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ABONAMENTUL
Pentru Austro Ungaria :
pe un si» . . . 20 cor.
pe V» an . . . Ю ,
pe Vi m . . . 5 ,
pe o lan» . . .
2 „
Я-ГІІ de Dumineca pe an
4 coroane.

POPORULUI

Pentru România şi străină
tate pe an 40 franci.
Humwripte na se înapolaiS.

IJVSEBŢIUîflLE:
de un şir garmond : prima
dată 14 bani; a doua oară
12 bani; a treia oară 8 b.
de flecare publioaţiune
Atât abonamentele, cât şi
iuserţiunile sont a se plăti
înainte în Arad.
Telefon p e n t r u ora» el comitat 50*
Scrisori nefrancate u u i e p r i m e a c

Mia-Natalia-Draga.

şcoală rea ; esemplele ce le-a avut îna
intea ochilor au fost numaî esemple
de imoralitate şi corupţie.

Revoluţia în Serbia.

S'a stins dinastia Obrenovicî ! Cea
Şi a ajuns pe tron cea mai ne
— Rapoartele telegrafice ale trimisului nostru special. —
din urmă odraslă legitimă a ţăranului
fericită odraslă a nefericitei
dinastii:
Milos, întemeiătorul dinastiei, a murit
In numeral nostru de erî am dat povesteşte următoarele: Asasinările le-a
Alexandru, fiiul lui Milan. Tinër şi
moarte tragică. După 87 de ani de rol
cjespre
sensaţiunile din Serbia ştirî tot comis regimentul 6 sub conducerea ma
frumos, dar fără caracter şi corupt.
istoric s'a stins . . .
atât de detaiate şi grabnice ca şi foile ioridui Masin.
Şi iarăşi s'a
ivitjatalitateapopo ain Pesta. Completăm acum aceste
Istoria întreagă a Obrenovicilor
Soldaţii au încunjurat
conacul şi
rului
sêrbesc
şi
toi
in
chip de femeie : ştiri cu amënunteie sosite în decursul au provocat garda să se predeie. S'a în
Mu e decât istoria luptelor cu vechii lor
duşmani — familia Kar&georgevicï, e Draga Maşina. £2 pusu-s'au în ge-ztlil.
cins o luptă cumplită. Garda a căzut
istoria necazurilor în cari a ajuns ţara nunchiu miniştri, prieteni, poporul în
Un bărbat politic al Serbiei ce până la cel din urmi soldat.
în urma nefericitelor căsătorii de dra treg ca să-l reţină delà pasul fatal; petrece de prezinte în Budapesta a făcut
Familia regală şi miniştrii au fuqit
Vëduva interesante destăinurl.
goste ale domnitorilor. Nici într'o ţară înzădar. Soarta îşi cere jertfa.
în conacul vechiu, dar au fost ajunşi şi
n'au jucat femeile aşa rol mare ca în inginerului, nevasta cu trecutul pătat,
împuşcaţi
»
Revoluţia
nu
s'a
pus
la
cale
în
Serbia. lulia, — Natália, — Draga : iată devine regina Serbiei.
33 cadavre au fost aruncate pe fe
interesul principelui Carageorgevicï. Se
numele- femeilor cari au fost
fatalita
Dar poporul sêrbesc s'ar fi împă poate că acum numele lui se pome reastră Numai cadavrul regelui a fost
tea Serbiei.
cat şi cu regina asta, dacă arfidatneşte în faţa poporului, dar se face cruţat. Regina a pnmit 6 gloanţe. Se
tării
un moştenitor: în loc de moste- ca să aibă p e cineva în numele cui vorbeşte că Belgradul ar fi aprins.
Contesa lulia Hunyadi, nevasta
principelui Mihail Obrenovicî, a fost nitor i-a dat însă scandal, intrigi, com să vorbiască, căci în Serbia azi nimeni
Panciova, 8 oare 3 m. dim.
cea dintâie care a cauzat
poporului ploturi şi lovituri de stat. . .
n a r e vază. împrejurarea că în fruntea
Porţile conacului regesc au fost sparte
şerb desamăgiri dureroase : n'a dat
Avakumovics,
Şi soarta s'a împlinit: lulia şi-a noului guvern a ajuns
ţării şi moştenitorului şerb moştenito perdut tronul, Natália şi-a perdut şi unul dintre ceî mal eruditï si bogat! cu dinamita Ştirile despre arderea ca
rul atât de mult aşteptat,-şi Mihail'şi a tronul şi fiiul, Draga şi-a perdut toate: bărbaţi al Serbiei, e dovadă, că nu pitalei se menţin. Proclamarea de rege
căutat distracţii în altă parte. La 10şi tron şi vieaţă.
aventurieri
au ajuns în frun a principe ui Karageorgevici până acuma
Scupcina convocată
Iunie i86g a căzut apoî omorît de
tea ţării,
Avakumovici
nici odată nu s'a întâmplat.
Dies irae /
gloanţele conspiratorilor. Eşise cu soră sa
nu v a d a mână de ajutor ca Petru pe 15 Iunie va avea si hotărască în che
şi o femeie de o frumseţă răpitoare în
Carageorgevicï să ajungă rege. Serbia stia alegerii de rege.
jparcul din Topcider, când dintr'un tuObstrucţia
— continuă.
In Ш mai poate avea rege naţional. Nici
Semlin, 1 2 Iunie.
ßs au năvălit asupra lui 3 conjuraţi. urma evenimentelor din Serbia parti casa principelui
din Muntenegru nu
Amănuntele nopţii îngrozitoare din
Rănit de 16 gloanţe, căzu mort la fa dul independentist a hotărît ca în şeare şanze. E teamă mare, că în Serbia
tre
1
0 — i i sunt următoarele:
ment.
dinţa de azï să presinte dieteî prin va erumpe rësboiul civil, căci sunt
1er! noaptea între orele 1 — 3 o
treî partide dintre cari una (radicalii)
Şi ajunse pe tronul Serbiei Milan, Kossuth următoarea hotărîre:
ceată
de oficeri cam 4 0 la numër înar
vor republică,
alta (miliţia) regat
nepotul sëu. Şi earăşî scoase în faţa
1. Partidul ţine de imoral, să poată
sub Кагадеогдеѵісі
şi a treia re maţi cu revolvere înaintau spre palatul
noului principe fatalitatea
poporului ajunge cine-va pe tron rin regicid.
gat*
sub
nn
rege
din
casă
străină. regal. , Ceata decisă la toate exa con-._
2.
Cere
politica
de,
neutralitate.
, ^ ^ ^ J ^ % M
^
• .Natália
dusă de colonelul Alexandru Masin şi
3.
Cere
ca
guvernul
să
se
îngrijască
ЖШШЩ/аіа unui colonel rus. Şi po
Belgrad, 1 1 Iunie.
de operarea intereselor supuşilor ungari din
subcolonelul Petru Missics, Fără nici
porul sêrbesc iubila şi înota în valuri Serbia.
Complotul urzit în contra familiei un sgomot, în urma lor veneau com
de fericire entusiastă, tot cum iubilează
De încetarea obstrucţiei prin ur regeşti e opera miliţie! şi de dat mai ve paniile regimentelor 6 şi 7 .
astăzi în jurul cadavrului înghieţat al
mare nu poate ű vorbă. Obstrucţia chiu. Ziua de eri a fost aleasă fiind că
nefericitului eî fiu.
Când au ajuns Ia Conac, miliţia
în aceiaşi zi cu 34 ani mai nainte, a a împresurat îndată palatul şi a în
va
continua.
Dar fericirea a Jost scurtă. Po
Şi partidul liberal a ţinut confe fost omorît Mihail Obrenovicî. Se vor ceput a forţa poarta mare.
Aceasta
porul sêrbesc într'o zi s'a trezit că nu
beşte că eri un soldat ar fi des operit însă n'a mers aşa uşor, pentru-că uşile
mai are regină, micuţul moştenitor de renţa, la care au luat parte aproape
toţi membriî partidului şi ministrul Fe min str ului président complotul. înainte erau încuiate şi înlăuntru păzia garda.
tron, că nu are mamă . ..
de a putea merge însă în palat a fost A trebuit să recurgă la forţă.
Nădejdea ţării era micul
orfan. jérváry. S'a discutat maî ales despre
împuşcat de cătră un soldat.
chipul
cum
să
se
interpeleze
guvernul
Delà el aştepta ţara inaugurarea unei
Vre-o câte-va uşi le-au sfărmat cu
erî no ui, de aceea a suferit cu atâta in chestia evenimentelor din Serbia.
Panciova, 1 2 Iunie, 7 ore dim.
dinamită. Aşa au făcut şi cu uşa prin
răbdare greutăţile destrăbălatulul
rege
cipală care conducea nemijlocit în
— Delà trimisnl nostru. —
Milan. Dar Alexandru a crescut în
Fotograful de curte din Belgrad îmi apartamentele Regelui.
m

ä

Nenorocit popor şerb, unde vel găsi
Acela a fost omor, acesta-î asasinat ! simţia mai aproape de sufletul sëu, —
A pune astfel „mersul lumii" la sperând un liman. . .
busola vieţii tale?
Regicidiul din Belgrad.
cale... ce inimă de om în fire nu se în
Te-a selbătăcit sclavia îndelungată,
Acesta e sugrumătorul? — Nenoro
grozeşte ?
E groaznic 1
de nu mai poţi să-ţi revii în firea dulce
cită jertfă!
ca şi cântu-ţi din bëtrânï Cântăreţul duîos
Nu pot să-mî alung gândul dramei
Nu maî suntem la 1700. . . !
. . . e cumplită furtuna; Eolul politic a devenit bestie omenească ; libertatea te-a
din Conac şi fiori më cuprind.
Terorismul „Muntelui" (1792), care isbeşte din toate laturile şi neîncetat. Ce făcut rebel.
Acesta este dar sfârşitul, aceasta este din Paris făcuse un abator de oamenî, în va face slabul vîslător? Taie pânzele. Vai 1
Plânge pe Regele, căruia îî juraseşi
pagina din urmă a istoriei familiei Obre care scârţăitul ghilotinei, în urechile ple O clipă încă . . şi desastrul. . .
credinţă...
novicî, de care legatu-s'a mândria nenoro bei, însemna „libertate, egalitate şi frăţie
„In palatul din Belgrad — regele şi
Dar. . .
citului popor sêrbesc în timpul modern, dar tate", câte jertfe nevinovate n'a adus Mo regina sunt fruntea mormanului de cada
şi înjosirea şi nesfârşitele lui necazuri.
lohului: fanatism! Ne îngrozim şi azi.
vre. Semenţia Obrenovicî a dispărut din
II plânge o mamă duioasă, o mamă
lume. Istoria eî s'a sfârşit. Familia re
Dar oare carnagiul delà Belgrad ?
Din plug făcend spadă Milos Obreno
nenorocită,
care pe cât a fost împodobită
gală
e
cu
totul
stînsâ,
prin
omor
—
Pe
vicî întemeiat-a dinastie ; ear vitejia şi bi
O, popor vestit în cântec şi cu trecut stradele Belgradului cânta musicile, po cu frumseţă de Dumnezeu, însutit mai
ruinţele luî în luptele epopeice contra Se- glorios, ce te-a prefăcut în bandă de asa
mult a fost lipsită de noroc
porul jubilează". . .
miluneî şi pentru libertatea patriei sale, le sini ?
Departe de locul ororii, cum nu i-se
cântă poporul sêrbesc în balade şi cântece
— Milos Obrenovicî! Priveşte din
Nu este „resbunarea sângelui", — ci e lumea ta de duhuri şi spune, oare nu a es- va rupe inima de sfârşitul nenorocitului
eroice...
sëu fiu, regele Alexandru !
lovitura pumnalului desperărei, care isbeşte piat acesta pëcatele unui neam întreg?
Remânea-va pururea tip legendar stră în sugrumător!
Imperăteasa Eugenia a perdut tron,
moşul nefericitului rege Alexandru, pe
Martirul boalei, al împrejurărilor şi
Şi cine a fost acel sugrumător ? Re condiţiunilor vieţii sale, fără să ajungă în bărbat şi fiiu. Darfiiulsëu a murit luptând
când acesta, — se sfârşeşte, omorît : în nu
gele Alexandru?
mele „patriei".
puterea bărbăţiei moare, ucis ca unpentru gloria Franţei. . .
Regina Natália a perdut tron, bărbat,
turbat. Şi a fost vlăstarul unui neam,
In numele patriei ?
Istoria ne spune, că Ludovic XVI al câne
fiu rege. Fiu rege, — asasinat!
care
cântat
e
de
poporul
sârbesc,
în
ba
Când peste mormanul de cadavre Franţei a plătit cu capul sëu şi al reginei, lade. Plânge-va oare acel popor în elegii
Care e mai nenorocită?
sfâşiat zace în palatul regal din Belgrad pëcatele părintelui sëu.
şi doine de jale, pe tinerul Alexandru,
E groaznic !
trupul rece al celui din urmă descedent
a
Regele Alexandru e fiul unuî rege care a iubit şi a suferit, a suferit şi
al familiei Obrenovicî, ear din balta de escesiv, care moştenire i-a lăsat Slivniţa; fost omorît în mod banditesc ?
Regele Alexandru şi regina Draga,
sînge resună răgetul : Trăiască regele Ca- şi pe umerii-i de copil pus-a grija unei
cu
întreagă
familia regală, zac omorîţl în
Astăzi Belgradul e în haină de săr
rageorgevicl ?
teri, în care răsmiriţă în toate sufletele se
Conacul ain Belgrad. — Ear poporul ju
bătoare
!
—
Dar
istoria
păstrează
acestei
pornise ; lipsit de sprijin, de prietini, de
Popor nefericit!
bilează !
zile cea maî neagră pagină. . .
mamă,
de
oameni
sinceri
şi
devotaţi,
în
Oroare !
Oî
Orî este aceasta rësbunareasângelui?...
Şi?
mijlocul furtunei, ce rîndul i-a venit să
Se resbună omorul Cneazului Cara secere după vîntul ce Milan semănase, se
Şi cel ce vine prin sânge, în sânge se
georgevicï delà 1817?
aruncă în braţele unei femei, pe care o va pleca.
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Regina Draga puţin în urmă
îşi dase şi ea ultima suflare.

de evenimentele din Belgrad va ob
Mănăstirea Sinaia.
serva atitudine absolut neutrală, delà Zidirea mănăstirei. — Inscripţiunile. —
Oficeriî asasini mulţumiţi de fapta care numaî atunci se va abate dacă Averea mănăstirii. — O legendă. — Restau
lor s'au retras de pe teritorul înfrico interesele el ar fi periclitate».
rarea bisericei. — Darurile Suveranilor. —
Felurite podoabe.
şatelor scene.
Mănăstirea Sinaia este zidită la 1695
Asasinarea miniştrilor.
de
marele
Spătar Mthal Gantacuzino, fiul
DIN ROMÂNIA.
De soarta nefericită a familiei re
postelnicului Constantin, şi numită de Do
Moartea d-lui G. B. Palade. La Bâr
gale serbe, a avut parte şi guvernul şerb.
lad,
la
10 Iunie n. ceremonia religioasa s'a sitei, Patriarchul Erusalimulul şi mănăs
Miliţia a obsediat în întunericul
oficiat la orele 12 din zi Au asistat auto tirea Buceagul. Numirea de Sinaia a dat-o
nopţeî locuinţele prim-ministruluî Ţintar rităţile civile ei militare, precum şi şcoalele
mănăstirei, spătarul Gantacuzino, după-cum
Marcovicl şi a generalilor Vellmir Jeo- publice.
se vede din actul de fondaţiune :
dorovicî şi Milovan Pavlovicî miniştri.
După terminarea oficiului divin, ră
„Am zidit din temelie şi am înălţat
Miliţia a pătruns în locuinţele lor şi măşiţele pămonteştl au fost transportate la
un
schiţişor,
numindu-se Sinaia, după ase
gară şi seara au fost pornite cu trenul ac
i-au ucis.
mănarea
Sinaiel
cel mari şi după-cum arată
celerat la Bucureşti, unde au sosit Mercurl
După aceasta bae de sânge ofi la orele 8 dimineaţa.
şi Patriarchul Ţarigradulul Gavriil (1702),"
ceriî au grăbit în garnisoane şi au avisât
De la gară, coşciugul a fost dus şi pe care Sinaia au numit-o bine făcând, înpe soldaţi despre cele întêmplate.
aşezat pe catafalc In biserica Sf. Ghe- demnàndu-еѳ de multă dragoste şi cucer
orghe nou.
— In lături, căci împuşc ! — strigă
înmormôatarea a avat loc Joui, după nicie ce avea către sfântul şi de Dumnezeu
Delà trimisul nostru special:
umblattd muntele Sinaiel".
unul cătră dînsul.
Victimele masacrului de erï noapte amiazt ; la orele 3 s'a oficiat ceremonia re
ligioasă, după care apoi cortegiul funebru
Sub numirea de mănăstirea Sinaia
Milcovicï a stat nemişcat. Deodată sunt următoarele :
s'a Îndreptat spre cimiterul Serbau-Vodă. înţelegem cetatea cu biserica şi chiliile vechi.
se descărcară apoi mal multe puşti şi
Regele
Alexandru,
După dorinţa familiei nu s'au depus
Iată inscripţiunea ce se găseşte să
căpitanul că\u mort.
Regina
Draga,
coroane şi flori, decât puţine.
pată
în
piatră, d'asupra arcadei din năuntru :
. Aşa a păţit-o în a doua sală co
Conform decisului Consiliului de mi
Ţintar Marcovicl,
ministru pre
„Zugrăvitu-s'a această sfântă biserică,
niştri lui G. D. Pallade s'au făcut funeralii
lonelul Lazar Petrovicî prim-adjutant, şedinte.
naţionale.
in zilele domnului Ioan Alex. Constantin
care a împuşcat asupra oficerilor, dar
Velimir Teodorovicl, general.
Moruzi Voevod, fiind Mitropolit Dositei, şi
n'a nimerit pe nimeni. In momentul
Ioan Petrovicî, general.
s'a săvirşit prin toată osteneala şi cheltuiala
următor fu ucis.
Milovan Pavlovicî, general,
Bulgaria
şi
mişcarea
revoluţio
părintelui egumenului Damaschin, 1795".
Acum calea era deschisă înaintea
Cél doî fraţi Lunyeviţa,
cari au
nară
din
Macedonia.
Nu este referitoare la zidirea mănăs
conspiratorilor până la dormitoarele fost tăiaţi în bucăţi.
tirei,
ci numai la unele reparaţiunl făcute
Atentatele
cu
dinamită
din
Salonic
au
părechil regale.
Trei surori ale Reginei.
de
Egumenul
Damaschin, căci inscripţiunta
In
momentul
de
faţa
consecinţe
de
mare
La actele acestea sângeroase au
Nicolaevici, mareşal de curte.
săpată
în
i
iatră
şi pusă la frontispiciul bi
asistat căpitanii Gofon Jokoics şi Ghisicî.
A că\ut apoi garda aproape în preţ pentru cei cari vor sä cunoască în mod
sericei
mari
e
următoarea:
exact starea de lucruri din Peninsula bal
treagă.
L a cursul anilor delà mântuitorul nostru
împuşcarea Regelui.
Noaptea la doauë oare regimen canică. Mal cu seamă însă vor fi satisfă
cuţi
de
ele,
aceia
cari
deia
începutul
miş
Christos,
1695, s'au zidit sfânta mănăs
P e când se 'ntemplau lucrurile tul de infanterie 6 au împresurat co
care!
revoluţionare
în
Macedonia
n'au
esitat
tire Sinaia, de fericitul întru pomenire ceti
acestea, părechea regală care se retră nacul. Oficeriî regimentului au început
să
afirme
că
adeveraţil
autori
morali
al
miş
torul Mihail Gantacuzino, marele Spătar,
sese de cu vreme, durmea în linişte. a căuta pe Regele, ceea-ce a atras
care!
se
găsesc
în
Bulgaria.
întru cinstea Adormire! Prea Sfintei d«
Detunăturile, sgomotul mare, strigătele atenţia gardel. Un singur moment şi
In
momentul
de
faţă
se
judecă
la
Sa
Dumnezeu
Născătoare; iar la leatul 1848
după ajutor şi larma din ce în ce mal garda a prins armele ca să împiedice
lonic
procesul
bulgarilor
Petru
Bogdanoff
s'a
mal
adăogat
la aceasta sfântă biserică,
intensivă însă a trezit dintr'odată din intrarea oficerilor în apartamentele "Re
şi
Marcu
Stoianoff,
autorii
principali
al
aten
tn zilele Prea Luminatului nostru domn
somn pe Rege şi pe Regina Draga. gelui. In lupta pentru mântuirea vieţii
tatelor
cu
dinamită.
Grigore Dimitrie Bibescu Yoevod, cu blagardişti
Regele Alexandru a sărit din pat Regeluî mal mult de o sută
Sunt
pline
de
interes
destăinuirile
fă
goslovenia casei şi din aflorosirile fericiţi
şi iritat peste măsură asculta sgomotul au căzut morţî şi răniţi.
cute
de
acţii
doi
indivizi,
precum
şi
de
un
lor
ctitori, în numele Prea Sfinte! Treimi
din afară. In primele momente n'a
După măcelărirea gardel li-a stat
tiner
membru
al
comitetului
revoluţionar,
şi
în
cinstea Adormirel Prea Sf. Născă
ştiut nimic ce poate să însemne aces deschisă calea spre apartamentele Re
Arsen
Lazoff.
Din
spusele
lor
s'au
aflat
toare
de Dumnezeu, s'a început zidirea
tea. Detunăturile repeţite de arme însă gelui. Uşile au fost sf armate cu di
ÎI explicau totul. Simţia că este per namită şi colonelul Naumovicî a intrat multe lucruri despre relaţiunile acestora cu acestei biserici de roşu în stăriţia prea cu
dut, că se atentează la vieaţa luî, şi la Rege şi i-a întins o hârtie de abdi cercurile oficiale din Sofia. Arsen Lazoff viosului Iosif. Archimandrit, întru care sus • • f
a mal dat şi numele tuturor bulgarilor frun numitul au şi răposat în domnul şi s'au
că a bătut ceasul din u r m ă . . .
care provocându-1 să o iscălească. Re
taşi din Salonic cari au fost membrii al desăvîrşit prin stăruinţa, osârdia şi oste
Regina exasperată s'a aruncat din gele Alexandru indignat din cale afară, comitetelor ; printre aceştia e şi un bancher, neala Prea Cuvioşiel sale Pâ intelui Paisie
pat şi a căutat refugiu la bărbatul el, a luat un revolver şi drept respuns, care are agenţi în întreaga Macedonie. El Archimandritul acestui sfânt locaş... 1846".
care însă era tot aşa de neajutat în 1-a împuşcat pe colonel.
primea, după-cum afirmă Lizoff, bani delà
Biserica cea nouă s'a început 1» 1843
In momentul următor s'a întêmplat
faţa pericolului ce s'apropia. Câteva
Banca Naţională bulgară, pe care îl trans de stariţul Iosaf, şi s'a terminat în 1846,
minute s'au îmbrăţişat şi cu resuflarea că oficeriî în frunte cu căpitanul de mitea apoi comitetelor din interiorul ţârei.
de stariţul Paisie. Acum de curênd s'a
reţinută erau atenţi la sgomotul surd artilerie Popoviei au împuşcat părechea Mulţumită destăinuirilor lui Lazoff, s'au găsit
restaurat.
Cu privire la fondarea mănăstirei
Pe Rege l-a împuşcat colone
de afară, care era tot mal mare, încât regală.
câte-va scrisori cari dovedesc amestecul ne Sinaia, călugării delà mănăstire povestesc ^
să puteau ici colea distinge unele cu lul Misiei.
tăgăduit al mal multor personagii sus puse următoarele :
Cadavrele Regeluî şi Reginei au în Bulgaria. Tot din spusele lui Lazoff
vinte.
îngrijitorul bisericei sf. Nicolae, după
în parcul reese că vatra mişcare! revoluţionare este
Regele a sărit iute la o fereastră fost aruncate pe fereastră
Malomâţ,
avea obiceiul in privigherile salo
pe care a deschis-o şi din toate pute Conacului. In urmă o descărcătură de la Vallès, de unde aproape tot tineretul
de
miezul
nopţel, d'a eşi pe culmea dea
tun vestea că actele s'au sëvêrsit.
rile a strigat în întunereeul nopţel:
bulgar s'a înrolat în bande revoluţionare. lului, unde se află astăzi mănăstirea Sinaia, :
— Ajutor!... Ajutor!... Veniţi oa
Nu mal puţin interesantă in-u este In noaptea de Sf. Maria Mare, acest călugăr, i
Belgradul în baină de sărbătoare.
meni!...
polemica
ziarelor bulgăreşti, oficioase şi de după săvîrşirea rugăciunilor, fiind obosit, a
Oraşul întreg e împodobit cu stin
Au urmat grozave clipe. Nimeni
oposiţie, care de asemeni a descoperit unele adormit. Deşteptându-se Ia anzul unor cân- 4
însă na venit în ajutorul părechil dom darde. Miliţia e postată în faţa cona
cului. Buţî de bere şi de vin sunt a- fapte de mare importanţi pentru a putea tărî armonioase, vede In josul dealului рѳ '
nitoare. Nicî un suflet...
şezate pe strade. In faţa conacului sunt aprecia raporturile dintre Bulgaria oficială o poeniţâ, lumină mal ca ziua, şi două cete •
Regele a încercat a alarma sen
do tineri îmbrăcaţi în alb, cu luminări
puse tunuri. Poporul priveşte uimit şi mişcarea revoluţionară din Macedonia.
tinelele, servitorimea, dar totul a fost înAstfel ziarul Nov. Vee (veacul nou) aprinse, ce străluceau ca razele soarelui,
spre Conac. In partea dinspre balcon
zădar. A strigat din nou după ajutor
a trebuit să întimpine conspiratorii mare organul de frunte al partidului Stambulovist, şi-І aude cântând troparul Adoimireî, iar
şi voia să fugă afară dar 1-a oprit
resistenţă : Perdelele sunt aci rupte, fe voibiüd în ultimul sëu numër despre cestiunea după terminarea cântărilor s'a pus iarăşi
Regina. Ţipând şi frângendu-şî manile
restrele şi geamurile sparte. Probabil Macedoniei, învinueşte pe toate partidele lutunericul nopţ Í. Despre cele vëzute, în
s'a rugat de Rege să n'o părăsească
pe aci voiau să scape urmăriţii. In fără deosebire, de a fi lăsat să se Înrădă grijitorul bisericei Malomăţulu! dădu ştire
în acest greu ceas. Regele Alexandru
grădină sub ferestre sunt aruncate vest cineze în public ideea, că soarta bulgari la Mitropolie. Spătarul Miha! Cantacuziao,
şi-a îmbrăţişat nevasta şi s'a silit s'o
lor se poate Îmbunătăţi numai prin o vrăş- auzind şi el de această vedenie, şi dorind
minte, mănuşi, chipiurl şi altele.
mângâie şi în starea aceasta aşteptau
Nici urmă de regret nu se vede măşească purtare faţă de turci şi că Bul a-şl împlini făgăduiala dată, pe când per
evenimentele groaznice ale momente
garia ѳ datoare să ajute şi să patroneze secutat de Turci, se afla în muntele Si
nicăirl. îndeosebi armata e veselă.
lor următoare.
mişcarea revoluţionară prin orl-ce mijloace, naiel celei mari, a început clădirea mănăs
N'au trebuit mult s'aştepte. Avan
Conaculchiar şi de acelea cari se lovesc de obli tirei, înzestrând-o cu multe moşii şi bunuri.
garda oficerilor a ajuns până la uşa
gaţiunile
internaţionale ale principatului
Palatul regal erï a fost spălat de
Eforia spitalelor civile |a însărcinat
dormitorului. In momentul următor
sânge închegat, martore a crimelor de bulgar. Mergênd mal departe, ziarul ac acum cât-va timp pe dl architect G. Mân
a spart uşa şi părechea regală era
peste noapte Mitropolitul şi episcopii tualului guvern, Învinueşte pe toate guver drea să oă restaureze monastirea Sinaia. Se
în faţa conspiratorilor.
au sfinţit apoi conacul. Dup'ameaz ca nele, delà 1894 Încoace, de a fi ajutat pe cerea, ca această biserică să fie reconstruită
Oficeriî au intrat în dormitor şi davrele au fost învëluite în giulguirî faţă mişcările revoluţionare, aiâtftndu-se în stilul bisericilor clădite sub domnia luî
şi-au descărcat armele asupra Re albe. Seara la 6 ceasuri 8 sicriurl au astf 1 ca complice cu anarhiştii macedoneni. Ştefan-cel-Mare. In acest scop, dl Mândrea
gelui Alexandru şi Reginei Draga. fost duse la palat.
Cum vedem dar atât din desbaterile s'a dus prin Bucovina şi Moldova, unde a
îmbrăţişaţi la olaltă, ciuruiţi de
procesului din Salonic, cât şi din afirmările găsit adevôrate comorurl de Artă Naţionala.
Atitudinea monarchiei
gloanţe şi sângerând din nenumerate
ziarului oficios Nov Vec, reese că au avut Marea biserică este provăzută eu calorifera
rane stătea părechea regală la picio faţă de evenimentele din Belgrad. dreptate aceia cari susţineau că Bulgaria, ventilaţie, şi în parte cu lumină electrică.
arele oficerilor setoşî de rësbunare.
„M. T. I. ' are următoarea infor vasala Turciei, trebue făcută responsabilă Toate decoraţiunile istorice ca uşî, strane,
încă un glonţ şi tinërul Rege maţie afirmativ din cercuri hotărî- de cele ce se petrece în Macedonia.
tronurile regale, tronul mitropolitului în
Altar, simt de marmură roşie, pictura in«
al Serbiei espiră.
toare : » Monarchia austro-ungară faţă

Dinamitul a avut efect, uşile s'au
deschis înaintea oficerilor, dar aci
puteau să înainteze numai peste ca
davre.
Cel dintâiu cadavru a fost
al unuî colonel adjutant al Regeluî
Alexandru, pe care dinamitul 1-a di
strus în bucăţi.
Oficeriî au intrat prin uşa libe
rată în prima sală, unde paza o ţinea
căpitanul Iovan Milkovicî.
Căpitanul
la auzul detunătureî infernale a grăbit
din sală, la eşire s'a aflat însă în
faţă cu conspiratorii. A înţeles îndată
că e la mijoc o conspiraţie în contra
vieţii Regelui şi că întreaga familie re
gală este ameninţată de pericol. Reculegêndu-sï toate puterile s'a pus în faţa
oficerilor şi a încercat să-I oprească.

v

a

1

