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lSSf:UŢlL'H1.E: 

ne un ş[r g-armonrl: plim'L 
dat1\. U banI; :1 nOU,t "ar'l 
12 hnnl; a trl'ilL oar~\ -3 h" 

de deClare pnblkaţiull!l 

,ltf~t aboDalU('J'ltC\le, c1Lt ~t 
inserţlunil(' sunt 1\ S(lI,lăti 

lnainto În Arad. 

rreleron pentru orR4 ~i comltAt 502 

Set~l!IIorl nefT&Ilt".fLk nu ae prim{'~e 

. d" '2 C, . ele maghiare'2 Fnmfa,ii 
alcgetoriI românl vor fi fost chicll acestuI ziar se punea m iscuţmne I aJut~s, l"t~l·~or z~arfacă pol-t.('ă ~ şovini;tă 

d ' d' . . ~ , na ,tona t tA~t~or s.... • ., 
a·şI a votul lor, Insă chiar de ne ac" comnrolTIlsul, o mioară practicat, ca h' - '2 

t t " . 1 mag ~ara. 
se poate prevedea cu certitudine numaI RomâniI dm comltate e ungu- • 
ele sunt lipsite de orI-ce temeiu.' rene să părăsească politica pasivit<"1iil Maje!'\tatea Sa Regele şi moş-

.~:, A ALEGERll DELA llOSR!. 
In coloanele acestuI ziar s'a sus- Precum se ştie la Dobra este c ear TransilvăneniI să ţină înainte isonul tenitol"ul intre Români. Se depeşeazâ 

ţinut, încă dela întemeierea sa, că rin trul unul cerc electoral transib,. ::-~tinerel. Subsemnatul şi-a ţinut de din F7'ena: In ministerul de resboiu s' a 
prc~~ntarca . .\I~eI1!0ra~dulu~ dela 1, ~~~ adică a unul cerc, in care drep da'torinţă. ca transilvănea~ să combată sf,abilit acum definitiv programul mane
l:ohtlca 'pasIV!tăţII .. şI-a aflat un sflrşlt I electoral este mal restrins pentru 11 tot tn coloane~e 3:cestuI ztar acel com' vrelor din ~st-an. Dupa, acest progran~ 
flresc, Şi că ,m mijlocul pop()rul~~ rO-1 man! decât în cercurile netransilvaJ .tromis invechIt Ş.I să consta~e, că re- manevrele mart din jurul L1'POVei, VOl' fi 
mân se maJ1lfestă o p~terl11că ml~care' Dacă restrillgerea aceasta, destul ' staurarea luI ar t1 o nenorocire pentru precedate între 22-30 Aug:,st de de· 
în contra acesteI politICI, remase acum însemnată, n'a putut împedeca pe i\ noI RomâniI. , prinderl aletrupewr de cavalene cart se ,vor 
fără rost. d,d,a I?obr~ a s,e 11ronunţa contra ~! Pe cum se vede mS,ă, ar.gumen- tine în jurul Viene!, Regele va sost la: 

A fost o llenorocire pentru noI S[vltăţll, mei celala/ţi alege/ori romJ (1:.area mea a fost sl~bă Şi putUl ,con- 6 Septemvrie la staţiunea M, Radna ~1, 
H.omânil, că cercurile noastre condu- dm Transilvania nu vor rationa î1l "l vingătoare caCI deSI mal revemsem, de aci va merge ~a Neudorf unde va fi 

, il ' '.' t tl A Z cl!toare de pe atund, preocupate de mod. RomâniI de dincolo de Df:al l idca compromisuluI se lvea mereu m cuartirul regal în castelt, ,con: u~, He· 
alte ideI, n'au putut înţelege şi cu- CraiulUI, cărora legea le dă un dre coloanele J TribuneI poporulul.': Ple-Ilenszky, Moştenit.orul Fran~lsc r~ er~ma~~ 
noayte de pe atuncI necesitatea uneI electoral mal larg, vor avea mOlipe; bişcitul dela Dobr~ n~-a ~\Spe~1sat I va sos~ cu o Zl ~l(tt namte tn ;) S P 
schimbarI în politica t:l,aţională. A fost mal multe pentru a urma pe Dobre~ acum de asemenI discuţtUnl Şi a llll~. \ tonvrie" Regele Şl nwşten'torul se. vor re
o îndoită nenorocire pentru no1 Ro- De-asemenea este ştiut că în cel ; turat în mod di1initiv ac~l c?mprom,ls \ întoarce în 10 S'ptem.vrie l~ Vtlma,~de 
mânil că uniT din fostiI nostri ,coleg~ a~! tre~uţl al dualismuluI alegctoriI r- primejdios: T,ransil vănellll, ~ ~u pus Ul pe teritorul pămentulut loCUIt de Romani, 
în comitetul na\lonal, legând politic.a' i!~lI1I dtn cercul Dobra au păşit acm fruntea mlşcănI contra pohtlLel ~e pa- ,. 

.-",.,_paS'ivităţiI de jdeia naţională, au aflat pentru j>prima dată la umiL Dacă D- sivitate şi tiU asigurat astfel unlta.t~a, Z.fedalie 'I1UU'C. La ,~coala de 
~: cu ~ale a porni în contra noastră, car} brenil n~. s'a,u 'dat înapoI de a fae _ atât de ~ndispensabilă - în polmca mese:ii din Bucw'eşti s'a turnat o mare 

susţmcam părăsirea politic el fără rost, acest pnm ~as, pentru ce RomâniI m noastră naţIOnală, medalie de bronz cu ejigia J..'v1, S, Re
una din cele mal strajnice şi mal sel- alte cercurI, care se găsesc în 'acceat Insel11nătatea politică a alegerei erelu! si cu inscr'ipţia Carol 1 cel Mare, 
batice campaniI, din câte SUEt inregi- sitllaţi~ll1e, "s'ar da i~apoT;) A , dela Dobra se sporeşte şi l:rin alt~ Rege ~l RomânieI. , 
slrate în istoria luptelor noastre politice. . ~u atat n:aI p~ţtn ar fi. ,mţe~easă~l momente. lnsufleţirea, demllltatea Şi Medalia aceasta cm'e are o gr-osltne 
AstăzI nu se mal pot nega din nicl o pOSibilă o hesltare m cerCUrIle, m cae disciplina alegetorilor, conducerea lor d ,/, Il; cm, si un diametru de 
parte acele nenorocirI, căcI urmările RomâniI au avut ocasi.une în trecut a perlectă au dovedit că avem o ~rmată .nealPeb~;'"lee de2 .3 m/trii, va ti a'~,e{ată la 
lor {uneste sunt desvăJ1'te lAnal'ntea tu- I I 1 fiI tă Efectul s a re' " C ua ~arte a a e~er~ Şi ar ace acull electora ă esce en . - unul din capetele clzeiulul dm on-

" turor. Comitetul national dela 1892, al doilea sau, al tmcIlea, Luarea unel simţit în toate părţile a~ice ~i neamlc~, 
! care îşl asigurase stima şi admiraţlunea hotărirI din part~8 Românilor din toate IndeosebI a fost admirată mtrarea ,~n 
:~<"" atât în patrie cât şi în str:)inătate, a celelalte cercuXL2,~ţ~~tQr::l>1.", .,Yi:wc;.,a 1)0- etcctarat:1 v1ct~rloasă dc1â-'i)'obr'a a in-" t f\-,~tc ~art '~pt>f.n o;".-t'l t __ ~L ! .... -. ,,~ >. • 

, l'~ .. -,l r:.:.taonal rUll1clJ1j <.:ure la mtrll-brenilor. seninat multe feţe posomorîte, şi parcă 
nirea'dcla '1893 se dovedise mal în- Suntem deCI în drept a ne aştepta s'ar resimţi de acum că atmosfera po
chiegat şi mal disciplinat ca orI când, de pe acum la o victorie pe întreaga iitică n'ar mal apăsa atât de greu 
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a fost desorganisat şi paralisat i • Tri- liJlie. Să fim bine înţeleşI. Victoria asupra noastră şi am rcsufia mar uşor, 
buna», această instituţiune literară-po- nu consistă, precum s'a susţinut in' Eugen, Brote. 

DoUu l", Curtea ".egală a Bo
mânie". "Monitorul Oficial~ al României 
în fruntea numtlrului seu dela 8/21 Iunie 
publi(:d urmdtoarele: 

!!In urma încetăret din viala a MM. 
LL. Regelui şi Reginei Serbiei7 Curtea 
MM. LL Regelui şi Reginei a luat doliu 
pe timp de 14 zile, eu începere dela 41unie', 

• 

litică, înfiinţată cu atâtca jertfe şi, cu mod foarte corect din altă parte amică, 
atâta muncâ devotată, numaI eXistă în reuşirea candidatuluI naţional român. 
nicl ea; însufle,irea, devotamentul şi Pentru biruinţa ce o avem noI în 
zelul intre luptătoriI naţionalI au fost vedere, este pentru acum cu totul in
înlocuite cu mâhnirea, amarăciunea şi diferent oare candidatul nostru este 
nepăsarea generală. In loc ca să avem ales sau nu i) Biruinta adev~rată con· 
mu1lumirea a privi asupra uneI muncI sistă în parll'ciparea al~getorilor români 
rodnice, asupra uneI mflorirI şi de- la actul alegereI, în votul lor esprimat 
Syolt ărI a instituţiunilor noastre poli- pe11tru canditatul tlaţional şi În orga
tice, @II vedem decât distrugerI şi de- llÎsarea şi disciplinarea lor după far
vastă!IP." Vroind a salva un principiu, mele şi chipurile admis{/ de lege. Prin 
stimaţi! nostri colegI de odinioară au chemarea la Ul'llă pe rind sau totI 
nimicit totul în jurul şi în drumul lor, odată precum va cere timpul şi împre
pâ'f'ft!r"ce în urmă şi-au tăiat şi creanga jurările, alegetoril românI sevÎrşGSC; un 
de sub picioarele lor. Salvat-au cel plebişcit, el îşI desemnea;ră pe bărbaţiI 

:-- ,:."~~p.uţlri p~incipiul, pentru carI el afirmau lor de încreqcre, ~i intrE\ cu toţiI, aşa 
, il lupta:l Alegetoril români din Dobrq precum se şi cuvine, în organismul şi 

Declaraţiunea mOlf~enito~ 
rul'ui de tron. in cercul'lle opm
Jumale din Budapesta i-se atribue mo~te
nt'iorului de tron Francisc F erdinand o 
declara(iune, care textual este următoarea: 

- Transacţia din 67 nu plăteşte 
nimic şi azI cel mal urgent lucru este, 
ca Austria să reincorporcze Ungaria, \

' all~ dat. în această privinţă un respuns sub disciplina partiduluI, 
'" l1fmdo/Os. Votul acestu~ plebişcit va fi. argu-

, Până la această alegere afirma- mentul cel mal puternic în politica ~""7~. B d t 
ţ a rl t ·" că i ' , . ,OVblusm'u" in . LI apes a merge 
lune oas 1,"" n ~l'J'locul popo- noastră natlollală >:1 tot odată basa el d ,'ţ' I pii.nă la absurd. Se stie anume, că in, 

:llluJ se manl.f~stă o mişcare ruternică cea mal solidă. Prin alegerea dela' toate' scolile elementare s'a scos limba 
'" m ~ontra polltlceI de pasivitate era Dobra s'a făcut inceputlll plebişcituluI: germal;ă, deşi cel puţin a, treia parte ~,il~ 
1, inca lipsită de dov<;lda positiva. şi 'reală. cel 256 alegătorI romanI înşiraţI cu nu- la,eu,itorl s,unt t~emţf., D~r~et?rul yelosl 

_~ ... ' Astă·ţi I..'.,:is[,] acum şi această dOl'adă, mele in coloanele ) LibertătiT« au con .. i LIJ~ot, 'cedand starUlnyI parI':lţtlo!, s a hOl~ 
f După alegerea dl:\a Dobra nimenI nu d ' . " ' " ' I tiint cu toate aste, sa permită In şcoa a 

.... -,..,"'., . J ' , amnat pohtlca de paslVlt<;!te, ŞJ au de- un curs facultativ de limbă ge ('mană. 

1, 

l 

se mal poate 111 01 despre realisarea S' d IOA 1 ~ . . emnat 1I1 persoana - UlA r. ure. Consiliul orăşenesc a oprit Însă ~i 
mtşcf1nl) nimenI nu se mal poate în- VIa:, pe bărbatul lor de lllcredere ŞI aceasta Patria-I salvată. 
dQţ ~ă lqpta detestabilă şi selba- a? ~nt~at cu toţiI în organismul şi sub • 
tkă ţ:ontra noastră a fost o lucrare dlscllJhna partt'dulul nall'onal ro,Illa"n, 

. t Dl'. Stej"anovits Milo ... , cunoscutul 
,1eprrcepută, rea şi în detrimentul po- care se alcătueşte acum' din nou. adweat slovac din Pojon, naţionalist distins, 
t)oruluI rQmân. Advt,;rsflriţ nostri ro-, Impre}ur~rea, cA acest început s'a care a figurat (;a aparator, îtwinte cu zece 
':'1\411': CâţI vor n:'la! fi, var căuta poate tăcut tocmaI m Transilvauia are şi ea ani în procesul" T,-ibunei", când a aparat 
'1 'l.~1tllnil sctlpare afirmând că Dobrenil o deosebită importanţă. la Cluj pe Septimiu AZbini, după-eum a 
Hl rcorC-'l'nt'" • ă d' ,. ld' *,,,"urat .n ca aperdtor în flrocesul Memorau-

t I ~ el mc ormţa ŞI vOlllt,a . ea uneI schimbărI în POll'tl'ca ",.. '(o t'. 1 A d~tlui, a fost ales diredor al băne~i slovat;e 
poporu u rom~m şi esprim&nd indoielI, noastră naţională a fost la început 71Tatra" din T.-8t,-Martin 

sta1lţa. 
7:"10 AI> .,rr.t",f ... JI Wlt>t1f1lin. (1("easta 

a fost comaudală la îllceput la lIlt 

atdier din streinătate, care a respuns 
că nu poate fi tunlată în întregime, 
ci în trei bucăţi cari să jie în urmă 
lipite. După aceasta s 'a dat şcoalei 
de meserii, care după treI Î1lcercări 
nereuşite, la a patra încercare a eşitl 
perfect, 

Nmta lege electoraUi. M, S. Re
gele Rom[inieT el semnat Înainte de a pleca 
la Sinaia, noua lege electorala, 

. Ea va apare în l\lvllitvrul Ofirial de 
cel mal târziu MarţI dimineaţă. 

DecoraţiUe serbe"wi, instituite. de 
foştiI regl '\1ilan şi Alexandru, au I o~t 
destiintate de noul ales rege, care a croit 
altele. ' 

Bânffy - kossuthist. 
Âm reprodus nu odată din " Mar;yclr 

8z6" pasage pentru a dovedi ea O1'ganul lui 
BâllJiy simpatiseazd. eu koss!tthiştii fi nu face 
taind de loc din faptuZ acesta Chiar mai 
alaltdiertt "M. 8z6" se arata revolt'IJ ca 
l1cn{ru resolvarM cristi ministe·riale UQ1'oana 
nu consultd. pe baronul BdnjJy şi pe Kossuth! 

Acum că e aproape sigur 'un guvern 
sub pre$lden[ia lui Khuen RridervfÎry, .,/0,/. 
8z6~ îşi perde cu desăvîr:;it'e rdbdarea şi 
sub titlul alarmant Zilele din unml ale li
bertătil maghiare pltblicd. pe întreaga pagină, 
cu {} 'mulţime de subtitluri şi litere grase un 
articol violent hnpotriva lui Redervâry, pe 
care-l numeşte lellasick ~'i si;rie despre el: 

• Nu este a[levelrat ca dela 1848 în
('oac! Camarilla n' ar fi înveţat ceva. La 
1848 ea a kimis în Ungaria pe ban în 
fruntea unei oştiri, dar' Ungurii .l-au 
gonit cu armata cu tot 4cum ,~~-l, tnnute 
~nsd cu ramurd de masltn. ŞI m-l faee 
nu şef al annatet cluşmane. Ci - culmea 
einismului - al Dngurilor". 

~acă marele rest de alegctorI, din cultivată şi sprijinită numaI la Arad, Aduceud aceasta ştiret presa maghiara 
,cle!alte cercurI, carI nu s'au pronun· adecă in afară de hotarele Transilva- se arata foarte alarmatd, spunend că sub 
,lt 1I1C:), vor pâstra si el atitudinea ?ier. Până la aparit,iunea ) Libertăt,ir c condw":erea unui naţionali.st aşa de pronuntat I 

10' ")renl'lc)r ',) F'I'r' 1 ~ ca Stefanovi.ts banca va tate o politică încă 
t. • eş,eJ asemenl îndoiele In Oră~tie, se credea la Arad că 

Şi termina articolul: 
Baronul Banff y arboreaza steagul 

pentru
n 

apdrarea gândire( maghia1'e . O~i
cât ne bucu"dm că acest mare maghiar 1n 

stîrifit deschide vitirul ţi ta în ~ână sa71ia 
de eomandant, totuşl ar trebU-L sa fătie»~ 
în desperare, dar,ă am crede ca de c:lr,eea 

f' , 'Ţ şi mal naţionala decât pâ~la acum 
li v. OI' pute,a ,1 IllcI ele risinite ".'i în- Transilvănenil nu vor nutea părăsi ci - ~ ., t"" Rj, şi e o erimd sd cauţt sa ajl/ti pe 
·lU! atc . ct.:al 111 m01l1C;:ntul dnd to\I principiul pasivită~iI şi în coloanele terenu? eC'onom~ poporul al caru' {rwJtaşi a 
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îşI pdŢăseşie Si?lguratatea, pentru-că natia 
mag/Hard n'ar fi avend şi alt aparător. Noi 
Grcdem că şi în viitor aparator al nea
mului nhnâne partidul independist". 

. Comenta?' nu mai trebue: se vede şi 
dm atâta, că şoviniştii mremî ii·au dat 
mâua - contra Vienet! 

Mersul e.rfsei. 
br1, {iua întreagă, banul Croaţiel, 

contele Khuen-Hedervâry n'a făcut alta 
decât a părăsit un bărbat politic, ca 
să meargă la altul. Vrea sol se infor
meze între ce conditiI ar putea forma 
cabinet şi tocmai d'aceea a conferat 
cu ~efiI tuturor partidelor. Resuitahll 
acestor conferăd nu se poate încă 
numi positiJl, deşi şansele unul cabinet 
Khuen-H6dervary au crescut. Una se 
poate afirma cu siguranţă deplină: 
crisel numaI prin retragerea proiecte. 
l~r militare se poate pune capăt, şi 
Khuen-Hcdervâry ll3 va retrage; 

In Dietă. -----Deşi In urma hotArIrii dietel şe-
dinţele sunt suspendate, parlamentul 
e locul de convenire al corifeilor po
litic!. Preşedintele clisel deputaţilor 
Apponyi, care petrece pe moşiile sl.\le, 
rechiemat telegrafic a sosit cu tre
nul de 9 ore 60 miu. ~i d'a dreptul 
a mAnat la palatul parlamentulul. 
AicI Il aştepta deputaţia partidulUI 
oposiţional, care i-a predat o cerere 
semn&tA de 20 deputaţI, ca dieta BI 
fie oonvooati. Inainte d'a hotAri de
finitiv asupra cereriI, Apponyi a con
ferat cu Szell, şi apol In tnţelegere 
cu şefiI oposiţieJ a hotArit convocarea 
dieter pe Joi. 

Banul la Sz611. 

-
I 
j 
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gedus, care 'i-a raportat despre atitu
dinea liberalilor, şi mai ales despre 
pretensiunile fraoţiunil lib~r81e. De 
această Intrevedere DU se pot lega. 
combinaţiunl ministeriale. Toată Intre
vederea a avut un caracter informativ, 

!pponyi. -Banul a mal oonlerat cu lusth şi 
d'aci a mAnat la Casinl naţionala. 
Aflând ca Apponyl e In palatul parla
mentuluI, numa.t decât 1)a ceroetat şi a 
o?nf~rat eu el 2 ore pAna la 4 şi 1/2• 
S a mformat mal ales despre aspira
ţiile oposiţiel. 

-
Evenimentele din Serbia. 

Geneva, 22.:;Ianie. s't'mpld: TrMascA Serbia. Binecuventa-
Deleg$ţia adunAru electorale din r~a lut Dumnezeu sa planeze în viitor 

Ilgrad a sosit erI la Geneva şi In 1 7 d asupra. 8?Umpet noastre ţărI.: Serbia, 
-.surI au mers la otelul Metropol, Vehm'/.rovict a presentat apoI re· 
~ujnţa regeluI Petru. Inaintea ote- gelUI delegaţii, cl:\rora M. Sa le-a mal 
lUI 8ştepta jume multă. Delegaţia a adre8~t urmAtoarele cuvinte: - Cre
pt condusa In sala mare, unde la dineioşil meI frajl Mrbl 1 Inadev6r 
Il şi 1/2 a apa.rut apoI, Incunjurl:lt de sunt mult mal mişcat v6z~ndu-v~ aici 
p.ta sa mililttră, regele Petru 1, tiind la mine, decât o pot spune, Mal ales 
pmit cu lnsufl~ţite strigate de "ji- m~ .face fericit gAndul, ca. dup~ un 
10." Velimirovwl, preşedmtele senli- eXlhu greu de 45 anI . m~ pot ren toarce 

Banul la Kossntlt. ,lui se,rbesc Il ţinut apoI următoarea In sc~m~t\ mea patrIe. Nu sunt ora-
" , nbire: I tor ŞI d aoeea v~ rog să scuzaţI, dacă 
L~ 5 ore .S Il dus 1.a şeful partI-. , n'am fost In stare sA exprim tot ce 

dulul mdependlst, FranCISc Kossuth, cu J Sua t A.dunarea nalloDali a regs,tulut am simtit. Dar de n'am cuvinte, am -~ -
care a conferat d'aaemenea dou6 ore hbiel, 'inuel la. 2 lume, a Bt&~ . tmuDte8 o inimâ caldă o inimă s~rbeaBcA care 
intregI Kos uth l' In't t b :lel ml8iunl mari; o •• 'epta miSiunea BI , , 

1 
• s a VI" pe an~ daphneallcl noDul vaclUll; ai tletbl61. in numaI pentru fericirea poporulul meu 

a o conferenţă nou~, la care sA la 'omcu\ul acela olJbiJ hUlUl in~regt erau la· va bate, 
par~e treI m~m~ril al partiduluI: Ba- eep'aţl 8pre aceastl llUl, unda .U. aştep- Regele dupA Ista s'a retras. Ve
rabas, Thaly ŞI Tdth. Această conferenţA IU pe noul rege, eare ,,1 ulbe,.e '1 Cluste"e lirimovict • declarat că puţinele cu-
va ave loc azI şi atunCI lşl vor es'- lporul. A.tep'aa. dela rege si punl C8P~~ vinte ale regelUI 8~ dat dovadA cA ,Y 

Pune oposirional'l tII d Jel'tlndtllor de pAreri G1DUe coroanA Ş1 C' ,.". 
• . y . 1 pune e e or e ve- ;)por. NoI .,'ep'Am dela regele, al cAral p,etrve ar~georgem.ct e regele, de care are 

d~re ŞI atltudmea. fa}ă de noul ca- uac~er ,i ţrecut, al clrQI antecesoll şi kpsa Serbta, caol. ţ~nta lUI e aA rnun-
bmet. erBonali'ate demnI!! de stim!1 De esţe ~u~urora ciască pentru ferlclrea poporului se:rb. 

Programa banulal, ine .~uno8(luti, ~a. va conduce .Serbla cătr,e Alocuţiunile au ţinut cam 10 minute 
- 'n v~itor ma' {enGit. CAnd prmrlle adUllArU A tlrma~ apoI un dejun intim. 

Ştiri autentice despre programa o&atre s'a opri& asupra M. Tale, lmphn1rea '" 
POll'tl'Cl!o a ba lUI 4- blemariI ioa fost deja u,olrl ,i astfel a 

CII nu nu sun~, C~ol ba· l" d Belgrad, 22 Iunie. nul n'a f~cui tn privinra asta abso~ les adunarea genera a cu unamm'ttate e 
y f3ge pe M, Ta, Noue, delegaţllor adunariI ŞI' oraşul Belgr6 d a trimlB la lut niCI un fel de enuncI' .. rl·une. NIl- a ' . "V ,aoarale ne-a fOBt das sa predlm M. Ta.le V· d 1 r d 40 de in~1 ltl 

m .. • del" prl'e~eni I'n": mi' d'''l' banulUI' d . 1 d 1 2 l' lena o e egayle e '( , ou .. II 1Il... Jfo~ocolul a un&ril Dllţloua e e a UD1~. t tit 
s'au afiat cAte-va am6nu.nte. Una e i d te salutAm. Dortm M. Tale domD1e care s'au mal ataşat represen an y 

Insă sigur: banul va cere dela M. Sa ltng~ IIi fericitA, spre mlritaa persoaneI ,i mal multor societAtI. Cu aceastA de
retragerea proiectelor militare, ~i num"l' hWlliet M, Tale, ,i fericirea poporului s~r- legaţie 8 plecat şi delega~ia comune~ 

'i .. les\:. Trliia8c' rege te Berbiel." m" 1_ locul de nBAtere al Carageor-tn cazul asta va primi formarea ca- J.. UpolMl, 't, • • 

binetului. DupA redeschiderea şedin- Velimirovict i-a presentat apoI re- gevieilor, şi representanţi1 BIndlcatu-
ţelor casei deputaţilor va cere vota- gelUl pro'ooolui scris pe pergament lUI preset: Oiurcict şi Ciricl.. Delega-

. d t t ţiHa c!Heîores(S toate cu bilet de ju-
rea In emnită~ii şi apoi va înainta ca- şi lnv61uit in mâtasă vIne a, mpodo- m6tate. In ziua sosirii regelulln toate 
a,ei budb~tul. Faţa de aspiraţiile na· bitA cu pangliCI In culorile naţionale bIsericile din ţear& se va ţinea mis!.. 
ponale ale oposiţiei, intru-cât acele ale SerbieI. Regele a r~6puns urmA- In oraşele mal mad s'au şi Inceput ) 

~~":a~p~rft0~ap~e~o~or~i~ş~i~j~U~m~.~~up~~~~~~~~r1~~~~~':~~~~~~to~a:r:e~le~:~~~:'~~~~ ...... ~~'~f~e~s;ti~v~it=âiti~le~,~5~O~d~e~fu~t:e~d~m~f~a-~~~'i ! strl'ibMut In publicitate despre acea- , 
Bt~ conferinţa, Szell i-ar fi dat banulu.l Noal cabInet. pentru mine, mi mişca adenc sem.nele eate n 8 , vo prm eser P.:tena t 

1 

sfatul sA urmeze politica tmpAcluiriJ, Un bărbllt politic, care I avut iubirii şi fideliilltit poporulut meu, în nu- un buchet mare de florI. Regele pri· ' 
pun~ndu-se 1n legaturA cu partidul prilej să vorbeascA mai multă vreme mele caruia me salutaţt dând espresie la meşte zilnic nenum~rate telegrame de 
liberal. Intre altele i·a mal reeoman- cu banul, a spus urmAtoarele: Noul aşa simteminfJJ adînct. De-aşi putea nu· felicitsre din toate colţurile t&ril, Re
dat sa se InţeleagA In looul lnte.iu cabinet va surprinde pe toţi, cAci va mai exprima pe deplin recunoştin/a, ce-o gimentele toate au primit steagUrl nuol 
cu Apponyi. Banul, eşind din palatul fi format din ministri fostului cabinet: nutre.~te sufletul meu serbesc. Azt când cu litera P. f 

I 
! 

ministruluI-preşedinte s'a tntălnit cu vor r~ma.nea deci Lukdcs, fVlassics, ca rege al Serbiei v6d lna.intea oohi- Semlin, 22 Iuniu. VersiunI res
baronul Ffjirt'dry, cAruia de loc nu Plosz, Dardnyi şi Fejervdry. Numai In lor meI stranepoţil acelor erOI, cad pAndite In cercuri bine informate sus-
i.a plâcuthotărtrea banuluI, de-a merge locul lui Ldng va veni Hieronymi. cu viteazul meu moş şi tnflăoAratul ţin, că regele Petru, dilema de a pe- i 

In locul întâI la Apponyi. Bul' meu tata. Impreuna au Sămlnat să- depsi pe oficeril conjuraţI cu exilare ~~--) 
an aZI se va întoarce la Viena, manţa neatârnări1 regatului Berbeso, o va reaolva aşa fel, cA va exmite o 

Banul şi liberalif. 6a sA raporteze M. Sale, a patrie:t D-Voastre şi tot·odata şi a mele, comisiune mixta, care Il va pedepsi 
Ajuns tn palatul B~U, banul fi fost s4 00 ajungă fraţt credincioşl, s4 vl ex- pe oficerl din patrie, eventual ca,ex-

cer~et~t _~e "mi~8~Ul Alexandru Re- .p~t·~ _multumita m~ ~~~_.o es_cl~~~~e cludere din sinul armatel." .• 2±± ; 

FeUleile Obrenovicilor. 
(Urmare,) 

Cel mal MtrAn:tiu al el MiIan a 
ajuns pe tron, dar peste 1 luni a murit. 
llihaI ,~rol luI i-a urmat, du treI anl In 
urml. şi el a fost exilat ,i dinastil in
treagă. des:tiinţată. Atund sub auspiciI 
ruseşti Alf'xandru Carageorgevicl fiul 
eonduc~torulul primeI raroIuţil sArbe, a 
ajuns pe tron. Liubiţa. marii tn exil 
şi Il fost înmormentatl In mlusoleul din 
CrtJsedol. Şasesprezeee ani In urmi in 
lS&8, drepturile dinastieI la tron 10 fost 
din noo recunoscute, dar Liubiţa n'. mal 
ajuus aceasta in vie.ţi, ea n'a putut vedea 
decât ",il!erea c,aus&tli prin propriile el greşelI 
- I familieI sr.le. 

Nu MlhaJ, domnitorul exilat Icum a 
doua-oară & fost reehemat, ei tatill 8~U 
Mtrânul Miloş, pe lângă care MihaI 8' a 
ataşat de moştenitor. Dol IDI in Ulmi 

dup' moartea tatăluI, a'l suit a.poI dlnsal 
pe trOD. 

Şi el şi-, luat rartea suferinţelor. 

Deviaa luI era Tempus el meumjus. 
Asta.-I earaeteriseazlL pe dea.ntregu1. Am 
fost ,i &untem toţI serbl: el "fost primul 
băI bat european 6~rb. In flxil a tnv~ţ,t 
foarte mult, tn atingere cu domnitori ti 

1 

man bărbaţI de stat din apus, a avut oca- Hunyady dupi-ca anf îndelunga.ţi n'a pn-/ tAlnit In TÎa~' sA o faeA tntAl toivodină şi 
siune a arunca eAte-o privire în tainele tui da ţ~rij moştenitor. Soarta ,lin Isti eJ apol regiol. Oa ,l~star al uuel dinastU 
multor factori ~i sisteme politice. Şi~a depindea dela birbatul el, pe aare l-a iubit atât de tinera şi atAt de nesigur'. trebuea 
iubit popor al din euratâ. inimă, nu numai eu ardoare ,i care asemenea o iubea pe si caute o tnrudire poJitiel\şte mal in-
din consideraţiI politice er. Ă-'ti lntireascA dinsa. Oootes& s', jertfit. semn,tă ca ,i Gom era inrudirea tu familia _____ 
tronul. Dată mulie caricature incoronate n'ar Dar sacrificarea. s& n'a ajutat. Pe d·,oareJ Keesk6, dar şi decât Ista mai 
il lipsit de valoare expresiuBsa, atunci Milo, l-au asasind şi moartea luI de mar- fatal il a fost impregiurarea, el tinera fată, 
s'ar putea zice cii adev6rat idealist & silt tir I-a ajutat pe tron pe MUln Obrenovid. care in viaţa de rend poate era taa mal 
pe tron ,i cel mal chemat domnitor pentru Trebue al fac premiaiunea, ei eu iubeam ideală soţie .i mamil, pe tron nu S8 ,tia 
un popor in atar'" de 'ransi+i'" dela Vl''''a+a absolut ,"Jl·matiaa. AIJ, cind ca s ... He Ai 

v\'''' ., r pe Mii an ,:ti ca ministrulluJ, il sprigineam \J ~ Y 

patriarchală la cea modernA. Adunarea din tQotii puterei sufletulUI meu. O şi mami este atit de nefericiti, nu e cuviincios 
naţionalA • eonvocat,o totdeauna. regulat şi spun de ee. s, descriu &dev~rata el istorie - C,u_"tAt_ 
i~& ascultat sfatul, oligrlchieul coosiJiu de mal ales nu mi~se cuvine aceasta.J!IIIit, eare . 
stat l-a preUcut in eeea-c.e U era dorinţa: In decursul domni&1 luI de doauzecI în vremea cind eram mini~1am v~zut 
comisie prfgiLtitoare pentru confeeţion&l'e& anI, domnitorul & mArit cu l/a parte silit sI. '1 despart pe ~n de Deva~" 1;;;; 
legilor. In tot guvernamentul acum in nUDl~rullocuitorilor micului principat vasal, Numai atâta pot4"uoe, cAt irol e8t&~mlS . 

adev6r legea I devenU suprema Joinţi I moştenit dela etd,moşil 8~r li i-a dat şi a spune. ./," , 
statulul. A. şters şi cele din urml ca- neatarnarea, I-a fleut regat şi l-a prov~zut SO'-- el n a depinli eu totul 
sarme turceşU din Barbia ti toate cetlţile cu toate coudi~uoile de viaţi a unul stat dela.libera el toinţl, aceasta i-o hotlrlse 
~ril le-,lntlrit eu soldaţI. ToţI creştinii modern. .atura ineă din leag~n. Regina Nata.lia a 
din Bilcanllntr'insul î,I puseserA Increderea Milan a moştenit nu numal bonele I.~ fost o f~mee extra·ordinar de fruMoalil ti 
~i pe IAngi asta era in graţia tuturor domni- suşid ale strămoşilur 8~1 ei şi toate gr~· o astfel de frumseţ_ daci este legati deo 
torilor din Europa. şelila mameI sale lbria Catargi, ClrI 1D tlrie de caraeter şi euituri BU de toate 

Daei eine-va, apoI dinsul ,i-a mari- urma nelnfrAnetelor sale patimI au trescut zilele, de obicei este inamoraii de sine in-
tat fericirea. In exil Inei lu&s6 In el.. şi lJllI mad. Ou toate aste~, CI ŞI cel mal slşI şi ineli In m~suriL' ea mult mat'mare _!, 

sltorie pe eonteSJ Iulia. Hnnyady, Jesce- mare domnitor din Bl\lcanl, bmeeu,ântat de daeAt esie capabilă de o dragoste faţă de 
dant' din atrlveehea origini a Hany&dy- poporoI8~u, stimat de întreaga Europl, putea altul. Insi făd, o astfel de dragoste, tn
e~tilor. Dar c'sltoria n':l fost binecu- să domneascll pA.nl la moarte, dacă soarta deosebI in sburdalnica dretă I tiD!>re\ilr aIH~' 
v6ntatl. de copii. Cine îşI va da bine seama n aducea In eale o femee, ea.re ar fi ştiut sl poate inchipui fericirea. . 
de importa.nţa. ce I Avui lmp~(2giura.rea. sA înţeleagi menirea al şi a Mrbatalu1. (Va urma). 

aeea.sta pentru Serbia. de Izl, va tnţelf'ge J Fatalitatea luI şi I ţl3ril I dispus Insi 
de ce amintesc de purtarea contesel Iulia afa, ei prima femee frumolsl ce I iDo 

i i 
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• 
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o mare parte a. arhtvel particu
; "e a regi:llU1 Alex~ndru, va fl aşe' 
: ,ă spre pa-etr;}re tn. ar hiveie Bt~tuluI. 
"~ţe ne8dev~rl;6tl$ ştIrea c{\ nou~ Rege 
"l :~igil8t arhiva. R?presentunţU mal 

;~, altor zilue au SOSit azI In Belgrad. 
_~ .. reres surorilor reginel, oarl sunt 

.: ,-->,ueaentate prin advocat, ministrul 
lIC interne a refusat·o. Azl au fost 
el' lfişcate toate ziarele din Budapesta 
;:i VienS. Regimentele toate au C!\pM~t 
ot steagurI pentru-ca. pe cele vechlU 

afla. insiginiIe A, O, 
,'-,-,;y - • 

~ .Lacalanzeig&f", Jin Berlin, ",nUi, ţi 
e:l, numeroase dame d.ll Brlgrad all de 
tJ.nd să. provullă rfg lUI Ptire CaragP?r. 
g licl, ca si'!. ia în Cft.'lătofI6 pe ex-regma 
h!.ta.Ha. 

Ştirea e primită cu multă neincredere. 
, '" 

a, Cel din ur1l1ă,Obre"llovici.: Despre 
~,~~a.tul 'latura.1 al ft:lrJiiltlllUl Mllan '1 despre 
ro, ma lui CiI culă diferite versiunI, carI 

rt cele mal multe nu torespund adev~
+ i'Jl._ Pe băiat uu·1 chii\mă Milan ei Gaorge 
~1 este al pa trul~& eopil al tll li. mei Sa le 
Artf\misia Kri'lticl nise. loleanides. Toţi 
r ; '.rtl eopii, doi băieţI ~i duue ftltiţe sunt 
niHlcuţl din că'lltoria. Artemi~el ca Kristil\i, 
fA wa( tiner George e~ te acum de 13 
:':111. Io,re ntl.~t~rea luI George ~i peunl. 
t] ~î1ul copil sunt 5 anI dif~Jrinţă de timp 

.• _ ŞI in intervalnl ace~ta părecha& familiară 
;r~ia despl\rţiU\ pentru motivul relaţiunilor 
.'\: ttJm\sel CIl MHaD. A ie~it aeum la iveală 
:~ .. Milan a'a cunoscut-o pe Artemisia ca. 
t:t::l, nu poate fi de~'I vorbă că rela
ţinnile aceste sunt.e duraiă muI lungă. 
Arlemisia indată r J a nă,cut pe fht selJ 
n-\'orl!~. a cerut JiVortlll. P riJ'~t)!W 1 lle di-

'ilut g anJ şi' ftreşLtl !l'a sfirşit cu 
'" CIl,,;~t0nrl. Nl~l veştile aeelea 

,1)i, 'cd"v~rate că Milan a pretills dela 
:iJ,lll-i ~ '''stitllire& 8crÎ8ori!nl' slle. A~ta 

, fA."D' 1~. ~,: "" .• '''~ .,,~ 1 luni 
'.-'...... ,;.l~. '"1' I /.(. 1 < J d. _ J<. ,:I:",U\,..J\Jt 

, ',.iti ~ :'!~.!o la O'Hl:ltanthopol ,,'a hdras~t 

.', ur"e .tul eiaA Bl! t:mill in afa'~!'l'ea :\C6stor 
'lSOrT. ÂltAnliaia a t-Xlradat cire~ 150 
'hwd ~i l(iV doeuM+llIte, d .. r Întâill toa.te 
,hH l!l' au fOdt tv\.og! afa tf!. Of:O mai 

I; .. ~unaute dOIlUlU~tlt~ ~i Bcrbu1Î lIaI! să 
,'..,ieri la na~ter!la lui George se păst[f:lllZll 
in donă locuri deosebite tn Europa. Rtl· 
i! "111 MHan nici-d,nd n'a negat paterllita.tea., 
d:f} contra. la mai multe oca.,iuni & eOD
nrmat-o. CA rf"gele !Lxandru cât de st'rioi3 
;.; crezut, eă tităl seu mai are un fiu afară 
1.1'8 dinsul, reese şi din declaraţia ee IL fă
~Ht·O în Constantinopol, ei liniştea şi fe
t~eirea. dinastil:ll şi viitorul Setbiel depinde 
'l"lla. nimicirea documentelor earI dovedesc 
d~ tatăl sen a mal avut un fiu. Artemisia 
şi-.~ multă. 8ilinţ~ eu cre~teIea fiulUI 

~ pe, care l-au dat in ingrigirea celor ml.l 
- ~_.......-~Bli'nşI profesQrI germa.nI. George ştie per-
i' jilct nemţeşte fireşte pe lingă limba ger-
~. ;oană, sârheasel, franţuzească şi rusească. 
, i ~eorg, ('are ~e, altfel este un bi1iat foarte 
J. hlDe ~r~scut ŞI mteligent, niel idee n'are 

:le orlgmf'a lut, regelLBc. şi rudeniile sale 
heă nu I d!3l:!Uimuesc aeea.ll\5. origini. 

;;n _'_,-,-

_ ţ ,~..,. Plan de Însurătoare. 
. r ~A""'!lI!,~_t4lltl1l:l:~ Pe mlnginea 1rl§,reJ, nIl departe de 

.. r 
f 
~ 

.( 

ţ 

~ 
-", t 

3ta~lţ ~ ţara BIl!l:(' 9., !l~ ridicli un clietellm
tlrpJ ~lut de parm.u! minunate, tn localitatea. 
UllooltA acum S!lşino. Localitatea a. luat 
I\cessU\ numire dela c!1B~el care a fost 
b?lezat ae~fel de ex-reginR. Nalalia a 8er' 
tml care, Il. ridic1\RfI tlf·ntru ftul S~ll Ale. 
x8ndra (dlmmutiv fn ~~rbe\!te Saşa, Saşino). 

_" . < Acolo ,acum dţl~V8 aOf, vara, se aflau 
sXllate, rtlg!~s Serbior, N!italia. douA dame 
Je onosre dlfltr~ c~re UM era. Dr!lg" Ma,in, 

: regele Ale~!!nd:rll '1 ma" mulli tnvitaţl. 
t fi~Maha era foarte tngl'ij!itA dt>. s!lnIUa. 
6a u of el care B,uferf\a de o boatA a ado. 
~~DceDţe', f08rt~ pr1mejdio&B§ dacii e negii
J~t". Ea ~~VjUi pe un l!~l€ bl'u doctor ame
ncan, Sti'blht pf.'ntru iit'Z')Dul v~ref tn B' .• Acesta ve . I 1:1' • , j Iafl,. 

Dt a o3şmo IIi d~c18rl1 cA tin~rnl 
Alexandru trebuia BA tie Insurat cAt msl 
tu graba. 

11/24 Ilie 1903 3 

Fo"ta reg;nli s Serbia! tntr!i atnnef 10 
tratative pentru a c~~Mo:;j ne A'rx'mdro cu 
inCanţ!\ /lp:milJlâ [R!}b~H;~. Trulr.tivele mer
s')rA mhunsţ, infantil (Rabela v!:'ni peste 
puţ n timp la Biari$, d'lr In lHH\!i!t ţimp se 
ln\lmplaee cevll Cflre E'1'!l 8~ CORto viaţa 
pa Ai, xandm şi (;arn deeise deftnitiv de 
soarta lur. 

Aleximdru era de un caracter luchia 
'utrn toa\;\ lume1., tn !itarli de cflţ! u prie
nt inti rol. al eli::: Jr n u m~r era foarte re
diu!!. Iu 00lj!OCUI lor era de o f xQbranţ~ 

Necrolog. Subscrişl r,u itli mă. frântă. 
de dur~re aducem 111. cunoştiuţâ t.Jturor ru· 
dl:lniilor ~i f;l1ll0Scuţilor, încetarea. din vi :lţ:l 

Draga Maşin salvează viaţa luz Alexandru. 

In f,*' eal'\h~ltllu! Baiino, marea ate 
() pJv.j~ Bplendid!\ care se 'n\inde pAnr. 13 
Bi!\r.i,. 

de o Camiliarit,.te carI ccn\rfiBtau cum 
~ se poate m 'ţI mult cu concl:lUtral'€\a 
morg~ lIe cari le lIot'ea tu fa~!) celorlalţI. 

1 era r~!l, tn fondul 8~il suH~tesc; ela 
::tâ slab de voinţll., ti regina Dragi era 
jn eXl.'.elen$'4 ~i!)ol voluntar. Adele r,ge
I ersu eBcluslv dictate.,i cootl.'olate de ea, 
C8 pe la.ngl\ voinţl! avea, muUII. inteligeDţ~ 
'o nem~sur.aUi, ambi$ie. 

hltt'O zi când ora milre;, ba~se, Ale
xlilldru Bf~ dUile sll se YC81de. In 8f!f.>IHij 
timp Be 8c!lldBU oeva mal depar~11 IIi mş"I Ca 8li stAr_im aces3Ul povessire iata· 
multe dame printre care Be afli ,i Drllg'l rl\ .Ifl~ spunem eMa-va lucruri ~i despre 
Maşin. lJ;;ardlll Obronovicl, ftiul luI Milan ,i al 

Pânl atuncI AlpxflDdru ObrellovicJ, AtemlBiet CriRtict. 
care era f\.larle ~fUfaş, tr~!,tll eu au nem!l.r- Acd ultim vl!\r!tar 81 familieI Onreno
gi!Jit di8pre$ pe Dr!'>g!\. DI3 m-:dte I".rl la t;~! pe care fQs\ul rege Mi1aD il iubea fOtitte 
ffinsli It vQrhea cu tOllul care S6 vor b~8tt> 1ll1t Iti 8 voit slt-I dea o educsţt8 superi 
unuT ~Q!vitor, D6 81ifel el DU avea atenţiuo' nr~~ ct\el M11an vedea In el un viitor r(>ge 
pentru nici o femfle. \1 t:!erbielt se numeşte Obran Mila. Obre-

Ca atare, lnttând si Be scald", Ale !ovic'., . 
x~ndru nicI nu se dimiţea sli priveaaci pe Rpgde Mlhm a cAutat sll.-1 m\erDE:ze 
dame, l i[\~Îbtutul Th<lfUaianum din Viena, dar 

El!t' lD~i\ ci.\ ft fi lXlll m~re', tarte "ri iutr'untâlu a Intimpina.t o piedec§ formalli 
mpjdio!l pentru cel csrl nu sunţ viguroe~ liel to 8cl'1 insmut t:u se admite decât 
tnot~iOrr, ElchimM o tntrf'agli situaţie. Unoarea nobHmot , 
val fApt pe Alexllndru ai li duse tn l!\rglll Aţuncl Mllao a stlh'Ult de h\ugli lmp~· 
mAreI u"de ar fi pierit cu l!igul'f1nţ~ d~l!A 8\ul Frantzlcsepb ca sili ac~rde lui Obron 
Dragii M&şiD nu se nrunea In ajutorul IUf. tI lntr:l In ThtlraSHmllm eu .htlnl de Alte~A 

a mult l'lbit'i şi neuitatei soţ1i, mamă, Boră 
şi bunirA: Ana Gosma, nltsc. Gligorescu, 
!loţia dlul Teodor Coama, cometcli.mte in 
C"prllţa, intemp 1 ~tă. tn 20 Iunie la 10 ore 
saara, tn al 46 ·1ea an al etăţ'i ~i a 27 ']2& 

an al fericite'i sale e'satorii, după lungI ~i 
grele suferinţe; inpărtă~iU fiind cu sfiutele 
taine. Remă~iţele pflm~nteşti ale defLluctei 
se vor aşeza. spre odlhnă vecinici Luni, tn 
22 Iunie la 2 ore d. a. in eimiteriul bi
sericeI rom. gr.-or. din Căpruţa, petretută. 
fiind la mOfm~nt de un public num8ro~. 
Inmorm~nta.rea s' au săvtrşit prin 8 prroţl 
~i 4 lnveţMurl eu corn din loc. Capruţa. 
in 21 Iunie 1903. FieI ţsrina u~oarâ ~i 
m)moril1o binecuvântatl! T!'lodor Co~ma., ca 
soţ, EI~atertll!l. Crişan, nisc. Gligorescu, Mari& 
Despan, Gligoreseu, ca surorI George Gli
gorescu, e3. frate NicI!. Gligoreseu, ca ve:,. 
Maria Gigor8~cu, ca mătu~e Et8lc& .Ma.tesiu, 
~ca.terina Stefanescu, ca. verişoarp, V a.~efia 
Popescu, născ. Cosoo&, Cornelia. Tflmpea, 
nâsc. Coama, Aurelia. Coama, ca fiee, 10n(\\ 
Popeseu, Voieu Popescu, ea nepoţi, Sofia 
Despa, CI\ nepoată. 10a.n Cri~&n, paroch, Petru 
Despa, <:"omereiant Ioan CosmR, Fiorea Cosma, 
ea eumnat şi cumnată lulian Popescu, pa
ro(h, Mariu Tempea, paroch ea giDQrJ. 

Drsgi\ era o tnotMoare def!Avlr~itâ 1J1 !fgs1!t Frl\ntz Ioseph care ~lDea fmn:te mult 
ave-a o mU8~nlaturli care ar Il fA\:ut a~ o la Mllan, i-a acord90t-o şi 8!:lt!!zl ultimal Ore
invidif' Zl'I cel ma! put~roic' Mrb~$l. E\.80Vicl , care studiase tn Viena şi e 1n v\rsţl\ 
RC081,le pe A'exlţudru ti n duse la ţ~rm. d~ 16 Bon' se nu.meşte Altelli Ba reg!\Ui Obran 
A!f>x~ndrtl erll tu nORimţire şi d'lp~ multe Mtlan Obr~novlc" . , 
storlli!.'1 fu re3dlls In vialA. trrbuind tipOf sA. Nu EI IiU 8t108 dec' de tot ObI€nOVICU, 
stea ln P'lt mal multe s~ptElmAnl. i ear Csrageorgevicit nu {lot sA fie pe doplm 

In convsles'!en'a lu! AIE-x>lndru se IncrC'dinţ\l$! cA nu vor mat avea niet odatA 
ult~ }a Dr3g~ ca o vAdttli recunClştinţ4. un Obrenovici tn fala lor. 
Sentimentul ~Cf.li!tB se Qccl>ntul!. tot ma! mult, 
- ,i In curind avea sA Be prefacli Intr'o 
pasiun", io(>x.;nguibiHt 

Drll ga MHein s8lvBs~ vjaţa r~gelul Ser· 
b[eY; tot ea avea aA-! aducA moartes. NOUTĂTI. 
Căsl1toria nu se face. Alungarea damei df. ARAD, 23 Iunie n. 1903. 

onoare. Scrisoarea lui Alexandru. Arcbiducele Iosif in Arad. 
InCanta ISElbda sosi la Bfaril; lntreve. Arehidueele Iosif comandant ,ef al h()n· 

de-rea cu Alexl)ndra ava loc, d~r acesta avu Vl'zime}, s~pt~mâ.na aceasta va sosi în Arad. 
° con,rluitA atât de rece şi atAi de displA ea 8~ insl)flcteze batalionul de honvezl din 
cuţA, mfantel lncM, tratativele de c!\RMori~l, • __ '-' '-. . ,1 __ C, ._ , ••• _4'._4 1_ N".''''M 
iti Sp~'n"ia 'foarte ·Tu'rf~~~!\. -,-. '''«'''-''-0 t""\o" Albă', unde i-s'a Ir&ngeat un apartament. 

Mama luI Al(>x~ndru r~msl'e cu totQl • 
surprinRIi de conduita ft\l!ul el. Incepuse Candidaţi cu toptanu1. Pentru 
să b~nui!lf,Jcl1 ceva, dl\r. ,tiind raporturile da mPindatul vacant dela VerMsz C2lndi. 
mal ~n3inte~ nicI nu se gândea la o apropiere 
tntre Alexandru şi Dr~ga. de8lz~ nu mal pUyin decât opt InşI: 

E ... c&.otA m!\f mulie zile BA afie ceva eate doi guvernamants.ll şi kossuthiştl 
dar DU isbuti. HIJZl\rdol li vine in sjntor şi patru independenţI. AlegMoril au 
~i, intr'o diminelJ.l~, locuitoriI ca"telulQI v~, din ce alege 1 
lurA cu mirare cA Drflgll Maşin dispAruBe; 
In acee8~! zi nicI Alexandra nn se miiI 
vedea_ OameniI caseI vorb ~Il lnţre el şi tit 
eudnd Be aft~ de 'Qţt cel csrf locuiau In 
Sr' ŞltlO, dsr se pli *'a cea mal m'lle discre$ie. 

Ce se lnUmplaBe? Noaptea 6:x.-regina 
Natalia preumbl~nda'8e prin parc dupA ml' zul 
nODle!, clicI sQferea de insGmnie, vEizu pe 
fiul el IntrM In spartllm,mtfle d·.1el Draga. 

Mum~ pMruns6 ln n~un\ru ,i.1 surprinde 
!mbr~ţişsţr. 

Furia fosteI regine era de nedescris. 
O seenA de cea mal ma.re violenţli a~u loe. 
Drag" M!lşin fu alu!' gatA imediat din Saeino. 
Ea plecA In DoaptQ!l aceia Alexandru ° 
urmi Imediat. Et 8e dueer! la Geneva de 
unde Alexandn scri8e mameI ule o 8~'ri· 
f!oare forte puţin reBpecio&sA 'n e"re totra 
Idtele ti spunea eli nu-'l va mal vedea dec~t 
cit când el • va binevoi 81\·t permitA.· 

(Je a urmat? Cum erau? 

Exaluene. Eri in 22 1. e. s'au 
terminat l'umenele dela. şcoalele noastre 
popor.le din loc. Dimineaţa la 8 ore s'a 
ineepuhxamenul ]a şcoala amicului nostru 
Nicolae Şteju şi s' a. sftrşit cu deplin !iue
e! 8, e:ea·ce dl protopop V. Beleş a ,i in
tonat in euv~ntul de incheiare mulţumind 
harnieulul învăţător, pe care - zice -
il cunoaşte din tinereţe şi e tot letll bun 
daseâl care a fost şi ca liner. - Publi· 
eul I·a felicitat eu dra.goste. DupA. ameaz 
s'a ţinut examenul 1& ~coal, de fetiţe a 
d-şoarel Mărioara Precupaş, cu asemenea 
succes. 

Ff\licHările noastre I 
• 

Logo(lnA Valeria Nemoian şi Dr, 
George Voda logodl$" FelicitArile noastrE' .. 

• Regele Alexandru "i Drsg" 8e retn
toarserA In Serbia unde continuarl relaţiile 
lor !ie dragoeţe făra. tntretuţlere pAnlt. când Fldanţat.i. Domnul Liviu Ispravnic 
lntr'o zi, robiţ cu lotul de dr»gosţe~ o ri- comereiant in Curticl 8', lidanţat eu d-şoa.ra 
dic!i la rl\Jlgul de rl'gin~, soţir; a lul~ cu Victoria St,fa.t.escu din Şist-aNltţ. Multe 
toate violentele piediCI carI 'i·se puneau tn felieitărl. 
e~. • 

. AIE'XI.Ioudru 8 continua' pAnli la moarte A id tI· i 1 ~ d Vi d 
sA 1~bea8c~ P$ Draga. cu aceiaşt ardoare, O ce en n prlllC pe Ul ee· 
de. IJI se in~e c~ Draga nu 8 r~lilpon8 cu a. telpgramft. din Berlin aduce vestea 
oela,,1 tldebtate dupl-ce a fost reginIi el Piueipele Wilhf:l1m de Vied, nepotul eel 

. Dr~ga MS_.in era o '~mee cu u~ cap mal mare al R~gineI României, Il fost Tie
admtrabll: cu Dlşt,e ochi faBcin!ilorr de fro- tima unul aceident întemplat eu oca.sia unul 
moşI .. chrl le caphVRu dela Intiia oarl cAnd 
ţe pnveau; sprâncene dese, 1mbinate şi o galop, ee regimentul s~u din garda impe· 
Iturll JlrovocMoare. O museulaturA puternic!. riali a fleuţ printr'o pt\dure. 
bust b?gat ~i o 'aUe volupto8s!.. O SilJgurA Accidentul Il provenit din faptul ci 
noţ~ dlBcord,\nţ!, 1n acea armonie de lurl: i-a'. 8peri~t calul ,i a. tArM pe căllreţ 
gMql. -l t t' t ~ fi d 1 d ' d 

Draga Ma,in avea un gM prea blrb!! i fl" [In, ,Il} es, care :'. 3.t JOs ~pl. ,ea. 
tesc, prel aspru, care fâcea un contrali! I . ,. Jlpele are 'm pmo~ scr&ht,t Şl mal 

• 
Petrecerea. elevilof şcoalai româue 

din Dobra. a avut loc Duminee. in 21 Imut) 
st. n. eu oCilsiliDello incheierii anului ~r,o\;ir, 
in Pavilonul .Oprean oii. 

ULTIME Ş'rIRI. 
Atentat in contra ţarului. 
Viena, 22 Iunie, Din Petersburg 

se telegrafiaz' despre o ROUD. ten
tativA d'a omorl pe ţarul Nicolae. 
Atentlltorul Insa. n'a reuşit sD.-'şl se
vlrşeliaca crIma. A fost momentan ae-
ţinut, dar pl\n& acum nu s'a putut 
conststa cu siguranţă cine şi de unde 
e. Gtt.rda imperia]. a fost Intarita.. 
Amenuntele se ţin In secret. 

Calea noului rege serb. Geneva, 
23 Iunie. Deputaţiunea de ţr eizecl trimitlă 
pentru primir&& regelui, astăsear!\ la 8 ore 
a plecat de aicl cu trenul sepa.rat, cli.le duce 
pe regele Petru în BI:\16rad. Rechemarea 
ambasaMrulul englez a prodtts colosallt 
consternaţie între membrit de-putaţiunei. 

Belgrad: 23 Iunie. Aici soseşte public 
enOim pentru primirea R~gelul. Hoielele 
sunt toate ocupate, asemenea şi locuinţele 
particulare. Intrarea. S6 va fa.te Mercurl 
dup'ameaz la 8 ore, din garâ. Re::;ele îşi 
v& face tn trarea eiiare. 

Noul rege al Serbiei. 
Paris, 22 Iunie. Aiol se ia ca 

sigur cD. trei puteri marI: Rusia, 
Germania şi Franţa nu vor recunoaşte 
de rege pe Petru Carageorgevict, pAna. 
nu:vZio pedepşi in oare-oare chip pe asa· 
sinit lui Alexandru şi Draga Maşt'n. 

Tulburări la. o alegere. 
Paris, 22 Iunie. In cercul !tI doilea 

din nou a fost ales de deputat can
didlltul naţionalist Syveton, a CăruI 
mandat camera li nimicise odată. Din 
prilegiul alegeriI s'au fa.cut demon
straţii mal1. O mulţime de tineri s'au 
a.dunat tnaintea localuluX ziarului snti· 
clerical Lanterne şi au bombsrdat-o 
cu pietri. De-aici au mers la ziarul 
Matin unde au spart multe fereşti. 
POliţ\R şi demonstranţii s'au ciocnit. 
60 persoane au fost deţinute. Şi In 
alte parti ale Franyei au fost cio cniri 
sl\ngeroase tntre catolici şi anticle
ricali. foarte Bup~rMol' faţA cu seel 11'1lmDB c"p ~ ~ 1. 

cu armODla formelor. Din causa aceRBt' 'lipele a fost imfldiat tr!1nsportat 
Draga ,purta tn'ot-deaIlDR UD carcan toa} ~ unde i-se dau ingrijirile necesara Red.respons. Ioan Rnssu Şirianu. 
lmpregullul g&Iulul. . Editor A.urel Popovici-Barcianu . • 
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KALMAR JOZSEF 
met:hanie. 

Recomande. 

Bicicletele 
8ale de cea mal bune. calitatf'. 

Are In deposit gurul/, interioară şi 
ester~'oară de prima calitate, şi tot felul 
de pArţi cons~itutive d'ale bicicletelor. 

Eitina şI pe lângi ga.ranţie 

"TRIBUNA OPORULUI" Nr. 106 

Cel mal eftin isvor de cumpăra 
din Arad. 

Juvaepicale, 
bucăţi de aur şi argint (frintE 

bilete de amanet 
cump~re. pe banI gata cu preturi 
cele mal scumpe, sau le schimba « 
alte obiecte 1006 1- . 

_Il PlanurI şi p~~~l1inare de spese servesc gratuit II 
~ ~ AvisBZ cu toi respeotul publicul din loc şi jur cA I 
-1 ' ~ 
~ I Atelierul meu de măsar ~ 

c:::::> I t:-.. 

JS ! pentru edificiI, mobile ;i portal ~ . 
I 

)~. i l-a.m mutat din str. 13oros-:Beni Nr. 23, unde a fost pAn' 
a::> \ 8C1, tn strada Deăk Ferenez Nr. 32 (casa Sarlot) 
a I şi mArindu-l, l-am arange~t conform exigenţelor moderne 'f 

, 
• , efeptuieşte 975 17-

Reparaturi de bioiclete, 
iDstale.rl de 

Deutsch Izidor, 
>E I Primesc Oll-ce lucrare de mAsar: mobile, portal, lunrltrl 
Q:=; 1', de masar la edificiI, etc. precum şi arangeamente de biseriCI 
~ şcoale, pravAliI, cancelarit, mobile artistice, precum şi lucr&ri 
~ I de edifioiI atât In loc cât şi In provinţa, primesc cu preţurile 

! 
~_ ,1 

sonării electrice şi telefonuri. 
clasornicar şi juvaergiu 

Arad,St;rada Telllplo~ 
- Telefon n·rol 115. --

l 
a::> cele mal moderate. i 

Toate pe lângă garanţie. ~ Cer sprijinul onoratulul public la Intreprinderea mArit •. o· ,1 

Strada Salafz nr. 2. Telefon or. 242. 

M6 angsjeJl la DICK FERENCZ AlAJOS, 
mll,ies\ru de lustruire ,i colorare. 

Arad, strada Hoczk6 g 
CĂLCAT LUCIOS CA OGLINDA, 

la case, sub condi~i' extra ordinar de avan. 

~ 
r=:I -- Cu deosebitl stiml: 

1003 1-14 
1 

f' 

I~REJM1::DI~ JANOS, 
mAsar. 

-II Illanurl si prelhninare de spese serv;~~-gr~t~it " 
'1 
1 
f-Primeste toate luCI a.rile ce se ţil mOC:::XQQIC:tC 

de branşa 8sta, precum: 1008 1-50 )OC~~Jc:::IC ~J(§)8iJniJli ! 
lflgio!tse. 941 13-15 

Cu stiml 
D-na Prohaska. Ferencz, 

Arad, Kapa'utezB 47. 
Aurirea §i cbducerea I Illlprumuturl de banl pe alllortisare 

"~'- 1-/· t: 

BIEDL JOZSEF 
CU marmură, Y5l 

de odiU de bate, putine, mobile de ffff' şi t'l 
lemn, carafe de apă, tave, corfe de lemn, 
bronsarea de lllmpi, pictilrI de maiolica pe 

Il r 
ş Il~ coloritor şi pictor de odAi, imitator 

9137 11-25 de lemn şi marmura. lemn şi aramă, (loderări in tode culoIite 

mijlocesc pe lt\ngA condiţiile cele mat avant8jollse, pe moşiI 
case In oraşe cu 4'3, 4'6 şi 6% şi amortisare de 

20, 26, 30, 60 de ani, 
Arad, pia.ţa. Libert. (vis-,,-vis de sla*uie) 

Primeşte toate lucrArile ce se ,in de 
branşa asta, ehiar ,i cele mai grele. 

Pictărl de odaie, 
precum ,i coloriri ,i imitlri de lemn indi
gen sau exotic (fioderare) in l'Z{)t-lllie ~e gusl, 

in ez cutie secesionistă, eftin şi prompt. 00 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa' _ 

m. ono public, ce. 1009 1-50 \ ; 

adeeA in camMe. e socotitA atAt camMa cât şi amortisarea din capital. '·1 ___ ~ 
Principiul meu e Indestullrea M. Ono public, oare vrea ee. -' t ~ 

i' 
faca Imprumuturl hipotecare. ~ 

a:rn deschis I 
Un atelier de fapiserie şi 1nfrnmseţare. i ml 

lmprumuturile se plătesc în banI gata, scrisorile hipotecar€ se !Il 

Pentru desluşirl mai detaiate a ee adresa la 
pe lângă preţuri moderate. 

Pri"me\Jte tot-odatA curaţirea locuioţelor de 
tot felul de insecte, pe lingA gsran'ie. Co
D1sndele din provjnţe prompt ,i grabnic. -

La comande pe sama bisericilor rabat_ 

_ Anl lndelungati am lucrat tn ate- (1 
h~re de ra~gul tntil din BudapeBta, lR\ 
VIena, BerlIn, BrUssela şi Paris aşa ifl 
IncM sunt tn posiţia placute. de-a putea 
corespunde tuturor esigenţelor. mo-

plătesc cu valoarea lor nominaM.. Spese prealabile nu sunt, tacsele I 
mi le socotesc ulterior. 

HERZOG SANDOR; Il ! 
Arad, stradaWeitzer-Jimos Nr. 10, uşa.,o 7. Il, '-o ţ 

Nou atelier de măsar. -' 
Aduc respecluo8 la cunoştinţa marelui 

pllblk, cA In Arad, strada Batthyanyi Nr. 23 
Primesc tot felul de lucre.rl de 

branşa asta dela cele mal simple 
pâna la cele mal elegante, pe h\nga 
preţurI moderate. 

~ .......... ~ .....,. ..... '. "' ... ' ... 
~· .......... t~ ~ -·.~~f 

~II~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 

fBbrlC8!!~~~~~~ ~~I~~~ ~Cluri. .1
1 

am deschis atelier de misa.r, 
unde execut I ...... d a'" r toţ felul de ucrarl e m sa , Primesc eftin mobilarea de ,locuinţe 

Jn loc ~i provinţa. La mutarI primesc 
transportul mobilelor, preoum şi repa
rarea şi renovare a de mobile şi mese de oţel (materase)_ ... 

precum: luerlrile tn lemn de lipsi la por
talurl, aranjam('nte de prD,vAlie ,i la clAdirI, 
cu preţurt foarte eftine şi pe lângl garanţie 
prompt şi grabnic. Cu atAt mal mult m~ reg 
de plr~inir6. mareluI public, cu cM prin
cipiul meu e BA lati!!ac con,mDclol mu,
tedilor meI. 

Cu deose bi*li B*iml: 

de biliard, pe l&nga. preţurI e!tine. 
Cu stimă 

Heine .. 1. Gyula, 
tapisier şi tmpodobitor. 

- Arad, J6zseff'dherczeg-u. Ir. S. - -~1 
Recomandă fabricatele sale de strma, aşa: roduri de aramit, j 

10071-50 Kiss Gaâll, fier ţi cusilor, mal ales pentru fabrict, morI şi economii, preoum , 
şi sîte pentru clururl sistem Bachler. Fac rociurt de mână şi de:'" 
maşină pentru lngrădirea de gradinI, livezl, curţi de gaUţe şi , 
parcuri; Rociun pentru pietri, prund si cArbunI. Grati1 pen~u 
pivniţl şi hambare. Prinzetoare de schintet pe coşurt de loeotnottve 
şi fabrice. Saltele de ot~l, elastic(', prea practice. Diferite Bite ""_ 
de p~r, fier, arama, şi matasa s;te pentru tutun, precum tot 
felul de lucrurI carI sa ţin de branşa aC6a8ta. 

mlSRf de clldirl ,i mobile. 

IncuDoştiinţare. 
Am onoare a aduce Onoral. public la 

e" no"tjnţl\ cl\ am deschis In Arad, strada 
Poltenberg Erno Nr. 12 

Un atelIer de pictat şi colorare. 

TokOly ter 6. lCasa Prolich). 

In atenţia pu bli(',ului ziditor! 
Am ODoare a aduce 18 cuno,tin'a m. 

on. public, ci to streda Kapa, n-rul 12 
(caBa proprie) am des hia 

O cancelarie de zidire. 
Primesc orI ce lucrare de braDita a

ceasta, dela cea mal simplli pânl la cea 
ma! loxoasli. Dispun de eecE-Iente puteri de 
lUCIU .i expt'lrinţele mele de aDI Indeluo
gaţl câştigate In oralte mm mi tac si CIad, 
e11 VOIa corespunde In toale cerin$elor Ono 
pUblu.:. In deosebI l1Ii voiu lDgriji eli ,i cea 
mal loi.:ă lucIllre s'o execut prompt ,i pe 
lâng~ pre~url cât mai modera~e_ In ee pri
ve,te prelUrI '1 executare cu*el a rivaliElll 
cu orI-ce flrm!" Cerând sprijinul mua 

Intreprind zidiri de case nou~. restau
rarea ,i schimbarea de caBa vechi, cu un 
cuvGgt ori-ce soiu de lucrare, ee se ,ina de 
ramu. As'a, pe llDgl pre~uri dtine ,i g!}raDlie 

984 7-10 Calitate bună ti preţuri moderate. -

absolu'l. " 954 14-30 
Cu stimA: 

Tenczling-er Karoly" 
mliei!tra de zidar diplomal •. 

II 

Onoratulul public, semnez (u'diBUn(~ sUmli: IIi atenţia publiculuI! 1',... ,~" ~I ~; l\ ~ ~;1 "Y"" ~ 
10041-50 IIo1l6 Arpad.. ; Am onoare Il aduce la cunoştinţa A~ ~ "~~J;J, \J» 'li ~ li/l 

TiT 

M. Ono public, care doreşte a zidi, Fabricant de mob~:' 
Daca, aveţI 1006 1-50 cll bl'roul meu de zidire dl'n st,rad" "'" N 6-

ia' • "" = A p a d, Calea Aucl"a.ssy P. .-
tapete (covoare) de reparat Knezich Kâroly Nr. 3, din 1 Maiu I~11i81ă ~;IIIf"l\'lediftş" 

fie acele covoare de SmYrDa eau st. n., l'am mutat tn str. Ka.pa Nr. 37. _~r 
~ersla nu le trl'ml-te+t' tn "it loc. 'P_ Când mulţumesc M. Ono public o'r publl'c Al' '1 roag ll aX, VI"SI'teze ~ Y....wI. ' Atrage atenţia" eli • y - A o Arad nu se ştie tnca, ca mai fru- pentru partinirea de care m'a vred-
mos şi mai eftln le repareaza. sub- nicU In decurs de 7 anI, fi rog se. Marele seu magazin de mobile == 
sorisul, care din nenum~rate pe.rţt a binevoeasct. a ma onora ,i mal de- ~ dela f"brio. augmentata. 
primit scrisori de mulţumita. parte cu ea. .. .. 

S J Cu deosebite. stime.: 969 14-20 ' Are In magazin mobilele celea mal moderne lucrate 

atelier de rep.irat şi cur~ţi, covoare. Szidor J anos, , 

I 

I 
~a 

chwartz 6zsef, I In stiluri deosebite; asortiment bogat. 989 12-20 

mlies'ru-lidar diplomat. membru sI BBocia- ~='iiJ ' 
J ozsetfollerczeg-nt S. 'iunel ar!id8n~ • mlUes~rilor diplomaţi ;;!1 

P_f_im_Q_s_c_C_'o_v_oa_re __ p_e __ PA_B_tr_ar_e __ p_<s_'e __ v_ar_I_. ___________ .l_t_Dd_r_ep_\_Aţ_lţ_T. _________ ,~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'l'ip0l1'afia • TriblUll foporrlll-, Aurel Popovieiu·BarciaDu. 
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