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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.
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tsrioara, amvonul, catapeteasma, candelele,
sunt executate in stil par bizantin.
La clopotniţele din faţă, pe sapante
de fer, s'au aşezat patru clopote, din care
unul cel mal frumos şi cu sunet sonor, este
o donaţiune a M. S. К< gelul. li. S. Re
gina la tîndul ei a contribuit cu o evangeiie ferecată, scrisă şi cu miniaturi, care
este opera divinei poete Carmen Sylva.
Perdeaua dela uşa imparateascü a catapitesmei este o cusătură de fir de aur
pe catifea, lucrată cu multă dibăcie in ate
lierul d-nei Both. Pictura interioară, dis
tribuită în mod estetic pe pereţi şi bolţi,
s'a executat de pictorul Âge Exner care a
lucrat la toate restaurările mari ale biiericilor noastre. Sfinţii şi diferitele scene
biblice sunt făcute cu eleiu mai pe fund
de aur mosaiest. Ţoale chenarele (orna-;
mente) sunt in stil byzantic, iar poza şi
txecuţia sfinţilor sunt lucrate după maniera
Întrebuinţată la Muntele Athos şi în majo
ritatea bisericelor noastre. La dreapta in
trării principale este portretul M. S. Regelui şi al Mitropolitului Primat, la slâcga
M. S. Regina cu Princesa decedată şi Spă
tarul Ca.xttacuzino. Aceste portiete au fost
plătite de MM. LL. şi sunt în totul ase
mănătoare.

Din Dieta.
î n şedinţa d é azi au fost puse în
discuţiune ororile din Belgrad. De pe
t o a t e băncile s'a vorbit pe tonul celei
m a l desăvlrşite indignări despre cele
întâmplate în Seibia.
Şedinţa a fost presidată de Tallián Béla.
Preşedintele aminteşte c u adânc
r e g r e t despre evenimentele din Bel
g r a d . Evenimente nepreealeulate In
urmările lor, s'au Întemplat în regatul
vecin. Regele Alexandru a fost măce
lărit în chip mişelesc. îşi esprimâ te
merile faţă de viitorul poporului sorb,
căruia de altfel Ii doreşte viitor fericit.
Kossuth Ferencz : Işl exprimă oroa
rea faţa d e măcelul din Belgrad, care
n'a cruţat nici pe femei. S e alătură
la enunciaţiunea presidentulul.
Contele Zichy J â u o s : Se alătură
tn numele partidului séu de asemenea
la enunciaţia presidentulul.
Szeîl Kálmán ministru-preşedinte :
Cuprins de Ingrigire c ă În veacul civilisaţiel se pot întâmpla evenimente
atât de b a r b a r e işi dă expresie indignării
fată de cele întêmplate.
Rakovszky István: Vestea crimei,
care a sguduit lumea sub decursul
serbătorilor, nu este numai d e dome
niul simţirilor omeneşti, ci t r e b u e s'o
chibzuim şi sub raportul politicei.
Cere declaraţii dela guvern. I-s'a
răpit unui r e g e vieaţa şi tronul.
Causa e : neîndestulirea popo
rului. Nu ştim însă nici acea, nu cum
va e s t e opera unei mâni care a vrut
să producă conflagraţiune. Cere des
luşirl dela guvern, c ă are deja cu
noştinţă oficioasă, c e influenţă v o r
avea a c e s t e evenimente, asupra ra
portului dintre Rueia şi Ungaria. Vrea
apoi s ă t r a g ă d e aci şi o înveţătură.
Poporul sêrb n'a consimţit cu dom
nitorul sëu, motivele şi acolo a u fost
meşteşugite [Aprobări în stânga). In
Serbia a domnit principiul majorităţii.
In timpul d e crisă însă principiul ma
jorităţii a dat faliment pentru-că numai
un singur principiu poate s ă existe :
ca dinastii şi popoare să sa înţeleagă.
Széli Kálmán ministrul preşedinte
reflectând cuvintelor lui Rakovszky
zice, că guvernul petrece eu atenţiune
desvoltarea lucrurilor din Belgrad şi
îndată c e v a fi în posiţie v a r ë s p u n d e
întrebările puse d e Rakovszky.
Dup'acea s'a trecut la ordinea
de zi, continuându-se discuţia proec
tulul privitor l a oficiile de sare.

NOUTĂTÎ.
ARAD, 13 Iunie n. 1903.
Ştire personală. I. P. Sa episcopul
Ignatie I. Papp a plecat cu trenul de 4 ore
la Budapesta.

Ediţia noastră. Gele dintâiu veşti
în Arad despre evenimentele di» Belgrad,
le-a servit publicului ziarul nostru. Pe
la 10 ore depeşele trimisului nostru spe
cial la Belgrad, le-am scos în ediţie sepa
rată, care a fost in câteva minute epuisată.
Pentru ca să putem servi şi publicul nostru
din provinţă, cât maî grabnic cu veştile de
importanţă universală, am scos şi numeral
aceâta noaptea.
Rugăm toţi cititorii să binevoiască a ne informa pe cale te
legrafică sau telefonică (n-rul 502/
despre toate întâmplările mai însemnate
din ţinuturile lor. Spesele k vom restitui
numai decât.
Micsinai—prins. Vestitul hoţ Micsisai,
care a furat dela poşta din Budapesta suma
ae 98.000 coroane a fost prins In Iászapály
— Li 2 ora d. ш. ne a venit depeşa. Şti
rea noi am adus-o mal întâi Ia cunoştinţă.
Dala 2 ciasuri lumea se Imbuizia pe dina
intea ,Tablei depeşelor „Trib. Pop."
*

Adunare de alegëtori la Topoloveţul mare. Pe mane, Duminecă

3

— In scaunui prot. a fost întărită ale zeci de case. Despre atentat circulă
gerea da preot a d Iul Ghaorghe Nada In
şi aici cele mal opuse versiuni. Mier
parohia vacsnţa din Oraviţa-rom.
curi seara a fost cină mare la Rege.
Sinucis pe locul pierzării. Azî După cină s ' a u r e t r a s c u toţii, şi
îa orele de dup'ameazi s'a skucistm fun atunci s'a întîmplat asasinarea. Suro
cţionar dd po ta cu numele Ovary Frcgy-îs rile reginei n'au fost asasinate, ci stau
afară de oraş pe aşa numitul loc al p i e - sub pază în casele proprii ale fostei re
zării, unde au fost spânzuraţi honvezii din gine. Cum am depeşat deja, procla
1848. Se svoneşte că ar fi şterpelit o marea lui CarageorgevicI încă nu s'a
sumă de bani din oficiu, dar pe unguri de întîmplat. Candidarea lui la tron nu i
sigur iî va emoţiona chipul cum şi-a plătit serioasă. Kaljevics, ministrul de ex
tributul pietăţii luai du-şi viaţa tocmai pe terne, a înştiinţat deja ambasadele Ser
— locul ipierzariî. Toate pëcatele 'i-se biei şi cele străine, carî aşteaptă în
drumările guvernelor lor.
vor ierta.
*
Belgrad, 12 Iunie 9 ore seara.
Restaurantul Kolbay. Io Restaurantul
Regele Alexandru deja de glonţul
Koîbay, (odmio»râ ,Káoya* strada For«y,)
ta fia-care Joie şi Duminecă saara cântă tara întâii a fost rănit de moarte. Ultimele
fal bine cunoscut alul Albert Péter.
vorbe i-au fost : Soldaţi, m'aţi trădat. —
*
Trupul reginei e aproape tăiat în bucăţi.
Mulţumită publică. Cu prilegioi ma- Marsaiul Nicolaievics s'a refugiat la con
íaluiüi ţijut la 8 lume n. In pădurea „Csăla"
sulatul austro ungar şi numai astfel a
s'au făcut următoarele suprasolvir! :
Uie Precupaş, 10 coroane, Tribuna scăpat de moarte. 150 oficerl ştiau de
Pr,porulu?, Dr. Crâcinnescu, Oberleinant conspiraţie. — Pârechia regală în vremile
lovan Ciei, câte 2 car, Gligor Moise, 1 cor. din urmă hotărîse să divorţeze, ca astfel
80 fii., R«oly Moloác, Strebáu Іапов, P. să pună capët conspiraţiilor.
Alexandru
Minişan, Ântoniu Coşa, câte 1 cor, Ioan
avea
de
gând
să
ceară
mâna
principesei
Drecin, Nicolau Curtieian, D. Boitor, Vinatnţiu Creta, Drecin Pera, ioan Măcinic, Xenia dir Muntenegra. In băncile din
Gtorgí lovin, Teodor Popovicî, Aron Con Londra au depus mai multe milioane de
stantin, Creţia Vicerţie, Iovan^v Sava, Di franci. — Inmormêntarer perechii regale
mitrie Lapuseă, G. B'riş, H>kai. Emilia Sta- s'a făcut prin doi preoţî în capela fami
aescu, câte 40 SI. La olaitâ 27 cor. 80 fl!.
liară din cimiterul St. Marcu.

Belgrad, 12 Iunie.
domnul Iosif Gali şi soţii au convocat
ULTIME ŞTIRI.
Erl a u fost secţionate cadavrele
o adunare electorală ia Topoloveţul-mare.
părechii regale, şi apoi tmmormêntate
Apelurile de convocare sunt tipărite în 4 Atentatul unui nebun în contra noaptea, în cea mai mare linişte, îm
limbi (ungureşte, nemţeşte, româneşte şi
preună cu alte 6 cadavre în cimitirul
Regelui nostru.
seibeşte) şi adresate „ön. alegëtori români
vechiu dela St. Marc. Colonelul NauViena, 12 Iunie.
й partidei liberale din cercul electoral Recaş".
movici a fost îmmormêntat azt la 2 cia
Scopul adunării este a lua posiţie ia contra
Azi după amiezi un nebun a în suri pe lângă rară pompă. Naumovics,
dtípütutuiui acestui cerc Dr. Adolf Leudll cercat s ă atenteze la vieaţa M. Sale în necrologul familiei e numit . j e r t f a
care a deşertat din şirurile partidului luî regelui şi împăratului nostru
trân acelui ideal, care tinde l a mântuirea
Széll şi pentru a ci ruia alegere s'a fost tise Iosif. M. S a a scăpat nerănit. — şi fericirea neamului sôrbesc*. —
intrepus la timpul sëu aşa dé mult dl Gali. Rolntorcêndu-se dela înmormântarea înaintea conacului stau 2 regim, gata
înregistrăm ştirea. Comentariile şi le pot generalului
Philippovits, în colţul de rèsboï. Situaţia se încurcă, Nu
face cititorii noştri. — Adecă .alegëtori ro stradal Mariahilf şi Kasernengasse un se ştie cine va fi rege. Guvernul, c a r e
mâni aî partidei liberale"! Brava!
om, cu pumnal în mână s'a aruncat se numeşte p e sine radical-estrem,
asupra trăsurii. Vizitiul a dat In el cu e pe lângă principele Mirco (MunDuel sângeros. Uu duel sângeros a biciul, ear poporul din j u r năvălind tenegru), numai ministrul Zsivdnovics
avut loc In Cluj la 11 Iunie. Hollaky Zol asupra lui, l'a désarmât. Dus la p o 
vrea republică, miliţia e p e lângă
tán de Ktshalmágy, director de finanţe, a
liţie
s'a
constatat,
c
a
l
chiamă
Reich
Karageorgevici.
Preşedintele sena
avut duel cu pistolul cu coatele Teif ky Jó
ehrenstein,
e
de
25
ani,
şi
nebun.
—
zsef. Condiţiile au fost grele. La a treia
tului Marinkovics a convocat scupeina
Împuşcătură Hoilaky a căzut. Glonţul l'a Maiestatea S a când atentatorul a ri pe Luni. E teamă că atunci vor fi
nimerit in piept. Medicii nu au nădejde că dicat pumnalul s ' a retras in fundul turburări serioase.
rănitul va scăpa cu vieaţă.
trăsurii. Poliţia numai cu g r e u a fost
Belgrad, 12 Іииіѳ.
în stare să -l scape p e atentator din
Gazeta lui Moş-Aurică. După manile poporului înfuriat. ConsternaO foaie apărută azi glorifică în an
ce „Gazeta Transilvaniei*
s'a făcut de ţia e uriaşă. Ziarele au apărut In edi articol „Nero cel sêrbesc* — regicidul.
rîsul tuturor Românilor de bine, publicând ţii s e p a r a t e .
Din provinţă se scrie că indignarea popo
înainte de alegerea dela Dobra cele mai
mba e generală. Ţara stă pe pragul
sfruntate scornituri tendenţioase la adresa Corpul de armată 1 — mobilisât? rësboiului civil. — Ambasadorul austriac
candidatului naţional Dr. Aurel Vlad, re
Zimony, 12 Iunie, 7 ore seara.
şi rus sunt încă în B>'gr d. N'au nici o
comandând, aşa printre şire, căcî redactorul
Se afirmă cu Majestatea Sa Reîndrumare.
eî nu e capabil să lucreze pe faţă, pe Dr. gele nostru a hotârît intervenţia
înar
Belgrad, 12 Iunie.
A. Muntean,&cum, după isbândâ stxălucitâ mată. Dumba, ambasadorul nostru la
Din provinţă v i n ştiri alarmăee-a raportat-o conştiinţa trezită a bravi
Belgrad, noaptea întreagă a schimbat toare. Nu e cu neputinţă că va erumpe
lor glegëtorï din Dobra, — vine şi vrea
depeşe şi frate cu Viena. — Corpul de rësboi civil. In capitală a u venit mul
să trpgä la îndoială caracterul naţional
armată 1 a primit ordin de mobi- ţime d e oficerl, Intre cari şi roialiştl.
al acestui fapt frumos. Reproduce anume
lisare
şi va întră în Serbia prin Nicolics, cel mal rabiat conspirator,
câte-va voci de presă maghiare, însoţindu-le
Sabat.
Hotărîrea M. Sale a fost conducênd o trupă din suburbiu spre
cu comentarii! plin de insinuări nedemne:
adusă la cunoştinţa ambasadorului rus Belgrad, a întâlnit p e căpitanul Pefo\le maghiare par dară a se bucura
prin ambasadorul nostru.
trovics din Krusevac, care 'şi-a e x 
de reuşita dela Dobra".
Nu doară ale
Viena,
12
lusie.
primat indignarea asupra celor In
gëtori! dela Dobra au pactat cu guvernul ?...
Ambasadorul Serbiei a părăsit Viena têmplate şi a împuşcat In Nicolics,
Ia alt numôr apoi, reproducând ştirea fără să dea cea mai mică informaţie ofici
telegrafică din L u g j , că naţionaliştii ro oasă Eri şi azi a fost consiliu de rësboi la dar l'a rănit numai uşor. Nicolics la
mâni lin comitatul Caraş-Severin au hocare a luat parte şi ministrul de externe şi rîndul seu i-a spulberat erorii. Nico
tărit activitatea, spune : „Nu ne îndoim cel de honvezi. Hotărîrile lui nu sunt cu lics & fost numit comandant »1 divi
că se vor afla şi printre Românii din noscute, atâta însă e sigur, că mobilizare nu ziei de lângă Dunăre. Maiorul Draguse face, ei de-ocamdată s'a dat ordin guverCaras Severin de aceia, cari privesc cu norului Bosniei şi comandanţilor corpurilor ţin şi căpitanul Gagovics a u fost îm
gura căscată la minunile ce le fac ceidin Timişoara şi Zagreb, sä stea cu trupele puşcaţi tot de Nicolics. Motivul e c ă
dela Orăştie".— Şi mal crede oare dl Mure jian lor gata. Monarchia noastră numai în acel şi-au exprimat indignarea pentru asa
caz ar mobiliza, dacă principele Muntene- sinarea părechii regale. — Vina pre
că estecine-vi, care-1 ia în serios ?
grului ar face încercări se ajungă pe tron tutindeni se atribuie purtării re
Té faci de rîs nea' Aurică. ,
prin arme. ca astfel să uniască sub şefia sa ginei Draga
*
Versailles, 12 Iunie.
I. P. S. Sa mitropolitul Dr. Victor statele sârbeşti din Balcan.
Mihályi va sosi Sâmbăta seara la orele 6
Amănunte din Belgrad.
Natália, m&ma regelui
Alexandru,
in Lugoj, ca să participe la serbările jubi
la
luarea
ştirii
despre
evenimentele
din
—
Dela
trimisul
nostru
special.
—
lare ale episcopiei de Lugoj. Din acest in
Serbia a leşinat. N'a fost in stare să
cident i-se pregăteşte o primire solemna la
Belgrad, 12 Iunie, seara.
gara Lugojului.
Cu mare g r e u am ajuns în ca asculte raportul până în capët.
pitala Serbiei pe vapor. Oraşul întreg
Din Oravita. La institutul de credit şi
economii „Oraviciant* a fost aies juriscon tnoată în valuri de bucurie. Ştiri de Red. respons. Ioan Russu Şirianu.
spre incendii exacte. Au ars mal multe Editor Aurel Popovici-Barcianu. i
sult : Dr. Ioan Nedelcti. — II salutăm !
9

„TRIBUNA POPORULUI*
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VINEŢEA
maî buna la spălat.
=

•

SUD scutul legilor.

—

Yineţeala ca mal folosită în spălătorii şi case private.
Eftină'şi neîntrecută!
1 sticlă mică de 24 fll. ajunge la 10 spălaturi. — 1 sticlă mare
costă 1 cor. 60 fll., Vs de sticlă 1 cor.
_

~ Se poate căpeta pretutindeni
Se ne ferim de falsificate.

Singurii
Fabricanţi:

—s
916 8—20

FRATUHOCESIKiER fabrică сышісі г«Ж

FISCHER KAROLY
fabricant de rociuri de sîrmă, împletituri, sîte şi rociuri
de oţel (materase).
— Arau, Józsefföherczeg-u. Nr. 8. —
Recomandă fabricatele sale de sîrmă, aşa : rociuri de aramă,
fier şi cusitor, mal ales pentru fabrici, mori şi economii, precum
şi site pentru ciururi sistem Bachler. Fac rociuri de mână şi de
maşină pentru îngrădirea de grădini, livezi, curţi de galiţe şi
parcuri; Rociuri pentru pietri, prund si cărbuni. Gratii pentru
pivniţi şi hambare. Prinzëtoare de schintei pe coşuri de locomotive
şi fabrice. Saltele de oţel, elastice, prea practice. Diferite site
de per, fier, aramă şi mătasă, site pentru tutun, precum tot
felul de lucruri cari sa ţin de branşa aceasta.
Calitate bună şi preţuri moderate. —

984 4—10

Cornel Tamăşdan,
neguţător de coloniale, délicatesse şi ape minerale
in Arad,
etr. Archidueele Ioaif Nr. 12.
îşi recomandă magazinul bogat de

«2в т-іо

C o l o n i a l e , zăhar şi d é l i c a t e s s e
cea mal fină cafea de Cuba, Mocca, 0ѲѲІ din străinătate,
délicatesse de prima mână, tot felul de арѳ minerale, ѴІПйТІ
minunate, şampanie, cognac, tot felul d e poame sudice şi
cereale, cu cele mal moderate preţuri, 2% rabat, la plătirea cu
Telefon Nr. 419.
bani gata.

T

I!
ц Cruce sau stea duplà electro-magneticâ
=
Nu e crucea

=
Volta.

Patent »r. 869Ѳ7.
"Ч
Р
Щ

Eflinatatô пѳ mai pomenita!!!

=
Nu e leac

teeret.

Din cauza apropierii sezonului de toamna In

vindecă si inviorează sub garanţie.
Aparatul acesta, vindecă
şi foloseşte contra durerilor de
cap, urechi şi dinţi, migrene,
neuralgie, Impedecarea circulaţiunei gangelui, anemie, ame
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie
de inimă, sgârciurl de inimă,
astma, auzul greu, sgârciurl de sto
mac, lipsa poftei de mâncare, receală
la mâni şi picioare, slăbirea peste tot,
reuma, podagră ischias, udului In pat,
influenza, insomnia, epilepsia, circula-

ţia neregulată a sângelui şi con
tra multor altor boale, car! la
tractare normală a medicului
se vindecă prin electricitate,
însuşirea acestui aparat eete,
că vindecă nu numai din timp
In timp, ci introduce constant
tn corpul omenesc binefăcotorul cu
rent, când pe deoparte v i n d e c ă
cu succes boalele aflătoare, eară
pe de altă parte e cel mai bun
scut contra îmbolnăvirilor.

C3

Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei, că acest aparat
vindecă boale vechi de 20 ani.

In cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile lumeî,
cari preţuese cu mulţumire invenţiunea mea şi orl-cine poate vedé aceete
atestate. Pacientul, care tn decurs de 45 zile nu se va vindeca prin apa
ratul meu, primeşte banii înapoi.
Unde orï-се Încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul
meu. Atrag atenţinnea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu
poate fl confundat cu aparatul ,Volta*, care atât tn Germania, cât şi tn
Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu
electromagnetic prin deosebita-'! putere vindecătore, e în genere cunoscut,
apreciat şi respândit.
Chiar şi ieftinătatea estraordinară a crucei mele* electro-magnetice o recomandă cu Inteţire.
624 —ieo

Preţul aparatului mare e Cor. 6.
folosibil la morburi învechite.

—

Preţul aparatului mic e Cor. 4.
—

folosibil numai la copil şi la femei de consti— — — tuţie foarte slabă. —- — —

Locul c e n t r a l principal de vânzare şi espedare pentru ţeară"
şi străinătate e:

V.,str. Vadász 42./S
colţul str. Kálmán.

4

Bazarul delà teatru
toate obiectele s e capotă cu preţuri foarte reduse. Din catalog
estragem numai următoarele:

Pentru bărbaţi.
Cămaşă aibă . delà
Cămaşă cn îndoituri 9
Cămeşi de mătasă 9
Ismene . . .
•
Ismene cu nasturi w
Gulere . . .
9
Manşete . . .
•
Cravate de mătasă •
Cămeşi de şaten
•
Cămeşi de oxfort •
Cămeşi de culcat •
Ciorapi . . . . 9
Ciorapi brode ţi . 9

coreeturi . . .

—'73 cr.
-97 m
120 m
-•43 m
-•55 m
-.10 »
-•17
-12 •
—•60 »
—•40 •
-•57 •
— 05
-•15 *

Pentru dame.
Cămeşi . . . delà —•45 cr.
Cămeşi colorate
rt —•68* »
Şuiţs . . . .
-18 9
Я

Ш

Mănuşi... .
Mănuşi de aţă .
Brâuri . . . .
Ghete de pânză

Pentrn copil.
Ciorapi . . . delà —04 er.
Ciorapi brodaţi
Haine Întregi
Cămeşi întărite
Gulere.
Manşete
C/avate
Batiste
Bretele
Corturi
Ghete de pânză cu
talpă de piele
, —60 .

Ciorapi americani pentru dame cu 25 cr.

•

Toemal acum aa sosit 300 dozine de batiste fine (batist) duzina 170 er.
Despărţăment special pentru obiecte de luce şi joc In
porţelană cu 7 şi 15 cr. Jucării pentru copil foarte eftiae.
Géante 80 cr.; géante cu armonică 3 50 or.; albumuri pentru

100 de ilustrate 40 er.; tăşcuţe de piaţ 35 or.; bastoane, tabachiere şi portofoliurl, perii d e par, haine şi dinţi, cuţite şl
fur chite de oţel 15 or.; săpunuri, parfumurl, bretele pentru
bărbaţi, cadre de tablouri, tavane de lemn, monograme de
mătasă іУз cr. şi altele multe. Pânza de ciară 60 or. metrul.
Mingea de gumă 7 cr. e t c , etc.
»86 a-io
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