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INSERŢIUNIbE:
de un şir garmond : prima
data l i banï; a doua oară
Ш bani; a treia oară 8b.
de flecare publicaţiune
Atât abonamentele, cât şi
inserţinnile sunt a se plăti
înainte în Arad.
Telefon p e n t r u oraş şi comitat 502
Scrisori nefrancate n u ѳе p r i m e s c

Munueripte nu se înapoiază.

Aspectul oraşului. — Revoluţie cu voia po numaî să nu-1 salute. Au fost scene regale a murit rănit de dinamita, cu
liţiei. — Immormêntarea părechei regale. — penibile p e carî toţî le observau, d a r care a fost spartă poarta din dosul
Scupcina şi senatul de aţi vor hoBelgrad, 12 Iunie.
Draga Masin şi soţul el încoronat îşi Conacului (vechiu) pe unde au întrat
tfrî asupra sorţii putoare a Serbiei,
revoluţionarii ; el stetea- la poartă anume
Trecând prin faţa oraşului, aï impuneau să nu observe insulta.
rămentările de partid cari zilele din crede că cel mult e serbătoare mare :
Din Paneiova au fost de fată si să aştepte pe conspiratori cu carî era
â дщещЩаи, ţara cu rësboiu civil, din depărtare, venind cu vaporul delà doi români: advocatul Tisu si învetă- înţeles.
'Şticfetat. Miniştrii, într'o
consfătuire Paneiova, nu vezi anume decât dra toiul Stoica. Am vorbit cu eî azî.
In apărarea regeluï au murit:
4 ore, au hotărît sâ aleagă de rege pele, tricolorul serbesc (roşu, albastru îmi spuneau că atâta receală şi chiar
La\ar Petrovicl, adjutant, căpitanul
rin aclamare pe prinţul Petru Cara- şi alb) fâlfăind pe toate edificiile. Sunt ignorare din partea unul popor la
Panaiotovici
şi oficerul de ordonanţă
eorgevicl. Doi dintre miniştri,
Stoia- multe, mal ales în cetate. Ca ironie adresa regeluï sëu nicî închipui n'ar fi
Mircovicî,
precum
şi alţî trei soldaţi.
.novics şi Zsivkovics erau pentru re a sorţii, chiar pe otelul »Kragujevatz« îndrăsnit
Dintre
revoluţionari
Dragutin
Dimipublică, dar s au supus maiorităţii.
Pre din portul Dunării, proprietate a fa
Regele venise la concert în trăsură trievici zace rănit în spital.
zidiul adunării electorale după lege îi miliei stinse Obrenovicl, este arborat deschisă, cu regina. In alte trăsuri
Perechea regală a fost înmormêncompete preşedintelui senatului.
Repă- un steag mare. Numaî de pe Conac, erau fratiî si surorile reginei. Insusî
tată
astă
noaspte la orele 11, în cea
şind Marinkovics preşedintele de până reşedinţa regală, lipseşte. încolo e regele a împărţit premiile şi pe la orele
mal
mare
taină. Ş'anume la biserica
acum, guvernul a denumit tn locul lui pace şi linişte în oraş. Dacă n'ar fi 10 a plecat.
Palilusca.
A oficiat un singur preot
pe Petru Velimirovics, un fruntaş al atâta miliţie în faţa Conacului şi în
Se vorbea d e mult că p e Lu- şi afară de membrii guvernului n'a par
partidului radical
curtea Ministerului de rësboiu, a cărui nieviţa, fratele Dragei, e vorba să-l ticipat nimeni la actul funebru. Doar
In ţară pretutindeni e linişte. Zilnic palat e aproape de conac, nici n'aî proclame cât mai curând moştenitor al o patrulă, care a stat însă la distanţă.
sosesc din străinătate mulţime de studenţi presupune că aici a fost revoluţie şi tronului.
D'aceea detronarea Iul Ale Ceilalţi au fost înmormêntatï tot azi
universitari şerbi, cari încearcă să facă s'a petrecut cea mal îngrozitoare tra xandru şi isgonirea din ţeară a întregel noapte şi în cea mal deplină linişte.
propagandă pentru republică, dar fără gedie a epocii moderne.
familii era hotărită de câteva zile.. Se
*
\succes. Ideia monarhică prea e înră
omorîrea
Oamenii îşi văd adecă de treabă vorbeşte că s'a decis chiar
Pentru mâne, Sâmbătă, am obţinut
dăcinată în poporul serbesc.
şi escesiv îmi p a r numai steagurile lor, ş 'anume când vor pleca delà iubileu. o audienţă la primul-ministru AvacuCarageorgevics se bucură de mare multe carî*fâlfăie de p e toate casele. S'a abandonat însă planul acesta, din movici, bărbat cam d e 60 ani, şef al
popularitate, cu toate că cea mai mare Chiar şi de p e turnul Catedralei care causa că era lume multă străină în liberalilor. In fiecare seara până târziu
oraş şi n'au vrut să provoace teroare şi miniştri sunt întruniţi în consiliu, în pa
arte a populaţiei Belgradului nicî nu e aproape de portul Savel.
l'a vëzut măcar. Antipatia faţă de fosta
Dacă unde-va se poate aplica, panică.
latul de lângă Conac. ,
egină, măreşte încă această popula- apoi aici într'adevër se potriveşte în
S'a ales deci planul care s'a şi
Proclamarea de rege aluî Caraitati.
trebarea luî Conu Leonida aluî Cara executat deja, aşa după-cum v'am trans georgevicï a fost numai
svon. Azî
Guvernul a dat amnestie
tuturor giali: li-a dat voie poliţia?... Pentru-că mis deja ştiri.
am avut prilej să vorbesc cu Archi\elor osândiţi pentru delicte politice sau după toate probabilităţile şi semnele,
Aci ţin să stabilesc numai atâta, mandritul Chirilos, rectorul facultăţii
Cejpresă. Arestări nu s'au intêmplat conspiraţia s'a făcut cu ştirea poliţiei, ^'că regele
£ ô 9 f - r u g a t să., abdice şi de teologie şi cu Marincovici, fost mi
ie loc.
—
NovacoSe poate că nu' a іптеяйоііаі ' Sír" p
yioientă. nistru de finanţe şi Liubomirj
ë -Dragoï - vid, f osr mims#6^îe *agMëm4ur1ï7~Tfàî5*rir
•
După actul alegërïï, o deputăţie voace zguduitoarea tragedie. Nemulţik,
>a călători la Viena, unde aşteaptă Ca rriirea adâncă era însă în aier şi toţî niéTíineia nu i-s'a intêmplat nimica, spus că în chestia d e alegere v a de
rageorgevics. Cu intrarea în ţară a prevedeau că Alexandru I. nu maî poate ci omorît! au fost numai fratiî el, Ni- cide Scupcina, care-I convocată p e
codem şi Nicola.
Ş'anume au fost poimâne.
noului rege, ministerul provisor se re sta p e tron.
trage, ear regele îşi va forma nou ca
In toată ţeara e linişte complectă.
Duminecă a fost aicî serbătoare omorîţl în cetate, unde locuiau (fosta
binet.
Fapt e, că în oraş nici n u vezi
mare. Jubileul de 50 de ani al Reuniune! locuinţă aluî Milan p e când era ins
Tocmai în momentul acesta de cântări din capitală. Au venit pentru pector general al oştireî). Tot astfel au sêrb trist, ci tot! se veselesc. Soldatiî
primim ştirea că prinţul Petru acest prilej la Belgrad 23 coruri; con fost omorîtî acasă, de soldatiî coman- poartă la chipiu frunze d e stejar şi
Oarageorgevicï a fost ales Hege cu certul lor a început la orele 6, în daţi de oficerî, primul ministru Mar- chiar florî roşii.
Pavloviéi,
aclamaţie.
Cât despre sorţii de alegere, se
Circ, fiind presenţî peste 5000 oamenî. covici, generalul Milovan
Mai la vale dăm scrisorile tri Era veselie mare. Numai de rege nu ministrul de rësboiu, ear ministrul de crede că s'ar putea întâmpla s'o sur
' misuluî nostru special, în cari ne ra-se bucura nimeni, aşa că sosind şi el,interne Ve'imir Iodorovici şi fica-sa au prindere : să fie ales la cine nici nu se
portea\â despre întreg decursul
revo abea se auzia câte o slabă aclamare. fost numai răniţi, grav.
gândesc decât cel cari au acum în
Colonelul Naumovici capul gardeî mână destinele mult încercatului regat.
luţiei.
Oficeril ostentativ îşi întorceau spatele,

Alegerea de rege în Serbia.
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— Crezî că se va împlini această do Generali şi locotenenţi negenat şed unul
— Ml ar plăcea s-o vëd odată.
rinţă a d-tale ? — l'am întrebat.
lângă celalalt, uitând de rang şi subordina— Nimic mal uşor. D-ta vil din
— Chipuri din Belgrad. —
Bătrînul diplomat m'a îmbiat cu o ţie. Despre ce al putea vorbi cu militarii ? străinătate şi eşti gazetar. Reginei îi plac
Abea au trecut 3 lunî decând pentru ceaşcă de cafea turcească, apoi măsurând Am întrebat de un oficer al regimentului
gazetarii. E ca o primadonă: iubeşte re
*Cea din urmă dată am fost în Belgrad, în de câte-va ori odaia sa de o simplitate pu 6, al acelui regiment, care a săvîrşit asa
clama... Cere audienţă prin mareşalul
capitala colinoasă a Serbiei, care mereu ritană, se opri în faţa mea :
sinările :
curţii, maiorul Nikolajevics. — Ne-am dus
îţî aduce aminte de capitala noastră, deşi
— Plăcut e serviciul ?
la el. Conacul e mic ; mareşalul era silit
— Dacă n'ar fi femeia a c e e a . . . Da,
jurul lui nu e atât de frumos.
să
locuiască prin urmare într'o stradă la
dacă n'ar fi ea.
Locotenentul, puternic şi frumos, dădu
Am acolo un şir întreg de prietini,
terală. I-am spus dorinţa.
— Regina Draga ?
din umere.
cu carî am vorbit despre politică, despre
— Aceea 1 Mult a ţinut regele la mine
— O, aşa cred, că asta nu va merge
— Ştii, până acum îmi plăcea să
raporturile dintre Ungaria şi Serbia, şi la multe îl puteam îndupleca. Më pot
servesc Dar de când s'a însurat regele, greu ; aşteaptă, voi telefona în Conac, să
multele altele. Şi acum, când regina Draga mândri că regele mi-a cerut sfatul şi când
de multe ori stau pe gânduri, să nu pă vëz de te poate primi mâne.
zace colo omorîtă de gloanţe de revolver, n'am mal fost ministru-president. Dar de,
răsesc bare cariera militară. De când fe
Şi spre uimirea mea, în adevër te
palidă, scăldată în sânge, îmi vine în minte când s'a însurat, toate s'au schimbat. E
meia aceea a ajuns în Conac, trebile lefona.
cu ce glas spuneau aceî prieteni al mei, slab sërmanul rege, foarte slab. Şi femeia
merg rëu.
— Ascultă, prietine, — i-am zis prie
fiind vorba de Draga :
aceea face din el ce vrea. Fireşte şi în
Sorbi una din pahar. Apoi se în tinului cu care venisem, — ăsta nu va
Femeia a c e e a . . .
Conac ştiu că nu mi-a fost pe plac căsă toarse cătră portretele regelui şi reginei telefona doară reginei?
Fireşte, numaî aşa între patru ochî, toria.
ce erau atîrnate pe părete, şi arëtând spre
— Ba cam eî.
Apoi am vorbit cu un alt prietin.
şoptind, nu cumva să o audă urechi ne
regină, adausë :
Mareşalul dădu unul oficer ordin să
— El da ! Svjetomir vorbeşte cu re
competente. Căci urmările ar ii fost în
— Aï să vezï! Femeia aceea va fi meargă la regină şi s-o întrebe de poate
grozitoare. Regele Alexandru toate era în gele foarte sincer. Mal dăunăzî numai Pa
cauza la multe nefericiri.
da mâne-zi audienţă. Am aşteptat câte-va
stare să le erte supuşilor sei, numai una citat în Conac şi acolo s'a restit către el :
Un prietin, şeful secţiei cartografice clipe, până veni rëspunsul.
nu : dacă îndrăsniau să vorbească în contra „Aud, că şi tu eşti în contra, ca pe fra
în
ministerul
de rësboiu, îmi şopti :
— Nu pot întră. M. Lor au oaspeţi.
tele soţiei mele să-l proclam de moşteni
reginei.
— Da, cauzează multe nefericiri! Dar
tor de tron". Şi i-a ţinut o lecţie grozavă.
— O să te avizez mâne ! — Şi m'a
Femeia aceea I
nu
mai
poate
dura
mult.
Svjetomir
ascultă
o
vreme,
apoi
erupse.
Ii
şi
avizat.
A venit la mine Dr. Petronjevics,
Dacă n'ar fi fost femeia aceea, cine
strigă
regelui
:
„Majestate,
më
vel
asculta
secretarul
regelui Alexandru.
— In adevër e dară atât de frumoasă ?
^ştie cum s'ar fi desvoltat toate. M'am dus
Ja Svjetomir Nikolajevics, acest bărbat sa odată ?" Şi i-a spus apoi, că dacă pe cum
— Domnul meu, nu se poate. In
— , De frumoasă e frumoasă, nu-i
vant, cumpătat. Pe vremea aceea nu eranatul sëu îl va face moştenitor de tron, în vorbă ; plăcută încă ştie să fie, când vrea, adevër nu se poate. Motive politice.
încă ministru la Athena. Nikolajevics e Serbia va erumpe revoluţia.
— Cum ? Motive politice ?
numaî cât foarte rar vrea. Fireşte nu
prietinul Ungariei, Dorinţa lui e o sinceră
— Da. Am aflat că eşti partizan al
într'o seară şedeam într'o berărie cu maî e boboc, dar se vorbeşte că-î procură
*\j>rietinie între Ungaria şi Serbia.
unul grup antihabsburgic, şi M. Şa n'a
maî mulţi oficerî. Sunt foarte democratici. regelui plăceri, ca n i m e n i . . . Asta e !
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Linişte şi nesiguranţă. — Pe la miniştri. Aproape toţi sunt înarmaţi ca de campanie :
— Alegerea de rege.
cu revolvere.
Belgrad, 13 Iunie n.
Din ziua ln care regele Alexandu Ia fost
E a doua zi pe care o petrec aici şi omorît, miliţia a rupt rosetele de pe chipi.
nimic nu-mi face impresia că Serbia ar trece Că ale cui iniţiale se vor pune ear, nu se
prin vre-o crisă oare care. Curat vorba luî ştie. Se crede că ale lui Carageorgevicl...
Con Leonida: Lumea se plimbă pe la re „Altul nu-i! Cine să şi vie, după cele pe
voluţie !... Toţi dau anume câte o raită până trecute, pe un tron care d'o sută de ani
la Conac, să audă ce e mai nou. Nimeni într'u a numai prin zguduiri a trecut*, —
nu poate să spună însă hotărît, căci mi-a zis un oficer, cu care am stat de vorbe.
nimic nu 63te sigur, ci în toate o incerti
Apropos de oficeri: cei mal mulţi vor
tudine care se accentuează din ce în ce. besc franţuzeşte şi nemţeşte şi sunt foarte
Eu am fost pe la presidenţia mi prevenitori. Unul şi-a lăsat societatea şi
nisterului. Se ţinea tocmai consiliu de mi m'a condus şi recomandat pe la ministere.
niştri, între orele 7—9, şi astfel numai Novinare, — eată cum ne zic. Şi suntem
pe azi la 10 In. d. a. voî fi primit în au mulţi aici. Vre-o 80 numai dela Buda
dienţă. Am vorbit însă cu anul dintre se pesta, apoi din Viena, Paris, Kopenhaga
cretari, Nedicî. Fot să vë comunic, drept etc. Din Arad e colegul Schröder dela
résultat al convorbire! avute, că multe, cele „Arad éa Vidéke".
mai multe dintre publicaţiunile ce au văzut
Azi am avut ocasie să culeg informalumină In presa mare a europei, sunt —
ţiunî
autentice asupra conspiraţiunel şi chi
fantesil. Fapt e numai că întreagă cons
piraţi a fost făcută de miliţie, însă cu pului cum s'au îrtâaiplat omorurile.
Amënuntele le am dela locotenentul
ştirea bărbaţilor diferitelor partide politice.
Guvernarea lui Alexandru I, ori mal bine Pera Lszarovicï, membru activ al conspia Dragei Masin (femeia ambiţioasă care nu raţiei, la care am ajuns prin mijlocirea unul
s'a mulţumit cu coroana, ci voia să dirigă student cu numele Todorovicl.
ţeara întreagă) devenise atât de odioasă,
Eată cum s'au petrecut lucrurile:
încât în regatul nu avea un singur aderent,
Nainte cu trei luni delegaţi de ai tu
ci se spriginea numai pe slugărnicia câtorva turor garnisoanelor din ţeară s'au întrunit
creaturi.
la Belgrad să discute situaţia creată lor şi
Totuşi, după ororile petrecute la Conac, ţârii întregi prin amestecul reginei Draga
erau temeri că in oraş să se întâmple tul în afacerile statului. Au ales atunci pe
burări. Iivcovici, ministrul de justiţie, are colonelul Alexandru Masin, frate cu fostul
însă o aşa trecere asupra poporaţiunel ca soţ al reginei Draga, că în numele lor să
pitalei, că a fost destul să se arate ln doue comunice regelui următoarele : 1 Oficeri! sunt
trei locuri şi să ţină vorbiri, lămurind po nemulţumiţi de tratamentul guvernului mi
porul, ca totul se remână în starea nor litar; eî au credinţa că regina şi fraţii el
mală. Eminentul orator e şi considerat ca Nicola şi Nicodem îl duşmănesc şi prin
tribun al Sârbilor şi dimpreună cu bëtrânul influenţa lor li-se fac multe neajunsuri, între
Avacumovic! e considerat ca sufletul cabi altele sunt îngijaţl că şcoala militară e
netului. Activitatea lui va avea, fără în vorba să fie mutată la Şabaţ, oraşul natal
doială, influinţâ asupra întreg viitorului al regine! : 2 Oficeri! cer dec! ca In decurs
Serbiei. El e Încă tiner, n'a trecut de de trei luni regele să divorţeze de Draga,
40 anî şi e d'o cultură vastă, european ca astfel sS fie cel puţin speranţa unul moş
în toată accepţiunna cuvântului. Pe azi tenitor al tronuluï, C* ftatfat ea. flu »poe»
Aupur^meansi w v a aeorchri a convorbire
asupra tuturor temerea câ Lunişriţa Ni
mai lungă asupra situaţiei.
codem s'ajungă el moştenitor.
*
înaintea Conacului continuă de altfel
Regele a primit foarte rSu pe delegatul
să stea pază două companii de soldaţi, in oficerilor şi drept urmare a permutat tn pro
fanterie, ear intr'o stradă din apropriere sta vincie pe o mulţime de oficeri. Regina
ţionează un escadron de cavalerie, dintre văzând această duşmănie, a solicitat cn
care se detaşează câte 4—4 soldaţi pentru atât mai tare ş'a obţinut dela soţul el atât
a circula prin oraş.
schimbarea de constituţie, cât şi alte multe
In căsărml, se înţelege, soldaţii stau masuri de represiune împotriva oficerilor.
Aceştia Insă, prin delegaţii lor, au
gata de a fi chemaţi, în ori-ce moment,
întreţinut
legătura dintre garnisoane şi
pentru a fi comandat! pentru ori-ce even
Sâmbătă,
nainte
de iubileul Reuniune! de
tualitate.
cântări
ear
s'au
întrunit
şi au trimis pe
Oficeri circulă o mulţime pe stradă,
mândri şi veseli, îmbrăcaţi de paradă ; cel colonelul Masin să-1 roage pe regele ca
maî mulţi nunt bărbaţi voinici, frumoşi. la serbare să nu vină cu Draga, căci se
poate expune Ia neplăceri. Regele a ame
ninţat Insă pe colonel; acesta a şi primit
voit să dee prilej la clevetiri. Sper că nu
impresia că nu mal e de făcut nimic, ci
te superi.
regele trebue detronat.
— O, de loc ! Iţi mulţumesc pentru
Duminecă seara ei s'au adunat la
osteneală.
casina militară, unde au decis detronarea
Dr. Petronjenvics, un tinër simpatic, ear pentru executare au ales pe Al. Masin.
më privi în faţă să vază dacă în adevër colonel, Petru Misiei, vice-eolonel, Luca
Lazarevicî, maior In infanterie şi căpita
nu m'am supërat.
nul Milivol Angelcovicl. Au jurat toţi
Altă zi ne-am întâlnit într'o societate.
supunere şi s'au împărţit rolurile.
Ne-am împrietinit. La o vreme îmi zise
Mercurî seara in Conac (cel vechiu) a fost
apoî la urieche :
o
serată.
După-ce oaspeţi! s'au dus acasă,
— Nu regreta, că n'aî fost în audienţă.
colonelul
Masin,
avisât de colonelul NauNu-î pierdere mare, că n'aî putut vorbi
movicï,
şeful
garde!
dela palat (înţeles cn
cu femiea aceea. . . .
conspiratorii), a venit în fruntea reg. 6 şi
Chiar şi secretarul regelui. . .
7 la Conac. O companie din reg. 6 s'a
Aliquis.
postat în faţa Conacului vechiu, celelalte
au împresurat întreg cartierul. Tot în
faţa Conacului s'a postat căpitanul loca
H
A. z .
Ristici, cu o baterie de artilerie. Ma! era
— Domnule Chimir, sora mea te aie! un detaşament din reg. de cavalerie
ce purta numele „Draga", comandat de
Iubeşte mult.
— Ce băiat drăguţ. Uite o coroană. S. Gruici, locotenent şi fiul ministrului
Dar spune-mi cum ţi-a venit în gând să représentant dela Constantinopol, care a
fost şi el nu de mult permutat la Zaiciar.
mi-o spui?
Oficeri!, 11 la numër, însoţiţi de suboficerî
— Aşa, că şi domnul Cosmescu şi şi soldaţi, au Intrat In curtea Conacului
Popescu încă mi-au dat câte o coroană, uni! prin faţă, ear ceialalţî prin dos, unde
pentru-că le-am spus-o.
este comănduirea gendarmilor (aceştia au
fost désarmât! prin şiretlic). Au forţat
intrarea in Conac, după-ce au repus pe
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ce! tre! soldat! de gardă. Când s'ajungă
însă la apartamentul regelui şi reginei
(cari se culcaseră), lumina electrică a fost
stinsă. Primul adjutant Laza Petrovi ;I i-a
purtat prin mal multe camere, ca astfel
perechea regală să câştige vreme. In fine
ajung la camera de culcare, despărţită de
coridor de restul clădirii. Uşa era încuiată.
Au bătut, dar nn li-s'a des his. Naumovicl a aruncat atunci o petardă cu dina
mită, care a sirobit uşa, dar şi îndrăsneţul oficer a căzut mort, căci prea se apro
piase de uşă. Celalalt! au întrat. Re
gele aprinsese lumină şi sta cu pistolul
ln mână, numai în cămaşă. Soţia sa tre
mura sub plapomă.
Colonelul Masin l-a Invitat să subs
crie abdicaţia. Regele însă a rupt în bu
căţi hârtia ce i-se dase şi foarte hotărît,
response : „Nu abzic şi am să mor ca rege,
altfel nu". . . A făcut apoi o mişcare
vroind să ţintească în colonel. In clipa
aceea Insă căpitanul Ristici i-a tras un
glonte drept in piept, ear ceialalţî oficeri
au tras şi el, astfel că regele a căzut la
pămâit ciuruit du şase gloanţe, din car!
unul i-a zdrobit dinţii. Draga Masin a
sărit îngrozită, pentra а cădea moartă, lo
vită de patru gloanţe. Acestea s'au în
tâmplat nainte de orele 2 noaptea. Ofiicerii au părăsit apoi Conacul, iar soldaţii
remaşî p'acolo au aruncat cadavrele perechet regale pe fereastră (conacul are un
etagiu), curând insă oficeri!, au ordonat
ca ambele cadavre să fie duse In subsolul
Conacului, unde dimineaţa au fost aşezate
pe catafalc. Dar n'a fost lăsat să între
nimeni la catafalc, ci Vineri noaptea ca
davrele au fost duse la cimitirul San
Marc (Biserica Paiilusca); au fost depuse
tn cripta în care îşi doarme somnul de
veci bunica regelui Alexandru, soţia lui
Milos (Milos a fost asasinat şi el la 29
Maiu v. 1869) şi Sergiu, frate aiul Ale
xandru, mort la naştere.
PriuMd ministru ^Marcovici & fost
omorît In acelaşi timp, de alt detaşament
de trupe, Insă i urna! după-ce a refusât să
vină la casarmă şi să ţină cu conspiratorii.
Tot aşa i-s'a întemplat generalului Mila
van Pavlovici, ministru de rësboiu.
Surorile reginei sont păzite în casa
lor familiară ear fraţii omorlţ! au fost În
mormântaţi tn cimitirul comun, fără nici
o pompă, Vineri noaptea.
întrerup, pentru a merge la audienţa,
ce mi-a acordat primul-ministru,
Alegerea de rege va fi Luni, In pa
latul Scupcinel, onde se întruneşte Scupcina şi Senatul.
Russu Şirianu.
Belgrad, 14 Iunie.
Colonelul Zsivanovics s'a Împuşcat
azi. Motivul sinuciderii se spune că
ar fl fost starea lui materială deranjată.
Cel mal bine informaţi susţin Insă, că
Zsivanovics s'a împuşcat, pentru-că a
trădat regelui Alexandru secretul con
spiraţiei şi acum II era teama de rësbunarea revoluţionarilor. In sertarul
mesei de scris a regelui în adevër au şi
găsit doue scrisori foarte compromiţetoare
pentru Zsivanovics — Inmormôntarea
s'a făcut f a ă orï-сѳ pompä.
T

Drama din Belgrad.
Memoriile Regelui Milan.
Inainte cu câte-va luni sub titlul
de mal sus a apărut dela un autor
anonim In Zürich o broşură oare
acum este extrem de interesantă.
Un pasagiu din cartea aceasta se
ocupă de Masin Draga şi ce scrie de
spre femeia aceasta este atât de com
promiţător, încât o gazetă nu le poate
reproduce.
Sunt de interes actual
pretinsele declaraţii ale Regelui Milan
de care s'ar fl folosit la primirea ve
stii logodnei Aiului sëu cu Draga
Masin. Cartea le aminteşte In chipul
următor:

Când Regele Alexandru In vara
anului 1900 s'a folosit de absenţa ta
tălui sen, care făcea cură In Carb'bad
ca la spatele lui să ridice pe tronul Ser
biei pe metresa sa, pe Masin D n ga (cu <
oare avusese de trei ani relaţii) ca
şi alţi mulţi prietini al lui Milan am
grăbit şi eu la dineul pentru că ştiam
că aceasta este lovitura cea mul mure/
pe care Alexandru ' i o face tatălui
seu. Când am întâlnit pe Rege, a
înaintat ou semnele exasperării In
faţa, spre mine. Cele dintaiu cuvinte
ce mi-le-a spus sunt acestea:
Í
— E oribil, Îngrozitor 1 înţeleagă
aceasta, cine poate 1 Noi am ispră
vit-o în Serbia. Mâne Sasa cu Draga
vor zăcea afara. Poporul sêrb va fi \
demn de dispreţ, dacă va tolera pe tron
pe femea aceasta perdută.
L-au sfătuit pe Milan sa plece în
dată la Belgrad şi sa pună capot tragi
comediei, penttu-că ştiam că Alexandru,
îndată-ce tatăl sëu lua atiudine ho
tărîtă, se apleca Înaintea voinţil luî.
In loc de rôspuns Milan mi-a întins
o depeşa pe care i-a transmis o un
intim al sëu, pe care-1 trimisese mai
nainte la Be'grad. In depeşă, acesta-I i
comunica lui Milan, ca Ragele Ale- *
xandru a dat ordin atât ministrului
de interne cftt şi şefului comandant
al armatei ca pe tatăl sëu să nu-1 lase
sa Intre ln Serbia şi daca ar veni Iu .
Belgrad, să-1 deţină imediat In cupeul
trenului.
Milan dupa ce i-am restituit de
peşa, a aruncat-o pe mssă şi lovind
cu pumnul tn masa de marmor,
mi-a zis :
— Da, acesta e fiul meu Sasa,
un monstru în chip de om. Mi a tot
fost teama, ca va ajunge In manile
unei femei rele. Cea-ce regenţii şi
miniştrii au rútat a strica Iu dineul,
* f&cnt-o aceasta femee. Ce ruşine
şi scandal pe dinastie şi pe Sê bia e
femeia aceasta, care pentru zece franci
s'a dat ort şi cui şi acum sä fie regina
Serbiei. Carageorgevicil vor saltă de
bucurie, pentru-că acum a lor este tronul
;

Serbiei.
Dinastia Caragheorgevici.
Familia Caragheorgevici al carul
vlăstar, Prinţul Petru Caragheo-geviel, a fost ales de Rege al
Serbiei, se trage dintr'o familie dar
KnejI de pe la sfirşitul secolului
XVIII. (Knejil erau pe acele vremuri
un fel de conduc ëtorl al satelor sîrbeştl).
La 1804, Strbil ne mal puiênd
suferi jugul turcesc s'au iëscukt
sub conducerea lui George Petrovici,
Kneazul satului Topola. Acesta ln ţ
scurt timp a fost supranumit de turci (
Cara George sau George cel negru.
Dupa o serie de lupte cu Turcii,
Sorbii lipsiţi de arme şi muniţiunl au
căzut învinşi In 1713. Cara George
In acelaşi timp a fost ucis de Vuita
Alexie!, un om de încredere de al lui
Milos Obrenovicl, din ordinul acestuia. '
De aci începe lupta dinastică Intre
CarageorgeviceştI şl Obrenoviceşti.
In urma ucidere! lui Cara George,
Milos Obrenovicl a fost numit de
Turci Voevod al Serbiei.
Prinţul Alexandru.
Prinţul Alesandru Carageorgevicl,
fiul celui precedent, născut la 29
Septemvrie 1806 la Topola, a fost
dus dupa uciderea tatălui sëu In
Rusia unde a locuit cât-va timp la
Hontin, tn Basarabia, unde s'a şi În
surat la 1830 cu Pendita, fiica voevodulul Efrem Nenadavicl. După In- r
surätoare s'a stabilit la Craiova, unde
a locuit pAnă la 1839, când fiind
izgonit din Serbia Milos Obrenovicl şi

proclamat Domn fiul acestui Mihail,
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Beöthy hk-zb comite suprem: Nuceilalţi colegi a! sol, deşi nu români dar
ULTIME ŞTIRI.
Toesc s i restrâng libertatea cavêntulul а Înrudiţi prin aspiraţii, vor fl vorbit despre
Serviciul telegrafic al .Tribunei Poporului*.
oratorului, dar II rog să se pronunţe cu cu marea chestie a naţionalităţilor, cu vremea
venită chibzuială şi precauţie tn afacerea se vor domoli şi Maghiarii. Sgomotul nici
Nőni rege al Serbiei.
aceasta delicată. Episcopal Ignatie I. Papp tn viitor n'are să ne Infrice, căci e numai un
Belgrad, 16 Iunie.
a avut dreptul să vorbească româneşte la semn al slăbiciunii celor avizaţi la astfel de
banchet.
mijloace.
Petru Carageorgerici a fost aks
SzoTcóly Tamás propune ca hârtia epis
Cum auzim, Dr. Aurel Vlad e tncă ti- cu aclamaţiune de rege al Serbiei. Po
copului sft se iee simplu la cunoştinţa dar пбг, abia de 30 a n i . . . De aceea ne bucu porul nenumărat ce aştepta pe stradă a
municipiul să nu-1 salute pentru-că n'a me răm că patern saluta In noul deputat delà
primit ştirea cu însufleţire neobişnuită.
ritat o.
Dobra un luptător viguros.
Deputăţia va pleca azi spre a intimpina
Ovreiul Dr, Halász (Fischer) Lajos
vo/beşte tn termini şi mal obraznici.
pe nou alesul rege,
Beöthy László comite suprem zice că
Semlin, 15 Iunie.
„Haid1 să bem un rachiu I"
tn löspunsul oraşului va fl pus şi cuvêntul
Miliţia noastră concentrată la Sem
.hezafl; s'
Sub acest titlu ne dedică M o ş - A u r i c ă In
lin
stă
gata de rësboiu, să plece la cel
Dr. Ralăsz: Asta nu e destul. E ru nrul 118 al „ G a z e t e i * 30 şiruri, In cart se
şine că an prelat maghiar sä ţină toast ro ocupa cu foiletonul nostru scris din prilejul ale dintâiu semn.
mânesc pentru regele maghiar. (Atâtea ig gerii deia Dobra. Găseşte oiudat că In ziua ale
Graz, 16 Iunie.
nobil tntr'o singură construcţie, numai delà gerii am scos mal multe ediţii, şi cä am — beut
Baronul
Rheinländer,
general al
un perciunat spurcat ee pot aştepta).
câte un rachiu.
armatei
comune
a
fost
chemat
telegrafie
Principele Petra Carageorgevioi,
Dr. Vârady Zsigmond vrea săflobiec
, G a z e t a " ne-a proourat o oră veselă. II
fiul principelui Alexandru, s'a născut tiv. Propune următoarea formulă de гбзрива : suntem foarte mulţumitori. De o vreme Încoace la Viena, unde eri s'a ţinut consiliu de
.Municipiul oraşului Arad va sprigini mal ales , G a z e t a " Ш Moş-Aurică Începe să de rësboiu.
la Belgrad la 1*9 Iunie 1844. Şi a
pe noul episcop, dacă — In ce nu să Îndo vină indispensabilă. Foile noastre — u m o r i 
Se asigură, că baronului Rheinlän
f&cut studiile la Belgrad, Geneva şi ieşte — tn activitatea sa patriotică maghiară,
s t i c e apar atât de neregulat şi rar !
der
i
se va da comanda a cinci corpuri
Paris unde a făcut liceul St. Barbe culturala şi religioasă va conlucra tn ac<slaş
După cetirea .Gazetei" unuia dintre noi II
de armată.
Bens cn noi".
şi apoi şcoala din St. Cyr.
veni o idee bună... „Haid'
"
Dr. Sarhady cere să se pună şi aceea
Evenimentele din Serbia dau acestui
Ciocnim.
La 1864 a eşit din şcoală sublo
— T r ă e a s c ă p u r i t a n u l M o ş - A u  fapt o deosecită importanţă.
cotenent In armata franceză, dupa ca municipiul OrSzi! mari ia cu regret la
cunoştinţă, ca episcopal tn всгізоагеа sa n'a r i c ă !
carea urmat şi şcoala de stat-major făcut amintire de patriotism maghiar.
Din Dietă.
franceza pe care a terminat'olnl8ö7.
;— Raport telefonio —
Beöthy comite suprem închide discuţia
La anul 1870 isbucnind răsboiul fran şi punôndu-яе la vot propunerea, să pri
In momentul acesta să petrec scene
co-german, principele Petru a luat meşte ca mare majoritate moţiunea lui Vâ
foarte tumultoase în parlament. Leadeiiî
• parte ca ofiţer sub comanda gene rady Zsigmond.
oposiţie! au înaintat până în incinta Camerei
Dr. SarTcady а apelat hotărlrea muni
ARAD, 15 Iunie n. 1903.
ralilor Billot şi Bourbaki, fiind rănit
şi un sgomot asurzitor produc, ca să faca
cipiului.
In lupta de la Villers Sebquel, atunci
Rugăm toţi cititorii să bine- imposibilă continuarea desbaterilor.
a fost decorat cu legiunea de onoare
voiascâ a ne informa pe cale te
Kossuth a interpelat guvernul asupra
La 1875, prinoipele Petre aluat
legrafică sau telefonică (n-rul 502) situaţiei, întrebându-l că ce are de gând
parte la răscoala din Herţegovina şi
despre toate întâmplările mai însemnate a face, căci de mâne încolo oposiţa este
„Jurnalul" din Bucureşti m b titlu)
Bosnia, eonduclnd In persoana lupta
din ţinuturile lor. Spesele le vom restitui hotărîtă a începe obstrucţia tehnică.
,
„Un naţionalist român în camera maghiară*
In potriva turcilor.
numai decât
Intr'o linişte mormentală s'a ridicat
scrie :
Isbucnind In 1876 rösboiul Sôrboministrul
preşedinte Szett şi a spus că gu
Cjea ce s'a prevăzut cu doua săptă
Dr.
Aurel
Vlad,
noul deputat na vernul simte gravitatea situaţiei şi are pla
Turc, prinoipele Petru s'a retras din
mâni înainte, s'a Întâmplat: dl Dr. Aurel
mişcarea bosniacă, ca sft nu creeze Vlad, candidatul fracţiunel „mangriate" a ţional al cercului Dobra va sosi azi cu nuri positive, pe cari le va expune In şe
Serbiei dificultăţi cu puterile europene. partidalul naţional român din Transilvania acceleratul delà 4 ore la Arad.
dinţa de mâne.
De atunci a trăit la Geneva până şi Ungaria a fost proclamat deputat, ales
Kossuth n'a luat rëspunsul la cu
la 1883, când s'a căsătorit cu Zorka, al cercului electoral din Dobra ca 256 vo
Hymen. Dl Virgil Paguba din Arad noştinţă.
tări, contra 204 obţinute de candidatul gu s'afidanţattu d-şoara Olga Gérich din Pedca.
fiica lui Nicolae al Muntenegrulul şi vernului, dl Dr. Farkas.
Vorbesc apoi Thaly, Barabás şi Hottó
a irait la Cetinie pana la 1890 când
Dl Dr. Aurel Vlad. лаѵашшt e/i dfrmtWH ~
făcând acesta din urmi propunerea că până
Ministrul Darányi, precum ne depea remas văduv. D e aluno! tr&eşte la al binée! populare române din Orăştie, e
şeaze
corespondentul nostru din Beiuş, a ce guvernul n a s& pronunţa asupra si
Încă
tkör
de
tot
;
abia
a
împlinit
etatea
de
Geneva.
sosit er! dimineaţa la Beiuş, de unde va tuaţiei, Dieta sä nu ţie şedinţe. Cere vo
Bela principesa Zorka are trei 27 de ani. Studiile Becondare 'şi-l-ea făcut merge la Sadrieş In cauza fabrice! chemice tare nominală.
la Deva şi la Blaj, ear doctoratul tn drept
copil : Prinţesa Elena, născuta l a 23l'a luat la universiteatea din Budapesta.
Wilgerodt. La gara a fost primit de auto
Se produee un sgomot enorm. Mi
Octomvrie 1884, prinţul George, nasc.
B an tiner colt, foarte energic, tem rităţi.
nistrul preşedinte Széli zice că nu poate
la 27 August 1887 şi Alexandru, nasc. perament impulsiv, combatant netnfrtnat.
Catastrofa vaporului Liban. Precum avea loc votare. Este secundat de partaanî
Intra în lupta eu inima plina şi cu dorinţa
la 4 Decemvrie 1889.
se всгіе din Paris, camera deputaţilor a cari zic că nu se vor lăsa mal mult teroAcum un an prinţul Petre a lan de a face bine poporalul român de sub co adoptat în unanimitate creditul de 50000 risaţl de oposiţie.
roana Sfântului Ştefan.
sat un manifest către poporul sôrbesc,
frand pentru victimele pierite tn catastrofa
Se suspendă şedinţa.
„Observatorul* din Bucureşti se pro vaporului Libau.
prin oare oferea 50000 lei pentru un
După redeschidere sgomotul isbucfond din care s'ar ridica un monu nunţă tn chipul armator:
neşte din non, şi cu mal multă vechemenţă.
Un reviriment vrednic de notat se pro
Kohn protestează! Sâmbătă tri
k ment liberatorului Serbiei delà 1804,
duce In politica românilor transilvăneni cari bunalul din Budapesta a osândit pe comer In momentul când vS telefonez acestea —
marelui Karageorge.
timp de vre-o treizeci de ani au fost ob ciantul Frideric Kohn la doue luni închi zice raportorul nostru — se petrec scene
strucţiouiştl. In urma unei vil discuţii Intre
ca şi cari n'a mai vëzut parlamentul de
conducătorii mişcare! naţionaliste, tinörul soare, pentru cridă frauduloasă. Când pré pe cheiul Dunării.
advocat, dl Aurel Vlad şi-a pus candidatura sider tul, după publicarea sentinţa a în
Barnum în Oradea-mare.
Să ia ca sigur că Széli îşi va
şi chiar a fost ales tn cercai românesc Dobra. trebat pe Kohn, că mulţămit e cu sen
Clown-iïdin Oradea-mare a BarErau şi până acum câţiva români In tinţa, ori anunţă recurs? — el a repune, da mâne dimisia.
numulul şovinismului Kossuthist: Ba parlamentul din Budapesta, Insa el nu se că piotestează. «Eşti mulţămit, ori anunţi
Publicaţiune.
rabás, au înscenat şi In municipiul din aleseseră ca dl Vlad, pe bf za anul program recurs?" — repetă presidentul, esplicâr.Oradea-mare representaţia, ce am vë naţional românesc, ci se alipiseră la diverse du-I că „protest" nu are Ioc. „Eu totuşi
„VICTORIA",
institut de credit si
partide politice ungareştl.
economii
societate
pe
acţii
anunţa, ca
zut-o aici, In jurul actului de comAlegerea pe care e înregistrăm azi, protestez" — a rSspuns Kohn, — fiindcă
plesenţă a P . S. Sa episcopului Igna- înseamnă o cotitură In istoria luptelor po nu cred că regele, în numele căruia m'aţi
Interesele după depuneri
tie I. Papp prin care notifica munici litice românilor transilvăneni.
osândit, să aibă cunoştinţă de sentinţa le Btabilesce In următorul mod:
Nu-I vorbă, nu Întreg partid naţionalpiilor urcarea sa tn scaunul episeopesc
aceasta atât de nodreaptă".
Institutul plăteşte:
din Arad. Năbădăioşii perciunaţi din românesc aprobă pasul d-lul Vlad. Dar adisidenţa — cad pe dl Vlad 11 ur
•
1. După depunerile car! stan depuse
Grossvardein s'au năpustit şi acolo ceasta
mează mulţi — va determina o nouă fază
Un episcop dăruie. Cam cetim tn zia
cel puţin 3 luni de zile la institut 4 /» °/
ca şi aiol cu adverată ură, dec&t care tn lupta naţionalistă.
rul „Alkotmány", contele Carol Csáky, epis 2. Dupa depunerile car! etan de
numai impertinenţa şi mojicia le-a fost
Ca Intrarea tn parlamentai unguresc copul dieceşe! rom. catolice a Vaţulul, a
puse timp mal scurt decât 3 luni
mal mare, asupra episcopului nostru, а d-lul Vlad se manifesta pentra prima-dată dorjat 200.000 coroane pentru susţinerea
de zile
4°/
Scoalelor
rom.
cat.
elementare
din
Vaţ.ear'
grupai
naţional
româneec
activist
şi
el
nu
pentru-că I. P . Sa a cutezat (auzi im
Pentru depunerile vechi disposiţiunilc
fondului
instruct
al
episcopie!
a
donat
ser
poate
fi
salutat
decât
cu
bucurie
căci
ac
pertinenţă ovreiască !) la masa sa, ce a
ţiunea sa va complecta In mod fericit pro viciul sen de masa (farfurii, etc.) tn valoare de mai sus întră în vigoare la 1 Iulie 1903.
dat-o In ziua instalării sale, a rosti în paganda patriotica a campionilor naţionalişti. de 40.000 coroane.
Darea de 10% dopa interesele depu
nerilor — fura eecepţie — o solveşte in
româneşte toast pentru Maiestatea Sa
„Kronstädter Zeitung", organul Saşi
Princesa Luisa. Bc gdan, secretarul du stitutul.
Monarchul.
lor tineri sab titlal „Cel dintâiu român' celai de Toscana, a sosit înainte de asta
Arad, 14 Iunie 1903.
Ne vom ocupa tn alt numër c u Bcrie un frumos prim articol din care eetra- cu mal multe zile, ear marele duce a sosit
Direcţiunea.
obrăsniciile aceste ovreeşti, de astă- gem următoarele :
erï la Lindau, ca să se Împace cu flcă-sa
Deşi deja prin scrisori se pusese la cale
dată dăm aci numai un scurt résumât
La adecă nu-1 cel dintâiu, cel puţin Împăcarea, întrevederea între marele duce Red. respons. Ioan Russu Şirianu.
despre decursul şedinţei:
ca român nu, bărbatal care tn urma ale şi flcă-sa a fost eguduitoare. Miercuri şi Bditor Aurel Popovicl-Barcianu.
Propunerea comisiunel a fost că mu gerii deia Dobra lşl va ţine Intrarea tn par Joi au fost tn Lindau şi advocaţi! princesel
nicipinl să salute pe episcopul Aradului şi lament, cad acolo mal sunt Intre guverna Lachenal din Geneva, şi Zehme din Drezda.
Inserţiunî şi reclame.
să-1 asigure de sprigin tn activitatea sa pa mentali câţî-va români, cari Insă numai din Princesa Lui\a şi fetiţa el nou născută săp
întâmplare apaiţin naţionalităţii române. Ad tămâna viitoare vor eă'Stori ta Franţa, unde
triotică, religioasă, morala şi culturali.
Adiunet notarial.
hzokoly Tamás (ctownul lui Barebás) vocatul din Orăştie Dr. Aurel Vlad a păşit se vor stabili tn castelul Boncau, proprie
- zice ci n'are garanţii In patriotismul ma la alegerea din Dobra cu pretenţia, de-a fl tatea contese! Saint-Victor. înainte de ple
La notariatul cercual din Mândruloc
ghiar al episcopalul. De ce na cere sprigin considerat de român Întreg, şi el e şi con care, princesa se va obliga că peete câte-va (Mondorlek, Arad m) вѳ cearcă un amanet
pentru activitate patriotică maghiara ? Se siderat de lumea politică de atare...
luni va estrada fetiţa sa curţi! din Dresda. notarial pe deplin versat tn toate agendele
Iu Dietă nu va vorbi prea des, cad
poate pretinde că acela, care e membru tn
notariale, care se poseda tn scris şi vorbit
casa magnaţilor sft fle lu primul rlnd pa sta singur, dar când va votbf, vaflun elimba româna şi meghiară. Salar anual 600 c.
veoiment, fi dupa-ce tn decursul anilor şi
triot maghiar,
şi provederea întreagă.
îooo 1-3
s'a permis lui Alexandru Carageorgeviol, sa Intre In Sêrbia.
La 26 August 1841 Alexandru
GarageorgevicI a fost proclamat Domn
al Serbiei, In locul lui Mihail Obrenoviol, care abdicase. Prinoipele Ale
xandru a domnit delà 1842 pâna la
1858, când din cauza intrigilor au^ strlaoe a trebuit sft abdice. Iu urma
lui a venit din nou bătrînul Miles
Obrenovicl, oare murind In 1860 i-a
succedat fiul s ë u Mihail, care a
fost ucis In 1869 de o conjuraţiune.
Prinţul Alexandra а trăit după
abdicare cu totul retras la Timişoara
unde şi murit In anul 1886 Aprilie 20.
Principele Petru.

NOUTĂŢI.

Toci de presa iespre alegerea lela Dobra.
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„TRIBUNA POPORULUI"
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Cea mai nouă carte de
KALMAR JÓZSEF
limba maghiară pentru
mechanic.
şcoalele poporale române Recomandă
a apărut tn editura lui W. Krafft tn Sibiiu :

Carte d e c e t i r e ş i g r a m a t i c ă
m a g h i a r ă pentru şcoalele poporale
cu limba de propunere română. D e
Dr. A. Schullerus şi I. Popovici.
Partea primă. 8° mediu. 88 pag. Preţul
legat cor.—.60.
Partea a doua. 8° mediu. 285 pag.
Preţul legat cor. 1.70.
In legătură cu aceste cărţi stă :
Manual p e n t r u p r o p u n e r e a l i m 
b e i m a g h i a r e ln şcoalele poporale
cu limba de propunere română. (Indigitărl metodice şi schiţe de lecţţiuni).
De Dr. A. Schullerus şi I. Popovici
8° mediu. 4 7 pagini. Preţul broşat
cor. —.60.
Păreri despre aceste cărţi:

Bicicletele
Are In deposit gumă interioară şi
esterioarâ de prima calitate, şi tot felul
de părţi constitutive d'ale bicicletelor.

Eftine şi pe lângă garanţie
9 7 5 1 3 -

Reparaturi de biciclete,
instalări de
s o n ă r i i e l e c t r i c e şi t e l e f o n u r i .
Toate pe lângă

«авашвеаввваввмввтввввввввезввава
ÎMPRUMUTURI DO BANI PE AMORTISARE
mijlocesc pe lângă condiţiile cele mal avantajoase, pe moşii şi
case tn oraşe cu 4*3, 4*5 şi 5% Şi amortisare de

sale de cea mal bună calitate.

efeptuieşte

Nr. 100

20,

25, 30, 50 de ani,

adecă în camătă e socotită atât camătă cât şi amortisarea din capital.
Principiul meu e Indestulirea M. On. public, care vrea să
facă împrumuturi hipotecare.
Împrumuturile se plătesc în bani gata, scrisorile hipotecare se
plătesc cu valoarea lor nominală. Spese prealabile nu sunt, tacsele
mi l e socotesc ulterior.
Pentru desluşiri mai detaiate a s e adresa la

HERZOG SÁNDOR

garantie.

Arad, strada Weitzer-Jânos Nr. 15, uşa 7.

Strada Salacz nr. 2. T e l e f o n nr. 242.

.Cărţile de cetire ale dlor Schullerus şi Po
Fondat 1893.
povici, întrebuinţate conform indigitărilor metodice
cuprinse în manualul amintit, vor scoate din scoale
formalismul sec. Ele dau vieaţă lnveţămentuM, 11
fac interesant şi conduc pe elevi aşa zicênd jucându-se la înveţarea limbei maghiare. Metodul
PLAPOMAR şi MĂTBAŢER.
urmat de domnii autori in adever ѳ cel mal natu
ral şi uşor at&t pentru înveţători, cât şi pentru elevi. Árad, Deák Ferencz-utcza N-rul 4—5.
Pentru înveţători e de mare preţ manualul, eare-'î
Am onoare a Înştiinţa P. T. public din
conduce pas de pas, dând preparaţiunî. întregi şi
indigitări metodice amenunţite şi uşurând în mod oc şi provinţă, că mi-am strămutat atelierul
însemnat greaua lucrare a inveţatorilor. — Aceste de plapome şi mătraţe de pe piaţa libertăţi!
cărţi ni-se pare cele mal bune intre câte avem noî
nnde a stat mal mulţ! ani, pa strada Deák
pentru propunerea limbei maghiare*.
Ferencz
4—5 (tn curte via-à vis de poartă.
„Tribuna" Nr. 138,1902.
C o m i s i u n e a ş c o l a r ă referează in şe
Pregătesc tot felul de
dinţa Sinodului archidiecesan, ţinută la 19 Aprilie
1903, asupra .Manualului şi cărţii de cetire* de
Plapoame şi mătraţe
Dr. A. Schullerus şi I. Popovici . . . propunând să
tn
forma
cea mal frumoasă şi cu preţurile
fie admise, după-ce din punctul de vedere pedagogic
sunt deja censurate prin consistoriu*.
cele mal moderate.
Comandele din provinţă se efectuesc
„Telegraful Bomân" Nr. 4 4 , 1903.
In c o n f e r e n ţ a
i n v e ţ ă t o r e a s c ă prompt şi precis.
din cercul Soliste, ţinută In Gurarîuluî la 25 Aprilie
Recomandftndu më pentru sprijinul On.
1903, „dl Petru Giura îşi ceteşte elaboratul despre
public,
sunt
studiul asupra manualelor din limba maghiară pen
tru şcoalele poporale şi propuneri asupra celor mal
Cu deosebită s'.imă:
bune^şi practice de folosit.
960
1
0
1
0
Vörös
József.
Prin o amănunţită şi instructivă expunere
arată metoadele, cari se folosesc la Înveţarea unei
limbi stlăine, metoade pe basa cărora sunt apoi
compuse diferite manuale didactice. Critică rind pe
rind manualele din limba maghiară, cari se folosesc
ln şcoalele noastre, şi In fine recomandă a se folosi — cSobotar de gbete de bărbaţi şi dame. —
manualele din limba maghiară edate de Dr. A.
Schullerus şl I. Popovici, pe cari le află mal core Arad, coltul pieţll bmertutii«i*b- Sjjgenyi.
spunzătoare, mal practice.
Am onoare a atrage atenţia on. public
Conferenţa recomandă introducerea manuale din loc şi provinţă, că tn ateherul meu de
lor luî Dr. A. Schullerus şi I. Popovici In şcoalele
ciobotătie pregătesc ghetele cele mal frumoase,
din acest cerc".
elegante şi solide, precum şi ghete ortope
„Telegraful Român * Nr. 52, 1903.

VÖRÖS JÓZSEF,

WOLF

Depozit de ciasornice şi giuvaericale.

i

Ш
Ш
Ш
Si
81

Ш

I

GILLBR ROBERT
— ciasornicar şi giuvaergiu. —

Arad, Andràssy-tér 4. (Hot. Nándor)
Pentru reparaturi de ciasornice pri
mesc garanţia pe 2 ani.
979 5-25

JÁNOS,

Depozit de ciasornice şi giuvaericale.

4

dice, pe lângă deplină garanţie.

Publicaţiune. .
Subscrisa direcţiune a minelor de aur
din ВаЦа (via Deva) prin aceasta să escrie
„Concurs" de licitaţiune minuendă, pentru
transportarea lemnelor necesare din podurile
sale proprii a teritoriului comunei Trestia.
Locul de transport este:
Gura de mine .Iosefi" din Băiţa.
Qura de subminare „Klein* din Crăciunsştî.
Piuăle de aur SteampurI din Crăciunescl.
Gura de subminare .Grimm* din Fizeş.
Gura de subminare „Georgina'-CăineIul de sus.
Transferarea să face pe un an, se
Începe cu următoarea cantitate :
1. 10000 metri cubici lemne de foc.
2. 2.600 fire de goron lemn la mine.
3. 25 metri de lemn pentru unelte in
dustriale.
Concurenţii au de a se insinua la sub
scrisa direcţiune până in 30 Iunie a. c.
Acel reflectanţi cari dispun de cau
ţiune vor fi preferiţi.
Condiţiunile de licitaţiune minuendă
se pot privi la subscrisa'Direcţiune sau să
pot cere în scris.
Erster Siebenbürger Goldbergbau
Boicza (Rudolfi)-Füzesd Tresztia, J. F. Zeibig
Die Direction: Karl Hopp.

S T E R N A.
— croitor à la mode. —

Arad, colţul pieţei Tököly şi str.
Forrai (lângă cafeneaua Zrinyi)

994 4—50

Strămutare de prăvălie!

RIEDL JÓZSEF
coloritor şi pictor d e odăi, imitator
967 9 - 2 5 de lemn şi marmură.

Arad, piaţa Libert, (vis-a vis de statuie)
Primeşte toate lucrările ce se ţin de
branşa asta, chiar şi cele mai grele.

AUGUSTIN ALBRECHT
fost

CSEH

KATALIN

1

şi-a strămutat

pictări de odaie,

fi
9
B

PRĂVĂLIA DE MÂNUŞI

precum şi coloriri şi imitări de lemn indi
gen sau exotic (floderare) ln ezecuţie de gust,

ou p r i m a

pe lângă preţuri moderate.

M a i u

1908,

în strada Salacz Nr. 1.

Primeşte tot-odată curăţirea locuinţelor de
tot felul de insecte, pe lângă garanţie. Co
mandele din provinţe prompt şi grabnic. —
La comande pe sama bisericilor rabat.

(Casa Loes.)

61

974

8-10

In atenţia publicului!
Am onoare a aduce la cunoştinţa
M. On. public, oare doreşte a zidi,
că biroul meu de zidire din strada

Knézich Károly Nr. 3, din 1 Malii
st. n. l'am mutat In str. Kapa Nr. 37.

TERÉNYI JENŐ,

9

Când mulţumesc M. On. public
pentru părtinirea de care m'a vred
nicit In decurs de 7 ani, 11 rog să
binevoească a më onora şi mal de
parte cu ea.
Cu deosebită stimă :
969 1 1 - 2 0
Szidor Jíínos,
măestru-zidar diplomat, membru al asocia
ţiuneî aradane a măiestrilor diplomaţi
şi Îndreptăţiţi.

Găteşte tot soiul de haine bărbăteşti
din stofe engleze sau indigene, după moda
cea mai nouă şi croitură cu şic, pe largă Prapori şi steaguri bisericeşti
preţuri moderate şi condiţii de plată avan
precum şi
tajoase.
lucrări de zugrav execută
La dorinţă më duc şi ln provinţă.
Ludovic Neisz
Ajunge o corespondenţă ln rare să fia rugat
să mă prezint.
968 10-10 Arad, strada Chorin 2 si str. Runyady 6.

=

Prăvălie cu diferite mărfuri la „Steaua albă" ZZZ
Arad, Piaţa Boros Béni Nr. 22. (tn colţ.)

Recomandă magazinul sëu de coloniale, tot felul de
faini, precum şi alte lucruri.
Deosebit recomandă

legume.
Preţuri moderate.

s e m i n ţ e l e a tot

felul

de

Serviciu prompt.

La comande din provinţă împachetarea nu se socoteşte. Cumpă
rarea cu bani gata 2°/ scăzăment.
945 9 - 2 5
0

Tipografia «Tribuna Poporului", Aurel Popoviciu-Barcianu.

