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Renaşterea sa România ~i-o poate
lţumi, incontestabil, în primul rînd
, lIiciel puporulu! şi a vointii
, .sale de fer ,
'onnţir nestrămutate d,e a trăi vieată
,;,:Temă, liberă şi independentă.
'
l,',\1,"\ b;\rbaţ\ de stat ca fraţiI Brătianu.
.ct'ti, l"r"ţi \ C( ,k~tT, Cogălniceanu, Alec.11) şi alţiI, P\\Il'r"c\ poporuluI ar mal
'~'y' dormitat înc,l mult,l vremc, ear fără
cii pe carI aceşlt di:;tinşî patrioţl j·au
t dştiga În lumea mare, dar mal ales
e fraţiI d'un sCtIlge, ItalienI şi FrancezI,
"a generaţieI acesteIa marI cu greu ar
•.. 'at resultate[e în urma cărora cele dOlle
:<ri'lcipate romane au ajnns un superb
. :!,st<ltul cel mal modern - aş putea
.: slIlRw'u! modern -. In Orientul zgu';,' ,i d'auÎtclL evenimente ~i p.1tat de attita

Intre cel,carr trăind În străini~tatc, şi
'Ine m Italta, au Căutat să ne C<Îşcige
'~tcT, ~1llrnCră r,n, m,l esclusi v nu ITI al pa'. ,p alunşI Il1llllstn, CI serviciI au adus

ne;:;muluI romanesc şi bărbaţiI mal mo-;
deştI. Intre aceştia am avut onoarea să'
cunosc la Roma pe dl C. I. J\litilineu.
Tnlind de 27 anI în Roma, şi servind
in diplomatie, d-sa a· avut ocasia s;1
CUlloasci:î mulţI bărbaţI politicf, literaţI şi
pu bliciştl. Ani mat de dragostea pentru
neam, d-sa a căutat să informeze pe toţT,
să-I C<!sti!.re
amicI causeI rom.lne si
,
, să-I
îndemne a scrie în favorul Românilor, Pe
vremea când am căutat să respândim nRepEca' şi ".i'.lemorandul Il, dl :\litilineu a fost
neobosit şi ~î d'atuncl Încoacl urmăreşte
cu interes cele ce f>e petrec la noI şi
caută să informeze ziaristica italiană Printr'însul Cavalerul Scz'erillo Attii}, publicist de valoare în Roma şi literat distins, imI (ace onoarea să-mI trimită cartea
sa intitulată "AIIa Romania" (Canto). In
versurI suaye, d'o dulccuţă rară şi d'o
gingt\şic emoţionantă, amicul acesta nobil
al mult incercatulur nostru popor cântă
virtuţile, suferinţele şi asplraţiunile neamuluI rOlmlnc~c, .

câştige simpatiile tuturor Italienilor pentru
fraţiI lor dela CarpaţI şi Dunăre.

Maincri îndeosebI regineI pocte Carmcn

Sylva şi luptelor eroice dela Plevna.

Cantul dulce al dlul Severino Attili
Despre' vitejiI dorobanţt, carI şi-au
este precedat de o scrisoare a dluJ B. E. ! Îertfit vieaţa pentru independenţa Româ.Haillf!}·~', care p.e ~):~ paginI, ~u literele cele nie~ şi despre marele l~r căpitan Carol 1
mai mcrunte ~I 1l1desat, da un resumat sCrie cu adeverată evlaVie,
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vZlry chiar. dcl.a început să pornească
ti campamc vlO~entă.

I

Evenimentele din Ser bia.

Dar Ronulnri? I

Se stie

că

în actuală

Dietă

ca

spriginito~l al fostuluI guvern au fost

Deputaţia

la Rege.

Deputaţia serbă, care are mifliuuea
s3.-1 adueli. pe noul regB în Serbia, Vmeri
a sosit la Budapesta, E COli dus" de Velimirovidt Pero, fostul prt,:şedinte al adun~rii eleeiorale. Din deputaţle mai far.
parte: Stanoiem'ci Aca, preşedintele scupeinbl, Ribarac Stoian, vice-preşedhltele el,
şi inc" o mulţime dE! sl'natorl şi membrii
ai scupdnei. Cu totul 30. Intre deputaţI
Iubileul
I,ipot.
zlireşti şi cAţI-va in,! îmbr;',caţt in PQrt naIn v8stele ateliere ale tipoprafieI ţional serbese.
sale, rod al unei munci neobosite de
70 t<lll, venenbilul Rethy Lipot, ln- Nepotul Dragei despre omornri.
Interesant e, cii. In acelaR,1 tren eu decunjurat de numtlroasa sa familie
şi de tot ce Aradul are distins, şi-a putaţja serbească au sosit la. Blld~p6'ita şi
serbat erI implinirea a 70 ani de când surorile reginei Dragli-, şi anume Boţia lui
e tipograf. Altor muritorI Cerul nu le Petrovict, Anna şi Git'ua Lunieviţa şi
Unni
h1\rflzeşttl atâta viaţă, lut Dumnezeu Georg~ Petrovici, nepotul Drrtgp.i,
i·a dat putere sa munceascA ata.ta ziarist iI BUCONle a vorbi In tren cu favreme, in deplina intregi tate a tuturor milia L:mieviţa dEspre omorima părechi!
facuitaţilor sale şi spre bucuria tuturor regile.
- Ce s' & iDt~l1'plat in noaptea aceea i
ce lor carI 11 cunosc. Şi cine sa nu-l
a. intrebat ziaristul. - Ve rog să mi-o
cimoască in Arad, mal ales care in- spuueţl. Amenul'.itele aste nil le cunoaşte
telectual să Du-l cunoasca?
incă.
lumea.
Serbarea. a Inceput la orele 10.
Dupi o paud mal lun~:l, George PeAtelierul mare e frumos tmpotrQvici
ifu:epu sl\. povestiascli..
dobit.
n M,.~rcuri Elara. am cinat în Conac
B~tra.nul jubilant e primit In aeu
Haiestăţile lor.
plause.
- Nicl când nu-l tutuiaţl pe rt'ge]e ~
D-şoara Victoria Fleşar ti oferă
- Nu. NicI odat~, ltl'geluI ii ziun buchet ear dupil-ce s'aşează pe foceam
totd~aun& "nie6o veiicieD6co K (Ml.~
tt,liu, 11 felicita Borhegyi Kâroly, In
iestate).
U~,tl'e Il ciasuri ne-am dus aeasă
numele personalulu1 din tipografie.
Casa. in care locuiam era casa. regl ol'i ~i
ApOI r~nd pe r~nd tI feJicitil Ine a~ezată in dosul con&culuI. Cu toţiI na-a.m
stitoris Kălman, primarul oraşulul, culcat d~od~tă! mamă. mea., Gtena, Anna,
Kristyory fănos, preşedintele Cameril i'oerruanul Nicola, 1"lCodem şi eu.
de oomerciu, Kf']Jp~-ch Z3igmond In nu- Către 2 ciasurI ni·au trezit salve
mele tipografilor, oferindu'l un album de puşti. Vineau de către conac. Nicola
.frumoB. S'au citit d'asemenl multime
"
~&U
de-Bcrlsorr-şr felegrame-:---·
în~ins sibiile, ~i·.u lncirca" revoherele tti
BMrânu1 asculta emoţionat pro- &u e~it. Pe mine nu m'a lăsa.\ mlLwa.
fund.
Nu cutezau si r(:imâDI':I. singure şi asta mi-a

si di.nva deputatI de nastere - Ro~nJ.uI.' Dintre ~ceştia eli P. ~lihali
merge cu Apponyi, ear d-nil Df. G.
Sombati, Dr. N. Şerban, Pachomic
Avramescu, P. Vuia si
, Ioan Ciocan
au aderat la grupul luI Tisza.

Rethy

A

mulţumit

Dr. Relhy Laszw sa-

vantul StlU fiu, csre tocmaI aoum a
sosit din Rusia, unde 8 fost In misiune ştiinţifică. Şi a vor bit ou ata.ta.
induieşare, ca l'a podidit pla.nsul şi
pe. el şi a stors lacrimi tuturora.
S'a servit apoi o gustare şi s'a.
inchinat In onoarea serb&toritulul iubilant, carul 11 dorim şi noi deplinA.
simatate, ca bucurie mare n lnconjoaril.
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au tncercat să. se opună. - ApoI se re sti
cltre mamă-mea.
- Unde sunt banillui Nieola.1 ArBtă·ml
masa. luI!
L'am condus în odaia luI Nicola. Oficerul a acormonit toate mesele şi a gfisit
vr' o 6000 fran~l. Dar cu 8'3t[\ DU s'a. mulţuwit, ei a lu:tt şi banii ce-I avea mamă
mpa, p ecum şi toate juvaereIA... La ru·
gările nonstre ne·a inapoiat 2000 franci.
Asta ~ d'oeamdaU'L toaU av,'rea no&str7l,
Nu peste mult sosi o companifl, care
voia si arunee casa in aier. Oficerul însă
le-a str1gat Boldaţilor, e1\ pot me: ge a.(,;1\~!l..
Nîeola şi Nicodem au murit.
- Altă dimineaţă au ţinut la 1101 perchisiţie. CI'Hdeau el avem milhane, deşi
n'av8am nimin. Nicola, Nicodf'lID şi eu aveam
leafa noastră de 8ublocotenE'~!ţi. Mă.tuşJA
mele primeau dela Draga fiecare iunii 1000
francI... Din zina. aceea am fost prisonierl.
Azi dimiueatll a venit la IloI un oneeT.
Na'a r.dus j uvaerele ~i banii d.piţi, şi ordinul ci avem să plecăm numaI decit. Am
şi plecat cu bucurie. Ce vom fa.ce nu ştiu.
De or;amdati ne vom aşeza. in Viena. ApoI
vom vedea- •• ,
Şi pe când intr'un compartiment veein
delt'!vţia 8trigă .jivio Krail Petro", famili!!
Lun;eviţa se retrase ca sâ plingi pe regele mort. ..

Colonelul

Maşin

despre Draga.

ţia ff'gelur

cer mai de l;eva treaba.

pragI!. a Ob:'lerVld InB! ura mea; l'a
lndllp!ec!lt de~i pe Alexandru 81 mij tri.
mitA la ~rat?jţ!\, tn~redi!lţându.mt comanda
unul regIment. Pânli tr~i8 fratele meu, care
aVUGl';se cele Wf',I frumoase caS6 din B~l
gr~~. eu e!'3~ at8t;!~t mHitar la Viena, apoi
mlD1s~l'u:plempot~uţ.lat in Cettinie_ latrfjba~1
de prmelpele Nlch~ta ~i v~ veţi convinge
despre adevijl'ul odor SPUs€!; tot de8una m'a

inCArcat ne laude IiIi In neDUm~tl!.tfl scri~orI
ImI cerfla. Sftltul, nllm:ndu mEI amic intim.
Draga mi·a nimIcit cariera asta frrJmORaB.
M'a ţdmia la hOt(\l'~]6 1E\di, unde am dnr. o
vif:l~ţl) stât de ml)noton~. lu(!ât nu odRt14
imi venise g~ndul sA roi:S sinucid. Dar m'a
1ă$imu gâudu.l ,li trebllie all·1 1~'bun p6

fratele

(Urmare,)

fi

Există la noi in Baleanl o curte, la.
fara domnitorul de douezecI-şi-cind de ani
f~ce coup de canif dans le contrat de
mariage. Când obosit in jocurile sale, reÎntors la. soţia se ruga. de iertue, femeea
i-a respuDd: "D-Ta eşti domnul şi ponmcitorul meu, D-Ta eşti tata copHlor meI,
n'am te să te iert-. A~a zic nnii, eă
numai simţeminte timpite de moravuri de
mrte aunt capabile de un aş' respunEi.
Gre~esc.
O astM de manifestaţia a conet:sifll ftmeeştl de multe-ofl etbivaleazâ tU
faptelf', prin carI se intăresce temelia tro~
nurilor - şi tocmai eonc6sia aceasta a
fost, ee n' &. avut·o sermana Liubiţa. Naturellll el simplu, impulsiv, funcţiona după
lt'gile inliuinţelor reflexive. Femee nli.scută
in moravurile p:t.triarchale ale casei ţeră
De~ti, avea concepţiile cele mal înalte ~i
învethite despre sfinţenia căsâtoriel. A~a
s'a întemplat, că aflând odaU pe una dintre
multele metrese ale bărbatullll ei în patu-}
nupţiaJ, a. luat eu lini~te suiieteascli. deplinl
un revolver ee era acăţit în părete şi fAlă un
cuv~nt de protestare a îwpuşcat fiinţa. nefericită, ca pe UD cAne turbd.

m\~u

nevin"vi\.t.

MH~m

dat deci ab-

z:cerea şi m'am tentaTa la Bdgrad, unde
mi a tOf.',; Il''')!' Il.~ tlun la eal~ conspiraţia,
c§reill 'i-au c~zuţ l~rfe ,i peraoanl3, a cAror
mOllrte o rHgret ~i eu din inimA.
Nu mt\ 1utrflb3 dapll datafu::!. Eu, care
am avut parte mare In exacutarea cou8pi~
raţiel, eu ţ'lf:!l f~bia Imi pot da seamrt. d,;>J
am~nunte. Trag0dia a de~urfl tn iuţial!i rn8:~.
Am citit prin for c!\ a durat ore lntr.egr.
Nu l rirept, n'a dDrat nicI chiar o orA. Te
aaigur tDBA, eli. am ti cruţat viesla pereEhl~1
reg;;lle, dac~ am fi pu~u\ stoarce de!;) ea
abzici"r.ea. sau promisiunea, cA momi.'Dtsn
Val' pArl1si Serbia. AlexfOndru poata Por (i
cedat, dar odioili~a de Drsga 8'a OpU8. Nu
pot n"gil. t'ci un fel de placere voluptuoasll
m' a euprins, când am vezut acest trup de
femeie svîrr,olindu-se în sângele seu propriii ._
N(ll am to,~ t'ae\!u.toril I~.bun&lli poporului
r,~rb.

nSinOtocestva" (Patriotul)) un mare
ziar rusesc din Petersburg publicfl in
d
numtll'ul StlU din urma. un interviow Regele Alexan ru
ce l'a avut un corespondent Iliscu cu
şi Regina Draga.
Masin, unul dintre şefit conspiraţieI.
_ AmintirI. _
.
Colonelul s~rb a spus următoarelel:
D. Gt\ston Stiegler public! In 'fiLe,
~_.-=- D~ga8'1'_ml:\ritaţ dopli lratele meu, Te-mps", urm~tot\rele a.mintirldrua C0Il3cuL/ ~

omul celma\ da cara.~tflr, F,c;maia. ~.sta fa- din Belgrad.
"
.,.:
D"'"".a.D ...ln.11timppl alt II;WP....d.e d
'alI·
l't
..
~.t;~P.Dl"':'Dt
8~1
~f~.~I.~t'!I·tn
....
~hgr
~~.';'!tD,
,;tr'
I
I·
te e meu a rup .080.e egm Utl e ou amI 18
1= tm
!!I[
.... , . . .
_1
noastra. IIi ID r~lldul lnUllu cu mine, ct\c! regele Altoxandru şi de r'glUR Dtl'g~.
ştis cA eu li ţineam mereu tn ochI. CAsă
T08t~ EuroD8 vOlbea de el 10 I\f!el
scăpat viaţa..
ţori:l\ cu fratele mau a fost tnceputul nora· moment. Se publica pretutindenI istoria
- Impuşcăturile s'au urma.t Decon- cuiUl Dragat, A ajuns In posiţia, d'a putea. legMurel lor, se di'~cnta asupra cllrioseei şi
tenit plnli. tirziu. Pe Nicola şi N~-codem lnira to cele din tAi sodptliţ~ IIi d'asl putea rirHcohll boale a riginer. Eram corlofl s~
nu i·am mal văzut. Clipele treceau eu Implini poftelo cele malluxoflBe, Dragtl îas!!. vM ace8sU\, p!h:e(h.~ degp~e care se 8J,uae~u
visa alt9. pozi.ia, dar căslHoria o lmp1<'deca. lUCIllrt atM de {,xU&urJinare. Grtlţie aUD'
greu. Cătle 3 ci"surf ~i jumMate, un ollcer, 8e
ho~SlIl decI fiii deii!flica. aceastA căs;to~ telul V tluvinesux. minHrul plenipoten~iar al

cale făcea. part(} dintre conspiratori, intră
la. noI. Ţinea la mA ni cheile lui NicoÎa.
Ştiam acum ce a'a. int~lDplat.
Cu toate
aceste am întrebat undtl e regele.
- A murit 1 - ni-a respuu rh:ând.
- Nicl Draga nu mal trăieştt>. Pe Nicola
şi Nicodem i-au prins şi i-a.u dus la comanda generală, unde an murit, pentru-că

ln"'."',.

, ; " ' 1 '. . . .

rie cu orf'Cfl preţ, Nu ştiu de ce mij!oflce li'ranlel am obţinu' o iludi;nţ!i.
a'lI. 8f}rvit~ fapt e cii fratele ml>u pe neaste?
S~lonulln care am fost primihra dr§gl1ţ

tale cgzu In pat şi {n cw~nd muri, deşi fURese mobilat tn moda orienb,I~, dar o moda
Ull uria, de om. D'stuncl a'a lncuibat tn ta1i eorijatli de Paris.
iDima mea ura faţQ de ace listA ti.\moie infumll. care 8 r:1pit mal lo'lliu familie! un
mero bţll iubit, apol l'a omorît, dar numai
dupd ce·Z fdeuse sd-i testeze averea întreagă_
Apl)1 a tncerca~ '0' poaibJlul ali Mragl\ !l~t;n·

Impuşcătur& aceasta Ilo
părechi! domnitoara şi

turburat feri· a cunoaşte vieaţa ari'dtoeratieă rus~'~"~cl1 şi
cirea.
a devenit fatală se Întorceau In ţeari, eu Ilonvingl·rra, ei
Obrenovicil sun\ totuşl ţen.ni simlJli ~i
pentru d~nşiI.
cum el au devenit voevozI eu aceleaş drepDomnita. & fost alunga.tă eu copil eu turI ~I ar putea ft- cel puţin eonţl ori batot, la PosarevaţI, unde i-s',. făcut o curte ronT. Aşa amărllciunea creştea. în toa.te
specială.
Mal târziu părechea domnitoa.re
părţile şi incepuserl\ a şopti, a vorbi, mal
s'a impllcat şi in Belgrad unde şi-au mu·
târziu a striga:
tat intr' astea reşedinţa, au dus curte comuni;
dar ştim ce 8e întâmplă de obiceiu la
- Miloş este o mână de fer. Fi·
astfel de ocaaiunl: eu tit mal mult fi.a~ care reşte d81a Turci a învăţat meşteş\Jgul guparte doreşte sl uite, cu atât mal ales \'ernllril. Scăpat-am oare de jugul tureese 1
li-se enerveazA disposlţia - piini. ce In Bra.vo! asta aunl biua, de cella ne valait
urmă vine explo&ia.
pas la peine de changer de gouverna·
ment, dacă domnitorul s~rbe8e guvernelJczi!.
In reatimp şi in ~tat s'ao petrecut
aş& ca un paş' turcesc.
câte toate. N'·a.veam incă pllturi intelig~lltl
O vreme oare-care Milo, & resistat
- aceasta Ilo trebuit s'o importAm dela
S~rbll dia Ungaria., ear aceştia aduceau cu puvoiulul prin aceea, e~ cedi\od a~a nn·
sine spiritul birocratit al lui Metteroieh. miţilor amiel ai formelor constituţiooalf, a
Asta era revoltător. Şi după-ee tot pe făcut uneI fi eonc.esiunI şi I dat ţ~ril con~
vremea aceea strlbMuse din apus rasune- stituţhl din 183&.
tul vieţii constituţionale, noua. dinastie era
Dar era târziu. Toate pa.tra grupe
zi de zi mal aspru luaU la critid.• Acest a nemulţumiţilor s'au unit, să detroneze
spirit de resistenţli. - foarte eDIioa - se pe domnitor şi să ridioe pe tron pe cel
nutri a mereu din Rusia. Miloş adacli, nemai bl trin ftu al eliu.
tnend noi ac,sl ~eoala, trimisese pe copii
Şi mânia. RusieI a isbucnit. Diplo·
familiilor de frunte 81':1.-'11 facă In Rusia
educaţia.. Tinerii aceştia cărora abea 10 matul Milo, ade ci., de agtll-dat' a, p,cut
mijau mustl:\.ţile şi mergeau ca admiratorI toiu~l o mare naivitate. Fârfl. permISIUoea.
ai luI Milos 10 Rllsia, acolo Iveau oc,siune taJ.'u-lul a racereat Poarta pentru recunoa.şterea

I

\

orien~

Zidurile erau 8c(}pElrite cu hlTg! paDoplil
ca.re ali lnA!ţau pA!J~ tn plapond: ftIlle'lll ,i
pietrile preţioase str!11u'!88u pe ia\i>gaDE.', pe
pu~ty. pe pilitoBie, csre p~ate. ~n lupta sup;'em~ ei 8 ateIst luxoasa mutlhtate.
.

Femeile Obrenovicilor.

Alexandru, ,i aeesta pe urm§

Intr'atâta a tndr.!<giţ,o, tocAt a 11lSţ de sQţie
o femei~, care a fost amanta fie-carui ofi-

,

ordi neI de succesiune pe tron a famî1i,,1
sal,), af,ni de asta prin a,~ordarea eConshtnţieI a tradat eu "el~mentele nelllufţu
mite". Când ponosul a aJuns la N6fa, că
Milo~ DU guven ead ca un domnitor ereştin ci ta un paşl':l. turceso, atuncI cansa
luI era cu desl1virşire perdutl. In vreme ee
se de8volt& in f~hipul acesta tragedia domnitorului, se des voltase şi tragedia bărb.atuluI. Pe ţăran a insultată păd 1&_ sâugG"
pe soţia Înşelatl, pe mama ~ngrjjorată, u!or
o puteau convinge adversan} bllrblltuJ,ul el
cl'l numai aş!! poate asigora troDuJ pe seama
fiilor săi, dacă se tnvoeşte 1_ detronisarfa. ..~ .
domnitoru1ui. Iu momentele aeeB~ea dum- .iţa s'a. SI' bimbat. in femee cu sbgmAtde
:8xulUI el:' şi-a pus numele su~ o jalbă,
care fratele lu1 Mdoş a IDluntat-o tn,
~:mele "p()porulul serb- ŢaTului. Ceea-ee
Il urmllt, era na.tural, persecutat de nemulţumiţi, tradat de streberl, inviouit de propria Ba fa.milie, Miloş şi·a perdut truu141
- şi de~robjtorul şi fonda.t~rul statuluI
sârb a trt'buit să plece tn e111.
Şi

politic1

Liubiţei ~
(Va 1ll'ma).

~.

"

••
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"Foaia comitatului". Minishul
'SzeH a. fost hQtărit ca. fie-care eomitat să-' ~i
aibă gl zllta luI, in carti să. se pliblie(~ acte
oficiale, reg:.:lamente ete. Comitetul lldmini'ltrativ a.l comitatulul Sibiiu a hotArit
in MartitJ a. c., ca. foaia. comibtuluI Sibiiu
Ra SA })llbliC(1 in limba. română şi germană,
după-cum e ~i poporaţiunea. Szell a nimicit
însă ar,est conclus, poruncind să 88 publice
Dumai in limba maghiară, pentru·cli. a~a ar
pretinde jegea.

I

t

ULTIJl.~E ŞTIRI.

,

.'

Răspuns ÎmpăratuluI!
- Alegoroa pontru diota

imporială

din Gormania. -

In lumea lntresgt\ ti. stri<batut deja
ştirea despre Invingcl'ea social-democr&ţtlor germanI, şi toate foile 11 dedieă artl001e mal lungI.
"Tribunall.
delQ, Roma, In unul dintre numeri.
sel din urmă scrie, că căI Moria tmp~rlituluI la Roma, drumul de Canossa,
n'B folmdt nimio.

FormufR rmnanpl, şi

p!'dut v::-ftl '1<0 G rcş'illJ.
cea fitIl filire e lusa, c& lmpenlotul

a nltandtd
;,
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. D.· Stii g;~'r a ţ~zuţ liip.,f Of> reg0 şi
rrgina la capd,~ Curţl.lJ. I&tă ('umlşl rezumă
impresiile despre fpgioA:
"Am fost pt~z 'tJ*at r~'g;Tet de, d'h!:i
marele m~relil81 al pflistulllt O !'€,u'are;>te

,

m's frapat de oci~\~: mar;'!l [~it,T~'[Jţţ\ dn
vlr~tli dintre c€l do! SCiti. R gi'le Oll puea.
8~ .liibri mal mult de 25 de (lui, pc> rânc
rf~a, p~n~ru obRervatorul ce! m:.r lud!.'J

g'.'nt nu pArea 8 avea mar puţin ar 40 il!:" 'lnT,
t:-\';'.~ ~ zis cA era lR br~ţ cu mMt;şpj, lur.
. -....~ De slgur lfgin. 'rebuia ali ti fost ÎD~rte
frultloaliS,
Am fnţe~eB lucrul B~~e8t9. diD l('g[llarit~tel.!. tIă8)'U:,U?r, din tln'2ţ"ll buzelol de uu
nes(J~no ft·~m ~n ne~, din frumBeiea ochilor
ll~ grl ŞI plm) de VIS'''.
__
. Dflr ('anul era gras; cărnurile debor.
#" d3nto ŞI fhcca
"" •
. o făcea . informA. "",
v •• ~~lhe
J . ~'f
a~t 'a, {i'C:'
rf'\ DU mm1cise dietincţiuue8
,,1 gUţlf. f..med Drsga llU avea ni"l UD
t
p~mn d~ .\H':R:'riV,t" Dep!)rte de a 8. var
mtosa!\ ~J mi nd ~ h:~ p!i.ru foarte Simpli

.... it _ .

.....

o

~ ţ~'

'c,o

.~_ Bmahl:!:i f:~ra

~

".-.

!,f(jl

ţ'lTe.

.

Cepa te IE)[nii~: Jt' din frumSfţe era

şi-~

vrea să impuna voinţa Sll, călcâild In
pbioare voinţa unul popor tntrrg.
" VorWtl:rts', orgilnll p&rtidulUl social democrat, scriind despre result",tul
i'llegerilor, Incheie articolul cu cuvintele. "Al nostru e imperiul Germ,an, a
noastra e lumea".
Lr:\ 5 Deecmvrie 1902 Imp~rilt\ll
Vilhelm le si ri:;,"HH~ muncitorilor:
"Da ani lungi vă /ăBaţl Hedu~i df\ ag~'
tatorit sodaliştf. Credeţi tii fară ajut.)lIl[
i\'r, tdarea voastră nu r;.C1 poate îmbl1l'~Jilţi, eli nu vă ia uiml:lnI in SI'ttlIl3.
Asta e. minciună. AceştI agitatori vri'lan
sit ve aţâţe nUmftt în contra celorlalte
clase, în contra tronului şi al altarulul,
ŞiflU fa.' alta deUl.t ve esploatează, ve terorizează şi ve fac robit lor,..
N'~1l vnit
bmele vostru, ci au aiâiat în conira ela
selor, au lăţit ealttmm·! fi nim~:c n' a fost
sfânt în ochii lor. Cu astfel de oament,
om cinstit nu poate, nu-! ertat sa stea
de vorbă '.
Şi ti. vorbit irn păi!ttlll ~i a vorbit acum
şi ţata.
Trei milioane de cf>tăţ':uI şi-au
dat voturile peiltru 58 lb Il astfel de oameni'".
o

se~tea dela şcoala de fete.
ErI a avut loc în internatul

şcolii

su-

sHit p~ eât tU, pl)sib'l.
peri?are de fetiţe din Arad o producţiune
p(~ t'âud vorbeam cu regina! am ob- mus]calo-dtlclamatorică prea Bucceasă.
ProBervat nu d('r)'<rtn ne: tir t!~ dlj!im.t ~i eh gKn t , grama Vl!.sU de 23 punte, Il dat prilej unui
pr~o~upat cnm sn Sf pG?rto p!\'l!!lria ~i "1\
pnv(',88c§ fenwiIe_ E~3 frl1tf'le rpgim.T, p~ mare numer de eleve s5. dllvediască pro~

n~t\rut

rare ,Dr,;g~ ti dl 'R'gna':l8 ca m(!9&emtor vre. gresul fâcnt in dellursul anuluI. Au f03t
Bumtlv. El Il plăli!t secst pr:)ect cu 'stn- ~ântă:l,.d~ ~cor, 'pie.'1e de pian şi declaml\rJ
,~stia.
In treI mutI. Dmtre elevele cari s'au produs,

,b

t

s' a distins in rîndul întâI elen Veturia
Blaga p in declamările el, trada.ud un proManifestul RegeluI.
nunţat talent dramatic. Asemenea. au fost
:Eate. manifestul prin csre regele ageultate eu mult interes ,ti celelalte eleve.
SerbIeI .8nunţ~ ea. primeşt~ ah'gerea: Notez un fapt, merital corpuluI proffl~oral
. "Pfln gr'lţ'8 InJ Dumn~'zţ U $i voinţa elen H. Rat, a. cărei detlamare (. Ruga-

D,sţlODali. am fost (h~mat pe tronul Btl~mo mintea din urmlt") a plăcut atât d(~ mul!,
'110,1 mef. Declar cA mi:! tlQj:lun decizI unit acu'a treI aDI, când a intrat pentru lntia~l

Be~grad, 21 Iunie. La BoaÎrea regelUI Petru, MiercurI dimineaţa, Be
vor preGenta la gar&.: guvernul, metropolitul ou suita de episcopl şi preoţimea, Senatul, consiliul de stat, Scupcina, membrii tribunalelor, corpul de
oflCianţI şi membrii consiliului oră·
şenesc. Metropolitul va intinde regelUI
pa.ne şi Stire. Regele va trt.,ce tn re~
vist&. compania de onoare, ear dupli
ucestea guvernul, Sen!Ltul şi deputaţlunile vor saluta pe regele prin vorbiri. Regele a şi aprobat progr~mul
a.cesta de serbare. Cu to&te, C!Î conform constituţieI noul Senatul a incetat, totUŞI fostul vice~preşedinte al
Senatului. GersicI, va ţinea vorbire
se.panta Dela garei regele va merga
la bisericii, unde se va celebra un
Te-Deum. Dela biseric&. Petru se va
duce in Conacul cel nou. Ocuparea
tronuluI a rţgelul Petru Vii fi irnpreunata. cu o Serbare de treI ziie.
La. Topcider va fi şi serbare popular&.,
AUAD, 22 luniI;) D. 1903.
tnsuşI regele va lua parte III ea. GuDela Tn!i!titutul teologico~pedllgogic vernul a reactivat pe 8cel oficerI,
din Arad. Examenele de clasă se continut! csrI au fost PU~I in anii din urmă In
şi azl la arest institut.
Iau pm'te, ea tri- reserva..
mişi din partea Consistorului, dl referent şi
Pe drumul, pe unde va trece
protopop George Popovici ii secretarul V.
Goldiş.
regele Petru, vor fi ridicate traI ar·
P,'ivÎlul' la e;{;umenu! (lI! r:valificatie a
cun de triumf. Inscripţiunile de pe
inyuţfltorilnr, avem să rectijictim cifra dală,
:-l'au presei/tat adir;fi la examen nu 63, ci arcurile triumfale le-!} sorio primul
r)3 cUllItidaţi, dintre ('ari au şi fost evalifi- poet serb, Borislav Cvetk.wÎcl. Din
caţt 40. Dintre elevele şeoalet de fete din inscripţiunile aoestea prim!'. e aoeastll :
Arad s'au presentat 9 candidate, care au Pe regele drept îl aju,tă Dumnezeu; cu
obtinut toate nota bună, dar tret au să faca el va fi şi poporul fericit. A doua:
corigenţă din limba magh~ara.
'1 răiasctt Petru, stinge din sângele nostru!
"
OSÎm1it pentru lesa-majestafe. După Bine al venit, Petre! Rară alt,,: Un
o pertractare lungă de 3 zile, 8âmbdtt! s'a semisecol a ţinut deşteptarea; aeum stdnta
adus judecata în procesul intentat de pro- libertate ne uneşte! Tu eştz al nostru şi
I'Uratura din Budapesta, contra lui Dr. nol ai Tel! O a.lt!\ inscripţie e urma.Kalmâr pentru lesa-majestate, cupr'insă în toarea: Rege iubit, ia pilda dela tatal
studittl critic scris de el despre cartea lut
Beksics Kalmcir a fost osîndit la 3 luni teu, care a servit causa. sfânta!
temnita de stat Pertradarea a fo!!t bogata
Ast&.-zl au depus jurăm~nt genîn sensaţii. Aşa Kal"uir în vorbirea sa de darmif. Joi, dupe. sosirea regelUI se
apărare a spus că vorbirea procurorului e
vor servi în toate bisericîle din ţeara

NOUTĂTI.

o grădină
mulţi spint

de flori, în care însă sunt şi
de magari. Procurorul a cerut
dela preşedinte săl înd"ume pe Kalmdr la
ordine; preşedintele a denegat-o. S'a ridicat
atI/net o voce în public şi s'a produs aşa
sgomot, înC'ât preşedintele a fost silit să ordoneze eva{;uarea salet.

Te-Deum~urJ.

Londra, 21 Iuniu. Agenţia ,Reuler"
anunţă

e&. guvornul
englez a Slstlit orI-ce IegMurl diplom~tice cu Serbia şi că şt·a re•
chemat amb!\sadorlll acasl:\. Interesele
Nou adyocat ronu\n in Bulenl. 8upuşilor engleZI vor fi &pi\rate Insă
Dl Dr. Anrel Grozda, UDul dintre ti- (ie consulatul englez.
neril nostti distinşI, anunţ!\ ce.oşi des- ,
P t sb
21 1 . U b&. b t
chide cancelarie advoc!iţial&. in Bu.- ..
~ er. urg,.
umu. n r:!l. pot r Il f licitam
. b' e ~i.1 d '
htw dIstms din Belgrad a SCrIS tn
il t t't t
eu tIU Ir y
onm ziarul de aict • Trgovinszki Glasni""
d~D,
lD Bu e o Buccesu.
. t·erBsant prIVItor
"
1li pe•
un ar t'1001 In
P:·omoviiri. Din Cluj ni~se s~rip, depsirea oficierilor, carI au omorit
pe Alextmdru şi Drag!.\ Maşin,.
că la 20 11lDie ao fO'lt prumovaţlla gradul
OficeriI, zice bArbatul acela de
de docto1"I in repturl harnicii nostri tineri
stat,
nu se pot pedepsi din 4 mmse.
Pavel Obltdean şi Si~neon Cheţian. Primii
dat&. de aceea, c& tmprejur&.rile
Il fdidtăm.
•
i-au sUit la fapta scea; a doua oare.,
Majestatea Sa Lebaudy. Renu- ca au primit dela. Scupoine., care este
mitul fabflcaot de z&hăr, archlwilionarol rtilpresentanţa poporuluI, graţie; & treia
Iacques Lebaudy. care de presÎute petr~ce oară regele Petru nu-I poate pedepsi
in Africa apus!:!auâ va ajung!:! rege - intrc1 CăCI rAnd el au se.vlrşit crima, el erd tn
selbaticI! - aşa. se s~ri6 cel puţin din sxil; a ptltra oar&. nu se pot pedepsi,
Paris. In părţile apusene ale pusteI Sa- o&.cl ace!, carI pretind aceasta, nu
h~ra. trăie~!l anllme două neamurI de arapI: pot sa. aduc&. exemplu din istoria lor,
Boiadorii şi Juby it, eari posed un teri· ci exemplul ţuulUl Petru, care a fost
toriu da 300 rhllometriI pll.tnţf. ACf\~tia omorit de oameniI fiulUI seu, este
I-an recuuogcut pe Lebaudy de domnul asem9.nMor sftrşitulul lut Alexandru.
lor. E vorba că Lebaudy va funda ar:um
un port ~i un oraş mare.
Red. respons. Ioan Russu Şlrumu.
o

din

I

Londra
•

..

Editor !urel PopOvici-Barcianu.
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"TRIDUNA. rOPOnrLUI"

At~li~r ~~ntru r~~arar~a

~~!S1~~fjie.1@1@4~@~~~'~jf~~~~~~~~

NA.GY" AD'Q/LF

ciasornieelol'
Arad, strada Deak Ferencz Nr. 10
tncă

--=

(10 colţul stradei Lâzar Vilmos.)

Primesc se repar ciasernioe garantA01 pe
atelier in carI se. se lucreze mal ieftin.

a

şi

orologif cari

deştesput

Toate eX8cte

şi

.
Pr~meşte toate l,ucraril~ c.e se tin de ':leac! i.~ t\sta, precum: canalizări,
'tnstalan de apaductun, reparan de closetun (astupate), şi tot felul de

--- '-- ~- L

U C II ă II i

de zid i. r i

doul\ d"semnurÎ de !t ust şi co: i::HpUrg~tllare, Reliefuri şi d-' lăzi pentru p"'st
, 1"ţ,
.. rarea 9h· ler
pe seama milcelarilor şi caf'e.~iilor.

şi

părete,
de bune. calitate.

~_~ __ ~~_u_~

de

Cu deosebitA stim!! :

Ormenyi Gyula,

~83 5-25

Tot felul de aranjamente de cuhnă prompt şi fftin. ~-=~~
Reper1\rl şi comt:i.ode din provinţ1\ grCJ.bnic şi Bolid.

~@8@~~~~~$~@~~~~@8OS

şi MIHAJLOVITS
de lllobile de fer şi saltcie de rociuri de sîrmă.

TUNSZKY
Fabrică
ARAD, colţul

ciasol'nicar.

943 8-50

t,illiehig'iu. de zidiri şI artă. _____ ~_'~~

Arad colţul strudelor llullyady şi ~zent.P~--=-

aor. In AraI n'& existat

Am un dep o sit de tot felul de
ciasornice de buzunar
precum

Ni'. 105

stradel TeJDplom.

şi Kălcsey.

ce le efectuesc In atelierul meu In Arad, in strada ;rorosmarthy
Nr. 3, vie-a-vis de teatru.
Unde pentru preiurile ceie m&1 moderaţe efeclueac precis
Lucrări

noue

şi reparări,

precum ,i tmbrlic81'ea meselor de biliard.

Primim tot felul de lucr!llrl aparlitd;\toare aCEstUi ra.m 3.S:

amngiarea de casanne de soldaţi şi pompieri, şcoli, institute şi cafenele.

Corturi de

grădină
pentru

-

Trimitem 1n loc

_

Telefon: 440

Telefon: 44:0

A RAD, strada Deâk Fel'encz NI'. 42,
vis

a vis

de hotelul "Crucea-aIM&.

Mare deposit de biciclete de primul rang, de maşini de
cusut si esclusiv deposit de cele mai vestite biciclete
"P u c h".
Primesc tn lucr:-.re transformarea totala., emailarea In toate
colorile, precum şi nickelarea. a or1·ce biciolete.

-----

~~~''''~~

c-i~·.:'t,,_ ~~_:.~~J

~~~
.
'/~

~_._~

~

l---",---,.,..,

Părţi constituHoare de biciclete şi maşini de cusut,
precum şi tot felul de fabricate pentru maşini permanent
se găsesc in magazinul meu.

Biciclete şi tnQ.Ş'int de cusut se vhtd cu preţurt favorabile.
Aplicarea la locul lor a Bonerelor electrice şi a telefoanelor
de oasa. se esecuta. cu preţurI foarte 6vant8giO&Se.

Mare magazin de

~~\-I-

ma.şini

electrice. ========
Ma.re a.talier pentru repa.raturl•

,

'~

şi

pavilonurl,

ŞI pr.OVH,ţd\ comt H!ldldJ!ur 8pe

vit z.,re mal departe. -

Lucru escelent. - Lustru de gust. __~~. _____ :. ~=-~~~ .-:.l)romptitudine ran\l ;"~~.':=~

982 5-50
II

(de descompus)

t:l:Iftllo:.-h\ ŞI t\:sC;:urtt)1~url.

-

~:~;

