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N-rU de ])uminl\cl1 pu an 
4 Iloroml.<'. 

Pentru R0mânia şi strlUn!!" 
tate pe an 40 francl. 

lIallU8erlPt~ inap9iazlL, 
aaeuz 1 wrtr 

; scoală rea; esemplele ce le-a avut 11lalia-Draga. : ;'nte~ ochi~01' al~ fost ,:umai esempie 
, ~ de zmoralttate şz corupţlC. 

. d' t' Ob ovid' Cea . lins mas la ren ..' l' Si a al uns pe tron cea mal lle-
, l' 1 .. ă a tera II li Ul ,.' ~ . - . . 
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INSERŢfUKIT,E: 

do un l:Iir g:armond: prima 
nfllă 14, bani; a doua oară 
12 bani; a troia oară ti U, 

de Oecare pubJieatiune 

A tilt abonamf'nt(lle, cât şi 
iJlserţiunlle sunt a ~(l plătî 

inl/.inte În Arad. 

'l'elefon pentru or"l ~I comlW 50t 

Seti.ori nefranc .. ~ DU ae primeu 

Revolutia în Serbia. 
- Rapoartele telegrafice ale trimisulul uostru speCial. 

dlll urma odras a egltlJll ... ' , .' jerzClta odrasla a neferzcltel dillastil: 
,l\\itus, intemciătoruld,-,wstzCl) a, dm oltl Alexandru fiiul lui AliLan. Tim}r si .Jn numerul nostru de erI am dat povesi(şte unn'lfoarele: Asa.c;int1rile le·a 
,.noa;te t,ragl:cd. Dupa 87 de am e ro frumos, d~r fără caracter şi corup'!. despre sensatiunile din Serbia stirI tot comis regimentul 6 sub conducerea ma 

t" atât de detai'ate si grabnice ca 'şi foile iorului Masin. 
IstOriC sas ms . . . ,r;.'" •• • "t fi t l't t Ţ 

. ~ . 'Obrcno\'icilor yl lar'aşl sa lVI a a 1 a ea popo- din Pesta. ComI)letăm acum aceste Soldaţii nu incuniurat conacul s.i I,j,lona vltreaoa a-, " b . tAI' d fi ' :J 
, , " " t; lle/or cu lIechil lor 1'1ldtl ser esc ŞI to 1Il C IIp e enwze: stirI cu amenuntele sosite în decursul au prolJfJc!lt ,gltrda .c;ă .<;e predeie. S'a în· 

11'/ e dt'cat [SlOI ta ilI} D ~'1' S' 'A , 

d;,sma1l1 ~ (ami/ia Karc.georgevicl, e i raga. lY aşll1a .. • 1 !,:'Sl~-S au m / f{e- ziliI. cins o lupUl cumplită. {}arda a căzut f 
istr;ria 1lI'c<1,;(}'ilor în carI a a/lins ţara nzmclllu "!I"lllŞt~·l,. P!'l~ ~11l, .pop~rfiu 17~ Un bărbat politic al SerbieI ce până la cel din unn1 soldn.t. 
" :}''1'i 'itel(li' căsătorzl de dra treg ca sa- u:ţma e a pasII ala, petrece de nrezinte in Budancsta a facut Familia re gală şi mini~trii au fuqil 
m Urina 1[( ( t , .. A' ,A,. S . ",- ,'. /' V;d 1 t 

'd 'tOfol'IOI' .1v ZCl ud,. o ţara mwdaJ. Oa? ta lSl cel e Jel t a. t IIva I'nteresante destăinurI. în conacul vechiu, dar au Fost aJ'unşi Isi "osle a e omm t. l' . ' . .' 1 .. " 
~l'all jucat femeile aşa rol mare ca i'n mg~ne,.uIUl., ne1)~sta. ~u trecutu patat, ,Revo/utia nu s'a pus la cale în împuşcaţi 
Il.<erbi~. Iulia, - Natalia, - Draga: iată deVlne regma Serbzez. interesul pril-;cipclul Carao'corerevici, Se [J.') cadavre au fost aruncate pe fe· 
1lUfrrefe femeilor carI au lost fataiita- Dar poporul serbesc s'ar fi împă· poate ca acum numele luI :e pome- i reastrt't ~Vw.nai cadavru~ r~qllut a fost 

. lea Serbid. cat si cu regina asta, dacă ar fi dat nc?te în faţa poporuluI, dar se face cnttal . R~~gma ~ prnmt 6 glo~nte. Se 
l Contesa Iulia Hunyndi, nevasta ţăriz' un moştenitor: în loc de moşte- ca să aibă pe cineva în numele cuI vorbeşte ca BIJqradul ar fi aprms. 
r principelui Mihail ObrcnovicJ, a fost nitor i-a dat însă scandal, intrigI, com- să vorbiască, căcl în Serbia azI nimenI Panciova 8 oare 3 m. dim. 
f cea dil1tâie care a cautat poporuiul ploturI şi loviturl de stat. . • n'are vnă. Imprejurarea că în fruntea, . '. 
ţ serb desamăgirI dureroase: n'a dat S· ·t ' ". r ·t· 1 r . nouluI 0uvern a ajuns Avakumovics; Porţile con·."U!ulu1. reqesc au fm;t sprute 
, .1 SOal a sa lmp mz. u la şI-a . b ..' i cu dinamită Ştirile despre ardl'rea ca 
l tăril si mostozitorului serb mostenito- perdut tronul Natalia si-a perdut si I unul d1ntre cel mal erudiţI ŞI bogaţI '. 1 . . P l d 

1 

, f _ >. d' It' 11'" '/ ' , .. ' . . . 'l '[ S' b' r d '. d" ă plta et Re mt>ntm. roc amanet e reqe ~ -",u l"U+..Mtil-l e mu t aştepta, ŞI .ir. 1 lai şla trONul si tuul Draga Sl-a perdut toale:' )<lt )aţT al ... cr le, e 0\1 a 0., c 'nu! .' .. .. , A ' 

1! câutat distracţii I'n altă partf'. La IV tron 'si vie~tă,' I ancntll'l'ieri lUt aju'ns în irun- a pn~/('~p~) u: Ka"'(lg('or:yevtc~ pană acum~ 
II/Ilie 18()(J a cănlt apoi omon't de ŞI .' , tna !;(tril AJ'akumovicl nicIodată '.1U sa zntamplat. Scupcma convocata 

y 1. Dtes irae I u, . : 1 ~ 1 . h t" " - h 
gloallţe/ec01lspiratorilor. Eşise CU soră sa nu va da mână de ajutor ca Petru Pl'. /.) ttll!e lUt (wett sl ') araSGa l1l c e-
şi () femeie de o ji'umseţă răpitoare îll Carageorgevicl să ajungă rege. Serbia I slta alvgt!r1t de rege. 
parcul dl!l Topcider, când dintr'un tu- "Obs~~.uc!la - ~Ol!tin:u(t. I~, nu mal fo~te a!'ea .rege naţional. ;.7\licl! Sem lin, 12 Iunie. 
jiş ~ a~ navă/it asupra lut 3 coujuraţi. urma evemmentelor dm Serbia partl-! casa prInCIpelul dm Muntenegru nu! Amenuntele nopţiI îngrozitoare din-

_. Ra,mt de 16 510an{e, că{u mort la pă- dul independentist a h.otărît ~a în ş.e- iare şau{e. E tean~a m~r~, că în Serbia ~ tre IO - 1 1 sunt următoarele: 

~l ".-Itll!!ll .. :.l(;":,,,~~ %~m~;~~~:;ul~e~~.ie~.Mi~:~.: ţ~~:~~~e,u!.';~~:~~:E:~~!:~:":t: :,:: 1, ~~:e~E~~i;~:~;?U!::~V~:~fl~~~,r,;:~r ceatăh~: ~~~;:';~a~nt~~ ~:~~m~r ~a~" • 
- JI'--:- 1l~;HIlll prinCipe. Jatl.2LiIatea "poporu'~d ajunge cine'va pe, tŢon rin regir;l(l. sub J((tJ'flflCOl'ucvicl şi a treIa re. maţI cu .;evolvere, mamtau spre palatul I 

serbesc o femele frumoasa: N~taha 2. Cere politzcd de neutmld?te. ,: gat sub un rege din casft st'J"tti.ntt. regal. Ceata deCIsă la toate era con- ~ 

\

. I<ccSRo fata unul colonel rus. 51 po- 3. ('ere (:a guvernul sd se UlgrtJasfă i dusă de colonelul Alexandru llfasin si ~ 
porul s~,.b;sc iubila şi înota în ~'alll1'f.' ~~ aperarea intereselor supuşilor ung ari din Belgrad, I 1 Iunie. I subcolonelul Petru Missics. Fără ni~I 

i de fericire entusiastă, tot cum iubi/earâ Serbia. Complotul urzit în c'ontra familiei: un sgomot, in urma lor veneau com-
astăzl în jurul cadavruhd înghie/at al De încetarea obstrucţiel prin ur-regeştf e opera tnili[l"el şi de dat mai ve- I paniile regimentelor 6 şi 7. 

, . ii.J!fericitulul el jiu. mare nu poate fi vorbă. Obstrucţia ~hiu. Ziu.a ~e ert a fost alpa,~ă li~nd că I Când au ajuns la Conac, miliţia 
_\ ' Dar fericirea a Jost scurtă. Po- va continua. tn acetaş: Zt cu 3 .. 4 ani 1na~ naznte, a" a împresurat îndată palatul şi a în-

, porul serbesc într'o ii s'a trer,lt că nu Şi partidul liberal a ţinut confe- f().'i! omont . .iVlhatl ObrenoVl~l. Se vor.. ceput a forţa poarta mare. Aceasta 
. mat are regină, micuţul moştenitor de renţă, la c~re au .luat t:art.e. aproape be,:te cit en 1t~ soldat ar It des op~nt I însă n'a mers aşa uşor, pentru-că uşile 

1'_ 1ron, ~~ n~ are ~mamă . . . ~?ţI ,membr,II p~rtlduluI Şi mmlstrul Fe- uHn'slrulltl I)1'Ps.lden~ ~m~plutul, inamte. erau încuiate şi înlăuntru păzia garda . 
. ,1 ~~ade)dea ţarii era mIcul olfan. Jcr:ary. S a dlsc~tat mal ales despre ~e a pul.ea m~f.Q: msa m palat a fost A trebuit să recurga' la forţă. 

Dela el aştepta ţara illaufJurarea unei; chipul cum să se mterpelcze guvernul vnpuşcat de catra un soldat. ! Vre-o caAte.va uşI le-a ,r.a" 'mat 
er.. , 1l0lfl, de a~e~a a su~e,.:·t cu ~ atâta, 111 c esUa evelllmente or 111 er la. Panciova, 12 Iunie, 7 ore dim. ; dinamită. Aşa au făcut şi cu uşa prin-

1
. l" b ( , h' , l d' S b' I U SJ' 1 cu 

ra.bdare greutalzle destrabalatuiw rege I ~___ - Dela trimisul nostru. - 1 cipală care conducea nemijlocit în 
i\hlan. Dar' Ale~\'andru a crescut l'1l I Potl)qraful de curte d/n Belgrad îmi apartamentele RegeluI. 
~_ .. :;q:::. - . iT! , _ L 

Acela a fost omor, acesta-! asasinat! 
Regicidiu\ din Belgrad. A pune astfel ~merml lumiI" la 

simţia mal aproape de sulletul seu, - l' Nenorocit popor serb, unde veI găsi 
sper~lnd un liman... busola vieţiI tale? 

cale, " ce inimă de om în fire nu se 10-
E groaznic! grozeşte ? Acesta e sugrumătvl'ul? - Nenoro- Te-a selbătăcit sclăvia lnJclungată, 

cită jertfă I de nu maT poţT să-ţI revil în firea dulce 
',',~ . Nu po~ s,'ă-mf alung g<lndul drall1e-1 N 

de ,u mal suntem la 1700, •• ! 
::~" ,111 ,onac ŞI 110rI mi! Cuprind. 

',' -----.......... rn."w este dar sf~ , ,,' TC,ror,ismul nI'\{untcluI U 
(1 Î~l2), ca~e 

. 1.: pagil~n 'urmă a i arşltul.. ac~asta este i din ParIs făcuse un "bator de oamcnI, in 

~ \1~WiCI, de care legatuS,~~~leI }a~11~leJ Obre- I care ;'lC"tqăitul ~hilotineT, în ,urech~lc p~e, 
Cltulul popor s0rbesc i'n t' mdn [la nenoro- I beL Illsemna ~ 11 bertate, egalItate ŞI frăţle-

'1 ~i injosirea ':ii Il esLlrşitei~Fu\lI mod.,ert~, dar tate U
, dte jer~fe nevino.vate n.'a a~us Mo-

. '" . " ' , I necaZUl J. lohuluI: fanatIsm! Ne lI1grozllTI ŞI azI. 
""- ~.ug Lrend spadă M' , 

lor/ci llll<.:!lH.:t", " di,,\,.\~ti.' , '.fOr Obr('l/o- Dar oare carnaglUl dela Belgrad? 
, I lAI c, car Vitei i 't . 

~ rU1l1ţe e 1:11 m llpt~\e I.'t""0cice CO~t Şl,11- 0, popor vestit în cântec şi cu trecut 
i ,"~ J,l;tll:IleT ŞI pent~u hbcr~tal('a '\:'''trier s~~~Se- i glorios, ce te-a prefăcut În band.l de asa-

_ J • .:antă poporul scrbesc III balaLk .,,\ ,...' ,le i sinT '? 
:. ~ice... ,. , '<tntec~, ' c 

:.1 . <!>"I{ 5,'n, _ , ..' , . . Nu este "resbunarea sângeluI",.-o ci e 
.\ . em, ~a., D punL C3 tip legendar stra· !O .... ltura pumnalulur dcsperăreI, care Isbeşte 
1. n;o~ul,'"':'n:tencJtulu~, rege A/e .. m,l/dru, PC,\,n SllgrumMor 1 1 ~ .;and acesta,' - se sl,1rşcste, omont; în nu- ~" , 

mele "patrieI". aele ·t-Cloe a (ost acel sugrumător? Re-
, 1'> L (l;'-7Udrll? 

. ~ ~,"" In numele patrieI? Isto . 
r '~. Cînd peste mormanul de cada' . Frant~l ;ll~l~~l spune, că Ludovic XYI al 
~ si' '1 A <, re 1, l cu capul - . l . 

'. ,.",..,"i' ,~wce 111 palatul regal din Belgrad: pecatele părintdu'\ o scu ŞI a reglOeJ, 
. tr~ul rece al celuI d' - d d 1· "eu. , It '1' In urma escc 'ent 
·;,tA am: Iei -ObI enovicr, ear din balta d, ,Regele Alcxandr\., e fiul Unu cr 

... tSIn!?e resl~n~ răgetul: Trăiască regele C ~ e~ceslv, car~. moştenire i,u lăsat SI / r.eo~ 

.. , e cumplită furtuna; Eolul politic 
isbeşte din toate laturile şi neIncetat. Ce 
va face slabul vÎslător? Taie pilnzele. Val! 
O clipă incă .. şi desastrul. .. 

"In palatul din Belgrad - regele şi 
regina sunt fruntea mormanuluI de cada
vre. Semcnţia ObrenovicI a dispărut din 
IUTl1p, broria el s'a sHrşit. Familia re
gal,t e cu totul stÎnsă, prin omor - Pe 
stradcle BclgraduluT ci.lntă musicile, po
pOiUl jubilează" .. 

-- i\liloş Obreno"icI! Priveşte din 
lumea ta de duhurI şi spune, 03re nu a es
piat acesta pccatele unul neam întreg? 

Martirul boalel, al împrejurăriJor şi 
condiţiullilor vieţiI sale, fără să ajungă 111 
puterea biîrbăţÎcI moare, ucis ca un 
câne turbat. Si a fost vlăstarul unul neam, 
care dntat e 'de poporul scrbesc, în ba
lade. Phlnge-va oare acel popor în elcgiI 
şi doine de jale, pe tinerul Alexandru, 
care a iubit ~i a suferit, a suferit şi - a 
fost omorît în mod banditesc? '~,lgeu''BC}'lcI? Ja ŞI pe umern-l de copil pu ' .. vn I fa, 1 _ t - ,. ~ _. . _ ' . -ti gr 11 a li Il e T 

,,+:, Popor nefericit! ,efi, 111 ,car.e ~asmIr1ţa ,~~ toate ~"t\etele Sc. AstăzI Belgradul e în haină de ser-
-~_ ..... Orr e . . pormse, hpslt de sp,n)lll, de prictm\. de b.ătdarc! - Dar istoria p,lstrează acesteI 

~ '. ste aceasta resbunareasângeluT? .. mc:.nz.'l, de oamenI slOc~rJ şi ?evotap, în zile r"a maT neagra pagină ... 
" , S(:. resbună omorul CI' i mijlocul furtuneJ, Ce rIndul 1-'1 "t'nit 53.1 ' ? \ 

george"'·· d 1 neazu ur Cara- ' sec d ' ~ I .1' ' " i .Il;, ea J8r,? ere 2lpa)~ln>tu ce n1lhm ';Ctlî 1·'.1~('. ~(' (~i.:d ce"l"ine 
t aruncă m 'L,îidc uneI leme), pe ca: evi ',... 'a. 

prin sânge, in sânge se 

b .-

ca şi cântu-ţT din betta1l1 Cântăreţul duIos 
a devenit bestIe omenească; libertatea te-a 
(ăcut rebel. 

Plânge pe Regele, căruia ÎI juraseşr 
credinţă, .. 

Dar, .. 
" .. <II .. • .. .. • • " , 

Il pliinge o mamă duIoaSă, o mamă 
nenorocită, care pe cât a fost împodobiră 
cu frumseţă de Dumnezeu, in sutit mal 
mult a fost lipsită de noroc 

Departe de locul ororiI, cum nu i-se 
va rupe inima de sfârşitul nenorocituluI 
seu fiu, regele Alexandru! 

Imperăteasa Eugenia a perdut tron, 
bărbatşi fiiu. Dar filul seu a murit luptând 
pentru gloria FranţeI. .. 

Regina Natalia a perdut tron, bărbat, 
fiu rege. Fiu rege, - asasinatl 

Care e mal nenorocită? 
E groaznic! 

• 
Regele Alexandru ~i regina Dl'aga, 

cu întreagă familia regală, zac omorîţI În 
Conacul din Belgrad. - Ear poporul ju
bilează I 

Oroare I 



.---- ~ 

l' .' ~~~t~~ r • ~'.Î*c 

'\ 
!. 

.!"'"'--

2 .. 
Dinamitul a avut efect, usile s'au 

deschis înaintea oficerilor, dar aci 
puteau să îllainte{fJ numaI peste ca~ 
davre. Cel dintâlu cadavru a fost 
al unul colonel adjutant al RegelUI 
Alexandru, pe <:are dinamitul l-a di
strus în bucătJ, 

OficeriI 'au întrat prin uşa libe
rată în prima sală, unde paza o ţinea 
căpitanul Iovan Mifkovict. Capitanul 
la auzul detunăturel infernale a grăbit 
din sală, la eşire s'a aflat însă în 

~-----~_., --, -. 
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Regina Draga puţin in urBli' de evenimentele din Belgrad va ob-
îşi dase şi ea ultima suflare. serva atitudine absolut neutrală dela " MJnăstirea Sinaia. 

OfÎl.:erir asasin! mulţumiţI de fapta care numaI atunCI se va abate' dacă 
lor s'au retras de pe teritoru! inrrico- interesele el ar fi periclitate,. 
şatelor scene. 

iidirea mandstircÎ, - Inscripf/:unile 
verea mandstirii. - o legenda R . t -. ra b ' , , ", - es a1~ 
rea uertce'F' -l paTurile 8uveraniloy, _ 

Asasinarea ministrilor. 
De soarta nefericită a familieI re· 

gale serbe, a avut parte şi guvernul serb. 
Miliţia a obsediat în întunericul 

nopţellocuinţele prim-ministruluI Tinţar 
.. "'larcovict şi a generalilor Vellmir 1 eo· 
dorovid şi Milovan PavlovicI ministrl. 
~ili{ia .a pătruns în locuinţele lor *i 
l-au UClS. 

e urite podoabe. 

DIN ROMÂNIA. Mănăstirea Sinaia este zidită la 169 [, 
de mar,ele Spătar Mlha.I Cantacuzino, fiu' 

J(oart~a d-lai G. D. Palade. La Bâr· p,osteJmcul~l Constantin, ~i numită de Do-
Ia.d, la. 10 Iuoie D. cefemouia religiollsA a'a t8ltel, P&tnarehul Erus/l,hmului j:li mănăs-
odciat la orele 12 din zi Au 8Bis$8& auto· Irea B Y 
ritAţ\le civile ,i militare, precum ,i ,coalele mină sti llMlgul. Numirea de Sinaia a dat·!. 
publice. d fOI" spAtarul Cantacuzino, dupl-ctl D 

Dupl terminarea oficiuluI divin, t6- se ve e dln. a.etul de fondaţîune: 
ml,iţe!e plim~n~,U au fOilt transportate la "A~ Zldl\ din temelie şi am inălţ>\f 
garA fi seara au foss pornite cu 'renul ac· UD ilchlţlŞO!, .bUlllindu_se Sinaia, dupli asa. 
calarat la BQcureşU, unde au sosit Mercurl ~~n&rea., SIna.Iel cel marI '1\ <llloă-cum ar,":.' 
la orele 8 diminel! $8. "I P tri h 1 Ţ , .... 

", 

faţă cu conspiratoriI. A înţeles îndată 
că e la mijoc o conspiraţie în contra 
vieţi! RegeluI şi Că intreaga familie re" 
gală este ameninţată de pericol. Recu· 
legcndu~şl toate puterile s'a pus în faţa 
oticerilor şi a încercat să-I oprească. 

De la gala., coşciugul a fost dua fi y a arc, u. arI gradului Gavriil (1702)." 
alJ"ni pe catafalc In biBerica 6f. Ghe. pe care SInaIa au Dumit-o bine făc6nd in ~~ , ... 

.. orgbe nou. demnându-se de multă dragQ~ cu~er~~-

După aceasta bae de sânge ofi
ceriI au grăbit în garnisoane şi au avisat 
pe soldaţI despre cele întemplate. 

- In lăturI, căcl împuşc! - strigă 
unul cătră dînsuL 

Milcovicl a stat nemişcat. Deodată 
se descărcară apoI mal mult6 puştI şi 
căpitanul căzu mort, 

Dola trîmlsul nostru special: ..- Inmorm~ntar&a a aval loc Jour, dapi nicie ee avea către tjfl\oiul şi de DUmney.f\l 
Victimele masacrulur de erI noapte amiul; la orele 3 s'a otlcia& ceremonia re- umbJatol muntele SinaieI". 

sunt următoarele: ligioasl, dupa. care apor cottegiul funebru Sub numirea de mănăstirA& Sin~in 
s'a IndreptaS spre cimiterul Şerban-VodA. t ţ ) •• Regele Alexal1dru, D 1< d 't t '1' u e egem cetlltea. cu biserica !Ii (htliilo v€"·hL IIp. orLD,a aml leI nu s'au depus '1" 

Regina Draga, coroane ,i flori, decM puţine. Iatl. inscripţiunea ce se găseşte sa-
7 inţar Marcovicl, ministru pre· Conform dacisulur ConsiliuluI de mi- pati In piatră, d'asupra a.rea.deJ din năuntru Aşa a păţit-o în a doua sală co

lonelul Lazar Petrovicl prim-adjutant, 
care a împuşcat asupra oficerilor, dar 
n'a nimerit pe nimenI. In momentul 
următor fu ucis, 

şedinte. uis'ri lur G. D. Pallade s'au fAcutfunerRlil IIZugtăvitu-s'a. aceaBtă~ bistrirli 
Velimir Teodorovici, general. nationale. in zilele domnuluI Ioan Alax. Co~ 1; 
Ioan PetrovicT, generaL Moruzi Voevod, fiind Mitropolit DoB'i'e.".,.,::-<'" 

Acum calea era deschisă înaintea 
conspiratorilor până la dormitoarele 
părechiI regale. . 

La actele acestea sângeroase au 
asistat căpitaniI Gofon lokoics şi Ghislcl, 

Impuşcarea Regelui. 
Pe când se 'ntemplau lucrurile 

acestea, păreche a regală care se retră· 
sese de cu vreme, durmea în linişte, 
Detunăturile, sgomotul maret strigătele 
după ajutor şi larma din ce în ce mal 
intensivă însă a trezit dintr' odată din 
somn pe Rege şi pe Regina Draga, 

ltlilovan Pavlovid, general, Bulgaria şi mişcarea revolutio- s'a săvirşit prin toată osteneala ~i (jheltlJ~all' 
Cel daT fraţi Lunxeviţa, carI au nară din Macedon."a. părintAluI e~umenulul DaDla"~llin, 17i)l)"" 

fost tăiaţi în bucăţl. Nu este referitoare le. zidirea mânlis 
Ţre1 surori ale Reginei. Atentatele cu dinamitA din Salonic au tireJ, ci numaI 1 .. unele reI,Jl\raţiunl făcut~ 
Nicolaeviet, mareşal de curte, tn momentul de faţi. cODseeinţe de mare de Egumen1l1 Dama,schin, eliel inBcripţitlnt'~ 
A că{ut apoI gatda aproape în. preţ pentru cel ca.rI vor sA cunoascl lu mod slLpati:\ tn l'iatrA şi pusi la frontispieiul b,-

treagă. exact starea de lucruri din Peninsula bal- 83riceI marI e urmitoarea: "-. 
Noaptea la doaue oare regimen. eanică. Mal cu seamA insi vor f sathfă- .Li eorsulanilor dela. n!âutuitorul no:;~~, 

tul de infanterie 6 au împresurat co- cup de ele, Iceia can dela începutul miş- Chri!itos, 1690, s'au zidit sfânta m5.năs· "' 
nacu1. Oflceril regimentulur au început căreI reloluţionare fn Macedonia n'a.u esUat tite Sinaia., de ferie'tul intru pomeniIe&f·ti-
a căuta pe Regele, ceea-ce a atras si atlrme ci. adev~raţillotorl moralI Il miş- torul MIhail Cantacuzino, marele 81~ar 
atenţia gardeI. Un singur moment şi cărei se gilsesc tn Bulgaria. intru cinstea Adormirt'l! Prea Stlntei d9; 
garda a prins armele ca să împiedice In momentul de faţl se judecă la S'o Dumnezeu NlseitOlre; iar la Je&t\J.l· 1845 
intrarea oficerîlor în apartamentele Re- lonic procesul bolgarilor Petru Bogdanoif a' a maI adiogat 11 acea'lta sfân,il biseticîL 
geluI. In lupta pentru mântuîrea vieţil ,i Marcu Stoiano:ff, autorii principali al aten- tn zilele Prea LumiOl~tulul stro ·d~,,,. 
RegelUI mal muft de, o sută gardişti tatelor eu dinamiti. Grigore Dimitrie Bibescu e~~d, cu, ~l~. . 

'. r 
, r 

l' 

Regele Alexandru a sărit din pat 
şi iritat peste măsură asculta sgomotul 
din afară. In primele momente n'a 
stiut nimic ce poate să însemne aces~ 
iea. Detunăturile repeţite de arme însă 
Îl explicau totuL Simţia că este per
dut) că se atentează la vieaţa lur, şi 
că a bătut ceasul din urmă ... 

au căzut morţi ŞI răm~L ' Sunt pline de interea deatAinuirile fă- goslovenia caseI şi d' Qro!lml fll fArlmh,-,~" 
După măcelărirea gardeJ ,!i-a stat cote de aetil doI indivizi, precum şi de un lor ctitod, tn nu* e Prea. ~ i' "f:lI' f 

deschisă calea spre-'a~~~~.~· ~.ti;·n;t;e.r.m_em_b.rn_a.l.e.o:.::m~i~te~tu.l.:Illifi...re~v~ol~u~i~on.'air.II'.·,,' i-jlifl' nIlBt~eila .. A~dij.or~m~i~re.l .. p.rile __ ........... - ~l 

Regina exasperată s'a aruncat din 
pat şi a căutat refugiu la bărbatul el, 
care însă era tot aşa de neajutat în 
faţa perîcolulul ce s'apropia. Câteva 
minute s' au îmbrăţişat şi cu resufiarea 
retinută erau atentI la sgomotul surd 
de' afarăt care er~ tot mal mare, încât 
să puteau icI colea distinge unele cu~ 
vinte, • 

Regele a sărit iute la o fereastră 
pe care a deschis~o şi din toate pute
rile a strigat în întunerecul nopţeI: 

- Ajutor L. Ajutor L .• Veniţi oa· 
menI!... 

Au urmat grozave clipe. l'limenr 
îtlSă n 'a venit în ajutorul părechil dom· 
nitoare. .f·lid un suflet... 

Regele a încercat a alarma sen
tinelele, servitorimea, dar totul a fost în· 
zădar. A strigat din nou după ajutor 
şi voia să fugă afară dar l-a oprit 
Regina. Ţipând şi frângendu-şl mânile 
s'a rugut de Rege să n'o părăsească 
in acest greu ceas. Regele Alexandru 
şi-a îmbrăţişat nevasta şi s'a silit s'o 
mângăie şi în starea aceasta aşteptau 
evenimentele groaznice ale momente
lor următoare. 

N'au trebuit mult s'aştepte. Avan
garda oflcerilor a ajuns până la uşa 
dormitorulul. In momentul urm~tor 
a spart uşa şi părechea legali era 
tu faţa cOllspiril,torilor. 

Oficeri~ au întral în dormitor şi 
şi .. au descărcat armele asupra Re
gelu! Alexandru şi Reginei Draga. 

Imbrăţişaţl la olaltă, ciuruiţl de 
gloanţe şi sângerând din nenut,nerate 
rane stătea păreche a regală la picio~ 
arele oficerilor setoşI de r~sbunare. 

încă un glonţ şi tinerul Rege 
al Serbiei espiră. 

geluI. Uşile au lost Sjarmate cu 1- 1 d ) 1 multe uefurl sspre re aţiuni e acestora cu acestel bisericl de roll.u în F , ~ 1.. 
namită o;:i colonelul Naumovicl a intrat 'f 

Y cercurile oficiale din 8ofia. Arsen Lazoff vio&ulul Iosif Arehimandrit, lU.lu,€iar8- SUi. 

la Rege şi i·a zntz'ns o hârtie de abdi- 8. miI dat şi numele tuturor bulgarilor frun- numitul au şi răposat in domnul şi s~ac 
care provocându·l să o iscălească. Re- taj:l.J din Salonic cad IU fost membriI ar desă,trşit prin stăruinţa, osârdia şi ostfl~ 
ge!e Alexandru indignat din cale afară, l , tIP eomitetelor; printre aceştia e şi un buther, neala Prea. Cuvio~iel sale Pi' in il Ul aisif 
a luat un revolver şi drept respuns, 1 l.Q care are agenţI In întreaga lh.cedonie. EI Archimandritol acestuI sfânt ocaş ..... :,~A6,'~" 
l-a impus,cat pe colonel. , t 1 ~'l· C'O j .... primea, dupli.-cum atlrmi Lazo1f., blnI dela Biserica eel DOUI. sa. inoepu ao'!c~ 

In momentul următor s' a întemplat j. i 18 ' 
că oficeril în frunte cu căpitanul de Bine& Naţională bulgari, pe care il trans- de st.riţul 1031f, ~i 8'10 t~rlllina, n ~:r,: 

mitea apoI comitetelor din interiorul ţlirel. de siariţul Paisie. A.cum de curend s'a. 
artilerie Popovid au impus,cat părechea f d II li. " lhlţumitA destMDoirilor JuI Lizoff, s'a.u gAsit resi&Uf&t Cu privire la on area mQn sllt~l .,..". 
regală. Pe Rege l-a împuşcat colone~ eâtl-va scrisori cad dovedeae amestecul ne- Sinaia, cfilugl\ril dela mănhiir9 ponstc~ ... 
lui Misic1. 

t~g!duit a[ mal multor personagil sus puse urmMo .. rele: 
Cadavrele Rege/uz şi Reginei au N d 

fost arU'icate pe fereastr'ă în parcul in Bulgaria.. Tot din spusele lui L\\zoff IngrijitoroJ bisericei sf. ,~eoia~, up1 
Conaculul. In urmă o descărcătură de reesa că vaira mişclrel revoluţionare este Malomi\ţ avea obiceiul tn prmgh,mle sM6 

l' ,,' 11L Vallei, de unde aproape tot tineretul de miez~l nopţeJ, d', eşi pe cuJJl1 .... ~ 
tun vestea că acte esau st:verşlt. bulgar s'a lnrolat In bande revoluţionare. Iulur ande le adA &str zI m~D'8tirea Sinaia, 
I1elgradul in haină de serbătoare. ~u ~al puţin interesanti. in'lă ~gte In ;olLptel de Sf. M&r~a ~E', ~eest căl\l~r. 

Oraşul ir.treg e impodobit cu stin- pole~~ca Ziarelor bu]gAreştI, ofielOa.~e ŞI de dnJ1ă slv!rşirea rug~el lor, fimd ObO!lt, li 

darde. Militia e postată in faţa cona- Oposlţte, eare d~ a8~menI a deaeopent une 16 adQrmit. D>\şteptl -st\ !a auzul unor tin-
culul, BUll 'de bere şi de vin sunt a- f,ipte, de mare 1.mpor,tanţ\ pentr~ a p~te& tiri a.rmonioase, e în Jo~ul d~l\Iulol ~ pe 
sezate pe strade. In fata conaculuI sunt aprtlCl& raportunle dmtre BuJg:lJla oficiili o poeniţl, lumi mal ea IlUa, Şl dooă. _et~ ',,:, 
, , ' ' r r luţ' X..:l' M d' d' t b..lll' tl 10 alb eu lummlr~ puse tunurI. Poporul priveşte uimit Ş1 mIşca ea eva lon&rG "m ace ODlI. o tmed JID J1!oca~ , , ~ 
spre Conac. In partea dinspre balcon Astfel ziarul NOl. Vee (veacul noo) aprinse, ee strâlueeau ea razele ~OU.Ib,~~J~ 
a trebuit sol întimpine conspiratoriI mare organul de frunte al partiduluI Stambulovist, şi-] aude elntlnd trop~rul AdQlm\IeJ.t;~ 
resistentă: Perdelele sunt aci rupte fe- ,or bind în ultimul8~1l num~r despre eestiunea dupl terminarea câ.ntrmlor s'a. pus t

13 
"'It 1 

, , M d . 1 t' tit fd 1 . 1 f f Despre eel. v~zu e, &-
restrele şi geamurile sparte. Probabil f./i~e dO ·lt!' b'. nVJdnueş fie l~e t o~ e palr 'lXde& e lot~,nerlelu b,noP,f '; M lomi*ulul dfldu ~tir~ 
Pe aci voiau să scape urmăritir In aTG eose He, e a da Sa. se nr. ",. grlJltoru iseneel & .~ ~ . 

, • l' " e 1n pubJI'C J'deea AX t b 19a.ri 1 ucţ !,.... Sp!tarul~ ..... grădină sub ferestre sunt aruncate vest-' c ncZ t. "" 80a.r '. u ~ .. ~",~o~o j... , e, şi dorind, 
minte mănu~r chipiurI şi altele lor se poate tmbunUăţi numai prlll o uli~- 1.11zmd It' el de 1 dată pe când per'" 

, ,. , • II:. II:. ' f tlS. ~- t . II:. B 1 l' . ma a, ~ 
NicI urmă de regret nu se vede mll~'\ase·dPtunare x al"". ~ ~[CllC Şl etil II - a-şl timp , urei, se afla in muntele Si-'~, 

nicăirt. IndeosebX armata e veselă gana e a oare e. aJu,., ŞI Sa. pa roneze seou l' c~put ehdirea măII~ţ>_~ 
. miş'1area revoluţionară prin ori-ee mijloace, n" ele1 ~ar, a 10 uite mOţl} şi buaun[ '- . 

Conacul. chiar şi de acelea. earI se lo18sC de obli- ('1, lnZe?tra.nd~to 1 ~u m tivile 1'~I,5Sw~~ 
Palatul regal erI a fost spălat de gaţiuolle internaţionale aie prineipa.t Eforla 8?1 .. e OI dl arehAeet lI. M ~n·~, 

sânge închegat, martore a crimelor de bulgar. llerg~nd mal deplrte, zi ac- &cnm tl~-va tunp pe mona'3tirel Sini11a. S .. 
peste noapte Mitropolitul şi episcopiI tur.lulul guvern, h~TÎn'Jeşte pe gUler- dre .. si ul. resia~e:~ (l 'el sl fie reeonstrum .. 
au sfinţit apoI conacul. Dup'ameaz ca. nel(>, d~la 1,894 \u~o&ee, del li .jl1tat pe cere,! ea. ~te~8. l~l~dite sub domnia y,::;' 
davrele au fost învt:luite in gllllgllirI faţ' mlşehde ,revoluţioR~" a[Mlndu,s~ tn 8\1101 b~encJ1ijrln acea' scop, dl Mulre""'" 
âlbe. Seara la 6 ceasurl 8 sicriurI au Istf·} ea c:omphce eu 'Darhl~td Dlaeedone~t' Ş~efa.n-cel-. ,r~ vina. ~i Moldova, nuIa jr' 
fost duse la alat. Oom vedem ~f .. \tot din de8bllte~ e s, dus pfln aco de Artf. Naţiona1f • 

• p. . . procesului Jin Salonic, el.t şi din ~ftrmli.n!e gli.sit a.d~"r~te eomotud dzuU. cu ea.101'1f1':\ 4 
Atitudinea. monarchiel ziarului otlci08 NOi Vec, tesse e' au av.ut Harea. blse~c' este pro lumini electncL..: 

faţă de evenimentele din Belgraă.. drept~te aceia carI susţineau el Bulgll~a, 16ntilaţie, '1 ~n ?'t~ete~ ea n~l ~tr ,~ 
, ..AtI '. .rebue fll."u+1I e ponsabl11. T te deeoraţlomle 19 onee " 'ln 

"M. T. 1.~' are următoarea infor- nsaJ ... '.LLlreleJ, • Q... ... r s . I 0& • re ale tronul Dlit~opoll , 
matie afirmativ din cercurI hotărî- de' eele ce se petrece in Ma.e.ed,oma. tronunle g, It rORie tura 1Il-' 

, ' A.ltar 8n11\ de marmura l' 
toare: »Monarchia austro·ungară faV\ ' , 

~ 
- ~. ~......-

• 
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..' li amvonul, catapeteasma., Mndele\e, II 
~erIOl1r .. , b' t' 
tmnt f'X1:lcutş,te in atll pur lzall Ill. " 

La dU)Joţn!ţde dm fa~ă, pe şH'pant~ I 

\ -
dtj f€'-f, l:I'a.u "şezl'lot patru clopote, din c~re 
unul ctll mal frumos şi CU SUllet SOilor, este 
o donaţiuu6 a M. S. R galu.l. M. S. Rtl-

, 

1 

. a la lindul ei a contnbmt cu o flvan-gw .. , y 

golle ferecată, scnsa şi cu mlnla.un, care 
Imte opera dlvind poete Carmen Sylvl. 

: . Prrdeaua. dela. UŞii. impărătoasci a ca
tapitesme-l este o cusiltură d~ tir. ~t' aur 
pe ca.tiftillo, lucrată cu muitidlbăele m ate
Herul d-nai Roth. pictura mteno&r.ă, dl~
tribuita. in mod estetic pe pf1reţI ŞI bol ţI, 
s'a executa$ .. ,.d8 pictorul Aga Exner care Il 
lucr~toate rtistaurările mari ale bl~6-

1, _ 

1, 

. '-
"!W>. I "~i!or noastre. SfiD~II şi dJ fentele scent! 

bibllce buui facutti eu eleiu mal pt'l fund 
de aur mosaicd. Toate ch6urtle (orna. 
mente) sunt in stil byzllontie, iar poz~ şi 
lxecuţla sfinţIlor tiuut lncInte dura_ lllam~rtl 
lulre buinţată la Muntele Athoij ŞI III mil~o
ntatea bistri;;eJor lloastre. Li!. dreApta lll
tfăriI plincipale este portre~ul M. S •• Re
gelnI 'i al Mttropohtuloi PrImat la stanga 
M. s. 9 R0glDa cu Princesa decedati!. şi Spa· 

-.. "" 
tarul Cantacuzino. Aceste portiete ilU fo~t 
platite de MM. 1L. şi sunt iu totul alle
Di'~Iătoare. 

Din Dietă. ! • 
In şedinţa de azI au fost puse tn 

discuţiune ororile din BeJgrad. De pe 
toate băncile s'a vorbit pe tonul celei 

t-~~:-~. mal desa.v1rşite indigna.rI despre cete 
- j _.~_lIijw~mplate In Sel bia. 

i. 

\ 

• I • . Şl1dinţll a fost presidată de Tal-
liân il61tl. 

Preşedintele aminteşte cu adAnc 
regret despre eveniment_le din Bei· 
grt\d. Evenimente neprecalcubte In 
urmarile lQr, s'au lntemplat in regatul 

;... vecin. Reg~la Alexandru a foat mace
'~' eJiit,desc. îşI esprimA te-

, ; 1 viitorul poporuluI serb, r-' ... ) ... ' _1III'tnlf'tUlJ il" '1 H 81 tI dor·p\>,1t.PI viitor loci..,h, . "J...... _t:rtmCZ; lŞl exprimli OrOd,-

...... .: .i:u~i.tt "v illAcelul din Belgra-d, care 

\ 

n'b cruţat niCI pe femel. Se 81atura 
la enunoiaţiunea presidentulul. 

Contele Zichy Jaaoa: Se alatura. 
In numele partidulUl seu de asemenea 
la enunciaţia presidentullll. 

\

' Szell K4lman ministru-preşedinte: 
Cuprins de Ingrigire ca. In veacul ci-

_
. Vlt'~itBadţiebl sa

b 
pot" l~dt~mpl. ~v~ndi~e~t~. 

~. . . .;....a n e .. r ~re Işa a expres'le tn 19narn 
fă'ţ(I. de cele mtemplate. 

Rakovszky Istvan: Vestea crimeI, 
care a sguduit lumea sub decursul 
serbMorilor, nu este numaI de dome
niul. simţirilor omeneştI ci trebue s'o 
cbibzuim şi sub rapdrtul politice •. 
Cer,e declaraţii dela guvern. l.s'a 
rELpit unui reg~ vieaţa şi tronuJ. 

Causa .e: netndestulirea popo. 
rulul. Nu ştIm insa. nici acea, DU cum
va este opera unel mu.nl oare a vrut 
~r~ducQ confiagraţiune. Cere des 
luşlr.J . dela ~uvern, eă are deja cu
Doş.tm~li. OfiC108SQ, ce influenfli. a t· y vor 
ave ,acea. e eveDl~ente, l!supra ra-
portuml dmtre RU8Hl şi Dng . V 

J A. ~ il d " arIa. rea 
,l\pG 8 .•. ag e aCI ŞI o ln"eţll t ră 

PUjiond .q''i}·b n' a consimTit .U. 
'w 1 i! t' j' Cu. dom-

m rtu s ~ m(oAlveble ~i ~colo DU fost 
\ ': neş ~şugl.e .pro ~n. ~n st{ml7a). In 
..... , \ ._~ S~r~la a domD1~ prlD{nplUl majOtitaţU. 
~-;:c . ~plll de crlsă Insa principiul m\},-
i' .iorit~ţH a dat faliment pentru-cli. nu.m~l 
~ un S~!1 gtn: p~incipiu poate sli. existe: 
.).. ca dmastIt ~l P?poa~e sa. IH lnţeJeagli.. 
,.. 8zell Kalman mmistrul preşedinte 
,}". ~:~llectAnd cuvintelor lUI Rakovszky 
~~.. ~lce, eA guvernul petrece cu 8tent~une 

• '.~ • r' desvoltarea lucrurilor din Be1grad i 
I ;) -1ndttta' ce Va fi In po 'ţ' Ş 
H:"~ ~t t bX 'i 81 le va r~spunde 
.\ '.:. n re nrl,e PUse de R"kovlSzky. 
~ _ . ... ~up ac.ea 8'a trecut la ordinea 

~ '. -.:d~, ~o~tlDuandu·se discuţia proec-
1~1 tUJUI "pnvltor la oficiile de 8.\re. 

18-' 

---~f 4~-

1/14 IUDie 1903 

NOUTĂTI. 
ARAD, 13 Iur.i~ n. 1908. 

Ştire persoDulă. 1. P. Sa episcfJpul 
Ignatw I. Papp a plecat cu trenul de 4 ore 
la Budapesta. • 

Ediţia noastră. Cele dintâiu veşti 
ia Arad dtjspre evelllmenteie din Belgrad, 
le-a servit publiculuI zÎ&rul nostru. Pt 
1& 10 ore depeşele triwisuluI nostru spe
CIal la Belgrad, le~âm scos In ediţie sepa
rată, ea.re I fost în câteva minute epuisată. 
Pentru ca 8~ putem servI şi publicul nostru 
din provinţă, cât mai grabnic eu veştile de 
importanţă universalA, am scos şi numarul 
&!lesta noaptea. 

• 
Rugăm toţi cititorii să bine

voiască. a ne illforma pe cale te
legratlcii sau tele1'onică (n-rul 5()2) 
despre toate în.templarile 'mai însemnate 
din ţinuturile lor. Spesele le vom restitui 
numat decât. 

• 
MicsfnIlÎ-prins. Vestitul ho. Mic8ÎiSi. 

C!ire Il turat d6lli poşta din Budllpesta soma 
tie 98.000 coro?,ne a to~' pnnd in Ia.sl!i~i-·aly 
- Ll\ 2 ord d. m. lW II Vl,Dlt dupeşa. ~'l· 
rea noi am auus·o mal întâI la cun()ştint~. 
Dela 2 ciasurr lumea 86 1mbu:zja pe diua
lQh:!1:\ :rabJei depeşelor "Trib. Pop." 

* 
Adunare de alegctori la To

poloveţul lllare. Pe wane, Dumiutci'l 
downu! IOSlf Gal! şi soţii au tonvo··.at 
o adullare electorala la Topoloveţul-mare. 
Apelunle de c.onvocare sunt tipănttl in 4: 
limbi (ungureşte, newţtlşte, româneşte ŞI 

tierbeştH) şi adresate "on. ale.;;etorl rOmil} 
!.Ii vartldd liberale din cercul electoral Rtlcaş li. 
Scopul aduuAriI este a lua p081ţie lu contra 
d,~putduluI acestui cerc Dr. Adolf 1endH 
care a dedertat dm şirunJe partidului luI 
Sz911 şi pentru I cl,ruia ajegere 8'a fost 
intrepUB Ja timpul tI~U aşa dd mult d! Gd.U. 
IUl!·gultrăm şttr8a. Cum611t~riiltJ ŞI le put 
f .... a' .,,\',,"u111 u\)t!LL1. - Al.l.tll.oa "alcg~Hori 10· 

miuI ai partidtll liberale I( 1 Brava.! 
• 

Doel sângeros. Un duel sângeros a 
avut loc lu Cluj 18 11 Iunie. HQHllky Z()l· 
faD da KlIihalmagy, director de ftnan$t', a 
avui duel eu PH~tl.llul cu contele Taic ky Ja· 
.zset. CondijiJle 8U fost grelo. La a Ireia 

lmpr(şcatură Holl1!ky a cazul, Glonţui l'a 
Dlmerit (n piepS, MtHiicil nu au nQdejd~ cQ 
ranitul va scăpa cu vieui!i. 

• 

- In 8c!:UJn'll prot. 8 tos~ tntăriU' ale. 
gBl''''S. de preot a It. lut Gheorghe Ncda ro 
p8rohltl vaCi<ntl!. d~lI Or~vişa-rom. 

" 
SillUC; s pe locul pier1;iirH. AzI 

în onle dl! dur,' illllHIlZ( S'& ',it.lleiS (01 (un
cţiolJar d(j Pl) tl CU nUllli'le Ovary F(egy~s 
afară de oraş pe aşI/, numitlll lor.; al pie·. 
zării, unde au fost "pânzuraţI honvezii din 
1848, Se 8voneşta cA ar fi şterpelit o 
sumă de batJI dm oficiu, dar pe unguri dl3-
sigur 11 va emoţiona chipul eum şi-Ilo plătit 
tributul pietăţli luAI du-şI viaţa. tocmai pa 
- locul rpierzării. Toate păcateLe 'i-se 
vor ierta. 

* 
Restaurantul Kolbsy. In Rt'stauraninl 

Koib8Y, (OQHllOiUS • Ka.tlya" B&tarta Fo1:'sy,) 
tn tl!~·I.13,re J Jle ~i Dumiuocâ smna (;ânt~ ţara 
(',.il bine C\lUl'Bcnt slul Albert PtHer. 

" 
M.nlţămitA publică. Cu pti!flgittl ma

Hl.iuh.J .1dU~ la 8 Iunie n. la padttrea "Gsala" 
s' dU făCla urmMoert.,ltl 8upr3901 'iirl ; 

lIia PCeCIlORIŞ, 10 coroane, Tribuna 
Pupordur, Dr. Crl1clune,l!lcu, Oberleinant 
Iavan CleI, câte 2 er,~r, Ghgor Moise, 1 cor, 
tîO fil., R~wiy MI)!n3.l', Sţ)f"ba.!l li1oll08, P. 
Mil1iş9.n, Antolliu COIŞS, cfUe 1 cor, Ioan 
DrfJcin, Nieolau Cuttici!ln. D. Boiwr, Vm
;.<.;. nţiu Creil1, Dr(~cin Pers, Ioan M1l,cinie, 
GtOrgl Iovm, Teodor Popovicl, Amn Con
st~nHo, CJ:f'eţlu Vicer:ţie, lovaolJV S!wa. Di 
nlJtrie LapuEh'A. G. 8:rl', H'·klli. Emiha S~A· 
uescu, câtt> 40 fii. L~ olalta 27 cor. 80 ftL 

ULTIME ŞTIRI. 
Atentatul unu} nebun in contra 

Ilegelui nostru. 

Viena, 12 Iunie. 
AZi dupa amiul un nebun a tn· 

cerofit să atenteze la vieaţa M. Sale 
regeluI şi JmperatuJul nostru .Fran
cisc 10S2(. M. Sa 8 scapat nară-nit. -
Relntorc~ndu-Be dela lnmorm~ntares, 
gen~l'alulul Philippovits, 111 colţui 
t:ltrlid el Mllria.hilf şi Kasernengasse un 
om, cu pun-mal în mlÎna s' a aruncat 
asupra trăsurit. Vizitiul a dat In el cu 
biciul, efir poporul din jur năva1ind 
asupra lUI, l'a des&lmat. Dus la po
liţie s'a constatat, ca-l chiama. Reich
ehrenstein, e de 25 anI, şi nebun. -
Maiestatea Sa când atentatorul a ri· 
dicat pumnalul s'a retr~u~ In fundul 
trAsuril. Poliţia, numal cu greu a fost 
în st!1re SEd scape pe atentator din 
mAnile poporuluI lnCuriat. Consterna
ţia e uriuşi't. Ziarele au apa.rut In edi
ţit separate. 

COflml de armată '7 - mobUisat? 
Zimony, 12 IUnie, 7 ore seara. 

Se afirmă ea Majestatea Sa Re
gele nostru a hotărît intervenţia înar
mată. Dumba, ambasadorul nostru la 
Belgrad, noaptea întreagă a schimbat 
depeşe şifrate cu Viena. - Corpul de 
armată ro; a primit ordin de lllobi
lisare şi yn, intra in Ser bin, prin 
Sabat .. IfoU1.rîrea M. Sale a fost 
adusa la cunoştinţa ambasadorului rus 
prin ambasadorul nostru. 

Gazeta lni Moş-Aurică. Dopl'L 
ce "Gazeta Transilvaniet- s'a tăcut de 
rîsul tuhuor Româ~lIlor de bine, publicâ.nd 
il1eiote de al('gen~i dela Dobra cele mal 
sfruntata s~orniturr tJ.\ndBnţioas6 la adee:j& 
candidatuluI naţional Dr . .Aurel Vlad, re
comandAud, a~a printre şire, căci redactorul 
d' llU e capabil să Ju('.reze pe faţă, pe Dr. 
A. Muntean,acum, după isbând& sliălucitA 
ce·a raportat-o conştilbţa trezită a bravi, 
lor .legMod din Dobra, - vine şi nea 
să trllgă la induială cafaclerul naJt'onal 
al acestul fart frumos. Rflproduce anume 
cAL)· va voci de presi maghiare, îmoţindu· 1f 
cu com~ntarul plin d'l ÎnsinuărI nedflmn6: 
.. fo;le maghiare par' dară a se bucura 
de reuşita dela Dobra". Nu doară ale· 
gătoril dela. Dubra au pactat eu guvernul ?.. Viena, 12 Iunie. 

In alt nurutr apoI, reprodu('~ud ~tirE'a .G~basadornl Serbiei a pdrltsit Viena 
1 fi d td1"a să dea cea mai mi~d informatie ofici-

t.e pgrr. ,~i in Lug 'j, r.ă Daţiollali~tH ro- oasă Eri şi azi a fost consiliu de ri'shoi la 
ru8.1}! .lin comitatul CU<lş·SrviJrin au ho- I;are a luat parte şi ministrul de 6"xterne şi 
tâ.rit adi vita:!r >1, l:~UnH: "Nu ne îndoim Gel de honvezl. Hotd.rîrile llli nu sunt eu
c!l se vor al/tl ŞI printre Români! din nosnde, atâta însă e sigur, /'11. mobilizare nu 
Caraş 8(~"erl;n de w;f;[a, cart privesc cu se face, ci de-ocamdatd s'a dat ordin guver-
9'U.m ei1sc<l:tâ '4 minundt ct! le (ac cet norului Bosniei şi comandanţilor corpurilor 
dela O ~e .'~ •• :: • I din Timişoara şi Zagreb, sel stea cu trupele 

·--~lJl~ol··r~ld '.:ueu.! Mllră .. an lor gata. Monarchia noaslrd numai în af:el 
că estf'l: i" - ',-' "ar" J"~ - . o) , "0- ill "rrllj., t caz ar mobiliza, dacă principele Muntene· 

Te tu I ,: 1 ""'''.. j. • l' t . ă . . t .. , ,"'.. n~ 10" ;';t~. gru u~ ar ace ~ncer(' n se ajungă pe ron 
• prin arme ca astfel sd uniască sub şefia sa 

V' 1 •. P. S. ~II. mltr{)l'olituJ l'. "1!Ct(11'! ~tutP.le serbeşti din Balcan . 
ill.JhiiJYI.va 1'1081 8â:'2hS.'i ,!'iBra 18 or'J'<' Il j ~ • 
îo LugoJ, C!l sA J)8Ibcl\.ifl la "fii h~rlJa }~ h. I ... 1 manunte dIn Belgrad., 
Iare 8J~ "'PIBCOPlfil de Ltl~l\j t, u 8ee~t in t1 . :Ida trimisul Dostru special. -
etdent

L
z-8e. pregăteşte o prur.~le I:lO:,'IIHJlt la ... I{r;lgrad 12 Iunie seara 

gara ugOJU1UI. ..., ,. 
• ""'. 1.. u mue greu am ajuna tn ca-

D· OiI 't ,. (, b' ~n rav ta:. La in8titutoJ de c::a~~~:',It : pl [H~~ cer IeI pe vspor. OtHŞlll î(ltrf~g 
eCODomlI .Oravlclsna" a 10st aJ~8 jariB;. 11 in '," ~i ..... 1'I dtl buourie . .;)~irI de-
suIt: D1'. Ioan NedelCII. - Il silut!illl J . fl~~, ,(("t']1I.îiî eX~(lte. Au ~r.:: In 'lI muha 

zeol de case. Despre atenttlt circulA 
şi aiCI cele mal opuse versiunI. Mier
curI sel:\ra II fost cin&' mare la RegJ. 
Dupa cina. s'au retras cu tOlil, şi 
tJ.tunci s' 8 tnttmplllt aSllsinarea. Suro, 
rile reginei n'au fost asasina1e, ci stau 
sub paz:l, în casele proprii ale fostei re
gine. Cum am depeşat dejs, procla
marea lUI Carageorgevicl Incă nu 13'& 
IntImplat. Candidarea lui la tron nu t..". 
serioasa. Kaljevies, ministrul de ex- "'.
terne, a tnştiinţat deja ambasadele Sar-
bieI şi oele strAine, carI aşteaptă în
drumările guvernelor lor. 

Belgrad, 12 Iunie 9 ore seara. 

R"gBle Alexandru deja de glonţul 
intiil a fost r~nit de moarte. Ultimel~ 
vorbe i-au fost: Solda;!, m' at~ tradat. -
Trupul reginei e aproape tăiat In bucflţi. 
Marşa!ul Nicolaievics s'a refugiat 1" con
sulatul austro-uDgar şi numaI astfel " 
&căpa.t de moarte. 100 ofieeri ştiau de 
rontlpiraţie. - Păn:jchia regală in vremile 
din urmi hotărîse să dilorţtlze, ea astfel 
si pună capM e~nspiraţÎilor. Alexandru 
!l.vea de gâud să ceară mAna principesei 
Xrmiil diJl Muntenegru. In băncile din 
Londra a.u depus mai multe milioane de 
francI. - Inmorment&rer pirechiI regale 
8' a f6cut prin doI preoţi in capela fliWi
!tară din cimiterul St. Marcu. 

Belgrad, 12 Iunie. 

ErI au fost secţionate cadavrele 
parechil rega.le, şi apOI Immormentate 
noaptea] în cea mat mare linişte, Im· 
preun.a cu alte 6 cadavre În cimitirul 
veChiu dela St. Mare. Colonelul Nau
movict a fost îmmormentat azl la 2 t7.a
suri pe lângă rară pompă, Naumovics, 
In n6erologul familieI e numit .jertfa. 
aceJul ideAl, care tinde la mAntuirea 
şi fericirea neamuluI S~l'be8C". -
Inaintea conaculul stau 2 regim. gata 
de rellbol. Situaţia se Încurcă. Nu -.-
se ştie cine va fi reqe. Guvernul, oare 
se numeşte pe sine radical·estrem, 
e pe lângă principele Mirco (Mun
tenegru), numaI ministrul Zsivanovics 
vrea republicii, miliţia e pe Jâng& 
Karageorgevici. Preşedintele sena-
tulUI Marinkovics a convoC!d 8cupcina 
pe LunI. E teamă că atunci vor fi 
turburări serioase. 

Belgrad, 12 Iunie. 

O foaie apărutl aZI glorificA tn on 
articol J1Nero cel serbescl( - regicidul. 
Din provinţă se Bcrie că indignarea popo
rului e ·generaIă. Ţara stă pe pragul 
resboiului civil. - Ambasadorul austriao 
şi rus sunt incă in B1Jgr d. N'au nici o 
indrumare. 

Belgrad, 12 Iunie. 
Din proTinţA vin ştirI alarma.

tOBre. Ntl; e cu neputinţă că va erumpe 
resboi civil In capitala au venit mul
ţime de oficerr, tntre cari şi roiaJiştl. 
Nicolics, cel mal rabiat conspirator, 
conduc~nd o trupa. din suburbiu spre 
Belgrad, a întâlnit pe ca.pitanul Pe
trovics din Krusevac, care 'şi,a ex
primat indignarea asupn oelor ln
ţ~mpl8te şi a lm])uşcat tn. Nioo1ies, 
dar l'a riÂnit Dumal uşor. Nicolics la 
rTndul s~u i-a spulberl\t crerit. Nico· 
lies a fost numit comandant al divi
zieI de 1ADg~ DunAre. Maiorul Dragu· 
fin şi capit~nul Gagovics au fost lm
puşcaţl tot de Nicolics. Motivul e ca. 
şi-au exprimat indignarea p~ntru asI" 
Rillarea parechil regt\le. - Villa pre· 
tutindeni se atribuie purtării re
ghiei Draga. 

Versailles, 12 IllLli~. 

Natfl/ia, mama regtjlui Alexandru, 
la luarea ştiriI despre evenimentele dm 
Serbia I leşinat. N'a fost in stare să 
asculte raportul până in eap~i. 

Red. reapona. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-BIU'cianu. 
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Se Re ferim de falsIfteate. 916 8-20 

Singurii 
Fabrif.anţi: FRAŢII H OCHSIN GER, fabrică chimică. 

-- . -
Nr. 99 

BU,DAPESTÂ, 
VI., strada Rozs& 58 

: 

FISCHER KAROL Y 
fabricant de roduri de sîrmă, hnplettturi, site şi rocI urI 

de oţel (materase). 

I r=======~~io'S ," 
M Cornel Tămăsdan,- I~ II neguţător de coloniale, delicatesse J ape minerale ~ - Arad, J6zseff'oherczeg-u. Nr. S. -

~ec0-:nandă fabricatele aale de sirma, aşa: rociurl de arama, 
fif!" .61 eU8itor, mal 3Ie~ pentru fabrict, mor~ şi econQmit, precum 
Şt sl,te. pentru ciurur~ S1.Stem Bachler. Fac roduri. de mână şi de 
maşma pentr~ Ingradirea de gra.dinJ, livezI, curtl de galiţe şi 
p~rc?-rI ;. Roczurl pentru pietri, prund ai carbunI. GratiI pentru 
P~VDlţl . Şl hambare. Prinzeioare de schintei. pe co~'krl de locomotive 
Ş'l. fabnce. SalteJe de oţ~l, elastice, prea practice. Diferite site 
de per, fier, arama. şi mătasă. alte pentru tutun precum tot 
felul de lucruri carJ sa ţin de branşa aceasta. ' 

9844-10 - Cal'itate bună şi preturi moderate_ 

~1l~1===a n Cruce sau stea duplă electro-magnetică 
Pa.tent Nr. sase7. 

Nu e crucea VoUa. __ .... Nu e leac Bect"et. 

, vindecă si inviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindeci tia neregulatA a sAngeluJ IIi eon· 

,i foloserş'~ contra durerilor de tfa multor altor boale, cari la 
eap, urechi şi dinţI, migrene, tradare normala, a mediculuI 

H In Arad, M 
l§JI si ... Archidueele Iosif' Np. 12. ~ 

le IşI recomandA magazinul bogat de 9297-10 1"!' 
ti Colon i al e, z ii har şi de 1 i cat e s s e o, tJ 

II cea mal fină oafea de Cuba, Mocca., ceai din străin~tatG! ~l 
- delioatess8 de prima mână, tot felul de ape minerale, Vllltlrl ~ 

minuna.te, ,ampanie, ccg:a.ac, tot felul de poame sudice ,i ~' 
- cereale, cu cele mtiX moderl:*te preţuri, 20/0 rabat l~ J)l~N' cu irI H bani gata. Te~ Nr. 419, ~ I 
,~ Z=u~~~~~.:_~~ 

R==I:C:C=XXI~:C~'i 
M ~ 

H Eftinătate ne mal pomenită!ll ", ~_.~,'~. A Din cauza apropierii sezonuIUl de toamnA In il 
Baza.ul dela teatpu 

toate obiectele se capMI cu preţurI foarte reduse. Din catalog 
estrsgem numal urmMoarele: 

-:",K - , 

neuralgie, tmpedecarea citcu. S8 vindec. p riD electricitate. Pent.ru bărba+i• Coraeturi.. II ,_1'70 t 
laţi unei slngelur, anamh, ama- Insueirea acestui apara~ esţe, """ 
taU, tiuiturl de ureche. M~aie ci vindeci nu numai din limp C5ms$li albii , dela -'73 Cf. M!i.nu.~ 'd" II 14" "- :--'l" 
" . C ...... .,II" ca tndol·turJ'. - 97. Ma,nu'l e 8ţ§. "--,''''5'' ", - . .:. de inimA, sgAreiul1 de inimA, In timp, ci Introduce CODst&nt ftlS&"'"o A . ;:; 
aatma, aUlifal greu, sgârciurl de sto- In corpul omenesc bineta,c~torlll cu- CAme,i de roMul.. 120. Borb Ilrl d' • A: ,,' IJ '69" f~' 
mae, lipsa pOnel de mâncare, r~eealli rent, când pe deoparte vin d ee. Ismene .. -'43 • ete e PZWZIII " ", - .. a::: 
la mân1 ,i picioare,slAbirea peste tot, cu 81lcceB boalele sfll~oar6, earl Ismene cu Dl\iturI • -'55 .. pen~pii. t-- ... · 
reuma, podagrl iachiss, uduilli In pat, pe de alti pane e cel mai bun Gulere -.10 ::; 
intluelUl8, insomnia, epilt'psia, circula- scut eontra 1mbolnlvirilof. Man,ete • '. : -'17:C Ciorapi.. dela -'~~ era 

Cravate de mJ1taal • --12. Ciorapi broda. .. -'" .. 

1
, vindectt b~~Oi:~!~ :!en;~u:~t~ CI se da împrejurttrei, eli acest apa,rat ~::::t :: ::~:~t : -:~ : ~:~:,f~:~~e:: c,-,~: tf=_,'C(f'_''';'',' 

Clml',i de euleat --57 Gulere,'. '. "-'10,, 
~ In cancelaria mea se ani atestate incurse din loate pArtile lumeJ, C·· • 05" MalllŞeSe. • -'13 " 

esli preţuese cu mulţumire invenţiuuea mea ,i OrI-cine poale vede aceste C~~~::: b~odllţi' : : =:15: Ciavate .. -10 .. 
, atestate. Pacientul, care In decurs de 45 .ile DU se va vindeca prin apa· "'entru dame. Ba,is,e • .• • - 04 II ~ ' .. _ 

latul mea, prime,le banii lnapoi. .. Braţele . •• • _'16. ~ 

U d 1 In 8' t ta· xd 'x g b • 1 ' 45 Corturi -- 50 • n 8 or -ce cercale a cons a ,b amlcp, ro a pro Il apara,u Cl1me'l • • , dela -' el. . . ... ~ ___ -' .' 
meu." Atra, ateuliunea P. T. public asupra faptn1ui, ci aparatul meu ~ CAmt,i colorate . II -'03. '"'Gheţe d~ PAnll!a~c:u~"",.-1M-~-t~ 
poate 11 confundai cu aparatul • Voita" cale atât ta Germania. cAt ,i lli 'i;huţ't • • •. ,,-'18.. talp5 de pi~ . 
Austro-Ungaria Il fost oficios oprit tlind nefolositor, pe eâod aparatul mell d 25 cr II c: 
electro- m9gnetic prin deoseb.ta·'l lJutere vinde~M6re, e in geBere elUloswt, ~ Ciorapl ameriCan! pentru . Ii~f.", 
apreeiat şi respândtt, d ... __ .. ., fine (batlst) duziua l"W er. i~:-

Toemal aeum au sosit 300 dDZine ee. _ .~~ 

It 
Chiar ,i ieftinMatea esuaordinarl 8 crucei mele el~ctro·ll1agne.. . u obiecte de luca ŞI JOC in ,( ";' 

tiee o recomand. cu tntetire. 6li1' -100 DeBpArtn.mA~t spe<:nalciri1 pentru copil foarte ett!na~~ ,-.i 
Preţul a.paratului mare e Cor. 6. porţelana cu 7 ŞI 10 or. . a 2'60 er . albumuri pentru " 

Geante ~O 6f, / ge8D/ . tl'o!rcmu+-°enIdCe pI'af: 2~ c· r'.· bastoane, taba-f 

B 
foloaibil la morbUll Invechite. , 100 de Jlustrate 4<1' er., CII.,. y v.v! d' +1 ţite şi, 

. ~ Preţul aparatului mic e Cor. 4:. ehiere i ortofoIiurJ, periI de p~r, halBe ŞI lDy, cU',~L 
folosibil numai la COpil ,i la femei de eonsti· e . 

'.J _ _ _ 'ape foarte BlaM. - - - , b b dre de tablouri, tavane de lemn, monograme ',. 
~ ::t:a!' 1 ~j, er. şi altele multe. Pânz~ do eiar' 60 cr. metrul. /'""'1. .,,:~ 

Y Locul c e n t raI principal de Vânl'8ra ,i espedare pentru ţem 7 t eto 1186 3-10 1- \,-R ·Mi 8~IiI'nllta~ e! B d t Mingea, de gUEmA

L 
;~:a;" de ~onou.renţA dela- teatt·U 'v~~ 

! fi er Aluert, fiuaDe~ a, :olţ:' :r~=! "REleH · v~a-oi8 cu monumentul din piaţa LibertAţ~: HUl r,=~M~= .. !!t=~ .. ~_~=. ~~~~~: â~~~~~~I~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ti lC&u1ij\ .'I))hl1. 1 'J"Jlillil·, .A\iaj l'''Jli'Jlh)·~.njl>}llJ. 

\ 
~_."~~'-~""'. 
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.. I Dar În zădar. () femee din popor 
Cronică bibliografica. I Mayina _Dr~g~. ~ăduva unul inginer 'i s'a 

• il. fi i J:Uflşat m 111 lina. .-
Toţt autori! car( doresc ca. opu'lle lor 8. ei Regelc Alexandr~ s'a deCIS. la lnce-

d t colabofutorilor nostri specla\l spre re('.enSlUne, putul anuluI rqoo s'o lee pe Maşina Draga 
a ~ rnga~i a ni-le trimite tn eate don~ exemplare, In căsătorie. Planul acesta a aliat mulp 

~\.:~oal"e.ce un exempla.r are să se pâ8treze pe sama I contrarf In pri mul rînd ~ns.uş Mila n l-,a 
biblioteceI redacţionale. ! desapro?at. Da~ .carac!en.:"tlca Obrenov!-

KALMAR JOZSEF 
meehanie. 

Rqcom~lldA 

Bicicletele 
8ale de cea mal bunA calitate. 

5 

Prapori şi steaguri bisericeşti 
precum şi 

lucrări de zugrav execută 
Ludovic Neisz 

Arad, strada Ohorin 2 ţi str. Hunyady S. 

Are In deposit guma interioară şi Haine pentru domnl,~o 
esterioară de prima calitate, şi tot felul cu prel excepţional de ieftin dupa cea 

Luceajerul", (revistă ~iterar;1, apare i cilor e mdă.ră~nlcla, atat In ~ragoste cat 

1 
". 5 ale fie-ca"rel lunI 10 Budapesta). si In ură, ŞI tmerul rege la timpul sau nu 

a r ŞI 1 . \ 1 - 'j -
Anul II Nr. 10- 1 1 ~u Uf,măt?rul sUI:na~: i şi-a ~ătut capu cu greutap e carI IT stă-
Oct. Goga: 3' '5 MalU. EI ,ŞI - nOI~ 1 teau In cal,e. 
Al Gher el: Vi~are (poesle). :- Enea Nu _ şI-a bătut ,capu,!. Ear acum, ca
p 13 tf La paloma. - Hona . petra davrele Ingheţate 1\1 sange a ternera-

de parţI constitutive d'ale bicicletelor. modenut croitura 

pop o. La Popa Toader", schiţă. -:- r rilor îndrăgostiţI zac întinse pe parchetul 

Ye:reIscul'n'să n~vela. _ Isis: Duo, pO~SI~. i lustruit al conaculuJ. Ear în Serbia jubi
., nv ' , I~ 'b . a' Irtmle I d 'f 

N ic Grav.: Cântece. - fi ear>' , ' : ează uşmaOl. 
- . . F . B '-tesCU: Ashnut, 
Cali.Qllllf"ftI, t!p.-: ,rmI08. r~n' Despărţire. Loviturile de stat ale Begelu-l 

'.~~._ ..... Jn <:1?d\ru, POS~~ltI.I ~1e~lm~ . Cronică, - Alexandru:. ~el gele
I 

Alexan(dru, a l~o~t 
~ . U lU~ : au· dactieL ._ llus- omul surpfln~en or. ~că n'a o.st Imp m~t 
BI bliograhI. - Po;".t~ re , 17 anI, cand In r A pnl ! 8Q3 şI-a permis 
tra\lunI: Ingerul paz!tor, grosolana glumă că a l11vltat la o m~să 

lin", (Budapesta VI, somptuo~să, cel ~reT . re~enţI carI funql?
~ .. " 'jfPoporul ..ţlo~ Preţul pe un an 4 I nau pe timpul m1l1ontăţlT sale. La, a treia 

- \' orosmarthy u. (~f) . Cea mal bună foaIe I pleasă s'a sculat apoI spre surpnnderea 
cor. Nume:-ul :+',tp'c'ntru popor. Nu numaI' celor presenţI şi s'a declarat pe sine de ma
româneasca ~cr!:s 'n"t o face accesibilă pen- I iorean. Ear când unul, cel mal bătr;În 

tul el jJClllSen." ~ I d' . ă l pre. ~ I cel mal serac ci şi limba po-' Intre regenţf, a VOit s protesteze, a mo-
lrllr<J\~JJli~lU care e scrisă, 'N'ar ,treblli să I mcnt s'au ?eschis din p~mu răqI ale ~~
pOo' t 10CUI't de rOluânf unde Coaia IlonuluI uşile secrete ŞI a IOtrat mll! 
-JUste sa .", d . r D ă t .~ -sta să nu fie răspândită in cel puţin vre-o I ţla car~ ~ .. eţlnut pe regenţ" uP' aceas. a 

c;, ~ ,.~ ,. O de exemplare. Mal ales preoţiI şi i R'!gele. 3
4 
făcut~ plnnbare III trasură prlO 

:! . ~ 'i nostrI' ar trebui să se adreseze! oraş ŞI Incă 10 decursul nopţeI a cerut mvetatofb . . . '. - ~ 1 - l" 
dmlnistratieJ I>ă li-se truTIltă numere de Jurementu I ntrege ~armsoane. . 
erobă ,a astfel COij.vinSându-se de spiritul Autorul acesteI loviturI. de s.tat ~ă zl~,e 
~ inet~s in care .e scriso1, s'o poată reco- c~ ar fi fost ex-regele Milan ŞI a ŞI reuşit 
li!anda tuturor p.oporenilo~ ior~ "'. bme. 

Ar fi de dorit ,.Il W~Ia asta să ca.şt~g.~ I Mafina Draga. In anul rgoo Alexan-
, ereu la teren, mal ~les 10 vederea !~ţIflI dru sOuprinde din nou lumea, In dup'ameaza 
, imejdioase a sociahsmuluI falş prmtre 1 zileI de 2 f Iulie Iqoo s'a respândit ca fulge-

I .,mâniI nostri. IrUl vestea pe str:.ldele capitaleI serb.eştl, că 
* ministrul Vlada GeorgevicI a demisionat 

"'- ,~., '!'leasa naţtonală"J ilustrată româ- , NimenI nu era În curat cu causele abzi· 
nca~că din Arad. EqitJlra institutuluI lito- cerif, din contrA să ştia că este deplină 
grafic P. Simtioll, Arad. Preţ !lI ImeT bucăţI armonie Între domnitor şi cabinet, ear în 
10 ban .. ) politică do.mnea deplină linişte. J..\adJcaliI 

4,\ 

Feluplntl. 
Aceea.n soartă , 

Au fost prietenI pâ1li1 când 
.""all deSVC11'tit /,., " ".'~~O"'4<"<', 
~<l';l J le~'ar~ avea în gemd 
Pe-o cale S(J apuce. 

U'lU! din el - poet ,- pişa 
Erol li nimfe legendare. 
Şi decl crerend a le afla 
Nebun s'a aruncat Îu mare. 

erau sdroblţTt aar MIlan făcea CUPă In Carls
bad. A doua zi se ştiau toate. Dimineaţa 
geandarmil ofereau trecătorilor pe strade 
p'acate ieşite din imprimeria statuluI ŞI 
adresate "Catră poporul serb". Dă de ştire 
Regele poporulur seu, că i·a împlinit ar
denta dorinţil, căs:1torindu se şi alegendu-şT 
..t" "0\'" pc l-;1.mycv i~" P1"UflU liici,l AoneT şi 

i Pan~a Lunyeviţa; carI au bi nemeritat pentru 
, patne. 

I Regina Dt-aga. Tatăl RegineI a 
fost sef districtual. Primul el bărbat a fost 
un inginer cu numele AJasi", iiul un\lI medic 
ceh Intâia el căsătorie n'a fost fericită, 
pentru-că Masin a fost beţiv. Beţia i-a ŞI 
grăbit moartea. Lunyeviţtl Draga a ajuns 
de vreme veduvă. PărintiI Încă i·au murit 

Ear celalalt fu ispitit şi au ajuns Împreună cu fraţiI în mare 
De Glorie fi de renume miserie. Pe vremea aceasta a făcut-o Na-
Crqându.se mat iscl~Sjt talia damă de curte. AicI a legat cuno· 
Nebun ia aruncat lU lilme. ştinţă cu tinerul Rege, care iute sIa aprins 

IOD Gornn. de ea. De aci încolo dînsa participa la 
.. toate serbările oficioase. , 

O cugetare. Aşa s'a Înce.put romanul care în Iunie 
1900 a ajuns Să fie cunoscut de intreaga 

Tclegraf fdld de sîrma, pulbere {drd defum, lume. 
Şi ',"ăsur! care sa meargajdră cal pe largUl S'a logodit cu Maşina Draga şi mitro-

d,'um. politul Inocentiu încă În acelaş an i-a şi 

Tol se poate; dar un lucru, dacd s'ar afla cunurpt. 1 .. fă" . 1 
d

' oporu a primit r" emotIe ucru-
o ala. i riie acestea. Dacă Draga năştea vre-un băiat, 

Doamne,}d sd se gaseasca fi o 'iestre fard' poporul serb hdora Dinastia. Dar soartea 

:." .... i/ .. "'"l., 

____ ,\ .-.... 51"..; ~ .... -0"",, 

• -,.. li Istopjce. 

faJd / a hotărît altfel şi aşa e firească populari
tatea Carageorgevicilor. 

Ilr" Y STERN A . 

Eftine şi pe lâ.ngă garanţie 
eteptoieşte 970 12-

Reparaturl de biciclete, 
JDstftlArl de 

° sonării electrice şi telefonuri. 
.0 Toate pe lângă garantie. 

Strada Salarz nr. 2, Telefon nr. 242. 

CREMA 
MARGARETA 

esfe cel mai iligur mijloc pentru 
producerea, p?rfeclion~re8 ,i COD- i 11' 

d:I 8e~ varea = I 
; ~I 
s FEL 'C'M'C'SE+'EI. ~ 
~ = '5 Aees~ minuna', prepara' nev!- S" 
:iZ Umltor, rurd ,i rlrA grAsime &re i:I' 

4) un efect uimitor. ~ 
';' 
d:I In cMe·va. lile lace sA disparl ~ a alunilele, petele de ftcat, cojir, 8 
';;' jupuiCurilf', b .. bilelE', punct. negre ~ 

.::a. (comedonelE') ,i toate aterliunile == 
5 de pela. Netsze,te Incrf'liturile ,i i' 
'S ciupiţurile de vijrs81 (bubat) av&nd 
~ efect chiar ei ssu[lra celor mar 
': Inaintal' In vlrl!lt9, eArora le tace 
f pelt8 Un~rl ,i frumoasA. 
~ 

Dt. Mosengeil fi MetIJger, re-
~ numiţii prof. vindecA ln(,l'~liturile 
'g de pe obrttji cu sjutorul masa.· 
:, giului. 8prs acea" scop Crema ~ 
:; Margareta este cea mai potrivitA. ~ 
tOaca fal11 zilnic se maseaiA eu Q 

<= Crema Margare'a, t!iiip~l' DU DU- = 
'f mai aJuniţ'19, petele de fiica' ei 1:1 

~ alte ne~grAl6nil de piele ei IIi [ 
.; creţu~ilet ciupiturile de bubat şi 
~ alte anomalii eaull\te prin bAtrl- ! 
= D(-ţp, griji, boalA, etc. Va preser-. ~ :: vatlv In contra ar,i$ei Boarelui 
:; ,t vlntuhli. Şi liua Be poate In- ~ 
'i: Crebuinla. !: 
~ ~ 

~ J bercan mare costa 1 fi, unul ~ 
I mic lJO el', Pudra de dama N/ar- I!. 

. ..: gareta 60 cr. sapun Margareta CII 

;:. 35 er. Pasta de dinti Margareta a. 
.a 50 cr. Regeneratorul părului pro. ~: 
:~ duce coloarea originala a părului ~ 

încarun[it 1 fi. Blondinisarea pd G\I 

rului de orice culoare. Părul pri 
mesce O culoare aurie 1 fi. 50 CI'. ~ 
Pomada tannochininica cel mai =. 
bun mijloc spre cultivarea şi crea- ~ 
cerea părului 35 şi 50 cr. Reau· !"'. 

~ citor de musteţe Bohus de Vilâgos 
~ spre cultivarea musteţelor 25 şi 
~ 35 cr. 989 0-;o. 

'5 Clement Făldes 
~ Arad, str. Deak Fereez Nr. 11. 

.1)inus.Ua IOtreno11im. Familia Obre
!l0VIC) c~, ~\ ce e allte A familiI carI au avut 
m posesie tronu serbesc .. croitor a la mode. Compactor român in Arad. 
din popor. Miloş 1. născut 'i~te 0Iflgl~. ară 
i o t t' 1" .... '· anu '''00 a ",' os lU ,u \ • U"O ŞI acesta ca al I 

\ 
laolaltă au avut propriet:1tf In NI doI fratI 

k." -. Mi loş în ~ ~014 a. lu~t dParte la lu;t~1!a~!~ 
_;- \0,-, rageorgevlcl or ŞI can fratele !',~u vitreg 
~- ~ mUf}t, a luat numele de Obrenovicr şi 

," după l,nd~lungate sbuciumărI a fost ales 

I( 

) 

de "prl~Clpe ereditar al Serbiei. A fost 
tu'an ŞI pent~·u a_ceasta l-au siliJ În 13 1 un i e 
1839 să abdice In favorul luI Mihai. 

~. Milan ObrenovicI tatăl nefericitulur 
~ Al~xandr~ a fost proclamat de y rege. în 2 

~he r.8b~). dUpă ce moşul seu MihaI a 
fost~ UCIS 111 superba grădină Topcider la 
~~!I1etoare. 

Aole~nrlru Ifl IHaga, Mama tin~
. ruluI

A 
rege Alexandru şi·a dat multă silinţl 

_ ~a caştlge ~ mireasă cerespunzetoare pe 
. ~am~ uulul seu cu care voia să facă o 
... ll~rtle" bună. 

Jloutr;~ Se afiă de vGn.zare la adwinJstraţia foiI 

~7 .$1111 ............ -------------

Arad, colţul pieţeI TokOly şi str. Sobscris1l1 Imi iau ioa a aduce 1. cu· 

F t 1 f Z · ') .lloştinţ'l onor. public romAn, cA refntol!l 
orra (inga ca eneaua rmYl 'din strAiolttate m'am stabilit fu Arad, strada 
GlUe,te tot loial de haine bilrbliti'U Waiczer Iano, tdcra nr. '1, unde mi-am 

dia etore eDgh~ ze Bau indigene, dupA moda deschis un 
cea mai nouA fi croUur!l cu fic, pe IA~gA 
pttjeţQl'J moderate ,i condi$il de plati avan-
s oaB9. 

A La dorinţ. m~ duc ,i In provinţl. 
s~\ltlge o c~re.pondenţl In csre sA ftu rugai 

mA. prezlDt 968 9-10 

SEIDEL OTTO, 
fabricut de eAcJuIl, 

AB.A.D, Andraaay-ter Nr. e 
(viB a-vis eu bisericii). 

. Execut orl·oe fel de chipiu mi-
lItar, postav Bnanpal pentru pompierl, 
pentru preo~1 şi civilI, calitate bunA, 
pre* moderat. 93617-80 

Atelier de compactorie modernă, 
araogiat cu ma,inde cele mai nou~ tJi mai 
perfec$ionatfl, sunt In plAcuta posiţie a etedui 
ori· ce lucrAri DtiD~Atoare In aC8"stl JJrl\D8A 
dela cele mat simple pând la cele mai fine 
leg~turi de lux. ASt>ml'\nea pentru 1(c~M\JrT 
protooale pentru r,ancelarie, carţt bisen,c eşti, 
cărţi de rugaciuni pentru prea onoraţiI domOl 
preoţt, In lamuri singaralice orI la parUt 
de orr ce mArim~, p" lingA asigurarea unu! 
servicia solid, prompt ,i ief.iin. 

la spersnţJ, cA onor. public romAn 
~mr va oferi binevoitorol COilcurs, rijmAn 

Cn dIstins il stlmi 

I'Llstin Ardelean, 
compactor. 

Arad, strada Szent-PAl Nr. 3. 
(Vjs-â-vJs de eafeneaua ErdtHyi). 

Din stofe in<ligeuA fi englezeasca.. 
Exeoutarea cu gust Deaaemenea tac 
ori-oe reparaturl cu preţ Ivant&gios. 
R.og spriginul onoratuluJ: public. 

Ca distiD81 .timl: 
931 U-50 Wolster Izs6, 

croitor birbili:eso. 

Ujvary Arpad, 958 lS-ii 

măsar, tîmplar şi lucrAtor de port&lorJ. 
Arad, strada LiUar Vilmo, 4. 

Se recomandA m. ono public spre executarea 
a. tot felul de lucrAri ap3lţin~toare ramulut 
de timplllrie, precum aranja'mente de pravdlit 
şi birouri, lucrări de cladirt ti porialur' ditl 
materie uscata pe llngA preţurile cele mal 
moderate. Encuţare prompti ,i 10Ud •• 

Reparaturi repede ,. M{tin. 

RITTER şi LU8ZTIG 
coloritor şi vApsiior de odAI In 

Soborşin (com. Ara.d.) 
Se recomandA 00. public din loc ,i provin,. 
pentru execusarea de lucrAri de colorire fi 
vApsirf>, a. Ipre p: aurirl incepend dela u~ 
mal simple pâoo la cele mal ,plendid8, cu 

preiurf modera'e. 
Lucru lolid, eonştiindol" punctual. 

Garabl,e dephnA. Bi.rericelor le oferim avan-
tajurile cele mal mari. &71 '-15 

VEGH ISTVĂN, 
iiD1chigill ele eIAdh1 ti lux. 

A :a A D, Berel Bem-ter Nr. 10. 
936 12-25 (Coltul strAzii Nador). 

Primeşte ol1-oe lucru de orna
ment, acoperirea cu tinichea a clAdi
rilor, turnuriJor de bisericA; maI de
parte luorarl pentru Introducerea apel, 
arangiarea odailor de baie, a condu
cereI apel In b uce.tArie şi la closet, 
reparA ţevile plesnite atAt In 100, cAt 
şi In provincie, pre~le celea mal 
moderate, execup.e prompta. 

Urm. lui Papp Kalmăn, 
atelier de aurăril. arginterli ,i giuyaerieale, 

.Arad, strada Făbian 12 (Cass Bonte). 
Primeşte lucrAri In aur, argint ,i 

giuvaericale, apoi aranjarea de altare, aUli 
formarea Bau surirea lor din nou, Preţur-

fetine, serviciu promp&. 

P. T. 
Am onoare a aduoe 

toarea cuno~tinţa a M. 
cA In casa din 

956 9-50 

, 
la binevoi
Ono Public, 

colţul str. Battbyanyi şi Weitzer 
Jimos (odinioară Templom u.), 

am deschis un 

Atelier de reparaturI de 
biciclete ;i ma~jnl de CUSll~ 

unde BAvlrşeso tot felul de lucrArI ce 
se ţin de ramul acesta, precum şi in
etal&rI de soneril electrice, toate pe 
lângA preturi moderate. Parţl consti
tutive de ale bicicletel Be oapt\tA In 
totd' auna eltin. 

RugAndu·mt\ de partinirea ~areiul 
public, semnel .-;: 

Cu de os. stimA: 
1\1:â the Sândor, 

.70 8-50 
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Primesc tot telul de lucrărt noue 
şi reparărt ce se ţin de acest ram, 
atât in loe cAt şi tn provinţA, pe IAng&. 
preţurI favorabile şi garanţie deplina. 
Rugându-me de partinirea mult onor. 
public, 

Semnez cu deos. stimă 

XLAICS Dt1SAN, 
9963-25 wâiesiru- ~Jglar. 

Arad, Angyal uteza Nr. 26 

BIEDL JOZSEF 
coloritor şi piotor de odai, imitator 
967 8-25 de lemn şi marmura. 

Are.d, pia.ţa. Libert. (vis-a-vis de statuie) 

Prime,ie toate lucrarile ce se ţin de 
bran,a Bets, chiar ti cele mai gyele. 

pietiri de odaie, 
ptecum ,i coloriri IIi imitliri de lemn indi
gen sau exotic (tloderare) 10 necu.ie fie gual, 

pe M,ngă preţuri moderate. 
Primeşte tot-odatA curA.irea locuinţelor de 
tot felul de insecte, pe lângă garan~io_ Co
mandele din provinţe prompt ti grabuic. -

La comande pe sam.- biserieUor t'l'Ibat. 

In atenţia publiculuI! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa, 

M. Ono public, ea re doreşte a zidi, 
oa biroul meu de zidire din strada 
Knezlch Kâroly Nr. 3, din 1 Malu 
st. D., l'am mutat In atr.Kapa Nr. 37. 

Când mulţumesc M. Ono publio 
pentru părtinirea de care m'a vred
nicU In decurs de 7 anl, 11 rog Ba 
binevoeasnA a m~ onora şi mal de
parte cu ea. 

Cu deosebita stima: 969 10-20 

Szidor Jânos, 
mlestru-lidar diplomaţ, membru al asocia

ţiuneJ Bddane a mlie"lrilor diplomaţi 
,i lndreptlţi\t. 

In atenţia publicului ziditor I 
Am onoare a aduce 18 cuno,tinţa m 

J ono public, cA 1n strada Kapa, n-rul 12 
J (casa proprir) am des~'biil 

O cancelarie de zidire. 
In&reprind zidiri de case nou~. reetau

. rarea ,i schimbarea de cass vechi, cu un 
cu"aa' ori-ce soiu de lucrare ce se ţine de 
rBmu} lista, pe ltllgtt. preţuri dUne ,i garaD~ie 

. absolutl. 954 11-30 
Cu stirni: 

Tenczlinger K{.J,roly, 
mlieetru de zidar diplomat 

In atenţi unea ziditorilor, a proprie
tarilor de case şi a chiriaşilor r 
978 6-60 

Avem onoare a V~ atrage alentia 8supra 

t atelierului nostru de 
Iăcătuşi şi reparaturi 

din ARAD, str. Varjast'iy J6zsf 12, 
J llrlde Esecu!Am lucY't,rile în fiey de lipsel la 

zidiri, gyatii la morminti ,i vetre pt'actice, 
precum ei tot felul de repBraturf Qe tlolul 
Ista, pe lAngli prelurl foarte favoyabile ,i 
garanţie deplinA_ 

Cu toatl stima ~ 

V ANCSO şi LANG, 
llcltu,' de ari' ,i zidire. 

"TRIBUNA POPORULUI" Nr. 99 

Fonda.t 1893. 

"VOllOS JOZSEF, 
PLAPOMAR ,i MĂTRĂŢER. 

Arad, Deii.k Ferencz - otCZIt. N-rol 4:-6. 
Am ODoare a tnstiinta. P. T. public din 

loc ,i provinţl1, cA mi-am strAmutat atelierul 
de plapome ,i mlUraŞe de pe p!ats. llbdtllţil 
unde 1) stat mal mu1lj 8nl, pe strada Deak 
Ferene.z 4-5 (In curte via 8 vis de poart •. 

PrE gătesc tot te'lul de 

Plapoa.me ,i mit.raţe 
in forma cea mal humoa~i şi cu preţurile 
cele mal moderate. 

Comandele din provinlA se eteclaesc 
prompt \Ii precis. 

RecotDandâodu m~ pentru sprijinul On. 
public, sant 

9609-10 

965 7-50 

Cu deosebi'" stimli: 
vara .. J6zsef'. 

ULMAN JOZSEF, 
măsar de edificu şi mobile. 

A p a d, strada 8zt-PăI 1. 
Se recomsndii tn a'en~iunea binevoi

toare a onoratulut public, S8 angaj'lzl la 
tot 'elul de lucrAti nou~ IJi reparatorf ce 
cad In bt'Bn,a de th4s_, ~'.X!l~l 
moderate ,i eS8cutare promptA ,i pune'Qal't. 

La dorinţd mef'ge ţi in pt'ovint.a. 

Hotel "VAS" 
cafenea, restaurant şi berărie. 

Arad, strada Deâk Ferenez. 

Locul de tntilnire al inteligen$el romAne 
din lee ,i din provincie. unde se g§sese cu 
preţul cel mai avantsgioB mântări de casă, 
vin escelent şi bere Drehe,.. Un prinz de 
3 pIese 1 eoroană. 

Oaspeţilor dela hotel le sti la d iapo 
siţie, pentru otr·ce lren care s08e,\e aau 
pleacl, omnibus sau trăsură. 

Preţul camerelor es'e, dela 1 cor. 
60 ID. tn sua. 

Curlţenle exemplar., pe langl asigu
rarea unui serviciu ireproş!lbil. 

Roagl preţioaw SprigiD. 
Cu deosebiti!. stImA 

V~duva Duil'ner J6zsef. 

Spălătorie de albiturI ,i eilcarea lor, 

Arad, Schveidel Jczsef-ut. Hr.1S. 
8pM rufele sa fie albe oa zapada 

şi calc stralucit gulere, manşete, pre
oum şi alte rufaril. De asemenea .... şi 
perdele. 983 12-25 

Cu stiml 
Ved. Lâda Mibaly. 

LANcsARICS JDZSEF 
CIOBOTA.R. 

- Arad, strada Nagy,sradJ Nr. 3. -
primeşte toate lucrArile, carl.partin bran"el 
sale, le efeptul:' şte dupa moda cea mai noua, 
din mateyialul cel mal bun ti pe IAugl pre
ţur! foarte modeyate. 948 12-25 

Nizuiot·a IuJ e: ca prin lucri:.i:J cODŞtiiO
ciollse sl·,1 pletreze ti pe viitor încrederea 
muşteriilor 8~. 

Beparaturile se esecut& prompt ,1 
eu îngrijire. 

Ml' e.nglijez la 

CALCAT LUCIOS CA OGLINDA, 
la case, sub condiţir extra ordinar de avan-
tagioase. 941 10-15 

Cu stiml 

D-na Prohaska Ferencz, 
Arad, Ksps-uwzlt. 4:7. 

Slrămutare de birou. 

Kiss Albert, 
taplţer şi decorator. 

A.rad, 8trada Varjaa8Y Jozsef 13. 
Primelil~ t.ot felul de lUCYdri de tapiţerie şi 
decoraJ~um, confecţioDare de madraţe şi 
orI-ce repar IrI cu cele mal modes~e pretnrl. 

Canapele ,i madrsţurt S8 gAsesc tn 
tu permanentA In deposaui meu. 961 13-60 

LADIOS pA~, 
Aduc la euno,'in~a muU onorat. public ci z u gr av. 

Biuroul de zidire Arad, Strada Vesselcnyi Nr. 47. 
ce a sustat plin" aeurp ttl A RAD, strada Se reoomandă onor. lntreprinza-
Kdpolna, n-rul 4 '1 am strlmatat 10 8trada torl de cladirI, precum şi publicUlul: 

Csi,ky-Gergaly n-rul 13. mar~, se angajeaza sa exeeute orI-ce 
lucrare de acest jen. Rugând mult on.public ali binevoiae~1 a mlS 

p~rtini ,j pe mai depar'e lemn el 
976 5- 25 cu deoaeb. stim. 

Mihalyl l11e8, 
arcbiSect-in Ireprio.z B tor. 

Pe lângă preJuri18 cele maJ avan-
tagioase. 934 12-80 

Primeşte deaaemenl etirpirea in
secteior vatAmAtoare din locuinţe. 

E~ilc de s~re si fa:d din UercureSt~ '"-

\ . 

t 
(Erdely Sz~rdahelY Sosfiirdo), 

despre conţinutul cllrora opinie medicala e . fo~rte :av.orabil~ 3proap~. la. 
toate boalele, adoptate şi prov~zute eu edlflcl1le ŞI vIlele dm nou zldIte, 

v 7. Iunie 1903 DUID.ineoa In 20, Matu 

---OI 

8'a deschis tn mod festiv la orele 2 p. m. 
Trenul 

stA IUnic la disposiţia oailpeţi1or, av&nd la bAI staţiune proprie tn care Bose,te la 
orele 31

/ 1, 9 ,i 11 a. m., 5, 6 ,i 81/1 p. m. 
Omnibusul 

piesei la bll din Mercnrea-ora, la orele 6 Iti 11 Il_ m., 2 ,i r,tf, p. m. Taxe potriTite. 

OdăI de looui i ., , 
pentru oaspe$I se pot Inchiria, cu prelurI moderate, In edificiul vecblu '1 DOUR ?i li 

lidi'A spre acest scop. 
Resiaupant 

tn UDS din vilele cele nou~, arsnjat modem ,i cu gust; ~u o SBIA mare pentru petrecerr. """ i· 
Cu mAncărl ,i bauturI alese, pe lâ.ngă on serviCIU prompt Be recomanda . 

At~Ddatorul bABor:./ . 

.. QQA .4 ""':':'::""_-"_' ,,-,_ ~_, __ IL 1 E F L O ~ $~~ ~~b8C1igU\""'-' 
NB. lDIGl W<ltlUU' ....... 

Sensaţie m.edieaIă. 
Cel mal bun, mal bygienic ,i cel mal modern mijloc pentru curlţirea dinlUor ,1 

a guret este: 

"Pasia de dinţI din eăpbune de teiu" 
(Pate dentifrice au charbon de tilleiul) 

"IBOLYKA" 

.... 

tUndc': cur~ţe,te dinţii admirabil ,i-I tace dupl lntrebuillţare de câteva-orI albI ca '> •• ,. ' .... 

IApada, desodoreazl şi desinfedelzl - este In genere cunoscut efectul. carbuneluI ~e 
a absorbi mirosul nepl5cu' al deoaebitelor materiI, - tmpedecl putre~lrea nut~etmn~ 
'elor r~mase printre din$i, precum formarea peu-el de diDţf; ~re. un JI1lro~ rijeo~lto_~ IŞL ~ 
pllcut, şi coroana eminen.telor 8sIe fnsu,irl este conservarea dlll.~~?r. tntl\r.1lPi gtngl~l~r 
,i tmprejurarea cA prepar6ndus~ ID.laboratoriul chemic sub lDgIlJlre medlca 1\ specII' 
este lipsU. de orI oe efecl dlunlcl08. ,~,~ 

Fiind-cA prelAngA curăţirea dinţilor cu psstA este neapărat de lipea 
Vi folosirea unei ape de gur~ care St3 dtsinfioieze Intreagaoaverna a gureI 
recomAnd: apa mea de guri / , __ 

IBOLYKA" 
. -" d It I b -.1$1 lntrune,te In aine toaie care pe blsa Bnah8el chemlce facu&li e mal mu e ce e n., d . f t .zA şi Ilimi.~ 

condi~i\lnile bygieDice ee sll. recer de la o apl de gnrl ad~~ : ţ ie8;:Cl:~i::r lntAre,ce "'" . 
ce,te perfec\ ori-ce microbI, este neutrall, are un gust P c~ II rA fi iatente ; 
membtana gUfel ,i nu atac. dinlit ca ,i cele mal multe ape e ga x. • . .. ,.,.....,. -====== Soutit ppln lege. <' ._ 

Sa pot capMa In toate farmaoiile, parfumeriile şi dr,~,..erI11e: .• 
. . .,' f' 4"111 !ftmrl- «Cu 

Depasit general pentru Ung ana . • 10 B I f T () r _15 ~;:-Budapesta, . 
pesta, Kiraly-utcza 12 şi succesoriI .KOC~~ . 

V. Nagy Korona~utc~" 

O TT O VJ.?~ s c H,~,-
farmacist şi proprietar de~ratoriu farmaceutic şi chemic

t~atszeg. 

t 70 ,",'unei sticle de apă de gură 1 cor. 00 flr-
Preţul uneI pas e , ~. . 

MulFlJle de dechierAţiunl de recunoBomţa.. " 
D O t t o Vot 8 e h farmacist fn Hâ.tazeg., 

Speciatdlut omn . ' IBOLYKA" şi apa de gllră 
Constatez cu plăcere, cumcă .past6 de ~mţl din carbunI de J:luob~ervările f/i.cute ta decursUl 

IBOLYKA" parte tn urma cercetAriI şi ~sp9rlUţel propril, P::rrahll dinţiI (m6! bine decM celelalte 
" le 1. pacienţiI şi la cunoscuţiI meI, curaţeşce a utrez1rea şi ara un gust plăcut şl .' 
~~:~:e~:a:ente) nu atacă dentina, desodorea~i!. c~mPlr' tmit!!~~~~ ~l totuşi nestric!l.cioase ce conţine, 
durabiL Iar apa de gură ~rln efectul rnaterlilor oar e ~ cel mal scurt, fără a avea o ln1l.~ntă et1'l
desWecteaz1I. caverna gurU, n1miceşce bacterUle 1D timp se oate folosi la ori ce morb Blll1ţl~ 
c!l.otoasă asupra dinţiilor; nu lrite6z1I. membrana guriI şi !r e una dintre apela da gură cele mat 
gurII.. In urmarea gustulul celnI plăcut şi al efec~l.~ re~~a~~aotulnI lor ou totul nestrioăcios şi pe basa 
salutari. Ambele preparate pe basa lnBU~nor eBee en a, a d cî\ldllros erI şI eul. 
prepllr'rU lor conform recerintelor hyglcruce, le recoml\li Ur. Leo PlU'IIHla, medio. 
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