.Jj 1lOe:tul m~u, 
_ Nu ne 'rebae m~f muU rege 1 In ziua p;>rtraccAril d~ fapt nicI DU 
._ Tr1\iss/:1 Republica! am putut ti !n Timişoara, c"cl având a lm· 
Vre-o eMe va minute a dura demon- plini agende de raportor tn SiDod, a trebuit 

a.t~9.ţia, pAnl cAnd ilO venU mal mulll po· sA tira acolo 1n Atad; la pertractare IDSA am l*,u ca sA-1 lmprllştie. trimis po adjallc\ul mEU, care cu ma' muUe 
• zile m'\t nl\.lD~e studiase toatA ataceros, o 

Precum tn aCfl&sl'l măreaţ§. grldin\, 
1n concertul păsăriler şi al muzicf:\J, Borbim 
aerul c~rat necesal' sAniUăţ<'I, tot aşa ViD 

~ j~ gddma politică a Bâ.rladuluI pentru ea 
dm aeea.stl ato'osfHl curată, să iau puteri 

.. reconfortante pentru luptă. 

Dl Dr. Petru Hubian m!>:dic de spital cunoştf'8 b,ne ,i clruia i-am dat invhlţia
'n Bl1d~peata a 108t 81es In 12 1. c. co mal e oile de lip~A; O puteam face a(!easta cu 
lnsd\eţlle medic cercualla Toral ul.mard In attlt roa~ linişti.t, cA-oI prima pprtraclare avea 
coml\l'Itnl Torontal. sA se termine numaI cu cererea noltBlrl, 

S Df!l\rC felicUlll1I . ea j'1d.ecAtoria filL mal procure unele ac~e. 
tArA carI nu sa pulea aduce sentenlA Dlel 

.• 1.Dtr'\ln chip, d~~pre ce ,i DI Andree6eiJ 

La şedinţa au fost de faţă toţi mi
nistri afară de baronul Fejervdry. 

Rad. respons. Ioan Bussu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 

Inserţinnl şi reclalne. 

Licitaţiune minuendă. 
Pe baBa tncQviin$Arir Ven. ConBis'orin 

d eCf'sr,n gr. or rnmâ'l din Caraosf b~, de 
drto 31 hlie a, 1902 Nr. 277'0 B. ee t18crie 
licit,:ţmne minurndA: pentru pir.:tarea (zllgrl
-virea) b~eriC!~I, - repararea templei ce e 
1in lemn RculntstA, conil~l'uirea da Doa a 
uşilor şi ferestrilor, repll'farea tinichelei ~i 
('oloarea turnu'u!, repararea zidurilor pe 
dinlBuntru fiii afar~ fiii aurirea templei din 
ilOIDllna R'ăc!i,dia, pro&oprE'sbitera'ullamuluI, 
(!U preţul de esclam~re In general de 5752 
j~<)r(lanp. 

Lidtatiunea si va ţinea la 15/28 lunie 
1903, la 11 oare a. m. In locali~tea şcoalel 
dasa 11 dlD Joc. 

R'flectaoţi! vor aVP8 RI deponllnainte 
de licitaliune vadiul de 10% In banI ga'a, 
sau in Mr~iI de valoare. 

Fle-~are 1 citan'e 81 prodUCi In liua 
fie licita$ione cAte o icoanA de model, lu
cratll de mân\\ proprie, - lnc&t Re p08se 
to'! Qi\a!fi 8Cp.eatt - "Adormirea Preeestei". 

B~ face cunos~ut, ci nenul sose,te ''1 
g,.ra n08BtrA III 10 osre a m. .i porDe~'e 
tndArM cltrl 1aBenova la Ils pe 4 ore p. m. 

Rllcl1~dia din ,adinţ" comitetul al 1)8-

rOlhisl gr.-or. român linutlL la 1 Iunie 1903. 
Emilian N Qvaeovici, Nicolae Mergea, 

tnv. şi preşedinte la corni- notar la corniţetul 
tetul pMochial. p81ochial. 

In conţelegere CII oficiul protoprefbi· 
t'~ral. 1002 1-3 

Adiunct notarial. 
~u ea~~ lun avut fericirea, la primii 

paşI m pohtlcl, 8l fiu cinstit cu intimi. 
tatea Bră.tienilor, Kogălnicenilor, Rosetişti
lo~ ~i să ~e adăp la şcoala lor, ca.rfl am 
llrlmlt lumln5t dela dinşir, cum alti, datI. 

. t Ioaehlm lIoreşano. advocat, fost tune-j avea funo"tinţ!i. 
ţ:~n!\r, guvel'ol!~l hA cu.rtea BulicA traosilvanA Este ade"ijrat ceea ce Bupţine dl A '1 
dID Vwn8, d(1puta\ dietal, pre,E:dioţe de tri- dreBeu In decla181iunea Ba din Nf. 97 al 
b~nal, pe .urmA Becretar al fondurilor g~a~ acestuI preţuit jilfnal, ci dacA eu eram la 
Dl~(~r6Iftl dlU ~liSAUd, Bp~l. ~flmb~Q ln co- p~rtractare. tntrMglt. afacere ar fi luat alti 
mlte~, In comlslu.nea adrnlDlstl'atoare ,i vice· t,,~1 - dar aC8f1E1ta s'ar ti tnUmpla.t nnma! 
prelndent, a murlS H~rcurea tr~cuU~ in NIi· 1, casa!, daca d-sa ar fi urmat sfr.'urile 

La ootariatul cercual din Mândruloc 
(Mondorh k, Arad m,) Be cearel un adiunc~ 
!.lot3ri~ 1 pe deplin varsat tn toa~e R.geDd~l~ 
notsriaJe, csre se pO'ledlo ta SCrJ8 '1 vorbit 
limba romAni şi magbiara. Salar IIDual600 c. 
,i provederea lnneogl. 1000 2-3 



4 "TRIBUNA. POPORULffi" 
Nr. 101 

At~li~r ~~ntrn r~~arar~a 
ciasopnlcelop 

Arad, strada Deak Ferencz Nr. 10 (tn colţul atradei Lazar Vilmos.) 

Primesc Be repar ciasornioe garante-nd pe 3 anI. In Arad n'a existat 
Inca. atelier In carI sa. se lucreze mal ieftin. 

Am un dep o sit de tot felul de 
ciasornice de buzunar şi de părete, 

precum şi orologiI cari deşteapt&. Toate exacte şi de buna. calitate. 

Cu deose bitA stimA: 

943 7-50 

Opmenyi Gyula~ 
ciasornicar. 

KISS GYULA 
tâmpla.r de zidiri şi mobile. 

ARAD, str. Csernovics Pcter Nra 16 ((~o]ţul str. Halâsz). 

Primeşte tot felul de lucrarI ce se ţin de zidiJ1 şi 

mobile, precum: lucrări în lemn pentru clăd'lrt, portale, aran
jamente de prlJ.vălit şi birouri. Aranjamente de culină, dormitor, 
sofragerie şi salon, dela cele mal simple pe-nă la cele mal 

elegante prompt şi eftin. 972 4-25 

Comande din provinţă se efeptuiesc numai de cât. 
- DeaemnurJ dau gratuit. -

La lucrări pentru biserici dau rabat. 

II 

~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~.~~~~~~ 
~ . ~ 
~ p. T. .,,,. 
~ ImI iau voia a aduce la cunoştinţa M. ODe Public, el In Arad, piaţa + 

~ i~~tit~t d~ ~~~;iti;~U!~hr~k~Chi' un i 
t şi văpsire de postavurl. ţt 
11 Intru toate COI~9pUDI~tor receriD~elor mele. L'am araDjat In Işa· mod = 
~ fn('M voi putea satisface ,i celor m~1 mari preten~iI. CurA$esc ~e cale ,.. 

chimiei, dupl sistemul cel mar nou, hrune de bArba ţI, femel ~f COpI!. apo! ,.. 
~ perdele, postavnrl de mobile, broderil şi pariso)on, precum '~I curl1ţlrea Şl rit 
~ vl1psirea ([o culori dupA plac) a &0& felul de stofe, - pe langA preţuri ,.. 

Ij ~8~~~~~ ~ 
~ ApelAnd la binevoitorol concurs al M. Onor. pl1 bUc, tt 
~ l!Iemnez cu deosebitA stiml: r .. 

~ 951 8-25 SAMUIL FRIED. : 

t .............................. ~ 

II 

" 

FISCHER KAROL Y 
fabricant de rociuri de sîrmă, împletituri, site şi roclnr! 

de oţel (materase). 

- Arad., J'6zseffoherczeg-u. Nr. 8. -
~ec0-:nandă fabricatele Bale de .s[rmă, aşa: roeiu-rt de arama, 

fif(' ,Ş't eusttor, mal ale~ pentru fabnet, 'morI şi economii, preoum 
Ş'l sl.te pentru cluru11 Ststem Bachler. Fac rociurt de mână şi de 
maşmă pentru lngrădirea de grădinI, livezI, curţI de galiţe şi 
parCUrI; Roeiurt pentru pietri, prund si cărbunI. GratiI pentru 
pivniţ, şi hămbare. Prinzeioare de schintei pe COf'krt de locomotz've I 

şi fabrice. Saltele de oţ~J, elastice, prea practice. Diferite site 
de per, fier, aramă şi mAtas&, site pentru tutun, precum tot 
felul de lucrurI carI să ţin de branşa aceasta. 

984 5-10 - Calitate bună ţi preţurt moderate. _ 

Fabricant de mobile 
= A p a d, Calea Andr3ssy Np. 8. = 

FilialA În ~..Iedinş. 

Atrage atenţia onor. public şi- 'J r08g~ B~ visiteze 

Marele seu magazin de mobile 
dela fabrica augmentata.. 

Are In magazin mobilele celea mal moderne lucrate 
In stiluri deosebite; asortiment bogat. 939 10-20 

Pian~, ~ianin~ ~i n~t~ mu~i~aI~ 
se găsesc In depositul meu înfiinţat în anul 1860 cu pre
ţurile cele mai modera.te, la dorinţă in rate, eventual pentru 

,. 1 D ehi fi i a t oul una. II 
PiaIlele mele sunt din fabricile: B03eodorfcr, Ebrbal. H~offallmv, 

Kern K· amer, Koch ei Korst"lt, L\lDer Lyra, P"trof, Pr(lk~ch, ScbDabeJ. 
Btelzhammer, S'illgl, Bl:hweighofteT, Th< k ,i Weazely. 

- Primesc reparări şi acorditri de piane. -

In bibliote~a mea de Imprumntare taxa 
InnarA pentru eetit este 160 cor. pe 

10nă. De volum 10 fileri. _ 

l(~)SIF CI~:ISP~ 
Arad, st ..... Deâk-Ferene~ Nr. 28. 

J. K R l S P '" A,R AD 962 8-20 Nr. teJefonului 35. 

II ~I~I----------------------------~ 

Penna toate afacerile ce se ivesc eu orasiunea m;Iu:it~~r;j]iiori..ll~~~"-
am onoare I a'rage aten~iunea onor. public a!lupra . 

orr-ce ram de /' 

Ta~i~~ri~ ~i d~~oravnn~ 
. tn j.-d in strada ~'orosmarthy ce le efeC&U6S0 tn atelIerul meu 111""-' 

Nr 3 vis-a-vis de teatru. /' . 
• Unde pentru pre$urile.-" m.t moderate efeclu6SC precIs 

Lucrări none şi reparări, . 
p;ecum ,i Imbrlcare. meselor de biliard. 

Cu deosebU' stimA: 

UHEBECZKY GEZA, .. 
852 6-60 tapesiel ,i decorator. 

Tipografia .Tribuna PoporulUl-, Aurel Popovlciu-BarClaDU, 

.. ._._._------
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