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Destrăbălare.
Se nu credeți, că voim se vor

bim despre confusia ungurescă de 
acjî, său despre neînțelegările ce dom
nesc. în sinul partidei guvernamen
tale în momentul când apune, steua 
lui Szell și se ridică steua contelui 
Stefan Tisza Nu încurcăturile parla
mentare din Ungaria ne preocupă 
pentru moment, ci destrăbălarea ce 
domnesce într’o parte a pressei nfis- 
tre românesc! și care aruncă un re- 
flecs urît asupra stării lucrurilor 
dela noi.

E disgustător de a vede cum 
de-odată, după faimfisa alegere dela 
Dobra, unii, cari se ascund în pielea 
de miel a așa clisei activități, . și-au 
pierdut totă decenta și tot cumpă
tul și cum nu le e rușine ca, desa- 
vuând înși-ș! vederile și atitudinea 
lor de mai înainte fie în total seu 
în parte, să se presente publicului 
în totă hidfisa goliciune a lor.

De multe-ori ni-arn întrebat 
noi, decă miseria timpului ce-1 stră
batem a putut sgudui și slăbi așa 
de tare pe Românii noștri, încât 
se-ș! uite de ce au mărturisit și sim
țit, să nu mai vrea să scie de idea
lurile ce le-au nutrit inimile lor eri, 
pentru-ca acjl să îmbrățișeze un nou 
credeu, se lapede idealurile lor cum 
se lapădă nisce obiele sdrențose și 
puturdse ?

Nu e lucru firesc, ni-am fiis, 
nu e posibil se se întâmple așa ceva, 
— și încă la un popor, care se află 
abia la începutul desvoltării sale 
naționale. Ge s’ar tace din acest po
por dâcă el de acuma ar rade tot 
trecutul seu, ar sfrunta tote legile 
desvoltării firesc! și ar încerca se 
le restorne de-odată cu altarele idea
lurilor sale ?

Ne plângem în foile nostre die- 
cesane și arcbidiecesane de cuceri
rile, ce le face printre credincioșii 
bisericei nostre secta nazarinână; ne 
esprimAm temerea că de altă parte 
a început a se arăta și beleaua so
cialismului printre poporenii noștri; 
nu numai odată cetim prin aminti
tele foi, că au început să se ’ncuibe 
între noi un spirit de vrajbă, de ne
supunere, resvrătitor și anarchic.

Și cu tote astea ce trebue să 
vedem? Ce trebue să cetim a<ji în
tr’o ffiie par excellence archidiecesană; 
într’o ffiie vechie cu trecut și tra
diții ?

Ne spune, că nu mai trebue se 
finem la nimic, la ce am ținut cu 
totă tăria sufletului nostru pănă 
acuma; că trebue să dărîmăm de 
sus pănă jos tot, ce a fost clădit 
pănă acuma, prin munca nostră și 
a premergătorilor noștri; că, după 
ce vom rade astfel trecutul și pre- 
sentul nostru, să clădim o nouă lume 
cu totul alta fără de divergențe și 
deosebiri; o lume, care să pfită trăi 
și fără de credințe mar! și idealuri, 
o lume, care să n’aibă altă pretenție 
decât a viețui cum viețuesce orî-ce 
turmă mânată de ciobani pe coatele 

delurilor și ale munților; o lume 
care, fără de a mai avă vr’un suflet 
al ei propriu, să nu mai represente 
decât o turmă și un păstor.

Decă s’ar afla vr’unul, care se 
se îndoiâscă;’că ceea-ce spunem noi 
aici s’ar găsi scris într’o foie archi- 
d.iecesană româneseă, n’are decât se 
cetâseă admirabilul și epocalul arti- 
cul al „Telegrafului Român44 de 
Marț! 3 (16) Iunie a. c. întitulat 
„spre solidaritate11.

Ei bine, „anarchiștii44 de la foia 
din Arad — cum le cjicea archidie- 
cesana dela Sibiiu — sunt nisce câr
paci ca vai de ei, sunt nimic pe 
lâugă ideile anarchice, ce se desfă
șură în amintitul articul, cu preten- 
țiunea de a servi drept direcțiune 
pentru politica viitore a neamului 
românesc dintre CarpațI și Tisa, care 
va avă să fie contruită cu totul din 
nou, dela fundament.

Nu glumim. „Telegraful Româu“ 
ne mai asigură, că tot ce s’a făcut 
la Dobra, s’a făcut cu consimțămân
tul seu și că mai dinainte șl-a dat 
anrobarea și pentru tote câte au se 
isvorască din acel „mare și epocal 
eveniment44.

Și cei dela „Telegraful Român44 
vor se o pornescă spre solidaritate, 
dăr acâsta nu-o pot face decât dis
trugând cu desăvârșire solidaritatea 
de pănă acuma !

Decă nu credeți — cetiți!

Cine va fi ministru president. 
Guvernul Szell a cădut, căderea i-au cau- 
sat’o obstrucționiștii. Lumea se ocupă 
acum de întrebarea: cine are se fie mi
nistru president al Ungariei? Diarele din 
Budapesta. între cari „Bud. Hirl.“, die, că 
cele mai bune șanse le are contele Stefan 
Tisza. Partidele politice nu se mai îndo- 
esc, că el are se fie. Numele lui Stefan 
Tisza a băgat spaimă în kossuthiști. Șe
ful lor Francisc Kossuth s’a grăbit să de
clare în ședința de eri a dietei, că decă 
ar veni un guvern, care s’ar răzima pe 
forță, seu care ar disolva camera, ori ar 
revisui regulamentul camerei, partidul in- 
dependist va purta contra lui luptă pănă 
la cuțit.

O scire telegrafică din Viena cu data 
de 16 1. c. spune, că Majestatea Sa a 
primit eri in audiență pe contele Ste
fan Tisza și l'a însărcinat cu consti
tuirea noului guvern.

Contele Stefan Tisza s’a reîntors nu
mai decât la Budapesta și în decursul di- 
lei de adi va încerca se constitue cabi
netul.

Scirea acesta a căcjut ca un trăsnet 
asupra kossuthiștilor, căci nu s’au aștep
tat, ca lucrurile se ajungă aici. In venirea 
lui Tisza în fruntea afacerilor țării, ei văd, 
— și cu drept cuvent — revenirea siste
mului Tisza. Banffy își rîde în pumni și 
se bucură, că adi mâne o să-l vedem erăși 
ministru.

Căderea guvernului Szell.
— Ședința de eri a dietei. —

In ședința de ier! a dietei Co- 
loman Szell, a anunțat demisiunea 
cabinetului.

Ședința s’a deschis la 'firele 10 
a. m. A fost presidată de Bela Tal
linn.

Când Goloman Szell întră în ca
meră, drepta guvernamentală i-a fă
cut ovațiun! sgomotfise.

Kubik strigă: Frumfisă înmor
mântare !

Sebess D.: Mâne vor aplauda pe 
Tisza.

Coloman Sell luând cuvântul a- 
nunță dietei, că Duminecă și-a dat de
misiunea, er Majestatea sa a primit’o. 
Spune, că vederile lui politice sunt 
cunoscute. Față cu obstrucțiunea a 
declarat în repețite rânduri, că po
litica acâsta pote fi urmată numai 
pănă când esistă armonie deplină 
între toți factorii cu privire.la prin
cipiile sistemului seu. Defire-ce însă 
nu mai esistă deplina armonie ne
cesară față cu sistemul seu politic, 
a. crefiut necesar, să-ș! dea de
misiunea. Corona a primit’o. Rogă 
camera, se-și amâne ședințele pănă 
la constituirea noului guvern. (A- 
plause vii în drâpta).

Pichler Gy. întrerupe: Szell a 
căcjut) fiind că partidul guvernamen
tal nu este cinstit.

Hollo L.: Las’ se’ncerce noul 
sistem !

Kossuth F. declară, că din punct 
de vedere constituțional corfina are 
dreptul de a însărcina cu presidenția 
guvernului pe ori cine voesce. In 
numele partidului seu înse declară, 
că decă ar veni un guvern, care s’ar 
răzima pe forță seu care, eventual, 
ar dori se guverneze prin disolvarea 
dietei, or! prin revisuirea regulamen
tului camerei, partidul seu va lupta 
cu estremele forțe contra unui astfel 
de guvern.

Contele Zichy esprimă regrete, 
că domnia „dreptului, legei și drep
tății44 a trebuit se se retragă în chi
pul acesta. Acest guvern s’a jertfit, 
fără ca se fi căutat soluțiunea crisei. 
Decă noul guvern ar însemna reîn
vierea vechiului sistem, acesta va găsi 
în partidul poporal pe cel mai de
clarat adversar.

Szedcrlcenyi N. anunță lupta cea 
mai estremă contra' noului guvern.

Ivanka O. regretă, că guvernul 
Szell a trebuit se se retragă.

Vgron G. spune, că corfina con
tinuă domnia personală și ascultă 
numai pe favoriții sei. Aprecieză pe 
Coloman Szell ca om și bărbat po
litic și esprimă regrete pentru retra
gerea lui.

Coloman Szell declară, că celea 
ce le-a c|is Ugron despre Coronă, 
n’au temeifl. Corfina nu urmâză po
litică personală. Majestatea Sa e cel 
mai constituțional domnitor. Pe el 
nici odată nu l’a influințat nimenea.

Presidentul amănă camera pănă 
la constituirea noului guvern.

Politică săsescă deochiată.
ii.

Cel ce va fi cetit cu atențiune arti
colul deputatului Pildner din „Bud. Tag- 
blat", pe care l’am reprodus în numărul de 
erî al fdiei nostre, va fi-înțeles fără de 
nici o greutate, că prin acest articul depu
tatul guvernamental gas a voit doue 
lucruri: întâia să pună-în evidență „pa
triotismul" Sașilor mult atacat și de foile 
șoviniste guvernamentale, arătând că Sașii, 
în congregațiile unde ei formeză majori
tatea, au manifestat în contra obstrucțiu- 
nei; al doilea, afirmațiunea sa, că „Sașii 
erășî se apropie de elementul conducător 
maghiar», a voit să o ilustreze și să o în- 
tărescă printr’o descoperire șensațională, 
care pdte numai să ungă la piept pe ori și 
ce șovinist și după care aceia dintre Sași, 
cari odiniPră se numiau „Sași tineri", s’ar 
fi folosit de ocasiune pentru a demonstra 
în plină congregațiune, că ei numai au 
nici în clin, nici în mânecă cu Românii.

Și ca să arate ce mare merit „pa
triotic41 și-au câștigat printr’asta conaționalii 
săi, odiniără „verdi», Pildner îi descrie pe 
acei Români, ca jpe| unii cari numai cu
gete leale nu au față cu țera și cari 
doresc anume continuarea și desvoltarea 
relelor esistente „spre a pute pescui în 
turbure44

Denunciațiunea acăsta pe cât de în- 
drăsneță și răutăciosă, pe atât de lipsită 
de ori-ce temiu, de unde derivă ea? Per- 
misu-și-a deputatul Pildner pote luxul de 
a se folosi de-o apucătură veche din vre- 
rnile când „Valahul14 era de-opotrivă pri
gonit, urgisit și batjocurit de Maghiari ca 
și de Sași, pentru a face pe „Sașii verdj 
de odiniără» așa dicend „hoffăhig", pre
gătind posibilitatea primirei lor în clubul 
liberal guvernamental, unde se pare că lui 
Pildner îi merge așa de bine? Ori-că de- 
putatul-publicist din cestiune s’a basat pe 
fapte petrecute, pe informațiuni sigure, 
când a afirmat o astfel de monstruositate 
necalificabilă despre Români?

In cașul dintâiu am trebui să-l com
pătimim, că s’a făcut în aceste timpuri 
critice tam-nesam apostolul unei politice 
ruginite, deochiată deja chiar și înaintea 
Sașilor, că s’a făcut propagatorul unor 
apucături nemernice, ce nu pot decât 
strica intereselor elementului săsesc și 
prejudeca demnității sale. In cașul din 
urmă trebue să deplângem criminala ușu
rătate, cu care densul, ca unul care a 
trăit în mijlocul nostru ani de dile și cu- 
nosce perfect în deosebi raporturile din 
Țera Bârsei, a luat de bani buni minciu
nile și scorniturile ce i-s’au raportat de 
cineva, seu ce li-a cetit în vr’o foie duș
mană Românilor.

Constatăm cu satisfacție, că însuși 
cjiarul săsesc „Kronstădter Zeitung» vine 
să desavueze pe d-1 Pildner în ce privesce 
„pescuirea în turbure44, pe care cu atâta 
nepăsare, ca să nu mai dicem tendențio- 
sitate, li-o aruncă în cârcă Românilor. Ba 
chiar și făia maghiară „Br. Lapok14 de 
aici recunosce, c| Pildner Ferencz în fai
mosul seu articol a înșirat și fapte ne- 
esacte.

Cari anume sunt aceste fapte întor- 
tochiate, foia maghiară nu ne spune, căci 
ea dice, privesce tot lucrul ca ceva „nee
sențial11. „Kronstădter Ztg.“ însă arată 
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anumit în ce consistă necuviința comisă 
de Pildner, care spre a presenta Unguri
lor pe Sași ca pe nisce băieți de trebă, 
nu se sfiesce ca — vorbind de decursul 
discusiunilor relative la obstrucțiune în 
congregația comitatului Brașov—se aplice 
o lovitură Românilor, fără de ave nici un 
temeiu real pentru acesta,

Der vom vede ce anume scrie 
„Kronstădter Ztg." cu privire la acesta și 
ce mai spune și despre raportul politic al 
Sașilor cu Românii.

Petru I. Regele Serbiei.
Adunarea națională serbescă a 

proclamat Luni pe Petru Karagheor- 
ghevicl rege al Serbiei. El va ocupa 
tronul sârbesc, purtând numele de 
Petru I. Alegerea s’a făcut cu una
nimitate și despre resultat au fost în- 
cunosciintați toți miniștrii plenipo
tențiar! sârbesc! din străinătate. Des
pre actul alegerii dăm următdrele 
amănunte:

Cătră drele .12 intrară în sală mem
brii senatului și ai skupștinei. Presidentul 
Pera Velimirovici deschide adunarea na
țională dioând:

— Deschid ședința comună a sena
tului și skupștinei. D-nii deputațî și sena
tori sciu, că în urma evenimentelor întîm- 
plate și a restabdirei constituției de la 
1888, ne-ara adunat pentru a-ne alege 
rege. In sensul constituției votarea e no
minală, începând skupștina și apoi sena
tul. Rog adunarea se facă propunere cu 
privire la personă.

Intrega adunare se ridică și strigă 
c’un glas: Trăescă Petru Karagheorghe
vici ! Adunarea și publicul asistent fac 
mari ovațiunî.

După acâsta presidentul anunță, că 
adunarea națională a candidat la tronul 
nul Serbiei pe Petru Karagheorghevici. Se 
face deci votarea.

Toți voleză pentru Petru Karagheor
ghevici.

Sfîrșindu-se votarea presidentul Vel- 
mirovici ia cuvântul și constată cu bucu
rie, că toți membrii adunărei naționale 
au votat pentru Petru Karagheorghevici, 
el deci e regele Serbiei.

Vice presidentul Giga Gersici mulțu- 
mesce adunărei pentru armonia cu care a 
săvîrșit actul epocal. Spune, că națiunea 
sârbăscă a așteptat de mult acest eveni
ment salvator.

Presidentul Velimirovici declară, că 
va comunica „Majestăței Sale" noului 
rege, resultatul alegerei, er camera îl va 
felicita.

Intr’acea în curtea konakului armata 
a depus jurământul de fidelitate. In mo
mentul, când se recită jurământul, de 
pe coperișul konakului sboră un cârd de 
corbi croncănitori. Soldații fac jurământul 
și apoi între puternice strigări de „jivio*  
defileză pe dinaintea miniștrilor. In decursul 
<jilei depun jurământul în casărmî toți sol
dații sârbi.

După adunare, guvernul a dat o pro
clamație și a comunicat resultatul tuturor 
miniștrilor plenipotențiari ai Serbiei în stre- 
inătate, învitându-i se comunice marele 
eveniment guvernelor respective. -

La drele 5 d. am. șkupștina a con
tinuat ședința. A ales o comisiune de 5 
pentru a face modificările necesare în 
constituția de la 1888. Ou revisuirea con
stituției a fost însărcinată o comisiune de 
9 membrii.

Sera orașul fu iluminat și pe strade 
cutrierau musicile militare.

Erî skupștina și senatul s’au întrunit 
din nou ca să subscrie documentul despre 
alegere.

O telegramă din Geneva spune, că 
totă diua de Luni Petru Karagheorghevici 
a fost estra-ordinar de agitat. După amiadi 
la dra 2 a primit depeșa, care-i făcea cu
noscută alegerea lui de rege. La telegrama 
guvernului, Petru Karagheorghevici a res- 
puns astfel:

„Strălucitele dovedi de devotamentul 
scumpului meu popor, al credinciosei mele 

armate și al guvernului meu patriotic, 
m’au mișcat adânc. Mulțumesc din tot su
fletul Provedinței, care mi-a hărăzit, ca din 
îndurarea lui Dumnedeu și din voința po
porului să ocup tronul glorioșilor mei 
străbuni. Ve rog, d-Ie ministru președinte 
și pe colegii d-vostră din guvern, să primiți 
recunoscința mea regescă și asigurarea 
deosebitei mele afecțiuni. — Petru.11

Săra ministrul de esterne Kalievid a 
primit altă telegramă de la noul rege, în 
care acesta declară, că primesce alegerea.

*

Serbia așa-dâr numai cinci cțile 
a fost fără domnitor. In sensul cons
tituției de la 1888, probleme grele 
îl așteptă pe noul rege. El va trebui 
se facă jurământ pe constituție, ar
mata încă va trebui se depună ju
rământ pe constituția pe care îna
inte de asta cu 15 ani radicalii au 
stors’o de la Milan și cu care ane
voie se pbte guverna. Constuția 
acesta va mai fi lărgită și modificată, 
întroducendu-se între altele sufragiul 
universal. In afară de acesta succe
siunea la tron nu va fi întinsă asu
pra întregei familii Karagheorghevici, 
ci numai la fiii actualului rege.

Se speră însă, că acum când 
merul discordiei nu mai pbte fi rîv- 
nit de doi, căci o singură dinastie 
remâne în Serbia, poporul șerb va 
căpeta liniștea de care atâta nevoie 
are. Și sunt speranțe, că noul rege, 
prin faptele și actele sale, prin o 
vieță esemplară, va sci sS spele în 
viitor pata sângerosă, ce s’a pus pe 
paginile istoriei țerii, prin urîtul și 
barbarul act din nbptea de 10 Iunie.

Drama din Belgrad.
In ajunul masacrului.

Mercuri după amiadi, Regele a jucat 
cărți cu secretarul seu Petronievici.

Petronievici era pus pe lista conspi
ratorilor printre aceia cari trebuiau uciși.

După ce isprăvise însă partida de 
cărți, Petronievici s’a dus la o familie 
amică spre a petrece sera acolo. Făcân- 
du-se târdiu ndptea, Petronievici ou s’a 
mai dus la konak, ci s’a culcat în casa 
acelei familii. Numai astfel el a putut 
scăpa de la o morte sigură.

După ce făcuse partida de cărți cu 
Petronievici, Regele Alexandru s’a coborît 
ducând pe Regina la braț în grădină, unde 
amândoi au jucat croquet.

A început înse se cadă o pldie mă
runtă și dâsă, care a pus capăt jocului. 
Regele și Regina s’au întors în konak.

Reîntors în palat, Regele a primit pe 
primul său ministru general Țințar Mar- 
covici.

Acesta venise pentru a oferi Regelui 
demisia cabinetului.

Regele .Alexandru a oprit pe Țin
țar Marcovici la prândul la care a mai 
fost invitat și a luat parte și agentul diplo
matic al Serbiei la Sofia, Marincovici.

Din causa evenimentelor ce s’an 
succedat, nu se scie decă Regele reușise 
să-l înduplece pe generalul Țințar Mar
covici, ca se retragă demisiunea.

Mai târdiu a avut loc în apartament 
tele Regelui un concert intim esecutat de 
o musică militară.

La acest concert n’a asistat, decât 
Regina Draga și rudele ei mai de aprope.

Mobilul regicidiului.
Din cercetările făcute reese, că com

plotiștii n’au hotarît în ultimul moment 
uciderea Regelui și a Reginei, ci că acestă 
hotărîre se luase cu tot dinadinsul mai 
dinainte.

Causa acestei hotărîri este, că con
jurații au voit se nimicescă odată dinastia 
Obrenovici, pentru a evita eomplicațiunile 
ce s’ar mai pute nasce pe viitor, prin 
preteflțiunile legitime ale acestora la tron.

Îndată după căsătoria Regelui Alec- 
sandru cu Regina Draga, s’a manifestat 
atât de mult, nemulțumirea în corpul ofi
țeresc, încât Regele s’a decis se intervină 
personal.

Trei dile după nuntă Regele Alec- 
sandru a convocat pe câmpul de instrucție 
de lângă Belgrad peste opt sute de ofi
țeri. Acestora li-a recomandat să-și stă- 
pânescă limba, li-a spus că acestă căsă

torie pe care a contractat’o, este voința, 
sa și că a nu asculta de acestă voință 
însemnez», a se îndepărta de la datoriile 
militarului față de Suveranul său.

Nemulțumirea însă s’a tot întins și a 
fost încă nutrită de aroganța fraților Re
ginei.

Opt-deci de ofițeri și un mare număr 
de funcționari civili au aranjat complotul.

Fapta însăși a fost esecutată de 
vre-o patru-deci de ofițeri, cari se adunau 
în casinul militar.

Devastarea Konakului.

Pentru a se face o perchisiție în ko
nak cu scopul de a se cerceta hârtiile 
Regelui Alexandru, guvernul provisoriu a 
instituit o comisiune compusă din minis
trul de justiție, trei funcționari și doi ofi
țeri dintre aceia cari au fost față în noptea 
măcelului.

In camera arabă, comisiunea a dat 
peste primele urme ale unei groznice 
devastări.

In acestă cameră zăcea pe pământ 
spart în bucăți.-un vas prețios și. care era 
un dar al presidentului Franței Oarnot, 
trimis lui Milan.

• In budoarul reginei Draga tote mo
bilele zăceau sfărîmate la pământ.

Camera de dormit presenta aspectul 
unei complecte distrucții. Nici Hunii n’ar 
fi putut proceda în mod mai sălbatec, de
cât au procedat ofițerii sârbi beți.

Geamurile ferestrelor erau sparte, 
cercevelele scose, tapetele din mătase de 
China atârnau ca nisce sdrențe. Patul cel 
mare complect acoperit cu moluzul cădut 
de pe prețiosul plafond devastat.

Pe oglindi și geamuri s’a închegat 
sânge.

De la palat și pănă la camera de 
baie să văd lacuri mari de sânge. Perinele 
au fost tăiate cu săbiile.

Intre hârtiile Regelui, în afară de 
proiectul de proclamațiune, cătră popor, 
prin care locotenent Lunjevița e instituit 
moștenitor presumptiv al tronului, s’a mai 
găsit și o listă de 80 bărbați politici, ma
joritate radicali, cari trebuiau arestați cu 
prilejul lansărei proclamațiunei.

Averea Regelui.

Diarele spun, că Regele și Regina 
posedeâu milione; acâsta e o exagerațiune.

Draga avea un milion, er Regele 
aprdpe ruinat, posedea forte puțini bani. 
In cassa de fer de la palat s’au găsit 80 
de mii de franci.

Svonul însă e, că Regele ar fi avut 
depositate la o bancă din Londra suma 
de 100,000 lire sterlinge (2 și jumătate 
milidne franci.)

Cadavrele Suveranilor.
Unul din cei doi preoți, care a oficiat 

serviciul funebru la înmormântarea Regelui 
și Reginei, dă următdrele amănunte asupra 
cadavrelor:

Cadavrul regelui a fost îmbrăcat în 
haine negre civile, er al Reginei în 
rose-pâle.

Celelalte cadavre au fost îmbrăcate 
în uniformă.

Obrazul drept al Reginei era fdrte 
mult umflat și vânăt. Umflătura era pro
dusă de aruncarea cadavrului pe ferăstră. 
Gâtul Regelui era găurit, er manile pline 
de’tăieturi făcute cu sabia. Fisionomia 
Suveranului era liniștită.

Regina are mai multe tăieturi pe 
față. Pe obrazul ei stâng se află o lungă 
și adâncă tăetură, care a fost cusută. La 
frunte ea are răni produse de focurile de 
revolver. Mânil'e ei sunt pline de tăeturi 
făcute de sabie, cari au fost cusute; de 
asemenea i-s’au tăiat două degete.

O coronă pe cosciugul Regelui.

A făcut o mare sensație în Belgrad 
faptul, că la biserica sf. Marcu, unde au 
fost depuse cosciugurile Regelui și Re
ginei, s’a găsit de-asupra lor o coronă, care 
purta ca inscripție, cuvintele pe cari Re
gele Alexandru le-a spus președintelui 
Scupștinei, în cjiua când s’a logodit cu 
Draga Mașin.

Etă acele cuvinte:
„Decă purtarea mea va fi aprobată 

seu nu, ’mi-e indiferent: iubesc pe femeia 
pe care mi-am ales și o voiu lua în că
sătorie".

Pe altă panglică se afla data de 20 
Iulie 1900.

Se fac diferite presupuneri asupra 
personei, care a depus acolo cordna, cu 
tdtă paza de care e înconjurată biserica.

Ultima toaletă a Reginei Draga.
In dimineța dilei de Joi, pe când 

cadavrele regelui și reginei erau expuse 
în grădina konakului, cu trenul de 8 și 
50, a sosit la Belgrad o toaletă ce regina 
Draga îșî comandase la croitorul Drecoll 
din Viena.

Toleta acâsta trebuia să o îmbrace 
regina în săra de 12 Iunie la o mare ser
bare și fusese comandată prin intermediul 
d-nei Weber, una din camerierile ucisei, 
cu patru (jile înainte.

Cu puține dile mai înainte coman
dase o altă rochie la aceeași firmă, o toa
letă de voal albă, și cu incrustări de bro
derii : pe acăsta o primise deja.

Rochia ce sosise în urmă e confec
ționată din batistă și e extrem de ele
gantă.

Amândouă aceste toalete representă 
o valore de câteva mii de cordne.

Ce se va întimpla cu ucigașii?
Din Belgrad i-se scrie diarului „Voss. 

Ztg."; Ce vor întreprinde noul rege, mi
niștrii și justiția față cu ucigașii? Proba
bil nimica. Vor lăsa lucrurile așa cum 
sunt. Ministeriul de externe sârbesc a tri
mis puterilor în dimineța ce a urmat după 
noptea sângerosă o notă circulară, care 
se începe cu următdrele cuvinte. „Cu 
ocasiunea unui conflict familiar, ce a is- 
bucnit în familia regală, a fost chemată 
în ajutor armata și în învălmășala ce s’a 
produs, regele și regina și-au pierdut viița“. 
Stilisarea acesta s’a făcut din adins. Con
form acestei note, am avă de a face așa 
der cu o catastrofă provenită din întîmplare 
și pentru care nimeni nu e responsabil. 
Armata, urmând invitării ce i-s’a făcut, și-a 
făcut datoria, a alergat în ajutor și nu e 
de vină, decă glonțele ei au nimerit toc 
mai pe rege și pe regină.

Crudeli fată cu cei morti.
5 5

Ofițerii, cari au luat parte la uciderea 
părechii regale, au împușcat și au dat eu 
sabia în rege și regină, chiar și după ce 
nu mai erau în vieță, pentru-ca mai târ
diu să n’aibă nimic de reproșat unul al
tuia. De aici se esplică numerdsele gldnțe 
și mutilarea cadavrelor.

Povestirea unui martor ocular.
Se scrie din Bucuresci, că un ofițer 

superior sârbesc, care s’a refugiat la Turnu 
Severin și a fost martor ocular al scene
lor sângerăse, povestesce: Ofițerul a scă
pat de morte ca prin urechile acului. Re
gele Alexandru nu credea, că va fi omo
rât. Glonțul, ce l’au descărcat întâiu asu
pra lui n’a nimerit. După acea s’a descăr
cat asupra lui o salvă de glonțe. Regina 
Draga a acoperit pe rege cu corpul seu și 
implora cu glas desperat milă. Sângele a 
făcut din ofițeri nisce bestii și au descăr
cat mereu la glonțe, chiar și după ce re
gele și regina erau cadavre.

După cum spune acest ofițer, ura 
implacabilă contra părechii regale a fost 
alimentată de nevestele ofițerilor, cari in- 
vidiau norocul Dragei. Regele n’ar fi fost 
cruțat nici chiar în cașul, când ar fi ab
dicat. Poporul iubea pe Draga, fiind-că și 
ea era diu popor.

Ce avea de gând regele’?
Se ijice, că s’au găsit planuri scrise 

de mâna regelui, conform cărora pe diua 
de 15 Iunie era să proclame pe Lunievița 
moștenitor de tron și pe aceeași di să 
proclame dreptul marțial, pe basa căruia 
să se condamne la mărte numerose per- 
sone, între cari și miniștri Avakumovici și 
Zivkovici, mai departe divisionarul din Niș, 
Bozo Iankovici.

Uciderea unui adversar al familiei 
Karagheorghevici.

Din Șabaț vine scirea, că maiorul 
Nicolicî a fost omorît de cătră soldați, 
proprii lui subalterni. Nicolicî a fost acela 
care a împușcat pe Alavantici, un partisan 
al lui Petru. Alavantici se scie, că s’a 
încercat să pătrundă în Serbia, îmbrăcat 
în uniformă de general.

Ce dice pressa rusescă.
Diarul „Noivosti*  dice, că marile pu

teri au datoria morală să ceră estradarea 
și pedepsirea ucigașilor, cari trebue cuali- 
ficați de criminali internaționali. Ori-cât 
și-ar da silința diplomații și publiciștii de 
a ignora chestiunea acesta, totuși cons- 
cienta publică a poporelor nu păte fi li
niștită, pănă nu se va hotărî în mod de
finitiv pedepsirea ucigașilor.

„Swietu dice, că purtarea ofițerilor 
n’a fost purtare de ostași creștini și slavi, 
ci purtare de ieniceri, mai ales față cu 
regina. Atât „Swiet“, cât și ^Moskonskija 
WiedomostP, „NowostP și alte (jiare sunt 
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de părere, că schimbarea ce s’a făcut în 
Serbia este chestia internă a Serbiei, der 
măcelul ce s’a săvârșit în konak-ul din 
Belgrad, este o afacere ce privesce Europa 
intrigă.

Anglia și revoluția din Serbia.
In camera comunelor din Londra Gib

son Bowles (conservator) a interpelat în 
dina de 15 Iunie guvernul, întrebând decă 
are de gând să întrețină legături diplo
matice cu acele persdne, cari au luat parte 
la uciderea părechii regale sârbescl ?

Ministrul-președinte Balfour a răs
puns, că guvernul s’a ocupat de acdstă 
afacere, er în ce privesce legăturile di
plomatice, acestea ipso fado au încetat 
cu mortea lui Alexandru, dedre-ce repre- 
sentantul Angliei n’a fost acreditat decât la 
acesta.

SOIRILE BILEI.
— 4 Iunie v.

Regele Carol — spune un diar din 
România — a demisionat din comanda
mentul regimentului 6 de infanterie din 
Belgrad, al cărui șef era. Se scie, că regi
mentul 6 de infanterie a luat parte la te
ribila tragedie de la conacul din Belgrad.

Cum s’a comunicat la Constanti- 
nopol tragedia din Belgrad. „Serviet“, 
din Constantinopol, scrie, că regele Ale- 
sandru ar fi murit de indigestie. Cât des
pre consorta sa, regina Draga, și despre 
tdte cele petrecute în teribilul complot 
din Belgrad, nu se face cea mai mică 
mențiune. Se scie că la Starabul censura 
este strașnică pănă la ridicul. Nici despre 
luptele cu bandele revoluționare din Ma
cedonia nu se face pomenire. Când cu asa
sinarea președintelui republicei francese, 
Carnot, diarele turcescî, conform ordinului 
superior, anunțau, că mdrtea i-s'a tras din 
pneumonie.

Deces. Mihail M. G. Stănescu student 
în drept a repausat eri în 16 Iunie n. în 
16 Iunie n. în Ploescî în etate de 21 ani. 
înmormântarea a avut loc. — Adresăm 
întristatei familii condolențele ndstre !

Bestia în om. Cetitorii îșT vor fi 
aducând aminte de catastrofa oribilă de'Jla 
bazarul „Charitd" din Paris, unde au cădut 
victime numerose persone, mai ales femei. 
Cu acea ocasiune s’a discutat prin diare 
faptul, că bărbații cu o sălbătăcie ne mai 
pomenită și-au croit drum spre eșire, 
dând cu pumnii în femeile neputincidse. 
Același lucru s’a petrecut acuma cu oca- 
siunea catastrofei vaporului „Liban", aprd- 
pe de Marsilia. Cufundătorul Pittorino a 
descins în fundul mării și a găsit în rui
nele vaporului vr’o 40 cadavre, cari aprope 
tdte purtau răni grave, provenite din lo
vituri de topdre, dovadă, că mateloții au 
sevîrșit un adevărat măcel contra pasageri
lor, ca să pătă ajunge ei mai curând la 
bărcile de salvare.

Producțiunea de grân în România. 
După o statistică întocrntă la serviciul 
agronomic, resultă că în România, în anul 
1902, s’au produs 28.710.000 hl. grâu, 
er în anul 1901 s’au produs 26,100,000 hl. 
Anul acesta, decă timpul va fi favorabil 
pănă la terminarea secerișului și treeratu- 
lui, se speră la o recoltă mult mai abun
dentă și care va trece peste 30.000.000 
hectolitri.

Din aventurile lui Micsinai. Vizi
tiul, al cărui nume este colportat acum 
de tdte diarele, era să fie prins încă mai 
nainte și a scăpat numai grație presenței 
■sale de spirit. Rătăcind odată în hotarul 
comunei Csâny, îl zăresce un mașinist, care 
lucra pe câmp cu nisce argațî. „Uitați-vă, 
acela-i Micsinai, luați-vă după el și-l prin
deți11. Audind Micsinai aceste cuvinte, și-a 
aruncat blusa de poștaș, în busunarul că
reia se aflau banii, într’un lan de grâu și 
și-a urmat drumul fluerând. De-odată aude 
pe cine-va strigând: „Hei, omule! Stai!" 
Micsinai se întdrce și vede un argat, aler
gând după el cu cdsa în mână. „Ce vrdiî" 
îl întrebă Micsinai. — „Nu ești d-ta Mi- 
csiriai?" ‘— „Cine-i acela Micsinai ?“ — 
.„Cum? Nu scii? Cel care a furat un mi

lion!" — „Nu te face de rîs", răspunse 
Micsinai „ce credi, acela care a furat un 
milion pdte se aibă mutra mea? Uite la 
mine!" — Argatul s’a întors rușinat, er 
Micsinai s’a dus în patru piciore pe mar
ginea drumului, la locul unde îșT aruncase 
blusa.

De la spitalul civil din Brașov. 
Numărul bolnavilor în luna Maiu a fost, 
precum urmeză: Rămași din luna trecută 
120. S’au primit luna Maifl 171. Numărul 
total 291 (177 bărbați, 114 femei). S’au vin
decat 149, s’au îndreptat 12, nevindecați 
3, morți 21. Total 185. Au rămas 106, 
operațiuni s’au făcut în Maiu 82, dintre 
cari 9 ortopedice, 58 cu chloroform-Nar- 
cose. 19 fără anesthesiare, 2 Anestesie ă 
la Schleich, 2 cu cocain-anesthesie. Con- 
sultațiuni ambulatorice gratuite 366, ope
rațiuni ambulatorice 20.

La tragerea clasei a 2-a de adi a 
loteriei ungare de clasă, a eșit: Nr. 50028 
cu câștigul prinoipal de 70.000 corone. Lo- 
sul face parte din colectura casei de bancă 
din loc: „Iacob L. Adler și fratele."

Evoluțiunea.* *)

*) A se ved6 nr. 118 și 116 ale „Gaz. Trans."
*) Der Monismus des Kosmos. . . lehrt uns 

die ausnahmslose Geltung der „ewigen, ehernen, 
grossen Gesetze" im ganzen Dniversum. Damit 
zertrummert derselbe aber zugleich die drei gros
sen Central-Dogmen der bisherigen dualistiscben 
Philosophie, den personlichen Gott, die Unster- 
blichkeit der Seele und die Freiheit, des Willens".

Haeckel „Die Weltrâthsel" pg. 151 
Bonn 1903.

**) Was als „Ding an sich" hinter den 
erkennbaren Erscheinungen steckt, das wissen 
wir auch heute noch nicht. Aber was geht uns 
dieses mystische„Ding. an sich" uberhaupt an, wenn 
wir keine Mittel zu seiner Erf'orschung besitzen, 
wenn wir nicht einmal klar wissen, ob es exis- 
tirt oder nicht? Haeckel o. c:

***)■ Paulsen „Ernst Haeckel als Phi-- 
losoph". „Preuss. Jahrbucher" f. 101.

in.

In vitrinele tuturor librăriilor săsescî 
din Brașov se vede expusă de câte-va 
dile o carte cu copertă roșie, care pdrtă 
titlul „Die WeltrăthseP și are ca autor 
pe renumitul zoolog și, în Germania cel 
mai înverșunat representant al darwinis- 
mului, înțeleg pe septuagenarul Ernst 
Haeckel de la universitatea din Jena.

Nu ajunge a fi expus un esemplar. 
Câte 4—5, aședate unul lângă altul atrag 
atențiunea trecătorilor și îi escită curiosi- 
tatea atât prin colorea bătătore la ochî, 
cât și prin titlul sugestiv.

„Enigmele universului!" Haideți! In- 
trați! Cumpărați! Ediție poporală! Numai 
60 creițarl! Zoologul Haeckel a trecut 
cu teoria evoluționistă a lui Darwin de pe te
renul sciințelor naturale pe terenul filosofiei! 
Aici veți afla voi adevărata filosofie em
pirică, — nu în filosofia detracată meta- 
fisică, care admite încă un Creator !

Alăturea de aceste cărți se tupilesc 
modeste câte-va cărți de rugăciuni evan
ghelice, pe carî restul de pietate, moște
nit de la străbuni, cere încă, ca legătorul 
se le îmbrace în catifea roșie seu albas
tră și se pună pe scdrțe în aur seu argint 
inscripția: „Eine feste Burg ist unser Gottu 
seu un potir, „paharul mântuireiP

Ce contrast între concepțiile repre- 
sentate de aceste două cărți!

Cea dintâiu proclamă drept cheie a 
întregei înțelepciunievoluțiunea, monismul 
kosraos-ului, unitatea naturei. cart, (jice 
Haeckel, „spulberă" cele trei dogme cen
trale ale filosofiei dualiste: Dumnedeul per
sonal, nemurirea sufletului și libertatea 
voinței.*)

Cea de a doua este cartea credinței, 
care îl învață pe om să credă în creato
rul său, în mântuirea sufletului: „Eine 
feste Barg ist unser Gotlu.

Generația actuală se| îndepărtez» din 
ce în ce mai mult de concepția represen- 
tată de cartea din urmă și se aruncă în 
brațele concepției representate de. cea 
dintâiu, cu tdte că însu-și Haeckel măr- 
turisesce, că nici el n’a resolvit enigma 
cea mare, pe care sciința naturală o nu- 
mesce natură său univers, filosoful idea
list substanță seu kosmos, ăr evlaviosul 
credincios creator său Dumnedeu. Recu- 
ndscem din capul locului, dice Haeckel, 
că esența intimă a naturei astădi o price
pem tot așa de puțin, ca pe timpul lui 

Anaximander și Empedokles înainte de 
asta ca 2400 ani, ca pe timpul lui Spi
noza și Newton înainte de asta cu 200 ani, 
ca pe timpul lui Kant și Goethe, înainte 
de asta cu 100 de ani. Ba, trebue să măr
turisim, că propria ființă a substanței ni-se 
presentă din ce în ce mai miraculdsă și 
mai enigmatică, cu cât pătrundem mai 
mult în cundscerea atributelor ei,—materia 
și energia,—cu cât mai mult aprofundăm 
nenumăratele forme, în cari ea ni-se pre
sentă și evoluția ei. Ge este „lucrul în 
sine" („Ding an sicii"), asta nu o seim 
nici astădi. Insă ce ne privesce pe noi, 
acel mistic „Ding an sich", decă nu po
sedăm nici un mijloc spre a-1 scruta, și 
decă nici nu seim, decă esistă seu nu.**)

Unul dintre cei mai autorisați filo
sofi germani, Friedrich Paulsen de la uni
versitatea din Berlin, scriind la 1900 despre 
cartea atunci de curând apărută a lui 
Haeckel, dice : „Mi-s’a belit obrazul de ru
șine cetind acestă carte . . . Este dureros, 
că o ast-fel de carte a putut fi scrisă, ti
părită, vîndută, cetită, admirată și cr.e- 
dută la un popor, care posedă pe un 
Kant, pe un Goethe și' un Schopen
hauer.***)

Cu tdte acestea, buiguielile unui 
Haeckel sunt mai cunoscute chiar și la 
noi, printre omenii cu cultură academică, 
pe când cu durere trebue să o spun, că 
mi s’a întâmplat nu d’e mult să discut cu 
un forte distins tînSr, care de numele 
unui Ferdinand Brunetibre și de „falimen
tul sciinței" cu care acest distins bărbat 
frances a creat un curent puternic, — 
nici n’a audit măcar.

Se face reclamă impertinentă pentru 
tdte năzbâtiile streine în pressa accesi
bilă tinerimei nostre și de pe catedrele 
academiilor, cum se întâmplă la Oradea- 
mare, unde profesorul Soinlo (Sonnenberg) 
desfășură steagul evoluției, cu tdte conse
cințele ei!

Etă de ce devin din ce în ce mai 
frecuente cașurile, când tineri, cari au 
mâncat prescură romândscă și au fost 
crescuți pe la școlele secundare confe
sionale, er pe la universități cu burse fon
date de omeni religioși — căci decă erau 
evoluționiști nici nu le fondau — îți stau 
înainte cu frânturile evoluționiste, ce 
li-s’au lipit de circumvoluțiunile creerilor 
lor aiuriți, și vorbind de curentele ce adi 
domnesc în literatură, artă, politică — te 
întîmpină cu un zîmbet suveran, când 
le vorbesc! de un Brunetiere seu Coppee 
și de curentul de restaurare al idealismu
lui, ce a început a-și croi drum cu suc
cese din ce în ce mai mari.

A P.

Ordinea examenelor
publice de maturitate și de clasă cu elevii șcdlei 

comerciale superidre gr. or. române din Bra
șov la finea anului școlar 1902—1903.

Examenul de maturitate se va ține 
în dilele de 12, 13 și 14 Iunie v. a. c. în 
sala festivă a edificiului central. La acest 
examen, deschis pentru publicul mare, nu 
pot lua parte școlarii.

Examenele <le clasă se vor ține în 
sala clasei a treia în dilele uriuătdre de 
la 7—12 ore a. m., cum urmdză:

Miercuri în 18 Iunie v. cl. I. comer
cială. 1. Religiunea prof. Dr. St. Stinghe. 
2. Româna prof. A. Bârseanu. 3. Principii 
com. prof. I. Socaciu. 4. Matematica prof. 
M. Navrea.

Joi, în 19 Iunie v. cl. II comercială. 
1. Religiunea prof. Dr. St. Stinghe. 2. Ro
mâna prof. A. Bârseanu. 3. Cunoscințe 
de drept prof. I. Socaciu. 4. Aritmetica 
comercială prof. I. C. Panțu. 5. Francesa 
prof. I. Pricu.

Vineri, în 20 Iunie v. cl I. comercială 
1. Fisica prof. A. Ciortea. 2. Francesa prof. 
I. Pricu. 3. Istoria prof. A. Bârseanu. 4. 
Germana prof. I. Pricu.

Sâmbătă, în 21 Iunie v. cl. II, co
mercială. 1. Maghiara prof. A. Banciu. 2. 
Matematica prof. M. Navrea. 3. Geografia 
prof. A. Bârseanu. 4. Germana prof. A. 
Vlaicu.

Luni, în 23 Iunie v. cl. I. comercială 
1. Maghiara prof. I. Pricu. 2. Aritmetica 
com. prof, I. 0. Panțu. 3. Geografia prof. 
A. Bârseanu.

Miercuri în 25 Iunie v. cl. II. comer
cială. 1. Economia prof. I. Socaciu. 2. 
Chemia și merceologia prof. A. Vlaicu. 3. 
Istoria A. Bârseanu.

Duminecă în 29 Iunie v. după ser
viciul divin, la care vor participa tot! 
școlarii, se va încheia în'mod solemn anul 
școlar 1902/1903, distribuindu-se premiile, 
în sala cea mare a institutului.

La încheierea anului școlar în 29 
Iunie v. fie-care școlar va primi testimoniu 
școlar și un exemplar din anuarul școlei. 
Școlarii absenți, precum și restanțierii de 
didactru, nu vor primi anuarul șcdlei.

La examenele acestea, precum și 
la festivitatea de încheiere a anului șco
lar, sunt invitați cu totă stima părinții, 
amicii și binevoitorii acestor șcdle.

Brașov, în 28 Maifl v. 1903.

Direcțumea.

ULTIME SORI.
Geneva, 16 Iunie. Regele Petru 

KaragheorghevicI a făcut cunoscută 
alegerea sa de Suveran al Serbiei 
curților din Viena, Petersburg, Ber
lin și Roma.

Belțjrad, 16 Iunie. Poporațiunea 
capitalei manifestă absoluta nepăsare 
față de proclamarea noului rege.

Cetinje, 16 Iunie. La curtea de 
aici alegerea din Belgrad a fost săr
bătorită cu mare bucurie.

Diverse.
Palatul din Belgrad, mai cunoscut 

și sub numele de „Konacul Regal", se com
pune din done corpuri de clădire deose
bite. Primul semăna cu o locuință parti
culară, care n’are nimic deosebit ca înfă
țișare.

El are o vastă anticameră pătrată, 
care dă acces într’un salon mobilat cu co- 
vore scumpe și lucruri naționale, de unde 
se trece apoi în apartamentele regale, la 
drdpta, er la stânga în cabinetul Regelui 
și în camera de consiliu.

Nimic extra-ordinar în mobilierul 
konakului, nimic decât obiecte de preț 
ddr de o mare simplicitate, portrete de 
familie și busturile suveranilor șerbi.

La întrarea principală se află sala 
de mâncare și apartamentele primului 
adjutant regal.

La vre-o 30 de metri de konak, în 
aceeași curte, despărțit numai de o gră
diniță, se află palatul propriu dis, clădit 
din ordinul răposatului rege Milan. Acest 
palat e un adevărat monument, clădit de 
un architect frances; el e o minune ca 
gust și ca bogăție. Jos, în peristil pe un 
soclu înalt, se află statua de bronz a prin
cipelui Milos al Serbiei cu steagul în mână; 
statuă datorită unui sculptor șerb și pro
duce un efect minunat.

O galerie cu balcone, fdrte largă, 
împodobită cu tablouri scumpe, dă acces 
la apartamente, carî sunt fdrte luxos mo
bilate.

Vitrinele cuprind frumdse colecții de 
giuvaericale femeesci, er pe păreți se pot 
admira patru tablouri în mărime naturală, 
representând pe prințul Miloș, pe prințul 
Mihail, pe regele Milan și pe regele Ale
xandru la vîrsta de 17 ani.

Saldnele de gală se află în etajul de 
jos, luxos mobilate, biblioteca și sala de 
mâncare tdte luminate cu electricitate.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.



GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 122—1903.Pagina 4

XXXXXXXXXXXXXXXX
De vânzare.

Casă nouă în Scheiu Strada Că
pitanului nr. 12 cu 9 odăi, 5 bucătă
rii, curte spațibsă se vinde din mâ
nă. liberă.

Amatorii pot lua iuformații de
la proprietarul (KeorgC Tampa, 
Brașovul-vechiu, Gacîmaier nr. 34.

1-4.(1006)

XXXXXXXXXXXXXXXX

CXXX30E3EM3E3E^3E3E3£rO
Se prîmesce un candidat 

de advocat cu limba maternă 
română, pentru cancelaria ad- 
vocațială a d-lui Mâtyâs Lâzâr 

Sibiiu, Strada urezuluî nr. 23 
2—3.(1009).

AVIS!
Am onoiea a aduce la cuuo 

^cința Onor, public, că am luat a- 
supră-mi Magazinul al firmei

With. Wăchter
cis mărfuri de Gatanterie 
șs vendare de jurnale, atât 
din țal’ă/ cât și diu străinătate, ca
re de astăzi încolo se pot 
ca si mai nainte.

Asemenea 
mente pentru 
nale.

se primesc 
ori și ce fel

căpăta,

abona 
de jur-

Socotelă curată! ■■
Cel mai cu efect siipun med. este n 

sapimnl Cartol-PW șiPuciosa::

a ii.i BlKGMANN. ș
'Marca: 2 mineri), Q

(lela BERGMANN & Co.. Drezda&TetschenaT. t 
escelent și probat contra tuturor necurățenii- A 
lor pielei, ecsemă, ca: părăsiți, roseli, p struț, J 
pete roșii etc. bucata 8W bani.

Se oapetă 1?.: Teutsch &. Tartler și la far- l 
macia V Roth, în Brașov. 7—30.(930). • țț

1 ———™----—i.-

.1'1 UI CIOBI 

(iiserțtai |i reda»., 
suirat @ s® adrasa subscris®»

toUpurii ismsii «nuuoiu mai 
de ©săștfi. Se f^©e îoâcE-rwtjnf 
®ăr8'®resce ca ©ât -publicarea 

15® fac.? măi ■'le 'multata'riU
Admi istr. Gazetei Trans/'

(

■ Ir

H. MÂBZELL

©•

Pescaiie cLe tot felxxl.

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.

Cea 
bonic și 
cură de

mai bogata baie feruginosă în acid car- 
baie de nămol, idroterâpie rațională, 
zer și lapte.

1—10 (1008)

Oa^pații EuLOO*̂"izn.el,.
stație a Căilor ferate, situată ia confluența Bornei si 

Bistriței anrie.
Palate monumentale de cură, apaducte din isvore al

pine, canalisație, lumină electrică, cale pentru biciclete, 
concerte, escursiuui: în România Transilvania și Ungaria 
apropiată cu trăsura, cu căi și plute.

Succese splendide la bole de nervi femeesci și cele de 
inimă, la anemie, arteriosclerosă și exodate.

■mmm» Prospecte gratis- «««■■
La consult vțiuni medicale respunde medicul stabili

mentului de băi cons. imp. Or. Arthur*  ILoehel

Cel mai bine asortat și convenabil Magazin de Coloniale.

G. G. REN ȚI A,
—— Brașov, Strada Orfanilor nr, 2 — 3. —

Am onore a aduce la cunoscința On. public și în spe
cial Prea stimatei mele clientele, că mi-a SOSÎt în

MAGAZINUL de COLONIALE
Cafele de tot felul. — Orezari cu prețurile cele 

mai convenabile, ca de engros. — Alwne americane. — 
Rîohwt crud. — Sardele de Lissa. — Tîri. Scr.umbli 
sărate și afumate. Ifîamsă prdspete sărate. Icre negre. 
Beposit de fSahat de Syra cu fisticurî și fără.

Prepar gratuit salate de țîri Hartisi și Sardele de Lissa, 
ne mai vecjut la Brașov.

Pescărie de tot felul, engros și detail. 
Beuinri spirtuose — Țiaîcă betrână naturală de prune.

Șampanie» — Cognacuri francese. 
vinuri de Malaga și Sherry, etc. etc. —mmmu

Cine doreșce se se încredințeze, rog se binevoescă a 
me visita. 2—6
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ANUNȚ, ss—
Comuna Sângeorgiul român (Olâh-Szentgyorgy) comitatul 

Bistrița-Năseud, ca proprietară a apei minerale 
„HEBE‘% anunță deschiderea sesonuluî 

Băilor bicarbonate 
și cloruri de sodă și potașe

W~ dhi fl 9iunie pâsaă în Septemvre a. c. *Wfi  

Cură de beut, Băi reci și calde, aer de brad, 
— -■■= Loc scutit de vânt și pmlloere. =

Mbs sică. Poștă și stațiune telefirafică, aprope de băi.
Este îngrijit de cnhnă bună, precum și de locuință, 

aranjate din nou, cu tot confortul, cu prețurile moderate, în 
localitățile băilor și jur.

.... Călătoria până la Bistrița cu Calea, ferată, dela. Bistriță 
cu trăsura, cam 3/ ore, (pentru 8—12 corbne).

■ InformaținnT mai de aprope dela AdministrațlUnea bailor, 
din. Sângeorgiul-român.

—------Medicul Lăilor: De. Andreiu Monda. --------—
Sângeorgiul-român, 1 Iunie 1903.

3-3.(996) Administrațiunea.

H EIBZIG, : 

întreprindere de transport de mărfuri, 
brașov, Strada Porții nr. B. ------- -

uuwTO Telefon n r. 37. -«ffigep 

mărfuri pstn transport 
cu Căile Ferate, cu vităsă 

și mică;
Ducerea la domiciliu, de bagajuri, mărfuri, cu vitesa 

și mică;
Transporturi colective (Sammelladungsverkehr) cu vitesă 

și ieffcîffi dela Budapesta, Viena și Triest.

i-V z
în oraș și împrejurime cu Camicne mari, cu arcuri și în locuri 
din țeră și străinătate cu

Vagârae de mobile,
cu revisia scri- 

taxarea corectă,
ce se încue, tapețate, curățite și desiufectate; 
sorilor de trăsura (Frachtbiiefrevision), pentru 
și terminal de liferare,

TT’^xn.-cLirx-
Asigurațif de transport, pentru ori și ce fel de 

ori ce fel de păgubi s!ar pric'mui în timpul
Informații în privința frachturilor. Vămuiri și afaceri de 

călătorie. 2—6.(999;

&

CS

<3

mare

mare

mare

mărfuri, contra 
transportului.

Cruce seu stea duplă. electro - magnetică,
ZE5 a

hta e crucea lui Volta.

Vindecă și îndoreză.
Mu e mijloc secret

pe lângă garanție.
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

durerilor de , cap și dinți, migrene, ne

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra:
uralgie, împedecarea circulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, audul greu, sgâroiuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, ca11 la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelari ■ mea se află atestate tncurse din tdtc păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste atestate. 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențaunea P. T. public asupi’a faptului, că aparatul meu nu e permis sB se 
co funde cu aparatul „Volta11, de ore-c „Gasul-Volta1 atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficias oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea oruoei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi.

Prețul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morbarl, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție diu centra și locul de vendare

MÎÎLLER ALBERT, Budapesta,

Prețul aparatului mic e 4 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
pentru țeră și streinătato e : 
V, Strada VAE1ĂSZ 42 A / E. 

coEțuS strada Kălmăn.
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car.


