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• 
" S b· Aspectul oraşuluf. - RelJolllţie cu l'Oia po- numaI să nu-l salute. Au fost scene I regale a murit rănit de dinamita, cu 

Alegerea de rege In er la. llzjlel. - lmmormelllarea ,areclw! regale. - pembile pe carI toţI le observau, dar \ care a fost spartă poarta din dosul 

Scupcina si senatul de ati ~or I~o.- Be1b'Tad, 12 Iunie. Draga Masin şi soţul el încoronat î~I I ConaculuI (vechiu) pe unde au întrat 
~--~'Mdrt asupra s~rţit viitoare a ,Serbl~l. Trecând prin faţa oraşuluI, al impuneau să nu observe însulta. revoluţionariI; el stetea la poartă anume 
"" Jrămhztările de partid car~ {l~ele ~l.n c~ede c~ cel mult .e serbătoare mare: Din Panclova au fost de faţă şi să aştepte pe conspiratorl cu cari era 

urmă amel1ill!au ţm·a cu resbolU."clV.zl, dm departare, vemnd cu vaporul dela dOI românI: advocatul Tisu şi învCta-, în/des. 

...-

au l·ncetat. Ministrii, într·o consJatUlre Panciova, nu vezI anume decât dra- totul Stoica. Am vorbit cu el a'zI. ln apărarea regeluI au murit: 
de 4 ore, au hotărît să aleagă de !"ege pele, tricolorul scrbesc (roşu, albastru imI spunca~ că atâta rcceală şi chiar J La{a,: l!et:ovi.ct, adjutant, căpitanul 

. prin aclamare pe printul. P.etr~ <,=a~a- şi alb) fâlfăind pe toate editiciile. Sunt Igl:orare dm partea unul popor la 1 allawt~vlcl Şl 011cer.ul de ordonanţă 
georgevicI. Doi dl:Jltre mlftlstrz, StOla- lllulte, mal ales în cetate. Ca ironic aJresa regeluI seu nicI inchipui n ·ar ti l~~lrcoVlci, pre~urn Şi alţI tre,I sol~a\~. 
novics şi Zsi~'koVlCS era~ p'e~lt~·u re- a SOrţiI, chiar pe otelul, Kragujevatzc îndrăsnit' Dmtre revoluţiOnari 1)ragutm Dzmz-
publică, dar s ~u supus mawrztaJzl. Pr~~ din portul DunariI, proprietate a fa- Regeie venise la concert în trăsură trievicl zace rănit în spital. 
sidz"ul. adunani ,eiect~rale dup~ lege :1 \ milieI stinse Obrenovicl, este arborat dc,>chisa, cu regina. ln alte trăsuri Perechea regală a fost înmormen
compete p'reşed~nteiu, sell~tuIUl. Refa: un steag mare. NumaI de pe Conac, erau fraţiI şi surorile regineI. lilSUŞI·' tată astă noaspte la orele 1 1, în cea 
şind Mannkovlcs preşedl~zte!e de pana, reşedinţa regală, lipseşte. Incolo e regele a impărţit premiile şi pe la orele mal mare taină. Ş'anume la biserica 
acum, guvern.ul. a ~ellumzt m locul luz pace şi linişte în ora~. Dacă n'ar fi 10 a plecat. Palilusca. A oficiat un singur preot 
pe P.etru. Vehr:1lfOViCS, un fruntaş al atâta mili5i~ în faţa Conac~luI şi în Se vorbea de mult că pe Lu- şi afară de membriI guvernuluI n'a par-
partidulUl l'adtcal I curtea iVhmst eru luI de rcsbolU, a căruI nieviţa, fratele DrageI, e vorba so.-I tlcipat nimenI la actul funebru. Doar 

In ţară pretutindenf e linişte. Zil1zic . palat e aproape de conac, nicI n'aI prOClame cat mai curend moştenitor aL o patrulă, care a stat insă la distanVl. 
sosesc din străinătate mulţime de studenţi presupune că aicl a fost revolUţie şi trollulul. D' aceea detronarea luI Ale- Ct:11a1V au fost inmormcntaţI tot azI 
U11iversitari serbi, carll'tlcearcă să jacă s' a petrecut cea mai îngrozitoare tra- xandru şi isgonirea din \eară a intreg eI noapte şi in cea mal deplină linişte. 
propagandă pentru republică, dar fără ge'die a epociI moderne. familiI era hotărită de câteva zile .. Se • 
succes. ldeia monarhică prea e inră- OameniI îşI văd adecă de treabă vurbeşte că s'a deâs chiar omorîrea Pentru mâne, Sâmbătă, am obţinut 
dacinată în poporul serbesc. şi escesiv îmi par numaI steagurile ior, Ş 'anume cCl1ld vor pleca ada iubiLeu. o audienţa la pnffiul-ministru Avacu-

Carageorgevics se bucură de mare multe cari fâHăie de pe toate casele. S'a abandonat insă planul acesta, din movicf, barbat cam de 60 anI, şef al 
popularitate, cu toate că cea mai mare Chiar şi de pe turnul CatedraleI care (;,\usa că era lume multă străină in liberalilor. In tiecare seara până tarziu 
pal-te a p(lpu[aiiei Be/gradului nicI nu e aproape de portul Savel. oraş şi n'au vrut să provoace teroare şi ministri sunt intruniţl in consiliu, in pa-
ra vezut măcar. Antipatiajaţă defosta Dacă unde-va se poate aplica, palllcă. latul de lângă Conac. 
regină, măreşte l'ncd această popuLa- apol aicI într'adever se potriveşte in- S'a ales decI planul care s'a şi Proclamarea de rege alui Cara-
ri/ate. trebarea luI Conu Leonida aluI Cara- executat deja, aşa după-cum v'am trans- georgevicI a fost numai svon. AzI 

Guvernul a dat amnestie tuturor giali: li-a dat voie poliţia? .. Pentru·că; mis deja ştirI. am avut prilej să vorbesc cu Archi-
ce/or osândz/l pentru delicte politice sau după toate probabilită~i1e şi semnele, I Aci tin sa stabilesc numai atâta, mandritul Chzriios, rectorul facultăţiI 

OI ...... _ ... ~ .. e presă. Arestări nu s'au întcmplat conspiraţia s'a făcut cu ştirea poliţieI. că regele a fost rugat să abdice şi de teo!r..)gie şi cu .MarÎllcuvzcl, tost ffil-
rlp loc, <":'e poate că n1\ a lntc.nţÎonat să, pro- !-, ,,1) eli Jupa Ce a r("~flllt1s prin vi.ukn\<Cl, nistru de linan.\e ~i LiubomÎr lv~ovaco-

.... lJupa actuL alegerii, o deputafie voai..:e 'zgu~ultoarca tral;)eJlc. î\cmul\u-, a Iost omorit. Dintre suronle Dragcl vici, fost mll1Istru de agricultură. l\lli-au 
pa căLi/ori la Viena, unde aşteaptă Ca- mirea adâncă era însă in aler şi toţI \ nicI uneia nu i-s'a intcmplat nimica, spus că în chestia de alegere va de
rageorgevics. Cu întrarea în ţară a prevedeau că Alexandru 1. nu mal poate I ci omoriţI au fost numaI fraţiI el, l\'i- clue Scupcina, care-I convocată pe 
noului rege, ministerul provisor se re- sta pe tr~n. . codem şi Nicola. Ş'anume au fost poimâne. 
trage, ear regele îşi va forma nou ca- Dum~necă a fost aIcI s~rbătoare omorîţi z'n cetate, unde locuiau (fosta in toată ţeara e linişte complectă. 
binel. mare. JubIleul de 50 de anI al ReuniuneI locuintă aluI ~lilan pe când era ins- Fapt e, că in oraş nicI nu vezI 

Tocllmi în lllOmentul aeesta de cântărI din capitala. Au venit pentru pecto~ general al ostireI). Tot astfel au serb trist, ci totI se veselesc. SoldatiI 
primim ştirea eli. prinţul lJetru acest prilej la Belgrad 23 corurI; con- fost amoriţI acasă)' de soldatiI coman- poartă la chipl'u frunze de stejar şi 
t:arttgeorgevici a fost ales llege cu c~rtul!?r a început la orele 6, în daţl de oticerI, primul min;stru Mar- i..:hiar florI roşiI. 
acl.mu\ţie. Circ, fllnd presenV peste 5000 oamenI. covid, generalul JJ.lilovan Pav/ovici Cit despre soqiI de alegere, se 

Mai la vale dăm scrisorile tri- Era veselie mare. NumaI de rege nu ministrul de rcsboiu, ear ministrul d~ crede că s'ar putea întâmpla ş'o SUf

misuluz nostru special, În cari ne I'a- se bucura nimenI, aşa că sosind şi el, interne Ve,imir 1 odorovici şi tica-sa au prindere: să tie ales la cine niCI nu se 
portea{ă despre întreg decursul revo- ab~a ~e auzia c.âte~ o, slabă aclamare. fost numaI răni tI, grav. gandesc decât cel carI au acum în 
iuţiei. OficenI ostentativ lşI mtorceau spatele, Colonelul lYaumovicl capul gardel mână destinele mult incercatuluI regat. -- - _L _, BI_ 

r E M E 'A ACE EA. . . I - CrezI că se va implini această do- GeneralI şi 10coten;nţI negenat şed unu~=-I e - Mi ar pli=::-·;~·~i"~d~tă. ~---_. 
ehi 

• rintă a d-tale? - l'am întrebat. [lângă celalalt uitand de rang si subordina- N" 1 D" d' _ pur. din B(!!gnul. _ ' . ~. , ,. : ' ., - lmlC ma uşor. -ta Vh In 

Abea au trecut 3 lunI decând pentru ,Bătflnul diplomat ma uubwt c~ o; ţie. ~espre ce al put:a vorbi cu .militariI? I străinătate şi eştI gazetar. RegineI îl plac 
cea din urmă dată am lost în Bel rad în ceaşc"ă de cafea tu~.cească, ap,~I m~surand' ~m ma'cbat de .un ohcer al reg~m~ntulul: gazetariI. E ca o primadonă: Iubeşte re
capitala colinoasă a Serbi T g, d.e cate-va orI, ?dala sa de o snIlphtate pu- j ll, al aceluI regnnent, care a săvlrşlt asa- \ clama... Cere audientă prin mareşalul 
~ , d ' . e, care mereu ntană se opn 10 fata mea :.' sinările . . . . ' ' . 

. ~ţl CI uce ammte de capitala noastră, deşi ' ",'.. . . ..;> curţiI, maIOrul Ntkolu)evlcs. - Ne-am dus 
-....,.,_;..-.. Jurul luI nu e atât dc [rum ' Daca n ar fi femela aceea ... Da, - Placut e servicIUl. \ la el. Conacul e mic' mareşalul era silit 

- os. d" ' Am acolo un ~ir într d ., 1 acă n ar ti ea. Locotenentul, puternic si frumos, dădu să locuiască prin urmare într'o stradă la-
., eg e pnetm , R' D .? d' • I 

cu carI am vorbit despre p I·t'.x d - cgma raga III umere. l' terală. I-am spus dorinta. , ," ° 1 IC<I, espre _ A, 1 MI' ' 1 1 ' ~ , A ' 

raportUl de dln~:e Ungaria şi Scrbia, şi u e c:ea " u t a ~ţli1ut reg~ e a ~l1lne, - !;inr, panăA acum imI plăcea Să! - 0, aşa cred, că asta nu va merge 
mUltele altele. ~I"aculll, când regina Draga la" m ~t ," 11 p~teall~ mduplec~. 7\1~ Fot servesc, Dar de cand s'a Însurat regele, i greu; aşteaptă, val telefona în Conac, să 
zace _colo .omorl,ta ~e gloanţe de revolver n~andfl ca regele. n~l-a cerut, sfatul ŞI cand de multe orI stau pe g2.ndurI, să nu pă- : vez de te poate primi maoc. 
p,tllLLc, ~calJata Ln sange î . A ,'n am mal fost ministru-president. DaI de răsesc oare cariera militară De dnd [e- S· . A 

1
" , ' IllI VIne 111 nunte A d ' - "h' b. F'. .,' < .1 spre uIllurea mea, m adever te-

cu ce g as spuneau acel pri can sa msurat, toate sau sc Im at. , mela aceea a ajuns lU Conac trebl'le l' Y 

'" d etenI al meI I b 1 ., . ,dona. tun vorba de Draga: ' s a sermanu rege, foarte slab. ŞI femela n -1 erg reu. - Ascultă, prietine, - i-am zis prie-
Femeia aceea... aceea face din el ce vrea. Fireşte ŞI III ' 

Conac ştiu că nu mi-a fost pe plac căsă- Sorbi una din păhar. Ap~I se. în- I, tinu~uI cu care venisem, - ăsta nu va 
Fireşte, numaI aşa între patru OChI, toria. toarse cană portretele regeluI Şl regllleI telefona doară regineI? 

şoptind, nu cumva să o audă urechI lle- ce erau atirnate pe părete, şi aretând spre - Ba c am el. 
competente CăcI u ă'I l' r' ApoI am vorbit cu un alt prietin. 'ă d " . rm n e ar I lost in- E d . . regm , a aus<;;: '1 l l dăd fi d 't R I - 1 a 1 SVJetomlr vorbeşte cu re- .l areşa u u unul o cer or in să 
grozl oare. ege e Alexandru toate era În aele foart' "1 d ~ _ 1 - Ar să vezI! Femeia aceea va fi stare să le t '1 b e sll1cer. l' al annazI numaI 'a meargă la regină şi s-a întrebe de poate 

er e SUpUŞI or seI, numaI Una' citat În Conac' I ' y' 1 I cauza la multe nefericirI. da mâne-zi audl·enţă. AlU a<:teptat caAte-va 
nu' dacă îndrăs' " b " ' . ŞI aco o s a resta către e : '( 
r : 1 mau sa vor casca 111 contra "Aud, că şi tu eştI in contra ca pe [ra- Un prietin, şeful secţieI cartografice clipe, până veni respunsul. 
egtne . tele soti 1 I ' A.. 1 d - b'" , v . ,c me e să-i prodam de moşteni-l ll1 mlOlsteru e res alU, lInI Şopti: - Nu pot Întra. M. Lor au oaspeţI . 

. remela aceea 1 tor de tr' Il 1.:;." • D că ' fi f f un . yl l-a ţinut o lecţie grozavă - Da, cauzează multe nefericirI! Dar - O să te avizez mâne I-Şi m'a 
.. a n ar ost emeia aceea, cine Svjetomir ascultă o vreme ap 1 II' nu ştie cum s'ar' fi d I . ~'l' , o erupse. mal poate dura mult. şi avizat. A venit la mine Dr. Petron)·evics, 

1 S
· . esvo tat tuate . .1> 'am dus strigă regelu1: ~laiestate me veI l I a vJetomlr N'kol' . b n, ascu ta In adever e dară atât de frumoasă? secretarul regeluI Alexandru. 

1 aJ eV1CS, acest ărbat sa- odată?" Şi i-a spus apoI că daCă _ 
~ant, cumpetat. Pe vremea ace ea nu era natul seu îl va [ace '. d pe CU~l '" De frumoasă e frumoasă, nu-I - Domnul meu, nu se poate. In 
111 ,- .. 1 .... moştcl1ltor e tron 111 b - 1- "A ' fi ~ d . . . ca mlOlstru a AtlH~na. Nikolail'vics e Serbia va erump '1' ' I vor a; p acuta lI1că ştie să e, can vrea, adever nu se poate. MotIve polIuce. , 1 l . e re\ o UHa. ~ . ,. 
pnetlnu nganeI. Dorinţa luI e'o :nreră l' '~ numaI cat foarte rar vrea. r lreşte nu I -Cum? Motive politice? 
prietinie între Un gari a si Serbia ţ - J ntr

1 
o sfjeară şedeam intr'o berărie cu 11 mal e boboc, dar se vorbeste că-I procură - Da Am aflat că eştI partizan al 

1" l' ma mu tI o lcerI, Sum foarte dem t" -1 -1 r 1 .' .. , -, - ocra 11,;. rege u p ăcerJ, ca nllIlenI ... Asta el unul !F up amihabsbuI!PC, ~1 M. Sa n'a 

t 
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Linişte şi nesiguranta. - Pe la ministri. Aproape toţI sunt în&rmaţ~ ea de campanie: cer treI Boldaţt de gardA. O&nd lI'ajungl Cand Regele Alexandru tn vara 
- Alegerea de rege. eu revolvere. insi II aparlamentul regelui şi reginei anuluI 1900 s'a folosit de absenţa ta-

Belgrad, 18 Iunie D. Din ziua in eare regele Alexando Ia fost (cad se culcaseră), lumina electrici a fost talUl seu, Care facea cur~ In CarlBbad 
E I doua. zi pe care o pelree aici ~i omorH, miliţia a rupt ro~etele de pe ehipi. sUnsl. Primul adjutant LaZI Petrovill i-a cala spatele luI sa ridice pe tronul Ser-

nimic nu·ml face impresia cl Serbia ar trece Oă alu cuI iniţiale se vor pune ear., nu se purtat prin mal multe camere, ca astfel biexpe metresa ea, pe Masin Drllga (cu 
prin vre·o erisfl oare ea.re. Curat vorba luI ştie. Se crede el ale )uI CarageorgevicJ... l'erechea rflgală si cAştige vreme. In fine care avusese de trei aui relaţii) ca. 
Con Leonida: Lumea se plimbA pe la re- n Altul nu-] I Cine sI. şi Tie, după cele pe- Iljung la camera de eulca-re, despărţiti de şi alţt mulţI prietinl al luI Mihm am 
voluţia r ••• Toţi dau anume câte o raită până treeute7 pe un tron care d' o sut, de an] c')ridor de restul clădiriI. Uşa eri încuiatl. gra.bit şi eu la dinsul pentru-că ştiam 
la Conac, sI. a.udA ce e md nou. Nimeni intr'u: a numaI prin zguduirl a trecuta, - Au bitut, dar nu li·s', des his. Naum.o. ca aoeasta este lovitura cea mu1 mare 
nu poate si spunli InsII hotArit, e~ ci mi-a zis un oficer, eu care am stat de vorbe. viol a arunclit atuncI o pBtardi cu dina· pe care Alexandru 'j·o face tatMul 
nimic nu este sigur, ei in toale o incerti· Apropos de oftcerI: eel mal mulţI vor- mltl, care a s.lrobit uşa, d&l' şi indrAsne- seu: Când am Intâlnit pe Rege, a 
tudine care se aecentueazli. din ce in ce. bese franţuz~şte şi DPmţeşte şi sunt foarte ţul ofieer I căzut mort, alol prea se apro~ Jnamtat cu semuele exasperaril to 

Eu am fost pe la presidenţia. mi- prevenitorl. Unul şi-. lAsat societatea şi piase de u,fl. Oelalal\1 au intrat. Re- t&~At spre mine. Cele dintâiu cuvinte 
nisterulllI. Se ţinea tocmai consiliu de mi· m'a condlls şi recomandat pe ]a ministere. gele aprinse !le lumină şi sta eu pistolul ce mi-le-a spus sunt acestea: 
njstri, tlltre orele 7 -9, şi astfel numaI Novinare, - eau' cum ne zic. Şi suntEm In mAnă, Dumai in c'maşi. Soţia. sa tre- - .El oribil, Ingrozitor I Inţeleagli 
pe azI la 10 In. d. a. voi fi primit in au- mulţi aiel. Vre·o 30 numai dela. Buda- mura sub plapomA. aceasta, cine poate I NoI am ispra.- -'-
dienţă. Am vorbit insfl cu unul dintre S8- pesta, apor din Viena, Paris. Kopenbaga Oo!one",ll Masin }-a Invitat sI. sllbs- vit-o in Serbia. Mâne Saaa cu Draga 
cretad, NedieI. Pot să vt1 comunic, drept etc. Din Arad e coleg al Sfhroder del& eria abdieaţi&. Regele Insă a rupt in bu- vor z~oea atar~. Poporul serb va fi 
rasultat al convorbirei avute, ci multe, cele .Arad e~ Videke ll• - _ - oăţl Urtia ce i-se dase 1i foarte hotifa, demn de dispret, daca va tolera pe "!rt>r .. 
10&.1 multe dintre publicaţîunile ce aa y~zllt • r~8punlie: "Na abzie ,i am si mor ea rege, pe femea aceasta perdută. 
lumină. I.n presa ,mare I europeI, sunt - Azl am avut ocasie si culeg informa- altfel nu"... A fAcut a.pol o mişcare L-au sfătuit pa Milan sa plece in. 
fi,nte~iI. Fapl e numa.I el tntreagi cons- ţiUDI autentice asupra conspirllţiunel ~i ('hi- vroind si ţinteaBC' in colonal. In clipa. dlit~ la Belgrad şi s~ puoa cap~t tragi~ 
piIaţid a. fost ficutA de miliţie, Insă cu paIul cum s'ao idâ.:nplat omorurile. aceea Insă. eipltanul Ristic1, i-a tras un comediel,pentru-caştiam c~ Alexandru, 
ştirea bărbaţilor direritewr partide politice. Am~nuntele le am dela lor.ottlnentul gloJlte drept In piept, ear celalalţl oficen tndata·ce iatM B~U lua ati ~ udine ho. 
Guvernarea luI AI~xa.ndrn 1, ori mal bine Pera L~zarovicl, meJIlbru aetiv al eonspi- au tras şi el, astfel ei regele a căzut la. tarlta, ae spleca Inaintea voinţil lur 
a. Dragel M.asin (femeia ambi~ioasi oare nu raţieI, la care am ajuns prin mijlocirea unul pâm~ li eiuruit dd şase gloa.nţe, din cad In loc de reapuns Milan mi-a Intim: 
s'a mulţumit eu coroana, ci voia să dirigl student cu numele Todorovief. unul i·, zdrobit dinţiI. Draga. Masin & o depeşa pe care i·a transmis·o Ull .,,,,-_ 

ţeara întreagă) devenise atât de odioasA, EILU, cum 8'a.O patrecut lucrurile: sării Ingrozită, pentrn a eldea moartă, 10- intim al seu, pe oare-l trimisese ma' 
lneât in regatul nu a.vea un singur aderent, Nainte cu treI lunI delflg4J de al tu- ,iti. de patru gloanţ",. Acestea s'au in- nainte la Bergrad. In depeşA, acesta-! 
CI se sprigmea numaI pe slogrt.rnicia cAtona turor garniaoanelor din ţeară. s'au intrunit ~mplat nainte de orele 2 noaptea. Ofii- comunioa lul MiI an , că Rf'gele Ale~ 
creatud. la Belgrad să discute situaţia. ereată lor şi cerii an pirăsit apol Conloul, iar soldaţii xllndru a dat ordin atât ministrulut 

TotuşI, după ororile petrecute la Conac, ţării intregI prin amestecul regineI Draga. rt1rnaşI p'acolo au aruncat cadavrele pe- de interne cat şi şefuluI comandant 
erau temeri el In oraş si se intâmple iul- în af~cerile statului. Au ales atunci pe rechel regale pe fereastra (conacul are un al armliteI ca pe tatăl seu s~ nu·l lasb 
burari. Iivcovici, ministrul de justiţie, Ira colonelul Alexandru Ma.nn, frat·e cu fostul ebgin)j curend ins' oficeril, au ordonat sa Intre In Serbia şi dac~ ar veni tr 
însi o aşa trecere asupra popor&ţiuneI ca- soţ al reginei Draga, ri in uumele lor si CI ambele cadavre si fie dus8 III subsolili Belgrad, sa-I deţin~ imedild In cupeu: 
pitaleI, că a. fost destul &;1, se arate In doue comunice regelui urmMoarele: 1 Oficeril sunt Oonacolul, unde dimineaţa au fost aşezat(~ trenultU'. 
trei locuri şi si ţinA. vorbirI, ll.murind po- nemulţumiţI de tratamentul guvernuluI mi~ pe catafAlc. DAr n'a fost lăsai si intre Milan dupA ce i~am restituit de., 
pornI, ca totul se r~mâ.nă in starea nor~ litar; el au credinţa ci regina şi fraţii el nimeni la. catafalc, ci Vineri noaptea ea- pe ta, a arunoat-o pe m~B~ şi lovind 
ma.Jă. Eminentul orator e şi considerat ea Nicola şi Nicodem il duşminesc şi prin dnrele au fost duse ]1 cimitirul San cu pumnul tn masa de marmorJ 

tribun al Serbilot' şi dimpreunll cu bMrAnlll influenţI lor li-se fac multe neajunsuri, inire M&rc (Biserica Palilu8ca); ao fost depuse mi-a zis: 

l' 

Avacumovicl econsiderat Ci Buftetul cabi~ altele sunt Ing' ijaţl el. şcoala militari. e In cripta In care îşi doarme somnul de _ Da, acesta e fiul meu 8ssa; 
netulul. Activitatea lui fa avea, fMi în~ vorba să 11e mutată ]a Şabat, araşul natal veol bunica regelui Alexandra, soţii lui un monstru în chip de om. Mi Il tot 
doială, illftuinţA asupra Intreg viitoruluI a) regineI: 2 OficeriJ C8r dacI ca In decurs Miloş (Miloş a fost asasinat şi al la 29 foat teama că va ajunge In mAniln 
SerbieI. El e Incă tiner, n'a trecut de de trei luni ragele ai divorjeze de Draga, lhiu v. 1869) şi Sergiu, frate alu.I Ale- uneI femel' rele. Cea-ce ,regenţil şi , 
40 aDl ~i e d'o cultură vastă, european ca astfel SA fie cel puţin f;paranţa unul moş- xandru, mori la naştere. ministrii au uitat a strica tn dtllsut _""'~ ~ 

~fuda~~~ wd~~~ h ad ~~~!'~l~t;ro;n:~~Q~~~~~&;ill;e~l~s:l~D~u~a~e;~~~~p~r~~;a~l~m~~~i~d~ru~;M~a;r~c~OO~i~~~a~f~o~~~a~f~&~C:~~_~o~a~c~e~B~s:~~f~e~m~e~e~.~c~e~r~uiijn~,~.-_-,dupa. ameazl mi-a acordat o C01'R1Orbin· -.supra., 
mai l1..ngă asupra situajiel_ cod3m s'ajungă al moştenitor. de trupe, os J umii up - e USIi 8 femeia aceasta, care pentru zece franCi 

Inamtea. OonaculuI continui de altfel R~gele a primit foarte riu pe del~'gatal vinA 11 casarmă şi al ţinl eu CODsp~ratoriI. s'a dat ori şi cui' şi acum sa fie regim:_ 
si stea pază doui companiI de soldaţI, in- oficarilor şi drtlpt urmare & permutat in pro - Tot a~a i-s' a întemplat genenlulul Milo- S~rbiel. Car8g,\orgevicilvor s~lta dr, 

lţ ' d fi rI R' va"" Ravlo"';"", ministru de resboju. b'e pentru c"" acum a JAr este tro'" ,...1 
fanten'e, eal într'o stradA din apropriere eta- vincie pe o mu lme . e o ce :. Agma. rr vot.. ucurl, , - Ur W ........ 

AdU d ă l t t c Surorile rtgineI sunt păzite în casa Serbiet. ţioneid un escadron de canlerie, dintre vi'iz"n ace as , uşbmţ . m~'d &1 SOţlCll al t.Ut f ţ' 1H t t t 
d t II azfl câte 4-- 4 soldaţI pentru atât mal tare Ş a o mll. ti a 80 u ti a & lor familiari ear fa II omor f4 au os n· 

care. se1 e '."te ra
A 

schimbarea de cOlJ8tituţie, cât şi alte multe morm~ntaţJ In cimitirul comun, flră nicI 
a eIrCU & pnn o .... . t ' fi '1 l< V' ,a~ noaptea 

I l< li J S8 Inţelege soldaţiI sun masuri de represIUne lmpo rlVl o cert or. o pompll, ID.".I • 
n e"s"rm" l' ă . d 1 +"l 1 Intrerup, pentru a merge 11 audienţa 

gata de a fi chem!1on, în ori-ce moment, A. eeş 1]1 t,nts, prdl.n t e ega~l. or, I~ d' I •• t 
\" t tr ţ t n re garnls a.ne JlI ce mi·a acor at pllmu -minIe ru. anfru a ti comandail' pentru on-ce even- n e mu e~ uri . 1 . ?-, "t f n t f4 SAmbiti, namte de lUbdaul RsoDlonel ,de Alrgarea de lege va ii Luol, In pa· 

ua 1 ~:~{\rJ cireull o mulţime pe stradl., eintăd eal 8' ~u intrunit şi au trimis pe Ia.tul Scupeinel, unde S8 lntrunf\şte Scup~ 
mândri şi veseli, Imbrăcaţl de paradă; eel colon alu) MaBlO 8ă-~ Ioa~e pe regele ca cina şi Senatul. Rusau Şirianu. 
mal mulţi cunt blrbaţl voinici, frumo,l la, 8~rbare &i nu VIni cu Draga, df.ll Be Belgrad, 14 Iunie. 

poate expune la nepllceri. BAgele a ame· 

voit să dee prilej la clevetirI. Sper că nu 
te superI. 

- O de loc I ItI mulţumesc pentru , ~ .. '. . ' 

osteneală. 

Dr, PetroD)envics, un tiner simpatic, 
m?! privi în faţă să vază dacă în adever 
nu m'am superat. 

Altă zi ne-am întâlnit intr'o societate. 
Ne-am împrietinit. La o vreme îmI zise 
apol la urieche: 

- Nu regreta, că n'ar fost în audienţă. 
Nu-l pierdere mare, că n'aI putut vorbi 
cu femiea aceea .. _ . 

Chiar şi secretarul regelur. .. 
Aliquis. 

II 

niilţat ln8i pe colonel; acesta a ~i primit Colonelul Zsivanovics s'a tmpuşcat 
impresia. el nu mal e de fAcut nimic, ei azi. Motivul sinucideril Be spune că 
regele trebue detronat. ar fi fost starea lui material~ deranjatA. 

Duminat' seara el 8' an adunat la. Cel mal bine informaţI susţin Ins&, cl 
casina militară, unde &u daris detronarea Zsivanovics s'a Impuşcat, pentru-c~ a 
ear pentru exeeutara au ales pe AI. M.aBin. tradat regeluI Alexandru secretul con· 
colonel, Petru MisicI, vice-colonel, Luca spirsţiel şi acum Uera team' de r~B" 
Lazarevicl, maior In iDfant~rie şi clpita- bunarea revoluţionarilor. In serlarul 
nul Milivol Angelaovic.l. Au jurat toţI mesei de seria a regelUi în adever au şi 
iupunere şi s'au împlirţit rolurile. gt1sit doue scrisart foarte compromiţetoare 

Merourlseara ln Oonac (eel ve chiu) a fost pentru Zsivanovics - Inmormantarea 
o serati. Dupli.ce oaspeţii s'au dus acasli, a 'a fAcut f~' ă ori-ce pomp~. 
co1onelul Masin, avisat da eolonelulN a.u· 
moviel, ,efaI gard el dela palat (inţeles cu 
~onspiratoriI), I nnit in fruntea reg. 6 şi 
7 la. Oonac. O companie din !flg. 6 s'a 
postat in faţa eoniculul v@chiu, c~lela1te 
au împresurat ~ntrf\g cartierul. Tot 10 
faţa Ooniculul s'a postat eăpitanul loca 
Ristici, eu o baterie de arlilerie. Mal era 

Drama din Belgrad. 
Memoriile Regelui Milan, 

Domnule 
Iubeşte mult, 

Chimir, sora mea te aiel un deta.ament din reg. de cavalerie 

Inainte cu cAte-va luni sub titlul 
de mal sus a ap~rut dela un autor 
aDonim In Zurich o broşurA care 
acum eate extrem de interesantă.,""';' 

Un pssflgiu din cartea ace~ta Be 
ocupa de Masin Draga şi ce scrie de
spre femeia aceasta este atât de oom
promiţător, Incat o gaz~t~ nu le t~;~,!~ 
reproduce. Sunt de mteres D':·>'~~~ 
pretinsele declaraţiI ~le Rfg,pl~l ~t:lM~ 
de care s'ar fi folOSit la primIrea v-; 
stil logodnel fiiulul s~u cu ~r~g~ 
Masin. Cartea le aminteşte In C}Up.:i 

- Ce brtiat driiguţ. Uite o coroană. 
Dar spune-mI cum ţi-a venit în gând să 

mi-o spuI? 
- Aşa, că şi domnul Cosmescu şi 

Popescu încă mi-au dat câte o coroană, 

pentru-că le-am spus-o. 

ce purta numele "Draga", comandat de 
S. Gruic1, locotenent şi fiul ministruluI 
representant dell Oonstantinopol, fare a 
fost şi el DU de mult permutat la Zaioiar. 
OftceriJ, 11 la nom~r, însoţiţf de sobofteen 
şi soldaţI, au Intrat In curtea Cona.euJnf 
unU prin faţA, ear eeialaIţl prin dos, unde 
este eominduirea gendarmilor (aee,tia au 
fost desarmaţl prin ,iretlic). Ao forţat 
infrll'ea in Oonac, dupi-ee 111 repus pe urma.tor: 

Dinastia Ca'l'agheorgeviei. 

Familia Caragheorgevicl al c~ru~ 
vl~star, Prinţul Peuu Car8gheoq~e" 
vicl a fost alea de Rege at" 
S~rbiel, se trage dint~'o familie dt; -~-
Knejl de pe la sflrşItul secolulu: 
XVlII. (Knejil erau pe acele vremurt 

un fel de conduc~torl al slitelor sir, 
beştt). 

La 1804, Sirbii ne mal put~nd 
suferi jugul turcesc s'au J:~scu.ht 
Bub conducerea luI George PetrovIol, 
Knefizul satului TopoJa. Acr sta ill 
scur1i timp a fost 8uprtmumit de turc~ 
Cara George sau George cel negru 
DupA o serie de lupte cu Turml -"~;.;..-
S~rbil lipsiţI de arme şi mnniţiunl a\.. ~ 
cazut tnvin,~ In 1 713. C~ra GeOT~e 
In acelaşt timp a fost UCIS de VUlts 
Alexicl un om de Inoredere de al ~Ui 
Miloş Obrenovicl, din ord.inul ~cestU1a 
De aci Incepe lupta diu8stIQj..,..lJUlE: t ._ 

CarBgeorgeviceştl şI ObrelfflfiCrştl. 
In urma ucidereX lui C~ra G~orger 

MiJo~ Obrenoviol a fost numIt de 
Turci Voevod .1 SerbieI. 

Prinţul Alexandru. 

f"':' Prinţul Alelilandru Car8georgevioY~ 
fiul celul precedent, nascut la 29 
Septemvrie 1806 la TopoIa, a fost 
dus dupA uciderea tatălui s.~u In 
Rusia unde a loc.uit cât-va, tlm_p 1:
Hi'!; ~:l 1n BasarabIa, unde sa Şl In 
n~; .ij, )!;'~ 1830 cu Pendita, fiica voe
~l(H!\;.ll)J Efrem Nenadavicl. Dup~ tn
~m:, ~I,)H'j s'a stabilit la Craiova, u~de 
ils ~ochit llAn~ la 1839, cand .filll~ 
-> rilr"\ djn 5Mbia Miloş Obrenovlcl ŞI 
t !_~ ,~'",:!:.i Domn fiul acestuI Mihail, 

I 

".\ -/' 

\ 
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• ' ,"' permIS. voesc sA rell&lAog libertatea can~ntulul a 
. Jul Alexandru carageOJge.\ Beothy La>iz;6 comite suprem: Nu 

'~'j3I, sI. In,re tn SArbla. outorulul. dar tI rog 81 SB pronull~e cu cu· 

a 

ULTIME ŞTIRI . 
ServIciul telegrafic al • TribuneI Popomlul", 

Noul rege al SarbieL 
Belgrad, 16 IURie. 

La 26 A.ugust 1841 Alexandru venUA chibzuialA ei precauţie ln afacerea 
, .rageorgeviOI a fost proclamat Domn aceasta delicatli. Episconul Ignatie I. Papp 
?';.' S~rbiel, tn looul luI Mihail Obre- a avut dreptul sa vorbeascd româneşte la 

. care abdicase Prinoipele Ale- banchet . 
.. ~~)VlOJ, .' Szokoly Tamas propune ca bArtia epis· 
)"andru a. do~mt dela J.84~ ~AnA la copulUI sA se iee simplu la cuno,Un$1 dar 

358 oa,nd din oauza lDtrlgIlor au- municipiul sli nu-l salute pl'ntru·cl n'a me-
C(rja~e a trebuit sA abdioe. In u~ma riţat· o. . ., 
>,-] a venit din nou bMrînul MIl0ş Ovrelui D~, H~lasz (FUJr;l~~r) LaJos 

"b '01 care murind In 1860 i·a vor beete .. ln lermInI '1 m.al obrazOlcl .. 

ceilalţi colegI al s~f, deşi DU românI dar 
lnrudijl priu 8spiraţif, vor fi vorbit despre 
marea cheatie a n8ţionaliUlţilor, cu vremea 
se v.~r do~oli ,i Maghiaril. Sgomotul nicI 
in vnlor o are si ne tnfrice, clicI e numaI un 
Sf<mn al slAbiciunii celor Ivizaţl II 8sţfel de 
mijloace. 

Cum auzim, Dr. Aurel Vlad e Inci U· 
ni:Sr, abia de 30 anT ••. De acep8 ne bu::u
rllm cii putem Baluta In noul deputai dela 
Dobra un luptAtor viguros. 

Petru Carageorgericl a fost ales 
cu aclamaţiune de rege al Serbiei. Po
porul nenumerat ce aştepta pe stradă a 
primit fl;irea cu însufleţire neobişnuită. 
Deputaţia va pleca azi spre a intimpina 
pe nou alesul rege. 

renOVI , . . Beothy La~z:6 comIte suprem zIce cA SemlinJ 1 fi Iunie. 
c olccedat fiul I:I~U MlhaJl, car~ a [n ll:lspunsul oraşulW' va fi pus ,i cU';ântul 
; ,St ucis In 1869 de o conjuraţlune. .h~z!$tL II" 

Prinţnl Alexandru a trait. după . Dr. Balase: Asta .nu e d~s'u'. Era· 
'. hdicare eu totul retraa la TimIşoara 'I~e cA on prelat mag}nar II.A .In!l toast ~o

--.... tlFnde şi murit tn anul 1886 Aprilie 20. manesc p~1~tru regele magh'l-a.r. (Atâtaa 19-

"lIald' să bem un raehiu 1" 
Sub acest titlu ne dedică Moş-AuricA lD 

uruI 118 al " Gaz e t e lO 30 şlrurl, tn cad se 
ocupa {lU fol1etonuI nostru scris din prilejuI ale
gerU dela Dobra. Găseşte cIudat eli. tn ziua ale· 
geriI am SC08 maI multe adiţiI, şi e' am - beut 
eAte un rachiu. 

Ml1iţia noastră concemrat4 la Sein
lin stă gata de resboiu, să plece la cel 
dintâiu semn. 

P
. . l Petru nobil Inn o slOgurA conSCrQC'l~, numaI dela 

nnczpc e . u.n perciuDsţ spurcal S8 po~ a.tepta), 
Principele Petru Car~georgeviCl,. Dr. Varady ZiJigmond vrea sli. fi obiec· 

~uI prinoipelUl Alexandru, s'a nasout 'IV. Propun~ ~r!B8tQar~a formulA de d:!3P~D.B : 
, B I d l . 9 1 ie 1844. Şi a .Munlclplul oraşuluI Arad va sprlgml 
•. i e gra .. a.. un . ' pe noul episcop. daci - In ce nu sA lndo· 
leut studiIle la Belg~ad, Geneva ŞI ie,te - In activitatea sa patrioticA maghisrA, 

Iaris unde a facut lIoeul St. Barbe culturalA ,i religioas~ va conlucra. In aCela, 

• f.l A Z a t a« ne-a procurat o orA veselII.. n 
suntem foarte mulţnInitort De o vreme tncoace 
mal ales • Gaz a ta· lul Moş-Aurie' lDcepe sll. de
viull. indispensabilII.. Folie noastra - u mor i -
s t j o e apar atât de neregulat şi rar 1 

;i apol şcoala din St. Cyr. sens <u nl1'". 
. La 1864 a eşit din şcoalA aublo- Dr. Sarkady cere sA se punl ,i aceea 
1,oteneni In armata franoezA, dupJ. ci mu~icipiul Or~zil mari ia ,cu rfgret ~a 

t Ri ,ooala de stat.maJ· or CUITOŞtll! i~, ~I episcop~l. 1n scrl!m~rea sa n a 
. area urma y ., fAcu, amlDtlle de patriotism maghIar. 
.. rancez' pe care a termmat o tn 1807. Beothy comite suprem lnchide discu~ia 
':Ja anul 1870 Îsbucnind rt.sboiul (ran- ,i puntlndu-s6 la vot propunerea, si pri
~ o.german, principele Petru a luat meete c~ mare majoritate motiunea lui Va. 
\Jart,e oa ofiţer Bub comanda gene- rady Z8'U"';ond. , 
.' 1'10 Billot Ri Bourb~ki fiind rJ.nit .. Dr. Sarkady 8 apelat hotlrlrea mUDl-al r Y , ClPIUlul 
in lupta de la Villers Seflquel, atunoI . 
:-~ fost decorat cu legiunea de onoare. 

La 1875, principele Petre a luat VonI de presă despre ale~erea dela Dobra. 
~.'~ ;Jlrte la răscoala din Herţegovina şi 
--:-..>,tlosnis, eonductnd In persoană lupta "Jurnalul" din Bucure,,, Il. b tUlui 

a potriva turcilor. nUn naţionalist român în camera maghiara-

IBbucnind In 1876 r~sboiul S~rbo- scrie: 
~aro, principele Petru a'a retraa din C~ea ee l'a prev~z'J.t cu doul sliptl· 

mAnl lnain'e, a'. Inttlmplat: dl Dr. Aurel 
'.lişoarea bosniacA, ca să nu creeze Vlad, candidatal tracfiunel .mangriste" 8 

"Ierbiel difioult8.ţt cu puterile europene. partidului najional romAn din Transilvania 
De atunol a irJ.it la Geneva pAnA .i Ungaria a los& proclamat deputat. ales 

1 1883, cAnd s'a cJ.sJ.torh cu Zorka, al cerculur electoral din Dobra ca 256 vo-
o ioa luI Nicolae al Muntenegrulul gi 'uri, contra 204 ob.ina&e de candidaCa.I gu

T vernulur, dl Dr. Far bs. 
~_'lIIiII!i',1r~ J.it Ia Cetinie pe-nA la 1890 când Dl Dr. Aurel Vlad. advocat ei director 

l"~mllR vădnv nA .t:u:no"a i;rD>.,,,~te l.. 811 b&ncel populare romtlone din Orl,Ue, e 

Jolleva. IncA tiIli:!r de lot; abia a Implinit e&alea de 
8ela prinoipesa Zorka are treI 27 de ImI. Studiile secondare ·,i·l-ea fAcut 

::opil: Prinţesa Elena, nAscutA la 23 la Deva ,i la Blaj, ear doctoratul In drept 
JctomvrÎ~ 1884, prin+uI George, nAso. l'a luaI la universitealea din BQdapes~8. 

y ti: un lin~r cuII, loarte energii!, 'em-
ii 27 August 1887. şi Alexandru, nAsc. perament impulsiv, combatant nelnlrfnat. 
;~l 4: Decemvrie 1889. Inlrl !n lupti eu inima plini ,i cu dorin$a 

Acum un an prinţul Petre a lan- de a tace bine poporuluI romAn de sub co 
,,~t un manifest oMre poporul s~rbeao, roana SfintuluI Ştefan. 
!'rin care oferea 50000 leI pentru un nObservatoruZ· din Bucure,&! se pro-

lUd din care s'ar ridica un monu~ nun$A In chipul urmlUor: 
.....-...~uent liberatorullll Serbie. dela 1804, Un revirimeu& vrednic de nota& se pro-

;'Iareiui K8rageorge. duce ln politica romAmlor transilvAneni cart 
timp de vre·o &rel'lecl de ani au fost ob 
s&rueţioni,U. In urma uneI vii discu$il tntre 

Barnum În Oradea·mar8. 
conducAtorii mi,cArer na$ionalirde, tini:Srul 
advocat. dl Aurel Vlad ,i·a pus candidatura 

,,,/ Clown-il din Oradea· mare a Blir- ,i chisr a (ost ales In cercul românesc Dobrll. 
Erau ,i pA!)1i acum câ$l-va romAnI tn 

',dmului şovinismulul Kossuthist: Ba- parlamentul din Budapesta, lnsl el nu Be 
'rabâs, au inscenat şi tn municipiul din aleseserA ca dl Vlad, pe b';za unur program 
i 'radea-mare representaţia ce am v~. naţional romAnesc. ci se alipiserl la diverse 
vlt-O aicI, In jurul aotului de com. partide politice ur:gure,U. 

leee ţi a P S S Alegerea pe care • InregistrAm azi, .. > n '.' a epiao.opulul Igna- Ir:seamnl o comurA In istoria luptelor pa-
~',! 1. Fapp prlQ care notIficA munici- I1tice românilor transilvlnenl. 

::'ilor urcarea sa to. sC,nunul epiacoposc Na-I vorbA, nu lnlreg partid naţional
I n Arad. ~&b~d~lOŞIl perciunaţl din romAnesc aprobA pasul d-Iul Vlad. Dar 8-

... ros.sv~rdelB s au napustit şi acolo cea8tl di8ideD~1 - caci pe dl Vlad Il ur
.JIo\ ŞI. a.ICI cu, ady~rat. i\ urJ., decât cGre meaBi I1ul~r - va de~ermina o noul tazA 

t + .. tn lupta na$ionalilltl. 
~ !<tmal Imper men,a ŞI. mojicia le-a (oat Cu Intrarea In parlamen'ul unguresc 
.~ __ ,- 11 marA, asupra eplBoopUllli nostru a d·lu! Vlad se manifestl pentru prima-datA 
.<-' -,;:.'nt!u-Oi 1. P. ~a a. cutezat (aUZI im~ grupul na~iona) româ,g~cli~iflt ,i el nu 

':,rtmenţA ovrelasc~ 1) la. masa sa oe poa'e fi salutat deci" cu bucurie clei ac-
_ 11·'t·O tn ziua inatalării sale, a rdsti i: $iunea ea va complec'a In mod fericil pro
-,e·~.Mneşte toaat pentru Maiestatea Sa paganda pakiotic' a campionilor na$ionali,U. 

't;')narchul.'- 'Il Kronstiidter Zeitung", organul Sa,i
Ne vom ocupa In alt num~r cu lor, tineri Bub UUul nOeI dintâiu român

:; ratilniciile aceate ovreeşti, de astA- scrie UD lrllllloa prim·articol din care esua
rl~"ţ~A dJ.m aoi numai un scurt resumat gQ1D urmAtoarele: 

• ~:~)~pre deoursul şedinţei' L~ adaci nU-I cel dinCAiu, cel pu~in 
• " .. romltll nu, bArbala! oare 1 1 

"' ,'. Propunerea comisi~nel a fosl ~a·,;;.; l\.'. ',.,'" Dtlbra 1,1 va $ins t n urma 8 e: 
~'!. ;plul. al salute p.e . episcopul Arar.'""',,' f'~ i: ;l"l;,,~l\cl 8colo mal sunl ~~:ea In par 

. ~''''-'r~~gur~ ~e sprJgln In 8~iivUatel f!C: r~~ , :1>1.1,', i; câ$f-va rom(1'l~, cari 1081 n~':::::~
. ICS~o~:/glO~SA, ,Dlorall ,1 cuUura?" .. ; ~,;:",ţ"'\~':!'~~ ap8tţi~ naţionalitllţil rODlAop. A~~ 

h '-::-'''1 1 ' Y am '. (ch:.wnul "a~ B'<· h ,}, ")~:\o! :,In ~rA,tle Dr. Aurel Vlad a pA it 
...... ~. ~ 1 n ~e garan$ll tn patrlotIsm!)( ' .... '; i (1': ~!: ţ~!"'!a dll1 Dobra cu pretenţia, de-a' fi 
;",'" 8 e~u!.copulUl. ~e .ce nu ce~e ;:"':"'î i ':'l7i;;:li~;!:·!\' de romAn Intreg i el e' . 

~. '.', ţ. ru acţlVltate patrloilcl maghIari '; :;., f l<l'~A'FJ· ~ '" lumea }'f' A d' , • '1 con " . '. f d ' ..... _'o ' h_ pOhlC ea_are 
~,~".e pre m . e ci acela, car~ e mert r;:!J 'Il ~n Dietll nu va vorbi prea ~~ cleI 
t;::.~ m8gb~$ilor si fie In prlmAl rlnI p~-; .'Ia "s;iI~:.I.r, dar când va vOlbi va fi un e
.• ". mllg llf. , n ~JJ.Ut'J;l fi dapl-ce 10 dee~8ul aDilol fi 

\ 

După cetiraa .Gazeter" unuia dintre nol Il 
veni o idee bunA... "Haid' _ .•. , ." 

Ciocnim. 
- Tril.eascil. puritanul Moş·Au· 

ri cAI 

NOUTĂTl. 
A.RAD, 15 Iunie n. 1908, 

Rugăm toţi cititorii să bine .. 
voiască 8 ne informa pe cale te .. 
leg1" aDci Hau telefonică (n-rul 502) 
despre toate întemplt1.rile mai însemnate 
din ţinuturile lor. Spesele le vom restitui 
numai decât. 

'" 
Dr. AureI Vlad, noul deputat na· 

ţional al cerculuI Dobra va sosi azf cu 
acceleratul dela 4 ore la Arad. 

• 
Hrmen. DJ Virgil Paguba din Arad 

ss., tidauia' (:u d-,oara Olga Gerich din Peclcl. 
• 

Ministrul Dl1l'anyi, precum ne depe· 
,eazi core8ponden'ul nostru din Beiu" a 
sosit eri dimineB~a la Beiu,,, de uude V8 
merge la Sadrirş la cauza 'abricel chamice 
Wilgerod&. LI gari I los' primii de au'o
rUAjl. 

• 
Catastrofa vapornlnl Ltban. Precum 

se Bcrie difl Paris. camera deputaţilor 8 

adoptat fn unanimitate creditul de 50000 
(raocl pentru victimele pierite tn catastrofa 
vaporul ni Libau. 

'" 
Kohn protestează.! SâmbAtA tri

bunalul din Budapesta a os&ndit pe comer
dantuI Frideric Kohn II dou~ lunI inchi· 
soare, pentru cridl frauduloasA. Cind pre
sidsl'tul, dapi publicarea sentinţ'3l a in
trebat pe K')hn, ci mulţimit e co seD· 
tinţa, orI anunţA recurs' - ela r~"puns, 
ei plOtesteazl. .Eştl molţlimH, od aDunţl 
recurs Y" - repetA presidentul, esplicâr.. 
liu-l ci "protest" DU are Joc. "Eu totuşI 
protestez" - I r~spun8 Kohn, - fiind·el 
nu cred el regele, in numele căruil m'aţI 
08Andii, si libA cunoştinţă de sentinţa 
aceasta at1t de nodreapti". 

• 
Un epiicop darnic. Cum cetim tu Ila· 

rul "A!kolmal'Y·, con~ele Carol Ciăky, epis
copul djtllceBel rom. catolice 8 Va~ulul, a 
dODat 200,000 coroane pentru Slts$inerea 
,coalelor rom. cat. elementare din Val, ear' 
fondului instruct al episcopier a donat ser
viciul seu de masA (farfuriI, eic.) tu valoare 
de 40.000 coroane. 

• 
Princes8 Lnlsa. Brgdan, secretarul du· 

celui de TOBeBna, • sosit Inainte de 8sla 
cu mal mulle lile, ear marele duce a sosit 
eri la Lindau, ca si se Impace CII ticl·sa 
De,i deja prin scrisori se pusese la cale 
Implicarea, lntrev( derea Intre marele duce 
,i flc!-sa 8 fost sgudaitoare. Miercuri ljIi 
JoI au los& In LindaQ ,i Bdvoea~iI princeseJ 
Lachenal din Geneva, ,i Zehme din Drezda. 
Princess Lui{a şi letija el noa nliscuUi sAp. 
tAmAna viitoare lor ca1~Hori 18 FraD.a, ande 
8e vor stabili In caslelul Roncau, proprie· 
&atea contesel Bainl-Victor. InaiDte de ple
care, princesa se va obliga (~ peste cAte-va 
lunI va f.suada (eUja Ba cur$iI din Dresda. 

Graz, 16 Iunie. 
Baronul Rheinlander, general al 

armatel comune ti fost chemat telegrafie 
la Viena, unde eri s' a ţinut consiliu de 
resboiu. 

Se asigură, că baronului Rhein'iin
aer i se va da comanda a cinci corpuri 
de armată. 

Evenimentele din Serbia dau acestui 
fapt o deosecită importanţă. 

Din Dietă • 
: - Raport telefonio -

In momentul acesta ai petree şcene 
foad·e tumultoase in parlament. LeadeIil 
opobiţiel ao Inaintat pAul i.n incinta Cl\merel 
şi un sgomot asurEitor produe, CI s, fac' 
imposibilă continuarea desbaterilor. 

Kossuth a interpelat guTernul asuprI. 
situaţieI, lntrebAndu-l ci ee are de glnd 
a face, clei de mâne Incolo opof:jiţa este 
hotiriti a începe obs\rncţia tehnic'. 

Intr'o linişte mormântall s'a ridieat 
ministrul preşedinte Szell ,i & spus el gu
vernul simte gravitatea 8ituaţi~1 şi are pla
nuri positive, pe cari le va t'xpune In ,e
dinţa de mAte. 

Kossuth n'. loai rlspunaul 1. eu
noştinţă. 

Vorbesc ,pol Thaly, Barabcis şi HollO 
facbd acesta din urml. propunerea el pAui 
ce guvernul no si pronunţl asupra si· 
tuaţieI, Dieta si nu ţie şedinţe. Cere vo
tare nominalA. 

88 produce un sgolloi enorm. Jrfi
nistml preşedinte SzeU zice el nu poate 
aTea loc votare. Este secundat de pan sanl 
cari zic el nu se vor ]'SI ilaI mult tero
risaţI de oposiţie. 

Se 8ul)pend~ şemnţi. 
Dupi redesehidere sgomotul isbat

neşte din nou, şi eu mal multi veehemenţl • 
In momentul când v~ telefonez acestea -
zice raportorul nostru - se petrec şcene 
ca şi cari n'a mai vezut parlamentul de 
pe chelul Dunării. 

Să la ca sigur că SzeU îşi va 
da mâne dimisia. 

Publicaţlune. 
"VIOTORIA", institut de credit It 

econ6mii societate pe acJii lOun$A, el 

Interesele după depunerI 
le .tabiIesce In urml&orul mod: 

Institutul plăte,tD: 
1. Dllpl depunerile carI staa deruse 

cel pu~in 3 hlDl de zile la insUlut 41/. % 

2. Dupl depunerile cari staA de
pase timp mal Bcari dec't 3 lunI 
de .ile . • • • • _ • • • 4 % 

Pentru depunerile vechi disponţiunile 
de ma' 1148 îutra în vigoare la 1 Iulie 1903. 

Darea de 10% dupl inleresele depu
Derilor - firi esceppe - o lolve,le iIl
smu'u!. 

Arad, 14 Iunie 1903. 

Direcţiunea. 

Red. reapona. Ioan Bussu Şirianu. 
Editor AureI Popovicl-Barciauu. 

-
Inserţinnl şi reclame • 

Adlunot notaplal . 
La notariaCul cercua! din Mândruloc 

(Moudorbk, Arad m.) se cearcl UD adiuncl 
notarial pe deplin ,,~rBa' In loa&e agendale 
nOlariale, care S8 pOledA la Scrii fi vorbit 
limbi romani ,i mllghiarl. Salar 8Dllal600 a. 
ti provederea lnuea,l. 1000 1-' 

. ' 
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Cea mai nouă. carte de 
limba maghiară. pentru 
, scoalele poporale române 

a api'lrnt In' editura lut W. Kratl't tn Sibiiu: 
(;arte de cetire şi gramatică 

maghiarii pentru şcoalele poporale 
(~U limba de propunue roman&.. De 
Dr. A. SchuHeruB şi 1. Popovioi. 
Partea. primit 8° mediu. 88 pag. Preţul 

legat cor.-.50. 
Partea a dou.a. 8° mediu. 285 pag. 

Preţul legat cor. 1.70. 
In legăluret cu aceste cartt sut : 

"TRIBUNA. POPORULUI" Nr, 100 

KALMAR JOZSEF 
mechanic. 

Rrcomtln1~ 

Bicicletele 
sale de cea mal bun~ calitate. 

Are In deposit guma interioară şi 

esterwară de prima. calitate, şi tot felul 
de pArţI constitutive dJale bicicletelor. 

Eftlne şi pe lângă ga.ranţie 
efeptuieşte 975 13-

Reparaturi de bioiolete, 
instalArl de 

sonării electrice şi telefonllri. 

~6g~ SS80~ 

I Imprumuturl de banl pe amortisare = . 
I mijloceso pe lâIlg~ oondiţiile cele mal avantajoase, pe moşit şi OU" 
rm case tn oraşe cu 4:'S, 4'0 şi 0% şi 'mortisare de rÂ1 

fm 20, 2&, 30, 60 de ani, ~ 
00 adec~ ~ O~~~tI~ e Bocotit~ atAt o~mMa cât ~i amortiBarea din capital. ~ 
QD PrinCipIUl meu e tndeBtuhrea M. Ono public, care vrea sa. ti\l 
MiI fac~ tmprumuturl hipotecare. ~ 

mi lmprumuturile se plătesc în banI gala, scrisorile ht'potecare se g& 
Il plătesc cu valoarea lor nominala,. Spese prealabile nu sunt, tacsele 
191 mi le socotesc ulterior. -- '.~- ce 

Manual pentru propunerea Iim
bei mnghiare în şcoaleie popor~le 
cu limba de propunere român~. (lndi
git arI metodice şi schiţe de lecţiuni). 
De Dr. A, Schullerus şi I. Popovioi 
8° mediu. 47 paginl. Preţul broşat 
cor. -.60. 9U8 1-5 

Toate pe lângă garanţii. 

Strada. Salarz nr. 2. Telefon nr. 242. 

!II! Pentru desluşirl moi detoiate a se adresa la ~ 
; HERZOG SANDOR -- «fl -'" '1 

I Arad, strada Weitzer-,J{t.llOS Nr. 15, uşa 7. ~ I 
Pllreri (lespl'e aceste ei\l'ţl: 

• C,\rtilo de caUre ale dlor Schullorus şi Po· 
povicl, 1ntrehuintato conform indigitărilor metodice 
euprinso 1u manualul amintit, vor scoate din şco ale 
formalismul sec. Ele dau vieaţă lnv1IţămOntulul,11 
fac intmcsant şi conduc po elevl aşa zic~nd ju
cfmdu-se la lnv .. ~ţarca limbel maghiare. Motodul 
urmat de domnir autorI tn adevllr e cel mal natu
ral şi l1~or ntM pentru InvMMod, cat şi pentru elevI. 
Pentru tnveţMorl o de mare preţ manualul, care-'l 
conduca pas da pas, dAnd preparaţil1nl lntrogl şi 
inrli!-,:ititri metodica amununţite şi uşurAnd In mod 
InsoJllnat grE'Ulla. lucrare a lnv("·ţMorilor. - Aceste 
curţI ni-se paro cole mal bune Intre eMa avem noi 

Fondat 1893 . iJJ1~8@1~.@6~66188f§li66@~fQ ! 

pentru propunerea Hmbel maghiare". 
"Tribuna" Nr. 133, H102. 

C o m isI u nea fi col ară refereazll. tn şa
dÎllta Sinudulul archidiecesan, ţinută la 19 Aprilie 
1 B();3, E\SUpra .Manualulul şi cărţiI de cetirea de 
Dr. A. Sel1l111orus şi 1. Popovici ... propunOnd s!!. 
tic admise, dllp{~-ce din punctul de vedere pedagogic 
sunt Qpja con"urate prin consistot'1u·. 

,;.releg-rafnl nomân" Nr. H, 1908. 
In conferenţa tnv/!ţătoroasc!!. 

din cercul Sil!işto. ţinuti:!. tn Gurartulul la 25 Aprilie 
HlU:l, .dl Petru Gillra IşX ceto~te olaboratnl despre 
studiul asupra manualelor din limba maghiar!\. pon
tru ~co~lelo popol'ale şi propunerl a.supra celor mal 
bllllO,:şi practlee de folosit. 

"ORas JOZSEF, 
PLAPOMAR ,i MĂTRĂŢKR. 

Arad, Deâk Ferencz -ntcza. N·rul 4:-0. 

Am onoste 8 InstiîD~" P. T. pllbilC din 
loc '1 proVlDţ~, ca mi·am strAmuta' atdielul 
de phporne IIi matra$e de pe p:s$\ llbrtl:llil 
unde t\ stat msl mulll fluT, P'j strada Deâk 
Ferencz 4-5 (tn ciute vis·a vis de poartA. 

Plfg,tt~!!C toţ felul de 

Flapoame şi mătra,ţe 
In forma cea mal ~rumofiBA şi eu pnţurile 
cde mal moderate. 

Comandele din prov;nţli se efectuesc 
pIompt !fi precis. 

Recomendâcdu m~ pentru sprijillul 00. 
public~ sun' 

Cu de08tb:lIi 8im~: 
960 10-10 Voros J6zsef. 

J A N O S, 

--"N 
.;;.;;.. 
~ 
c::I.;;l 

~ '\ I 

Depozit de ciasornice şi giuvaericale. 

~ eiasornicar şi giuvaergiu. -

Arad, Andrassy-ter 4. (Hot. Nitndor) 

Pfontru reparator! de 
ftlesc garaniia pe 2 8DI. 

~a~~"".flJl 

Prin o amânunţit~ şi instructiv!!. expunore 
arab\ metoadele, carI se folosesc la. 1nv(\ţarea uner 
limbI sUil.iuo, metoade po basa cll.rora sunt apol 
compuse dHerite manuale didactice. Critic!\. rtnd pe 
l'lnd manualele dtn \imb~ magh\at!!.. eart se folosesCl 
1n şcoalcl0 noastre, ~l tn fine recQmand.1Io .. 86 fo\o&i ,,~.~.~~plJ'!-~A~ .. g,~~!.e<le. bltba\l i d~me. - _.~:...:. 

manllnlole jUn limba mtl)!h!l\ri\ edl\te de Dr. A. Ara.d, coltul vieţii Lilt~r"n~~~:~~::~·~~,.~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ .. ~M~"IIII,!J~~= 
_1 ___ .... 

Srhllllerus şi 1. Popovloi, pe oarl le allA mal oore-
spunzătoaro, ma~ practice. Am onoare II atrllge aten\i8 ono public -~- --

Conferenţa recomand~ tntroducerea manuale- din loc Iii prOViD\ti, d In atelierul meu de 
lor Iur Dr. A. Schollerus şi 1. f'opovioi in şcoalele GÎobotaliepngr.tcscghetelecelemslfromo8Sf', r-1IS1I~-8IIIIIgl!iJS~1 

I Strămutare ~ prăvălie ! ~ 
din acest cerc·. 

"Tel.-,grllfal RomânI' Nr. 112, 1908. elegume!fi solide, precum 'fi ghete ortope-
dice, pe lingA deplin' garanţie. 994 4-60 

Publicaţiune. 
Subscrisa direcţitme a mindor de aur 

din Bdita (via Deva) plm aceasta, s~ eacrie 
nCon'~uro' tie !ioHaliune miouendA, pentru 
lUUiSpOt'tarea lemndor n~(esare din podurile 
sale proPl'jl a teritoriului comWlel Tres\ia. 

LOGul de transport este: 
Glua de min", "Iosefl" din Bliiţa. 
G\.l.ra de subminare nKlein- din Crlicia

nr>.,ţ, • 
PiuMe de aur Steampurl din Crli

ciunescl. 
Gura de tlllbminare "Grimm- din Fize,. 
Gura de Sti bminare "GeolgiD3 - -Câine

luI de 8UB. 
Transferarea si face pe an 8U, Ba 

lncepe cu nrmMoarea cantilate: 
1. 10000 metri cabiel lemne de foc. 
2. 2.600 fire de goron lemn la mine. 
3. 25 metri de lemn pentril unelte in· 

dustrifl\e. " 
CODcu!'e.nţiY au de g, BA iminua la Bub 

Bc~isa direcţinne pAnl tn 30 Iunie a. c. 
Acel uf1ectanţt cart dispun de cau 

ţiUD"1 vor fi preferi ţI. 
Cor.diţinnile de licitsţ;une minuendl\ 

se vot priVI la snbscri38 Direcţiurre SAU Fll\ 
put cere In scria. 999 1-2 

Erster Siebenbiirger Goldbergbau 
Boicza (Rgdolji)-Fiizesd Tresztia, J. F. Zeibig 

D:e Direction: Karl Hopp. 

STERN A. 
croitor a. la mode. 

Arad, colţul :pieţei Tokoly şi str. 
}'orrai (lânga. oafeneaua Zrinyi) 

BIEDL JOZSEF 
colori tor şi pictor de odai, imitator 
967 9-25 de lemn şi marmura. 

A.rad, piaţa Libert. (vis-a-vis de statuie) , 

Primeşte toate lucrl\dle ce 8e ,in de 
bran,a asta, chiar 'Ii cele mai grele. . 

pictAri de odaie, 
precum ,i coloriri ,i imit1\ri de lemn indi
gen 8au exoUc (floderare) in fzecuiie de gU8', 

pe lângă preţuri moderate. 
Ptime,te tot-odatA CUt~,ilea locain'elor de 
tot felul de insecte, pe U .. ngA garanlio. Co
mandele din provin,e prompt ,i grabnic. -

La comande pe sama bisericilor rabal. 

In atenţia publiculuI! 
Am onoare a aduoe la cunoştinţa 

M. On. public, care doreşte a zi(1i, 
ca. biroul meu de zidire -din strada. 
Knezlch K{\ro]y Nr. 3J din 1 Maiu 
sta D., ram mutat In str.KapaNr. 37. 

CAnd mulţumesc M. Ono public 
pentru pa.rtinirea de care m'a vred
nicit In decurs de 7 anl, n rog Ba, 
binevoeascA a m~ ODora şi ma.l de-
parte ou ea. . 

Cu deosebita. stima.: 989 11-20 

8zidor J ânos, 
mleBtru-zidar diplomat, membru al 8!!ocia

'ianel aEMane a mAie,trHor diploma1! 
,i lndrepU\\iţT. 

Prapori şi steaguri bisericeşti 
GMe,tQ tot Boiul de haine MrblUeetI 

din stQfe ef'ld~ze 8l\U indigene. dupl moda 
cea mai Doui ,i croituri.\ cU ,ie, pe lâ"g' 
p!'(lţm:l moderate ,i condilil de plat~ avaD-
tajoase. ~ 

precum şi 

lucrărl d.e zugrav execută 
LudoviC Neisz La dOfinil\ m«S duc ei tn provin\ft. 

Ajun~~ o corespondenţI. In care s~ flll rugaI 
B~ mJ. pn zir;t, 968 10-10 - Arad, strada Chorin 2 şi str. Hunyady 6. 

II AUGUSTIN ALBRECHT i i fost CShlI.I KA T ALIN ~~.~ 
~ şi·a strAmutat i 
CI PRA V ALIA DE MĂNUŞI = . 

cu prima Maiu 1903, 111 

In strada Salaez Nr. 1. Il 
(Casa. Loes.) 974 8-10 (1 

~ .• 
~.ItSJ~~~ 

~~ ... ~BB" 
• TERENYI JENO~-: .~ 

== Prăvălie cu diferite mărfuri ]0. "Steaua. albă" - -

Arad, Piaţa. Baros :Sâni Nr. 22. (tn COlţ.)". 

I ReoomandA D13gazinul B~U de coloniale, tot felul de 
faiul, precum şi alte lucrurl. 

DeoEţebit recomanda. sem in ţel e o. tot felul de 
~ legu-. e • 
~ -'preţuri, moderate., Serviciu prompt. 

tt:= ia comande din provinţd -tmpachetarea nu se socoteşte. Qumpt-
~ ,.area cu bani gata 2% scdzdment. 945 9- '.j 

..........,,,, 

iWl_a 

-. 
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