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Crisă în partidul guvernului.
O coincidență întemplătore și 

neașteptată a făcut ca aeji lumea 
politică din monarchia ndstră se aș
tepte cu încordare răspunsul la două 
întrebări: cine va fi rege în Serbia ? 
și cine va fi ministru-președinte în 
Țera ungurescă?

Se pote ca în decursul cjilei de 
ac|i se fie decise ambele aceste în
semnate întrebări ale politicei este- 
riore și interiore austro-ungare. Se 
pote înse ca se se mai amâne cu 
câte-va cjde, ori și mai mult hotărî- 
rea asupra lor. In tot cașul însă ele 
vor trebui se fie deslegate într’un 
feliu.

Serbia trebue se și capete un 
stăpân, care să facă acolo renduială, 
ăr Țera ungurăscă un ministru-pre
ședinte, care se facă posibilă recru
tarea fără considerare, dâcă acesta 
va fi pe placul d lor Kossuth și soți 
ori nu.

Pân’ acuma a mers cum a mers 
cu amânarea recrutării, ce s’a și amâ
nat de trei ori după olaltă. In urma 
evenimentelor neprevăzute din Ser
bia inse, ac|i nu e vorba mai mult 
de a amâna, ci de a’se asigura și de 
a se sevîrși cât mai grabnic recru
tarea.

Organul lui Kossuth vrea se 
scie, că Majestatea Sa i-a pus mi- 
nistrului-președinte Szell un termin, 
pănă Ia care se facă rânduială în 
parlament. Oricum ar fi e învederat, 
că curtea a început a-șl pierde răb
darea și căfmai ales în fațanouelor 
încurcături în peninsula balcanică, 
ce amenință a amărl cjilele diplo
mației austro-ungare, cercurile supe- 
riore militare stăruiesc se se între
prindă odată pași mai energici în 
contra obstrucțiunei maghiare pentru 
a se forța primirea proiectelor mili
tare de cătră majoritatea camerei.

Coloman Szell a declarat înse, 
că voiesce se lupte numai cu mij- 
Ibce legale și nu vrea se întrebuin
țeze forța și se ține de ce a cjis, în 
firma credință, că cu resistența pa
sivă, ce-o opune obstrucțiunei koșu- 
thiste, va ajunge sigur la un resul- 
tat favorabil, deși ceva mai târejiu. 
Partea cea mai mare a partidului 
liberal ține cu Szell.

Der mai sunt în acest partid și 
alte două curente destul de tari. O 
însemnată parte din membrii lui 
voiesc se se ia măsuri mai energice, 
să se ia refugiu chiar la forță, să se 
aplice cu mai mare asprime regula
mentul camerei, și să se Introducă 
clotura. Acest grup are în frunte pe 
contele Stefan Tisza.

In fine mai este un grup, deși 
mai puți numeros decât al lui Tisza, 
care țintesce a resolva încurcătura 
priutr’un compromis cu oposițiunea. 
E grupul contelui Apponyi, preșe
dintele camerei.

Aceste curente, în legătură cu 
gravele evenimente din afară și cu 
necesitatea ridicată la potență de a 
se depărta cât mai curend piedecile 
puse în calea recrutării înjumătățea 
ungară a monarchiei, au dat nascere 
unui nou pericul, ce amenință a is- 

bucni în sînul majorității guverna
mentale.

Din tote părțile se vestesce, că 
demisiunea contelui Apponyi ca pre
sident al camerei este o întrebare 
numai de câte-va cjile. Acâsta de- 
misiune va însemna, că grupul con
dus de Apponyi se va rupe de par
tidul guvernului.

D-l Szell a plecat Sâmbătă la 
la Viena, ca să raporteze asupra si- 
tuațiunei și să vadă decă Majestatea 
Sa este de acord cu el de a se conti
nua resistența pasivă, așteptând pănă 
obstrucțiunea va fi deplin obosită și 
silită a ceda, ori că va avisa altfel.

Eri ministru-președinte a avut 
o audiență de o oră la palatul din 
Viena. Resultatul nu-1 seim. Fap
tul însă, că întorcendu-se la Buda
pesta a conferit mult cu ministrul 
Lukacs, ne lasă a presupune, că pote 
e vorba de înlocuirea lui Szeil prin 
Lukacs, care, pe lângă conții luliu 
Andrassy și Csaky Albin trece ac|I 
de candidat la acest post.

Eată așa stau lucrurile cu în
trebarea cine va fi ministru-preșe
dinte în Țâra ungurescă; dâcă va 
rămâne tot Szell, ori că va fi înlo
cuit cu altul; decă va mai merge 
cu „mijlocele constituționale“ ori că 
va urma chiar absolutismul ungu
resc, de care se vorbesce așa de 
mult?

Voce maghiară despre eveni
mentele din Serbia. „Biidapesti PLirlap" 
ocupându-se în primul seu de Ia 14 Iunie 
cu situația creată de tragicul sfîrșit al 
dinastiei Obrenovici, încheie așa:

„Mult sânge a curs în Belgrad, așa 
încât e greu a ne pute închipui clar eve
nimentele, ce au se urmeze. Un lucru înse 
îl seim, și acesta e mfrisiător pentru noi 
Maghiarii-, deodată Jew regele Alesandru 
nu s’a stins numai ultimul rege Obrenovici 
ci și direcția, care pănă acum — deși din 
oportunism — a căutat înțelegerea reci
procă între Maghiari și Șerbi. Cu mortea 
bietului Alesandru a reînviat cealaltă di
recție, al cărei program declarat este: 
ideia pan-sârbescă. Este un fapt ce nu 
mai pote fi tras la îndoială, că în același 
timp politica balcanică a monarchiei a dat 
faliment și e întrebare,\decă peste tot acesta 
politică mai are vr’un teren în întrega 
Peninsulă balcanică din care să nu fi 
perit deplin influența monarchiei ndstre. 
Deputațiunile bosniace cari vin una după 
alta în Burgul din Viena, ca sâ se plângă; 
atentatele cu dinamită din Salonic ; ban
dele de tâlhari în Macedonia; fierberea din 
Serbia-vechie și Alesandru ucis, er Petru 
Karageorgevici noul rege al Sârbilor! — 
etă ceea-ce face fondul tragediei din Bel
grad și înțelegerea ei deplină. Din causa 
acesta regretăm noi Maghiarii exterminarea 
dinastiei Obrenovici".

Pănă unde merge șovinismul. 
In adunarea generală din Iunie a munici
piului Arad, senatul orășenesc a făcut 
propunerea, ca orașul să felicite pe nou 
alesul episcop, asigurându-i sprijinul în 
munca lui „pentru promovarea religiosi- 
tății, moralității și culturii". Deputatul Bela 
Barabas a făcut propunerea, că aduna
rea generală să ia la cunoscință ocuparea 
scaunului episcopesc, dâr cu adausul, că 

orașul Arad speră și aștâptă, că P. S. Sa 
episcopul va da atențiune și punctelor de 
vedere patriotice maghiare și să va în
griji, ca limba oficiosă (maghiară) să fie 
respectată și se se validiteze. Propunerea 
lui Barabas a fost primită cu unanimitate.

Revoluția din Belgrad.
Asupra evenimentelor sângerbse 

din Belgrad, precum și asupra celor 
ce se petrec în urma teribilei drame, 
dăm acjî următorele amenunte:

Istoricul dramei sângerose.
Conjurații așteptară prin oțele și prin 

cafenele timpul potrivit pentru a săvârși 
atentatul. Pretutinde'ni ei erau încunjurațî 
de lăutari, cari le cântau cântecul nu
mit rKolo al Reginei Draga* astfel
se dea în mod demonstrativ dovedi de 
„lealitatea" lor. Lia firele l’/2 au plecat cu 
toții spre palat.

Disposițiunile le-a făcut pe stradă 
comandantul regimentului 6 Petru Misiei. 
In palat se retraseră fie-care pentru a-se 
culca. Intr’aceea regimentul 7, care purta 
numele regelui și al cărui comandant e 
Luca hazarevicl. a ocupat casarraele poli
țiștilor. Tot atunci e$i regimentul 4, care 
portă numele reginei asasinate, condus de 
cei doi fii ai fostului ministru-president 
Sava Guicî: Bora și Alexandru. Aceștia 
au împresurat locuințele foștilor miniștri.

Atunci sosi colonelul Mașin, fratele 
bărbatului dintâiu al reginei. Mașin a 
dat semnul de plecare spre palat. Mica 
pfirtă a deschis’o căpitanul de gardă Kos- 
tici. Pe când o parte din ofițeri și soldați 
ajunseră ușor prin pfirtă în curtea cona
cului, celălalt grup de ofițeri și soldați a 
putut să între prin pfirta de fier numai 
după o lupta grea, in care 5 fură omo- 
rițî și 20 grav răniți.

Petru Misiei cu 28 ofițeri s’au dus la 
ușa coridorului de sticlă. Au forțat ușa, 
der n’au putut întră, decât după-ce Nau- 
movici a sfărîmat’o cu dinamită. Seim că 
cu ocasia acesta și în urma esplosiei, Nau- 
movici încă a murit.

Atentatorii se aflau acum în palat. 
Ginerele lui Țințar Marcovici, Ivan Mil- 
kovici fu omorît. Trecând mai departe, 
îi întimpină generalul Petrovici, care în 
amândouă manile ținea câte un revol
ver. El răni pe mai mulți ofițeri. Atenta
torii n’au împușcat pe general; ci s’au 
aruncat asupra lui, i-au smuls revolverele 
din mâni și l’au provocat se-i conducă 
la rege.

In momentul acesta tfite lampele 
electrice se stinseră. Conjurații, suprinși 
astfel, abia se puteaujvedfi unul pe altul; 
împărțiți în grupuri, cu fire-care grfiză, ce 
Il-o insufla întunericul, umblau prin odăi, 
der tot nu aflară părechea regală. Aprin
seră chibrite. Din întâmplare au găsit nisce 
luminări într’un dormitoriu gol. Au aprins 
luminările și au început să caute după 
rege și regină, însă fără resultat Atunci 
ei crezură, că planul lor fu tradat și că 
părechea regală s’a refugiat.

Atentatorii, desperați, au trimis pe 
cei doi fii ai lui Gruici la locuința minis- 
trurui Țințar Markovici, căci credeau, că 
acesta prin ginerele seu Milkovici li-a tra
dat planul și a ascuns pe rege Ia el. (Des
pre omorîrea lui Țințar aducem amănunte 
mai jos.)

In timpul acesta conjurații au chinuit 
în fel și formă pe generalul Petrovici, ca 
se spună unde s’a ascuns regele și regina. 
Generalul multă vreme n’a vrut se dea 
deslușiri, în sfârșit însă pierdându-și pute
rile, mărturisi că părechea regală se află 
în camera de lângă sufragerie. La aefista 
generalul Petrovici fu tîrît în sufragerie 
și acolo au dat în adevăr peste o ușă 
fără iver. Câte-va momente Misiei a par
lamentat cu regele, ca să deschidă ușa. 
Când regele răspunse c’un hotărît nu și-i 
numi poltroni, câți-va ofițeri sparseră ușa 
și tot atunci alții din ei împușcară pe ge
neralul Petrovici așa, încât regele și re
gina au audit pușcăturile. Regina, care 
văcju pe Petrovici cădend, leșină. Regele 
și regina nu erau îmbrăcațl decât în că
măși, regele într’o cămașă lungă de mă
tase roșie, regina în cămașă -drap.

Misiei pășind înaintea regelui dise:
— Noi am venit, ca să-ți subscrii 

abdicerea.
— In numele cui cutezi a-mi vorbi 

astfel? dise regele.
— In numele armatei. Abdică !
— Eu nu sunt tatăl meu. Eu nu sunt 

Milan. Trădarea câtor-va ofițeri mișei, nu 
mă înspăimântă. Cărați-vâ de aici, pol
tronilor !

— Rege, răspunse Misiei, ne dăm 
vifița pentru tron, înse alungă pe acea 
bestie de pe acest tron, ca să nu-1 mai 
murdărescă. (Când Misiei pronunță ulti
mele cuvinte, atinse pe regina în mod 
necinstit.)

In clipa acâsta regele îmbrățișa strîns 
pe regina și o sărută strigând:

— Nu! Nu! Nici odată nu te voiu 
părăsi, Draga! Te iubesc mult, te iubesc

Apoi regele sărută ochii reginei.
In momentul acesta se descărcară 

armele asupra lor, și regele și regina că- 
flură unul peste altul. Nu erau însă morțî. 
Un soldat întrat în urmă, se repedi spre 
regină, îi sfășiă camașa, o lovi cu călcâiele 
ferecate ale cismelor în cap, pe față și pe 
piept. O horcăitură durerdsă, un suspin 
stins, și Draga expiră.

Regele într’aceea se sbătea .în. dure
rile celei mai atroce agonii, ce se pfite 
închipui. Aruncat în curte prin ferâstră, 
mai mult timp a rămas pe pământ cu 
trupul sdrobit și muri numai târziu după- 
ce regina și-a dat sufletul.

Aceste le istoresce căpitanul Pera 
Vemilovici, care încă se afla printre ofițerii 
cari întraseră în konac.

Intr’aceea soldații încunjurară casa 
veche a reginei Draga în apropiere de 
konac, unde locuiau frații ei, Nicoditn și 
Nicolaj. Pe aceștia i-au dus într’un edi
ficiu de lângă Dunăre, unde i-au împușcat.

Mortea lui Țintar Marcovici.> »

Etă cum s’a întâmplat omorîrea 
fostului ministru-president Țințar Mar
covici.

Pfirta de la locuința lui era închisă 
Doi soldați au sărit în curte, unde erau 
postați doi gendarm'i. Aceștia grăbiră spre 
portă, când un căpitan îi provocă să des
chidă. S’a deschis. Soldații intrară în 
curte. La aucjul sgomotului, apare de
odată Țințar Marcovici, strigând cătră 
căpitan:

— Ge însemnă asta, căpitane?
— Viu la d-ta în numele regelui!
— Nu-i adevărat, strigă Marcovici. 

D-ta nu vii în numele regelui. Ce vrăi?
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Soția ministrului-president eși și ea 
și observă îndată ce se întâmplă. Marcovici 
imploră pe căpitan s’o lase a merge la 
fiica ei. Căpitanul a lăsat’o și i-a dat și 
o gardă de doi soldați. De-odată Țintar 
Marcovici dispăru. Soldații întrară în odăi, 
și-l căutară, dăr nu l’au aflat nioăiri. In 
sfîrșit l’au aflat în pivniță. Marcovici vă- 
dându-i strigă:

— Căpitane, eu sunt ministru-presi- 
dent și general! Te voiu esecuta!

Căpitanul scrise un revolver și des
cărca 'de doue-ori în Țințar Marcovici, 
care cădu mort.

După altă versiune Țințar Marcovici 
fu împușcat în stradă, de unde servitorii 
l’au dus în casă mort.

12 morti.
S’a constatat esact, că în acristă te

ribilă tragedie numărul celor raorți e de 
12, anume: .

1) Regele. 2) Regina. 3) Generalul 
Lazar Petrovici. 4) Țințar Marcovici, ge
neral și ministru-president. .5) Ministru de 
răsboiă Pavlovici, împușcat în locuința sa. 
6)' Nîcodem Lunievița. 7) Nicola Lunie
vița, uciși cu focuri de pușcă în casarma 
diviziunei de lângă Dunăre. 8) Milcovici, 
căpitan și adjutant, mort cu ocasia es- 
plosiei de dinamită. 9) Naumov ici, omorît 
de dinamită. 101 Căpitanul Petrovici, unul 
din atentatori, probabil împușcat de rege, 
seu din întâmplare de cătră vr’un cama
rad al său. 11) Un gendarm. 12; Un sol
dat de rând.

Noul rege.
Astăzi, Luni, eventual Miercuri se 

va face alegerea în skupștina cea mare 
națională. In Belgrad au început să uite 
de grozăveniile nopții sângerose, și lumea 
se ocupă de alegerea noului domnitor. 
Membrii guvernului caută a-se disculpa, 
dicând, că nimeni n’a putut prevede ca
tastrofa sângerosă. Ei au vrut numai să-l 
silescă pe Alexandru se divorțeze de Draga, 
ăr decă n’ar vre acăsta, atunci să-l forțeze 
a abdica. Pe d’asupra tuturor chestiunilor 
și .întrebărilor planeză întrebarea, care 
preocupă pe trită lumea;

Cine va fi rege?
Guvernul și diplomația sunt de acord, 

că prințul Petre OarageorgevicI va fi rege. 
Miniștrii afirmă, că alegerea se va face 
cu unanimitate. Consiliul de miniștri de 
la 12 Iunie a durat patru ore. S’a discutat 
textul notei, ce o vor adresa puterilor. 
Miniștri Liuba Stoianovici și Liubomir Ziv- 
kovicismt, republicani pronunțați, derire-ce 
însă și ei au semnat nota circulară prin 
care se fixeză diua de Luni pentru ale
gere, se vede, că au renunțat pentru per- 
srinele lor la realisarea planului lor repu
blican. x.u iot așa însă pressa și o parte 
a poporului. Aceștia pretind să se dea cu 
acăstă ocasiune un fel de Magna Charta 
a drepturilor poporului.

Ou tote acestea se speră, că în skupș- 
tină va triumfa părerea, de a alege pe 
Petru Garageorgevici cu unanimitate.

Atitudinea Rusiei.
Scirile publicate de vr’un reporter cu 

fantasia aprinsă, cumcă fiul lui Petru Ka- 
ragheorghevici ar fi fost primit de cătră 
Țarul și Țarevna cu cea mai mare afabi- 
litată și purtat în trăsura imperială, fi- 
resce, nu se adeveresc. Din contră Ța
rul, care i-a fost naș lui Alexandru, este 
frirte mâhnit asupra celor petrecute și nu 
e de loc încântat de isbucnirea revoluției 
în Serbia tocmai acuma, când cu greutate 
a reușit se se molcomăscă spiritele în Ma
cedonia.

Atitudinea Austro-Ungariei.
Pe cât se svonesce în cercurile bine 

informate, Austro-Ungaria n’ar face nici 
o dificultate, decă s’ar alege Karegheor- 
ghevici. In cașul însă, când ar fi vorba 
de candidarea prințului de Muntenegru 
seu a vr’unni fiu al lui, din partea Austro- 
Ungariei s’ar lua măsuri energice.

Ce va discuta skupștina.
Skupștina, care probabil se va țină 

în sala cea mare a konakului, va vota 

înainte de trite asupra formei de guvernă
mânt. Decă, ceea-ce este aprripe sigur, se 
va admite regatul, atunci se va vota asu
pra persrinei. Se face propagandă pentru 
Mirko, ăr partidul răsleț al familiei Obre- 
novici se (jice că se va grupa în jurul 
unui pretendent cu numele Lazarevici, 
care se dice, că ar fi descedent al unei 
vechi dinastii de domnitori sârbesc!.

Armata stăruie din trite puterile pen
tru alegerea lui Karagheorghevici.

Diarul „Narodni LisP discută ches
tiunea formei de guvernământ, relevând 
șansele, ce le-ar pută avă forma repu
blicană.

Camera ungară.
Tallian, vice-președintele camerei din 

Budapesta, esprimă orrirea sa față de sân
gele vărsat la Belgrad. El spune, că re
gele a fost asasinat de proprii săi soldați, 
cari au exterminat întrega familie regală. 
(Strigăte: abominabil:!)

Dinastia Obrenovici, (Jice vice-preșe- 
ședintele, a fost tot-deuna o amică sin
ceră a patriei nristre; a regelui și a mo- 
narchiei nristre, cu cari membrii acestei 
familii s’au silit totdeuna să păstreze le
gături pacinice și prietenesc!.

Parlamentul unguresc esprimă în una
nimitate profundele sale regrete și dure
rea sa față de oribilul fapt. (Aprobări ge
nerale).

Kossuth și contele Zichy în nu
mele partidelor acceptă declarațiunea d-lui 
Tallian.

Declarațiile primului ministru 
Szell.

Ministrul președinte Szell a declarat 
următrirele:

Nu este bine de a trage consecințe 
politice dintr’un eveniment, a cărui istorie 
autentică nu este încă cunoscută. In ra- 
portele internaționale trebue menținut 
principiul, că nici o atitudine n’ar pute 
fi luată înainte ca evenimentul și conse
cințele lui să nu ■ se fi desvoltat în așa 
mod, încât influența lor asupra interese
lor Ungariei și a monarchiei, să prită fi 
apreciată.

In ce privesce efectul, pe care acest 
eveniment îl va ave asupra raporturilor 
Austro-Ungariei cu Serbia și Rusia, d-I 
Szell doresce și speră, că nici-o schimbare 
nu se va produce. In momentul actual ar 
fi superflu și precipitat de a formula o 
părere. Totuși ministrul găsesce necesar 
de a esprimă speranța, că nici o compli- 
cațiune nu se va produce de natură a forța 
pe Austro-Ungaria de a-și modifica poli
tica urmărită pănă acum față de statele 
balcanice din vecinătate. (Aplause ge
nerale.)

Prima nristră datorie, încheie d-nul 
Szell, este de a salvgarda cu tărie inte
resele nristre chiar în presența unui eve
niment ce nu se prite încă calcula. (Apla
use generale).

Declarațiile primului ministru 
austriac.

Koerber, primul ministru austriac, in
terpelat în cameră, a declarat:

Guvernul dă de sigur plină băgare 
de srimă evenimentului așa de important 
și de mișcător, care s’a petrecut în capi
tala Serbiei. Ori cât de fulgerător ar fi fost, 
vădând că o hotărîre politică se săvîrșesce 
în acest fel în pragul secolului al XX-lea, 
și ori cât de triste și tragice ar fi.evenimen
tele din Belgrad din punctul de vedere 
uman, trebue se le considerăm ca o afa
cere esclusiv sârbriscă, pănă ce ele nu vor 
avă consecințe, cari ar pută să atingă 
monarchia austro-ungară și situațiunea eu- 
roprină.

D-l Koerber speră, că și noul regim 
în Serbia, răspunțlend necesităților sim
țite în acest regat, va menține aceleași 
raporturi amicale cu Austro-Ungaria și va 
proceda în sensul meuținerei păcei în Pen
insula Balcanică. Ori ce guvern sârbesc 
pote conta pe simpatiile generale din mo
mentul oe își va însuși o politică con
formă cu disposițiuniîe pacifioe ale cabi
netelor europene.

Declarațiile prințului Petru.
Interviewat în privința evenimente

lor din Belgrad, prințul Petru Karagheor
ghevici a făcut următrirele declarațiuni :

„Partisanii mei au în adevăr, în Ser
bia, o organisație complectă; eram adese
ori în raporturi cu dânșii, der n’am fost 
de loc pus în curent cu evenimentele ce 
s’au desfășurat în nriptea trecută.

„Nici indirect n’am luat vre-o parte 
rire-care la pregătirea lor. Scirile ce mi-au 

sosit din Belgrad, n’au pentru mine pănă 
acum vre-un caracter oficial; prin urmare 
voiu aștepta în liniște evenimentele.

„Pe cât timp nu mi-s’au făcut pro
puneri, nu am nici un motiv de a pleca 
la Belgrad; voiu rămâne deci aci, căci 
nimeni n’a cerut reîntrircerea mea în Ser
bia, nimeni de asemenea nu mi-a oferit 
Corrina.

„Părerea mea personală asupra eve
nimentelor din Belgrad, este, că am o pă
rere de rău, că au credut că trebuesce 
vărsat sânge în torente, și desaprob mij- 
lricele violente de cari s’au servit. Ar fi 
fost de ajuns, ca să silescă pe regele Ale
xandru să iscălescă abdicarea sa“.

Apoi principele CaragheorghevicI a 
făcut următrirele declarațiuni de principiu:

„Sunt partisanul libertății desăvîr- 
șite a pressei și sper de a vede Serbia 
desvoltându-se sub regimul constituțiunei 
forte liberale de la 1889. Aserțiunea, că 
ași fi ostil Austro-Ungariei, este falșe, este 
frirte natural însă ca să am o afecțiune 
particulară pentru Rusia, unde copiii mei 
auîntrat în serviciu14.

Voci de pressă.
„Standard11 se esprimă ast-fel:
Intriganțifși asasinii implicați în crima 

din Belgrad, au avut probabil intențiuhea 
de a amesteca în crima lor influența Ru
siei seu a Austriei. Relațiunile Austro-Un
gariei cu Serbia impun aceleia o respon
sabilitate cu totul particulară, acesta • pu
tere trebue să fie cu băgare de srimă, ca 
nu cumva turburările din Serbia să se răs- 
pândescă și în statele vecine. Trebue ca 
ea să facă mari -sforțări pentru a stabili 
ordinea și stabilitatea și să arate tot-de- 
odată o hotărîre desinteresată de â împie
deca pe șefii revoluționari de a trage pro
fite personale din escesele, cari sunt cu 
totul protivnice politicei declarate a Aus
tro-Ungariei. Trebue ca acesta să menție 
starea de statu-quo în acea țeră.

„Times“ scrie următrirele :
Ne place să sperăm în sinceritate, 

că toți candidații posibili, afară de unul 
-— puțin imprirtă ori cine ar fi acesta — 
să judece matur și să-și retragă candida
turile, căci trebue cu ori-ce preț evitat 
.un răsboiu civil în Serbia. Drică acest răs- 
boiu este evitat, Serbia ar pute scăpa 
de intervenția celor doi mari vecini și 
protectori ai săi, Rusia și Austro-Ungaria. 
Pentru moment Europa prite spera, că 
stabilirea unei nouă stări de lucruri în Ser
bia, se va face fără a se întrebuința ame
nințări său presiuni, fie de la Petersburg, 
fie de la Viena.

Diarul rusesc „SwieP, vorbind de eve
nimentele din Belgrad condamnă pe asa
sini și plânge pe regele Alexandru, ca pe 
un bun Slav și ca un om de nobil ca
racter.

Diarul „Nowostiu scrie, că sângele 
vărsat într’un mod atât de miserabil și 
prin trădare, nu va rămâne fără răsbunare; 
chiar cea mai bună ordine de lucruri care 
s’ar stabili, n’ar pute justifica crima sân- 
gerrisă.

Amestecul puterilor străine în afa
cerile interirire ale Serbiei nu este admi
sibil, el însă s’ar pută cu tote acestea în- 
tîmpla, dăcă complicațiuni neașteptate ar 
forța pe Rusia și Austro-Ungaria să se 
amestece.

Alte amănunte.
Diarul rZeitu primesce din Belgrad 

următrirea depeșă:
Bucuria pentru omorîrea regelui, re

ginei și a celorl’alțî, a trecut, începe a-se 
înțelege seriositatea situațiunei în vede
rea neînțelegerilor privitore la alegerea 
regelui.

Pe mormintele regelui și reginei s’au 
pus două cruci simple de lemn, având în
scrise pe ele numele de Alexandru Obre
novici și Draga Obrenovici.

Funerariile celor-l’alți uciși s’au fă
cut repede, înainte de revărsatul dilei. Ru
dele lor au fost oprite de a veni la în
mormântare. Stradele erau ocupate de trupe 
până la cimitir.

Surorile reginei Draga au fost conduse 
la Panciova.

Fostul ministru de finanțe Marinko- 
vici a fost arestat, el a fost găsit ascuns 
în podul casei.

Natalia.
Diarul „Petit Journal* spune, că re

gina Natalia, când a primit teribila veste 
despre omorîrea Aiului său, a rămas ca 
împietrită de grriză și s’a îngălbenit frirte 
tare, neputând să rostescă nici o vorbă. 
Apoi a isbucnit într’un plâns cu hohot es- 
clamând:

Nefericitul! De ce s’a însurat cu acea 
femeie? Ea,afost peirea lui!

După acăsta a sărutat îndelung me
dalionul cu portretul din copilărie al fiu
lui său. A telegrafiat apoi la Belgrad ce
rând să i-se predea corpul fiului său și a 
declarat, că e gata să se ducă la Bel
grad. Dânsa e încă sguduită de friguri.

Un interview.
DiaruLZeii" publică un interview avut 

cu un ofițer,{care a luat parte la măcelul de 
la konak.

EI a spus, că armata era amărîtă 
pentru oribila stăpânire pe care o luase 
Draga.

„Nu se mai pută tolera ca o aseme
nea femeie pierdută să mai comande, eser- 
citând capriții infame.

„Apoi sciam, că era aprripe să se 
proclame Lunjevița ca moștenitor al tro
nului.

„In cele din urmă regele nu mai 
ave în armată nici 50 de ofițeri prie
teni.

„Hotărîrea de a sfîrși cu acăstă si- 
tuațiune, a fost luată de șefii armatei 
acum câteva luni, afară de 10 ofițeri 
suspecți din. regimentul al 8-lea de in
fanterie și cari erau' creaturi ale Curței.

„Aprripe toți ofițerii din întrâga. Ser
bie cunosceau comptoul; actualii miniștrii 
nu sciau nimic11.

Adunarea despart I. Brașov 
al nAsociațiunei pentru literatura română 

și cultura poporului român11.
I.

Eri în 14 Iunie n. s’a ținut în frun
tașa comună Râșnov adunareă despărță
mântului I Brașov al Asociațiunei nristre.

Faptul, că acăstă comună este situată 
în apropierea Brașovului și are comunica- 
țiune escelentă cu acest oraș, a înlesnit 
unui grup de amic! ai culturei române, 
să se presente la acâstă adunare, încura- 
giând ast-fel sforțările nobile ale co
mitetului și dând esemplu bun fruntașilor 
și poporului din Râșnov.

Cu . trenul de la rirele 9 au plecat 
de la gara Bartolomeiu-Brașov următri- 
rele persrine: ■

D-na A. Bârseanu, d-na Al. Verzea din 
Satulung, d-na Dr. Vecerdea, d-na Dr. 
Șpan, d-na Murăroiu, d-șrira Popescu, 
d-nii: A. Bârseanu, președintele despăr
țământului, Șira. Damianu, Dr. Aurel 
Mureșianu, N. P. Petrescu, I. Lengeru, 
Dr. N. Vecerdea, Petru Pop, I. Săbă- 
deanu, membru în comitet, 0. Aiser, cas- 
sierul despărțământului, prof. N. Bogdan, 
secretarul despărț., prof. Dr. I. Bunea, 
prof. Petrovici, Al. Verzea, prof. I. C. 
Panțu, prof. M. Navrea, Murăroiu, Dr. 
Fruma, Dr. Pralea, I. Lăpădatu, Leonte 
Pușcariu, Traian H. Pop, Augustin Paul.— 
Cătră aceștia se mai adaugă d-nii Petru 
Popovicî, Pomp. Eliu și Gh. Boambăn, 
venițî cu trăsura.

La rirele 10 rispeții din Brașov so
sesc la gara .din Râșnov și sunt"întâmpi
nați în numele fruntașilor acestei comune 
de o delegațiune compusă din membrii 
corpului didactic (d-nii R. Cristoloveanu, 
Gh. Butnariu, Bart. Tipeiu, Virg. Bude 
și Iosif Renghia).

D-l Cristoloveanu salută pe preșe
dinte și comitet cu câte-va cuvinte bine 
simțite, la cari răspunde d-l Andreiu 
Bârseanu.

In grupul, care a eșit la gară spre 
întîmpinarea' rispeților mai erau și comer
ciantul Gh. Ilie și țăranii I. Armăsar, 
Fulga, Soric, Petric și Oțelea. De sigur 
ar fi eșit spre întîmpinarea rispeților și 
mai mulți țărani, dăcă nu ar fi fost toc
mai timpul liturghiei. ■

De la gară ne-am îndreptat cu toții 
la biserică, unde preoții Al. Verzea, I 
Hamsea și C. Proca au celebrat un pa
rastas pentru repausații președinți ai Aso
ciațiunei și pentru repausații membri ai 
despărțământului.

După parastas părintele I. Hamsea a 
ținut o cuvântare avântată, esprimându-și 
recunoscința față cu bărbații mari ai nea
mului nostru, cari au adus jertfe și au 
creat irfetituțiuni culturale atât de salu
tare, cum e Asociațiunea. Mulțumesce co
mitetului pentru onrirea, ce a făcut’o aces
tei comune, alegând-o ca loc pentru adu
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narea din anul acesta. Râșnovenii își vor 
arăta recunoscința față cu actualii con
ducător! ai despărțământului, dâcă semin
țele culturale ce le vor sămena acei con
ducători cu acestă ocasiune, nu le vor 
lăsa să cadă pe pietriș, seu în mărăcini 
ori pe drum, cum spune parabola din sf. 
scriptură, ci le vor planta în inimă, ca să 
aducă fructe pentru noi și pentru urmașii 
noștri.

Ședința s’a ținut tot în biserică și s’a 
deschis la orele 11 de cătră președintele 
d-1 Andreiu Bârseanu, fiind de față un pu
blic număros compus din toți fruntașii 
comunei, în frunte cu veteranul G. Proca, 
și din popor, precum și din alțî ăspeți 
veniți de prin alte comune și dintre cari 
mi-am notat pe părintele Zorea din Vlă- 
deni, părintele Comanescu din Oodlea în
soțit de trei învățători (Boldor, Marcu și 
Iliescu), părintele Virgil Pop din Cristian, 
părintele Comanescu din Ghimbav, și de-o 
delegație de mai mulțî țărani, apoi d-na 
Hamsea, d-na C. Proca etc.

Dăm aici un resumaț din discursul 
de deschidere al d-lui Bârseanu.

Sunt aprăpe 100 de ani, dice d-1 
Bârseanu, de când un Român de inimă, D. 
Cichindeal a rostit memorabilele cuvinte: 
„Mintea, mintea, mărită nație română! 
Când te vei lumina cu învățătură, mai 
mărită nație decât tine nu va fi!u — Cu 
aceste cuvinte marele bărbat a vrut să 
flică, că: Voi Români asupriți, atunci veți 
înainta, când vă veți lumina prin învăță
tură. Cuvintele acestea au găsit răsunet 
și încetul cu încetul s’au ridicat școli și 
biserici și s’a ivit o serie întrăgă de băr
bați cari au muncit cu condeiul, cu cu
vântul și au jertfit pentru înaintarea 
neamului.

Tot pe timpul, când a scris Oichin- 
deal acele cuvinte, scriea și Gh. Șincai: 
„Sunt obosit șr bolnav, der totuși scriu la 
cartea mea, căci sciu, că va fi de folos 
mult iubitului meu neam românesc11. Era 
sărac, lipsit de post și bolnav Șincai, 
și totu-și a jertfit și muncit pentru 
înaintarea și luminarea neamului.

Acești dmeuî sunt, la al căror în
demn s’au ridicat- școlile una câte una, 
cum răsar stelele sera. Progresul deveni 
mai intensiv, lumina se răspândi și mai 
mult după anul 1848. Bărbații inimoși 
ajung la convingerea, că ar fi de făcut 
ceva și în afară de biserică și șcălă, și au 
creat Asociațiunea.

Asociațiunea este instituția, în care 
se întâlnesc Românii de la vlădică pănă 
la opincă, fără deosebire de confesiune. 
Care este scopul Asociațiunei ?

Scopul Asociațiunei' este înaintarea 
materială și morală a neamului românesc 
prin spriginirea tinerilor talentați, ca să-și 
potă urma studiile, spriginirea meseriașilor, 
înființarea de biblioteci, tipărirea de cărți 
folositdre, adunări frățescl, cum e cea de 
astădi, cari, contribue la cultivarea armo
niei și a bunei înțelegeri.

Și cum se pote ajunge scopul Aso
ciațiunei? A. vAm mijloce suficiente pentru 
acesta ?

De-ocamdată nu. Der le vom pute 
ave, decă cu toții vom da mâna și' decă 
vom ave credință în realisarea țîntei nds- 
tre. Acela, care are credință, are și stă
ruință, are simț de jertfire.

Conduși de aceste idei am venit în 
acestă comună. Am sciut, că Râșnovenii 
sunt dmeni deștepți și că au simțul de 
jertfă pentru cultura națională. Dovadă 
sacrificiile aduse pentru biserică și șcălă, 
cari sunt factori ai culturei naționale.

La asemenea bmeni am venit, aces
tor ăraeni vrem să le spunem, cea lucrat 
despărțământul nostru. Vă văd aici adu
nați în număr frumos, dovadă că fruntașii 
voștri v'au spus, ce are să se petrăcă aici. 
Mulțumesc atât fruntașilor pentru oste- 
nelă, cât și poporului pentru-că a urmat 
invitațiunei în număr așa de frumos, și de
clar ședința deschisă.

Strigăte însuflețite de „Se trăescă!“ 
au acoperit sfîrșitul discursului de deschi
dere, pe care d-1 Bârseanu l’a pronunțat 
liber. De asemenea și în cursul discursu
lui, președintele a fost întrerupt prin stri
găte de aprobări, mai ales la pasagiul, 
unde a accentuat importanța bisericei 
și școlei, ca factori ai culturei naționale.

Despre cele ce s’au mai desbătut în 
acăstă ședință, precum și despre masa co
mună, la care s’au întrunit în armonie 
frățăscă un număr de 70, dame și domni, 
vom raporta în alt nuiuăr.

Festivitățile jubilare de 50 ani
de la înființarea dlecesei române gr. cat. de 

Lugoș (1853-1903).

Lugoș, 1 (14) Iunie 1903.
Public numeros s’a grăbit a asista la 

jubileul episcopiei de Lugoș. Primirea și 
încuartirarea s’a început încă de Sâmbătă 
dimineța, er sera la 6 bre a sosit și I. P. 
S. Sa metropolitul Dr. Victor Mihalyi. La 
gară I. P. S. Sa a fost întâmpinat de 
P. S. Sa episcopul Dr. Radu, de cle
rul aflător în Lugoș și de inteligență. 
Pldia — care tocmai cu un pătrar de oră 
înainte de sosirea trenului începuse a căde 
— nu a împ.edecat de loc mulțimea de po
por să vină la gară, ca să revadă pe fos
tul lor episcop, sub a cărui ocrotire și 
adevărat scut părintesc s’au adăpostit timp 
de 20 ani și trei luni și pe care atât de 
mult l’au iubit și stimat.

P. S. Sa episcopul a salutat la gară 
pe I. P. S. Sa metropolitul cu cuvinte 
alese și-i urăză bună venire, er prea bu
nul roefropolit răspunde emoționat,' urcând 
apoi trăsura în strigăte de „să trăescă“.

Sera la 8 ore s’a dat o serenadă la 
reședința episcopescă. Purtătorii de torțe 
și lampidne au format un semicerc în fața 
reședinței, er corurile Reuniunei de cântări 
din Coșteiu și din Oravița au cântat două 
piese. In balcon s’a arătat I. P. Ș. Sa me
tropolitul, P. S. Sa episcopul și membrii 
capitulări.

Parochianul d-1 F. Rezei a bineven- 
tat pe Archiereu schițând istoricul cate
dralei iubilare, căruia P. S. Sa episcopul 
îi răspunde fdrte mișcător și vesel de 
acestă mândră serbare, după care corul 
Reuniunei de cântări din Lugoș intonăză 
două cântece, apoi conductul s’a reîntors 
cu musica pompierilor în frunte, parcur
gând mai multe strade pănă la șcdla gr. 
cat. română, urmând apoi „Convenire so
cială11 în hotelul „Concordia11.

Duminecă diminăța la 8'/., 50 preoți 
îmbrăcat! în ornate, precum și alți multi 
preoți fără odăjdii au pornit de la cate
drală cu „litia“ în cea mai frumdsă ordine, 
au trecut podul Timișului, mergând la re
ședința episcopescă, unde era încuartirat 
metropolitul. Procesiunea a fost urmată 
de un lung șir de dspeți și de popor. In 
frunte mergea un teolog, ducând crucea, 
er la drăpta și la stânga prapori și sera
fimi, apoi fetițe două cu două, îmbrăcate în 
alb cântând în cor. Publicul postat în și
rul stradelor admira procesiunea, care stră
lucea la radale sorelui.

Ajunși la reședința episcopăscă, doi 
membri capitular! au îmbrăcat pe Archie
reu în ornate sacre, în aceași ordine au 
venit la catedrală, percurgând alte strade 
împreună cu Archiereul și Episcopul, 
unde s’a început Sf. Liturghie.

Serviciul festiv divin a fost oficiat de că. 
tră I. P. S. Sa metropolitul Mihalyi și P. S. 
Sa episcopul Dr. D. Radu încunjurați de 40 
preoți și membrii capitulări, în asistența 
unui public numeros, care ne mai avend 
loc în spațiosa biserică, au fost necesitați 
a asculta de afară.

La serviciul divin au asistat autori
tățile civile și militare. D-1 comite suprem 
C. Pogăny, vice-comitele Fialca, deputa
tul dietal al cercului Lugoș Patyanszky; 
Jacabffy, canonicul romano-catolic din 
Timișdra, Kun, preoții romano-catoliei din 
loc, rabinul israelit din Lugoș și fratele 
I. P. S. Sale metropolitului.

In fața catedralei era postat în mare 
ținută un pluton de soldați artileriști și o 
companie de honvezi cu stăgul, cari au 
format garda de onăre și au dat salvele 
obicinuite.

După săvârșirea Sf. Liturghii I. P. S. Sa 
ținu o prea frumbsă predică fiind de toți 
ascultată în cea mai mare liniște și aten
țiune, după care apoi Archiereul a oficiat 
docsologia și au ocolit cu litia catedrala 
jubilară.

Cântările liturgice le-aii esecutat cu 
desteritate și frumseță rară corurile Reu
niunilor de cântări întrunite în Lugoș.

S’au dat și două banchete, er sera 
concert împreunat cu dans.

Pldia care de vre-o o câte-va <Jile nu 
s’a mai astâmpărat, i-a lăsat pe credincioși 
să serbeze diua de Duminecă pe un timp 
cât se pote de frumos.

N.

SOIRILE DILE1.
— 2 Iunie v.

Atentat contra Majestății Sale. In 
diua de 13 Iunie Maiestatea Sa Francisc. 
Iosif eșise la plimbare cu trăsura spre 
SchonnbrunD. In strada Mariahilf s’a re
pezit un individ cu bastonul și a încercat 
să lovescă pe Majestatea Sa. Visitiul l’a 
lovit pe atentator cu biciul peste mână, 
er mulțimea s’a aruncat asupra lui și pu
țin a lipsit de nu l’a sfâșiat. Atentatorul 
este agentul evreu Iacob Reich-Bern- 
stein, care mai înainte a fost coraptabil. 
Se <jice, că ar fi nebun. Unele diare spun 
că atentatorul ar fi atins pe Majestatea 
Sa, altele ăr’ că n'a atins de cât rota țră- 
surei. — Majestatea Sa după aces.t inci
dent a plecat spre Schbnbrunn. Reich a 
fost arestat,

O nouă fundațiune. Din incidentul 
jubileului de cinci-deoi de ani de la în
ființarea diecesei Lugoșului și a numirii 
sale de episcop la Oradea-mare, P. S. Sa 
episcopul Dr. Demetriu Radu a făcut o 
fundațiune de 201000 cor. Nimeni nu scia 
înainte despre acestă nobilă intențiune a 
P. S. Sale, care însuși a făcut’o Cunoscută 
în ședința consistorială din 10 Iunie. Fun- 
dațiunea e menită pentru stipendii școla
rilor români gr. cat. din diecesa Lugoșu
lui. Actul fundațional îl vom publica în- 
tr’un număr viitor.

Directorial fundațiunei Șuluțane 
și-a ținut ședința anuală — scrie „Unirea11 
— în Sâmbăta Rusaliilor, fiind de față, 
afară de membrii capitulului, d-nii : Iosif 
Pop, Ioan Mezei și Ales. Onaciu, juiji de 
curie în Budapesta, Vas, Hossu, jude de 
tablă Clușiii, George Pop, director finan. 
Nyiregyhâza Iosif St- Șuluț, Sibiiu și Leon- 
tin Pop, Clușiu judi de tribun. în pensiune; 
loan Simionaș, preș, scaunului orf. Deva, 
Iuliu Bardosi, inspector școl. reg. în pens. 
Sibiifl, Vasilie P. Hărșân, adv. Sibiiu și 
Dr. Ales. Pop, medic. Blașiu. apoi advoca
tul archid. Dr. Iuliu Maniu, și Ștef. Pop, 
protonotar cons. Sâmbătă dim. s’a ținut 
părăstăs pentru Mitrop. Șuluț la biserica 
parochială, celebrând protop. Bărbat și 
capei. Nistor. La începutul ședinței după 
salutul adresat celor presențî, Mitropolitul 
amintesce de repausarea membrilor Dr. 
loan Rațiu și Patr. Barbu, și apoi în cu
vinte de caldă iubire și bucurie pomenesce 
de numirea adminis. fundațiunei Ilustr. Sa 
Dr. Vas. Hossu ca episcop la Lugoș. Cuvin
tele Escel. Sale au fost acoperite de acla- 
mări la adresa ilustr. Sale. Se cetesc rapăr- 
tele admiuistrațiunii șî advocatului archid. 
luându-se spre sciință cu'aprobare. In spe
cial s’a apreciat prețidsele servicii, pe 
cari d-1 Vasilie Mica, din Sz.-Odorheiu, 
le-a făcutfundațiunei prin cumpărarea mo
șiei de acolo. Directoriul îi și voteză mul
țumită protocolară. In același timp s’a 
constatat și frumosul avânt luat de fun
dațiune, a cărei avere la finea anului era 
de cor. 905,855,56.

Svonuri de mobilisare. In unele 
diare din România s’a scris, că în urma 
atentatului din Belgrad s’ar fi luat măsuri 
de mobilisare în armata română, și anume 
pentru rnobilisarea urgentă a corpului de 
armată de-âlungul malului stâng al Du
nării. „Voința Națională11 desminte aceste 
soiri (jicend, că nu s’au dat ordin nici pen
tru mobilisare generală, nici parțială.

Colonel s^rb în Bucuresci- Un co
lonel sârb s’a vădut dilele acestea în Bu
curesci. Presența lui a escitat o viuă cu- 
riositate și a atras atențiunea serviciului 
siguranței publice.

D-1 general Coandă, secretarul ge
neral al ministeriului român de răsboiu, a 
plecat alaltăeri la Turnu-Severin. Se atri- 
bue o mare importanță călătoriei sale, 
care stă în legătură cu gravele eveni

mente, ce se petrec în Serbia. — In le
gătură cu acăsta adaugem, că după cum 
se vorbesce, prefectul de Mehedinți ar 
fi informat telegrafic ministeriul de interne 
despre sosirea la Turnu-Severin a prin
țului Petru Oarageorgevici. El ar ave un 
pașaport rus cu numele Romanoff. îndată 
ce s’a răspândit în oraș vestea despre so
sirea sa, prințul să fi dispărut. — Scirea 
cu anevoie va fi esactă; după soirile foilor 
vienese prințul Oarageorgevici e încă în 
Geneva.

Scire falsă despre niortea papei. 
Sâmbătă sera s’a răspândit în Budapesta 
scirea, că a murit papa. Acestă scire a 
fost comunicată ca seridsă prin telefon 
cancelariei primatelui din Buda de cătră 
un funcționar al ministeriului cultelor. Nu 
se scie încă, de unde s’a iscodit scestă 
șcire, ea a fost însă desmințită în aceeași 
di prin telegrama sosită la Budapesta, care 
<jice: „Papa se bucură de sănătate esce- 
lenta. Medicul Dr. Lapponyi de două <^ile 
n’a fost în Vatican11.

Ministrul de comercin r. u. Lang 
a sosit Vineri la Brăila să visiteze portul 
de acolo. Sâmbătă a plecat din Brăila la 
Galați, unde va visita de asemenea portul.

Visita regelui Carol la curtea sâr- 
băscă- Tocmai în diua după catastrofa 
din Belgrad, s’a publicat în „Pester Lloyd“ 
soirea, că tratările referitdre la contra-vi- 
sita, ce era s’o facă regele Carol regelui 
Serbiei, s’au terminat, și că visita se 
fixase pe luna lui Septemvrie viitor.

Regina Natalia, care actualmente 
se află în Versailles, este forte deprimată 
în urma soirilor primite din Belgrad des
pre uciderea fiului său. Ea are dese ac
cese de nervi și aiureză. Dilele acestea 
va merge la Bucuresci, decă starea sănă
tății îi va permite să facă acăstă lungă 
călătorie. Sora sa, prințesa Ghica, a trimis 
la Belgrad o cunună de flori, .spre a fi 
depusă pe cosciugul regelui Alexandru.

loachim Mureșianu,
advocat, fost președinte de tribunal, deputat die- 

tal. membru în comitetul și comisiunea fondu
rilor gr&nițeresci și secretar în pensiune 

al acelorași fonduri etc. etc.

în etate de 71 ani, după lungi suferințe, 
a<Ji la 10'/2 ăre p. m. și-a dat nobilul său 
suflet în mânile creatorului.

Rămășițele pământesc! ale scumpu
lui decedat se vor aședa la repausul etern 
în cimiteriu) gr. cat. din Năseud, Vineri 
în 12 Iunie st. n. la 3 dre p. m.

Subscrișii aduc acestă jalnică și du- 
rerdsă scire la cunoscința tuturdr consân
genilor, amicilor și cunoscuților.

Năseud, în 10 Iunie 1903.
Artemiu Mureșianu, când, de adv. 

ca fiu, Teodor Mureșianu, ca frate, Luisa 
Kirtsch, ca cumnată.

Fie-i țărîna ușără și memoria bine
cuvântată,

Viena, 15 Iunie. Ministrul-preșe- 
dinte Szell a avut o audiență lungă 
la M. Sa. Apoi a conferit cu Koerber 
și Groluchovski.

Belgrad, 15 Iunie. Deși tinerimea 
și o mare parte a inteligenței de 
sub conducerea celor doi miniștri 
radicali au făcut propagandă inten
sivă pentru proclamarea republicei, 
totuși se crede, că în marea skup- 
ștină convocată pe ac|i radicalii vor 
ceda și vor vota pentru monarchie. 
In schimb vor cere concesiuni: am 
nestie generală, libertatea deplină a. 
pressei, jurământ pe constituțiune 
pentru urmată etc. Reușita lui Ka- 
ragheorghevici pare asigurată.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian 11. Pop.
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» R o m a n a «
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana", dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și espliccită împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Ou-o in
troducere („în loc de prefață1*,) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. —- Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana11, unicul dans de colonă român. In 
ierna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Renniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acâsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei11. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei".

Autorul broșurei esplică „Romana11 în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca orî și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
getorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vede jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este î.u cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana* se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Deia „Tipografia A Jtaeșiamr* 
dStrs S’rwy.-.>v,

S3 pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai arătat, încă 21 bani pentru 
ecomandație.)

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Moldova», fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreii! Mu
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiu, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
ra. id al din Blașiu.

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino și Lissa11, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
m.t’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
in reuniunile militare dela Brașov și Si
biu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
d” mai înainte, când încă era major, âr 
altul din timpul mai recent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
(f. us 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
lancu*, apelul dat căt.ră ministerul de 
interne D. Perczd prin d 1 Dr. Amos 
l'iâncu n oausa fondului pentru monumen
tul lui laucu. Prețul este 1 coronă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea Vite&ul*, tradițiunl. legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteoanul. 

Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb'at Pintea. Prețul 40 bani, 
piusfi baDl porto.

yPomâmil in sat și la 6ste*. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
1 I loan Pop Retcganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
e Iheriog traducere de Teodor V. Păcă 

țu.u. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. porto).

„David Almășignu*, schițe bio- 
grafioe de loan Popea. Broșura acâsta, 
presents și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„Țăranul român și ungur din 
Ardeal*, studiu psihologie poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (4* 6 b. porto).

Mănăstirea Putna în Bucovina de 
(raclie Porumbescu. Prețul 20 b. (-|- 3 b. 
porto.)

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

rațională-, de Dr. George Maior, profesor 
de agricultură la șc61a superiori. dela Fe
răstrău și la Semiunrul Nifon Metropoli- 
tul rîin Buourescl. Cartea cuprinde patru 
volume :

Vol. I Agrologia, seu Agricultura 
generală. 34 cole de tipar ou 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agricultură al României cu de
ci sia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română ou premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 9 corone.

Voi. IIL Zootechnia, său Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună ou lâuăria și lăptăria, 49 cole de 
tipar ou 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia liurală, său or- 
ganisaț unoa și administrarea moșiilor mari 
și mici. Costă 8 cortine.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de aoest fel 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
română prin aceea, oă este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care tratăză tote cestiunile cele mai 
mari ca și pe oele miel privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu oele mai bune lu- 
orărl apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, învățător la șcbla 
principală română din Lflpușul-Unguresc. 
Edițiuues a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. 
porto.)

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck, 

■de Pandite Iosîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.
România agricolă, studiu economic de 

Dr. George Maior, profesor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto : „Sărao în țâră săracă". Eminesou. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

„Cartea Plugarilor11 seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor" etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 b. 
(-j- 6 b. porto).

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de venejare, de viierî, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură d’n comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-|- porto 
20 bani.)

„Sfaturi de aur", pentru sătenii ro 
mâni de totă starea și etatea, de Aron Boca 
Velcheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

Cârțâ peniru comerciasați 
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea inpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. O carte bună pentru a învăța cu 
ușurință contabilitatea. Pagini I —VIII -|- 
213. Prețul 2 cor. (4~ 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială11 de /. C. Panțu. Conține 
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiuni cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea dttplă, de I. C. Panțu. Acâstă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4~ 10 bani porto).

Un capitol din Contabilitatea 
duplă del. C. Panțu. Tracteză principiile 
contabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (-|- 10 b. p.I

Procent, Promil, Interese și Teo
ria conturilor cu- rente de I. C. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe dile într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (4- 10 b. porto.)

Cursul pieței Brașov.
Din 14 Iunie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.94 Vând. 18.92
Argint român. 18.80 n 18.90
Napoleond’orl. 19.04 h 19.10
Galbeni n 11.20 11.30
Ruble Rusesol n 2 53 n 2.53 >/2
Mărci germane 117.— n 117.50
Lire turce scl ■ 21.50 21.60
Scris fonc.Albina 5% 101.- 101.—

. 120 70
99.35
91.—
98.50
99.25
92.50
99.25

199.-

Cursul la bursa din Viena,
Din 15 Iunie n. 1903.

Renta ung. de aur 4°/0 . .
Renta de corone ung. 4°/0
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 31/20/0 . . . 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 
Impr. ung. cu premii....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 156.75 
Renta
Renta de argint austr.
Renta 
Rente de corone austr. 4°/q’ • •
LosurI din 1860.............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 727.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 659.— 
Napoleondori.................................. 19.06
Mărci imperiale germane . . .. 117.171/,,
London vista..................................  239,60
Paris vista.................................... 95.17 */2
Note italiene................................. 95 20

de

de

hârtie austr. .

aur austr.

. 100.30
. 100.10
. 120.80
. 100.50
. 152.75

16.24

Tergul de rimători din Sîeinbrack.
Starea rî mă tori lor a fost la 10 

Iunie n. de 46,509 capete, la 11 Iunie au 
întrat 663 capete și au eșit 769 capete, 
rămânând la 13 Iunie n. un număr de 
46,403 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 110—112 fii. tînărăgrea dels 
120—121 fii., de mijloc dela 120 — 121 fii. 

Serbescă: grea 118 —120 fii., de mijloc 
116- 118 fii., ușoră 112—114 fii. kilo
gramul

Nr. 9377—1903.

Esarendare de cârcmme.
Câreimele aparținătbre comunei 

orășenesc! Brasso, din Derste și din 
Timișul de jos se vor esarenda la 
magistratul orășenesc (despărțămân
tul administrațiunei realităților oră- 
șSnesci) pe timpul dela 29 Septem- 
vre 1903, până la 31 Decemvrie 
1906, pe calea licitațiunei, cu oferte, 
în 7 Iulie a. c. 10 6re a. m.

Condițiunile de ofert și de con 
tract se pot lua în vedere până in 
cjiua pertractării ofertelor, la admi
nistrația realităților orășSnesci.

Brasso, 6 Iunie 1903.
1—2,(1001) Magis/.rutm '-'■'(tie

Nr. 9295-1903.

PTOLICAȚIUO
La 24 Iunie 10 ore a. m. se va 

vinde pe cale de licitațiune și de 
oferte în cetățuia orășenescă din 
Bran, parcelele de pădure oră
șenescă, numită „Aluniș", în mărime 
de 106 jug. catast. Nr. top. 1329 de 
pe teritoriul hotarului comunei So- 
hodol.

Prețul de strigare e 800 corone, 
sub acest preț parcelele de pădure 
nu se vend.

Condițiunile de licitațiune, de 
ofert și de contract se pot lua în 
vedere pe timpul orelor de oficiu, la. 
oficiul forestier orășenesc (sub Bu
cium nr. 9), său la Michael Bernath 
impiegat forestier, în cetățuia din 
Bran.

Brasso, 8 Iunie 1903.
1—2.)1004) Magistratul orășenesc.

AVIS!
Am onorea a aduce la cuno- 

scința Onor, public, că am luat a- 
supră-m'î al firmei

Wilh. Wăchter
cu mărfuri de Galanterie 
șâ are sie atât
din țară, cât și din străinătate, ca
re de astăzi încolo se pot căpăta, 
ca si mai nainte.

Asemenea se primesc abona 
meute pentru ori și ce fel de jur
nale.

H. MARZELL.

(Marca: 2 mineri.)
dela Bergmann & Co. in Dresden și 

Teutschen a/E.
Sc cnpctă bucata cu 84» 

ia Teutsch «fe Tartler și la 
lui Roth in Brasov.
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Plecarea și sosirea trenurilor flu stat reg. he. in Brașov.
Valabil diss i Maias st. aa. 1908.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5’20 min. dimin.
II. Tr. acoel. (peste Olușiu) la 6. 2’45 m. p. m.

IU. Trenul de pers, la ora 8-13 min. săra.
IV. Tr. accel. la orele 10’26 m. sera.

Dela Brașov !a Buourescl:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5T4 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.
IV. Trenul accel.'la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Olușiu).
V. Tren mixt la orele 6’50 sâra.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad la 6ra 0.18, cu Ciiic
Gyimes și Ciuc-Szcreda, la ora 10.4B min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8’40 min. a. m. 
III. Trenul de per. la ora 3’— m. p. m.
Dela Brașov la ZernescT (gar. Bartolomeiu

I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 3’44 min. p. m.

III. Trenul mixt la 6ra 9.47 m. sâra.
IV. Trenul mixt la dra 6’14 m. dim.

(Numai dela 1 Iunie Dumineca și în serbătoi'I).
Dela Brașov la Ciuc-Gyimes;

I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.
II. Trenul mixt la ore 8’40 mim. a. m.

III. Trenul de pers, la ora 3’— min. p. m.
(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Sosirea tronurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren accel. la orele 5’07 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 7-50 dim.

III. Tr. accel. peste OlușiQ la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9’27 min. sera.

Dela BucurescI la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9’18 min. sera.
III. Trenul pers,, la ora 5,— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7’41 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal).
V. Tr. accel. la orele 1.0*14 m. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georgiu, Ciuc-Sereda 6ra 3'20.
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la dra 6’27 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela Zernesci la Brașoy (gar. Barto'omeîu.)

I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m. 

III. Trenul mixt la 6ra 8’18 s^ra.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim.
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

III. Trenul mixt la ora 6’27 min. sera.
(Are legătură cu Tușnad-Ciuc-Gyimes.)

IV. Trenul mixt la nrele 10.05 in. sâra.

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.


