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Crisa ministerială ungară.

însărcinarea ce a primit’o con
tele Stefan Tisza dela Majestatea 
Sa de a forma noul cabinet, este 
acjl obiectul principal ai discusiunei 
în pressa austro-ungară.

Simte fie-cine, că lucrurile în 
monarchia nostră dualistă au ajuns 
într’un stadiu de mare nesiguranță 
și că în ce privesce cestiunea pro
iectelor militare- în Austria trebue 
să se decidă cât mai curend la un 
fel: ori se va pune capăt odată pen
tru totdăuna politicei, care tinde a 
menagia oposițiunea koșutbistă prin 
așa numitele concesiuni, naționale, 
ori la din contră dualismul eu tote 
instituțiunile sale se va prăbuși.

Se vede, că la curte acesta 
părere a ajuns biruităre, după- 
ce s’a dovedit, că Szell nu pote 
scote la liman proiectele militare. 
De aicî se esplică, că imediat după 
presentarea și primirea dimisiunei 
cabinetului Szell a fost chemat la 
Viena contele Ștefan Tisza, singu
rul dintre bărbații de stat cu razim 
mai mare în partidul liberal, care 
în împrejurările actuale era gata a 
primi mandatul pentru formarea 
noului ministeriu, cu condițiunea de 
a inaugura o acțiune resboinică în 
contra oposifiunei obstrucționiste, 
luându-i orl-ce speranță, că va mai 
pută stărce vre-o concesiune în ces
tiunea armatei, în afară de ceea-ce 
a fost promis ministru-președinte 
Szell.

„Am făcut tot ce am putut, mai 
departe nu pot merge11. Cam în sen
sul acesta îi va fi vorbit monarchal 
lui Stefan Tisza și-l va fi întrebat 
în cele din urmă dăcă vrea se 
între în luptă cu obstrucția și se 
salveze proiectele militare încă pănă 
nu va fi prea târcjiu. Tisza s’a an
gajat că-o va face și ca spereză a 
isbuti. Astfel după o convorbire de 
două ăre a părăsit cabinetul împă
rătesc cu mandatul în buzunar.

Nu ne îndoim că-i va succede 
presumptivului prim ministru de a 
compune noul guvern. Adecă e nu
mai vorba așa că va fi nou, în rea
litate însă tote guvernele unguresc! 
n’au fost decât espresiunea uneia și 
aceleiași elice îmbătrânite în păcate, 
care stăpânesce de trei-cjeci de ani 
țâra.

“Peisonele ce importă, dăcă sis
temul rămâne neschimbat. Venirea 
la cârmă a lui Stefan Tisza nu va 
însemna, decât că și încercarea slabă 
și neputinciosă ce a făcut’o Colom an 
Szell de a tunde și rade puțin acest 
sistem ruginit, a fost mai mult decât 
a putut suporta vechia clică răsfă
țată și rău nărăvită; că de altă 
parte ea este gata a se pune în con
flict nu numai cu oposiția obstruc
ționistă, ci cu tbtă lumea, numai se 
potă rămâne la putere, să nu fie 
silită a părăsi ■ într’o di sacul cu 
grăuntele.

încât pentru misiunea specială, 
ce a luat’o asupră-și fiiul „sdrobito- 
rului naționalităților", de a face or
dine în cestiunea armatei, toți recu

nosc că este forte grea, fîind-că 
deja s’a mers prea departe.

Oposiția nu putea să fie sur
prinsă de-o scire mai neplăcută ei, 
decât de aceea care a anunțat mi
siunea lui Tisza fiul. „II vom com
bate pănă la estrem“ <fic foile opo- 
sitionale și adaugă: „Partida dela 
putere nu-1 iubesce, oposiția îl urăsce, 
țâra se teme de el!“

C’un cuvent, nu va fi culcat pe 
rose noul ministru-președinte, dâcă, 
cnm nu ne îndoim, va reuși a forma 
cabinetul.

Se începe o nouă eră a lupte
lor interiore în Ungaria și naționa
litățile trebue să veghieze, căcî nu 
odată pielea lor a fost dusă la terg 
s.ub sistemul tisaist ca compensație 
pentru mulcomirea oposițiunei ma
ghiare nesățiâșe.

Căderea ministeriului Szell.
(Aprecierile diarului „N. Hr. F.“)

Cu el nu cade un ministeriu, ci o 
politică. El n’avea planul, de a înfrâna 
oposiția nici prin concesiuni, nici prin ri- 
gdre, ci de a aștepta cu răbdare, pănă i-se 
vor istovi puterile. Sunt trei curente, re- 
presentate prin trei persone, anume prin 
contele Apponyi, contele Stefan Tisza și 
d-1 Szell. Aceste trei principii: concesiuni, 
rigore și așteptare, nu sunt propriu dis, 
decât trei dificultăți, de-drece fie-care din 
aceste soluțiuni trebue se întîmpine îm
potrivire vehementă. Actualul ministru- 
președinte nu voia să stingă obstrucțiunea 
ce colcăia ca focul într’un crater, ci s’o 
lase a se potoli de la sine. Insă s’a făcut 
greșala de a cere înmulțirea armatei îna
inte de a încheia pactul și înainte de a 
fi cerut asigurarea budgetului. Cu pactul 
și cu legea financiară în buzunar, fără pre
siunea și forțarea politicei comerciale, fără 
acestă greș'ală capitală, d-1 Szell n’ar fi 
cădut. Acest esperimentat și înțelept șef 
de partid, unul din cei mai buni tactician! 
politici, a pătruns, că chestiunile armatei 
sunt motive pentru a trânti un ministeriu 
și că primejdia obstrucțiunei este fatală 
pentru legile cu termin. Printr’o singură 
trăsătură falsă a fost adus la strîmtorea 
de a ave necesitate de trei legi cu ter
min: budgetul, recrutarea și tariful vamal' 
cu tratările urgente cu Italia. Acum tre
buia se se aducă o decisiune mare și re
pede, dedre-ce erau interesate în chestie: 
corăna, imperiul și armata. Prin politica 
de așteptare Szell n’a vrut se închidă 
oposiției drumul de a se retrage. Acesta 
a fost însă o conclusiune greșită, căci opo
siția aștepta pe de-oparte să i-se facă con
cesiuni, pe când în majoritate se produ
seră nemulțumiri. In sferșit d-1 Szell a 
credut, că nici Majestatea Sa nu e mul
țumit ca politica lui cunctatdre și și-a dat 
dimisia.

Acum iese contele Stefan Tisza în 
primul plan. Tisza este un bărbat de o 
cultură superioră, om resolut, care a moș
tenit tradițiile politice ale tătâne-său, îm
preună cu aversiunile personale ale ace
luia. Odată cu contele Stefan Tisza ar eși 
pe teren încercarea de a înfrânge obstruc
țiunea, el va începe luptaj pe care d-1 
Szell a vrut s’o evite și numirea lui ar 
însemna, că minoritatea se fie sdrobită. 
Prin acesta înse nu s’ar aduce nici o so- 

luțiune. D-1 Szell n’a găsit’o cu blândeța sa 
îndelung răbdătdre: cu greu o va găsi 
Tisza pe calea spinosă a forței. Problema 
este atât de încurcată, atât de seridsă și 
pnmejdidsă, încât numai un talent estra- 
ordinar ar fi în stare să cucerescă condu
cerea opiniei publice. Căci decă e vorba 
se se îndrepte situația în parlament, tre
bue să precedă o schimbare a opiniei pu
blice. Față cu curentul, ce domnesce în 
opinia publică, nu este cu putință de a 
birui obstrucțiunea, și decă Ungaria va voi 
cu orl-ce preț separarea, nu esistă minis
tru-președinte, care să o pdtă împedeca 
acesta. E vorba acum, dăcă contele Tisza 
va fi capabil se-șl inspire națiunea în sen
sul unei politice moderate. Decă va reuși, 
atunci obstrucțiunea va fi biruită. Decă 
nil, atunci schimbarea ministeriului nu este 
decât o apucătură de încurcală. Prin 
aedsta se va usa din nou un bărbat de 
talent, fără se fi putut folosi ceva. Unga
ria va trece prin încercări grele și causa 
principală a situației chaotice în care a 
ajuns, nu este decât politica nenorocită 
care atât în Austria, cât și în Ungaria 
încă de mai mulți ani și-a perdut orl-ce 
busolă, ori-ce principiu solid.

Declarațiile lui Tisza.
Redactorul-șef al diarului „Egyetertes^ 

a avut o convorbire cu contele Ștefan 
Tisza, urmașul lui Oolornan Szell. La 
prima întrebare, ce i-s’a adresat, contele 
Tisza răspunse :

— Da, am primit însărcinarea de la 
Majestatea Sa, ca se formez noul cabinet, 
și eu m’am supus, Voiu isprăvi repede, 
căci trebue se raportez regelui despre 
resultatul misiunei.

— Cum vă închipuiți eșirea din în
curcătură ?

— înainte de tcite voiii constitui ca
binetul, apoi fără amânare void începe 
să-mi esecut programul.

— S’a răspândit soirea, că cu totă 
starea de ex-lex, aveți de gând să faceți 
recrutările și alegeri nouă.

— Sunt faime. E lucru de sine în
țeles, că voiu procede numai pe cale par
lamentară.

— 'Cum va fi programul guver
nului.

— Liberal!...
— Ce aveți de gând să faceți cu 

proiectele militare?
— Coloman Szell a presentat dietei 

aceste proiecte, fiind-că și el era convins, 
că avem nevoie de mai mulți soldați. 
Decă acesta e fapt — și fapt este — 
atunci este clar, că proiectele militare tre
bue se fie primite.

— N’aveți de gând se faceți modi
ficări în proiectele acestea?

— Nu pot răspunde încă la întreba
rea acesta. Îmi void da totă silința, se fac 
ordine și liniște în Ură.

La soirea, că în partidul liberal gu
vernamental se pregătesce o scisiune, 
contele Tisza a rămas indiferent, ori cel 
puțin s’a prefăcut, că nu-i pasă.

*
Audiența contelui Tisza la Maj. Sa 

a durat aprope două dre. El a fost con
dus la Maj. Sa de ministrul de honvedi 
br. Fejervary, care l’a însoțit pănă la ca
mera de lucru a monarchului. Când Tisza 
eși de la Maj. Sa, era roșu ’n obraz ca 
jăraticul.

Asupra planurilor lui Tisza „Magyar 
Sz6“ face să circule următârea versiune:

In regulamentul camerei se Introduce 
punctul, ca dieta să țină ședințe și noptea. 
Astfel crede Tisza, că ar face imposibilă 
obstrucțiunea. Decă partidele nu se vor 
pută învoi asupra unei modalități de eșire 
din încurcătură, Tisza va disolva camera 
și va face recrutările și în starea de ex- 
lex. De-ocamdată în cestiunea militară nu 
se pdte vorbi.

*
Un om de încredere al contelui Tisza 

a spus, că Stefan Tisza ar ave de gând 
se facă fusiunea plănuită la 1899. El ar 
voi să ia în cabinetul său și elemente din 
fostul „partid național" (apponyist) pen- 
tru-ca astfel se facă din partid un întreg 
organic.

Nu credem, că așa ceva i-ar trăsni 
prin cap lui Tisza, cu atât mai puțin e 
admisibil, ca apponyiștii să se gândăscă 
a avă și ei un representant în noul cabi
net, dată fiind ammositatea între tiszaiști 
și membrii fostului „partid național".

Politică, sâsescă deochiată.
iii.

Am cjis că debutul „patriotic" 
al deputatului Pildner în „Budapes- 
ter Tagblatt" a adus cu sine ca și 
„Kronstâdter Zeitung", organul „Sa
șilor verefl de odinioră", se se simtă 
atins de atâta întortochiare a fapte
lor și de atâta cinism.

Ibtă. observările, ce le face 
„Kronst. Ztg.“ lui Pildner cu pri
vire la ceea-ce a scris el despre ati
tudinea Românilor în fața obstruc
țiunei și despre așa cjisele puncte de 
atingere ale Sașilor „vereji" de odi- 
nioră cu Românii:

„Având buna intențiune de a-i pre- 
senta pe Sași din tote punctele de vedere 
ca pe nisce băieți model, d-1 Pildner îi 
cârpesce și pe Români, dicând, că un Ro
mân ar fi spus în congregația din Brașov 
nisce povești „despre pretinsa situație în 
afară de drept a naționalității române" 
(vom angeblich rechtlosen Zustande der 
romănischen Nationalităt gefabelt). Acesta 
e croită nu pentru noi, ci pentru ochii și 
urechile din Pesta, ceea-ce ne displace 
forte. Asupra conținutului în merit al 
acestei proposițiuni n’avem nevoie să vor
bim mai multe la acest loc, căci atunci 
ar trebui să-i dovedim deputatului din Oo- 
halm, că și Sașii sunt lipsiți de practica
rea unor drepturi garantate prin lege și că 
se dice, că ar esista o ore-care lege a 
naționalităților. Felul de a se esprima este 
însă mai ales a se critica în mod serios, 
pentru-că prin o asemenea „captatio benevo- 
lentiaeu a publicului cetitor din capitală, se 
provdcă în modul cel mai neforțat cre
dința, ca și cum noi am fi în adevăr mul
țumiți cu tdte, ce ni-s’au întâmplat de 
trei-deci de ani din partea guvernului și 
a legislațiunei și ca și cum Hirlapurile și 
Naplourile și Fiiggetlenurile e tutti quanti 
ar avă dreptate, când scriu exact în ace
lași stil.

Inse cu adevărată repugnanță am 
cetit următdrele pașage, prin cari Românii 
sunt bănuiți, că ar fi contra (pote 
vre să dică pentru — Trad.) obstruc
țiunei și că „mulți dintre ei așteptă 
desvoltarea mai departe a stărilor tris
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te actuale14, fiind-că — „e bine a pes
cui în tulbure11. Lupta politică îșî are și 
ea codul ei de onore, și acesta este mai 
obligator, decât celălalt, la care în anu
mite împrejurări se pote referi și cel mai 
obscur om de ondre seu cel mai nătărău 
flăcău, când de altmintrea onorea seu min
tea nu mai'sunt suficiente, și prima regulă 
a acestui cod cu obligativitate generală 
este, ca se nu i-se atribue adversarului, 
fără nici un temeiu, motive josnice și ca 
pe un popor ca atare, să nu-1 țină cine-va, 
că are sentimente necinstite.

Se păte, ce e drept, în învălraășala 
luptei greși contra acestor regule de 
luptă politică, — der dre ne aflăm noi 1 
față cu Românii în luptă politică? Ou soi
rea nostră nu! Concurența economică cu 
Românii, pe care nu o tăgăduesce nimeni, 
și pe care trebue să o ducem din propriile 
ndstre forțe, n’ar fi atenuată prin aceea, 
că ne-am șufulca în mod artificial și la 
un contrast politic față cu dânșii. Și apoi 
nu sunt și Maghiarii — mai ales în orașe! 
■—■ adversarii, și concurenții noștri econo
mici? Din causa acesta însă totuși nu ducem 
luptă politică contra poporului maghiar; 
Lupta ndstră politică o purtăm pe tema 
ideilor, ea se îndrepteză contra unor cu
rente și tendințe politice, și nu contra cu- 
tărui element etnic. Ar fi deci o politică 
de două-o.ri scurt vădătdre, de a înăspri 
raporturile politice ale Sașilor față cu Ro
mânii, pe cât timp nu se pot tăgădui anu
mite puncte comune între amândoi, puncte 
Cari sunt consecințele logice ale situației 
generale pe terenul politicei interne. Pe 
mora cui am mâna noi apa, decă am 
brusca pe Români, fiind-că, — da, fiind-că, 
și ei se apără împotriva șovinismului ma
ghiar și din nenorocire (!) progresăză și pe 
terenul economic? Pote crede cine-va: pe 
mora Maghiarilor? De loc. Căci chiar 
acestora, și în prima linie acestora le-am 
face un.-rău serviciu, decă i-arn încuragia, 
să urmeze orbesce pe calea' piezișă a po- 
liticianilor lor dătători de ton (seu să <ji- 
cem mai corect: lărmuitori).

Și decă un orator sas în congregația 
din Brașov șî-a esprimat concepția sa in
dividuală în așa chip; încât a scos în re
lief mai mult un moment din considera- 
țiunile mai sus amintite în chestiunea ob- 
strucțiunei și n’a acceptat din parte-șî mo
tivele mai mult oporțunistice pentru ob- 
strucțiune, fiind că el, păte din conscien- 
țiositate esagerată, s’a temut să nu fie in
terpretate acele motive în mod ostil, în 
același timp numitul orator s’a referit la 
trecutul său politic, prin ceea-ce a esclus 
direct' presupunerea,' ca și cum acum n'ar 
mai vră să scie nimic de punctele acelea 
comune, cari resultă de la sine în politica 
Sașilor și Românilor. Noi le scimaceste punc
te cu toții și mai seim, că acest fapt pentru 
Maghiari,• ca popor, nu conține nimic ofen
sator, ci că acesta este neplăcut numai 
curentului șovinist estrem din mijlocul lor. 
Pentru noi nu este nici un motiv să fa
cem a dispăre de la suprafață punctele 
comune. Cine scie altfel, să o spună."

Destrăbălare.
Am vorbit eri în fruntea claru

lui despre articolul fără părechie al 
„Telegrafului Român" din Sibiiu nr. 
60 de la 3/16 Iunie a. c. întitulat 
„Spre solidaritate11. Fiind-că însă noi 
nu avem obiceiul de a combate în 
mod clandestin și fals, cum fac de 
pilda consecuent „amabilii" confrați 
de la fâia din Arad, ne grăbim a 
cita pasagiele mai marcante din 
amintitul articol al „Tel. Rom.“, ca 
se le cunbscă și cetitorii noștri și 
se potă judeca fie-care independent: 
„Tel. Rom.“ scrie între, altele:

„Alegerea de deputat de la Dobra va 
trebui să formeze încă multă vreme obiect 
de discuție în pressa română și în cercu
rile românesc!, îngrijite de sdrtea și vii
torul poporului român.

Căci e vorba de-o inovație, de-o di
recție nouă dată politicei năstre, care tre
bue prinsă din tote părțile, pentru a fi 
bine esaminată și bine lămurită.

Cetitorii noștri sciu, că din capul 
locului am aprobat aceea ce s’S întâmplat 
la Dobra; ni-am dat din capul locului 
consentimentul pentru ase face aceea ce 
s’a făcut, er după-ce am vădut, că încer
carea a fost încoronată de succes, ni-am 
esprimat bucuria asupra isbâmjii ra
portate...

Când am vedut apoi, că candidatul 
național al cercului electoral Dobra a 
abandonat din programul național punc
tul despre autonomia Ardeiului, n’am pu
tut decât erâși numai se ne bucurăm, 
fiind-că și ideia de a curăți programul 
nostru de acest balast, care în trecut nu
mai pedecă a format pentru acțiunile nds
tre politice, a venit erăși de la noi.

...Sunt mulți ani de când diarul nos
tru a lansat întâiti chestia revisuirii pro
gramului național...

Der atunci când noi am propus 
acesta schimbare, tratați am fost în mo
dul cel mai aspru din partea celor ce pe 
atunci erau de alte vederi, și în deosebi 
fericitul metropolit Miron, de la care se 
credea, că vine ideia, a - fost -atacat cU 
mare- vehemență, timbrată fiind lansarea 
și propagarea ideii sale ' de „mișe.lescă 
trădare națională".

■ Am ajuns însă se vedem cum toc
mai -aceia, cari ne combăteau atunci cu 
arme nu tocmai alese, astădi. au primit 
de a lor ideia, și au dat lot ajutorul po
sibil, ca ea se iesă biruitore din lupta 
electorală purtată filele trecute la Dobra...

Suntem satisfcicuți deci, vedend că 
semînța, de noi sămenată începe se aducă 
fructe.bune, cari numai efect binefăcător 
pot.se aibă pentru nemul în serviciul că
ruia ne aflăm.

Intrați odată pe calea activității, și 
înfrăți pe drumul care duce la revisuirea 
programului național și la eliminarea din 
el a punctelor despre cari cu siguranță 
seim că astădi nu sunt realisabile, ba din 
contră, formeză pedecă chiar și pentru 
realisarea celorlalte, cari ar pute să fie 
realisate: am apucat apoi și pe calea care 
ne va duce la mult dorita solidaritate na
țională, pe care pănă acuma înzadar-am 
așteptat’o, căci nu putea se vină, pentru- 
că pedecă o forma tocmai programul.

Va suna pentru mulți cam curios, 
că vorbim de solidaritate, tocmai acum, 
când ea a primit lovitura cea mai grea și 
spărtura cea mai mare, prin alegerea de 
la Dobra.

Dăr sciut este, că atunci când vreu 
se-mi clădesc casă nouă, mai spațioșă și 
mai bună - decât cea veche, trebue întâiu se 
demolez casa vechia, plină de spărturi și 
crepături.

A trebuit deci se fie spartă vechia so
lidaritate- (care de ait-cum nici n’a prea 
esistat), ea din ruinele ei se potă eși cea 
nouă, din care s& facă parte toți Românii!...

Noi. toți suntem adecă intransigenți și 
nu toți putem să fim intransigenți și cu 
programe compuse din idealuri!"

Impresîum de la jubileul din Lugoș.
(Coresp. specială a „Gaz. Trans.*1)

Lugoș, 15 Iunie.
Cred, oă vă va interesa, dăcă vă 

voiu comunică* câte-va impresiunl de la 
festivitatea jubileului înființării diebesei 
unite de Lugoș, la care am luat și eu 
parte. In general pot dice, că aceste, fes
tivități — abstracție făcând dela unele 
momente — au reușit peste așteptare. 
Plăiâ de Sâmbătă pusese ce-i drept pe 
gânduri pe arangieri, dăr spre sără a în
cetat. Tocmai p’atunci au sosit de la 
Blașiu Esc.-Sa Metropolitul Mihalyi, pre- 
po.situl I. M. Moldovân, canonicul Gayrilă 
Pop și alții; de la Deva adv. Fr. Hossu Lon- 
gin, preș. ofic. orf. Simionaș și G. Csatt, 
apoi mai mulți- de la Orăștie și Hațeg. 
Conductul de torțe a putut să.se facă cii 
tătă;splendorea. Mulțime imensă de po
por a luat parte.

După-ce au cântat corurile, adv. 
Fabiu Rezei, a ținut o vorbire, în spirit 
național (regret, că nu vi-o pot comunica), 
care a făcut o plăcută suprisă și o bună 
impresiune asupra tuturor și a electrisat 
publicul. A eșit apoi pe balcon episcopul 
Radu și cu multă vervă oratorică și însu
flețire neobicinuită a răspuns cu căl
dură, accentuând mai ales, că biserica 
română e chieinată a fi' scut poporului ro
mân și limbei române, și- provocându-se 
la. intențiile naționale ale antecesorilor- 
noștri. Peste tot archiereul a vorbit fru
mos. A făcut, ce-i drept, nisce alusiuni la

faptele din trecut și la împrejurările ac
tuale, de cari unul său altul s’ar pută 
lega, în total însă vorbirea episcopului 
a făcut cea mai bună impresiune. Regret, 
că nici acesta vorbire nu vi-o pot trans
mite, cred însă, că nu va rămâne ne
publicată.

0 durerosă impresiune a făcut, că 
frații greco-orientali peste tot la serbările 
jubilare ale uniților au observat o atitu
dine mai mult decât reservată, căci for
mal representanții bisericei s’au ascuns, 
ca să nu ia parte. D-l protopop DrV Po
povic! ostentativ s’a depărtat din Lugoș. 
Nu sciu cărei împrejurări se atribuesc 
acesta răcelă, ca se nu die înstrăinare. Ei 
se scusă și fac pe ofensații, dicend, că n’au 
fost invitați. Curtenii de la episcopie die, 
că la festivități n’au invitat special pe ni
meni, la banchet însă aii învitat pe toți, 
der abia au luat parte câți-va dintre 
mireni.

■ Ni-a mai displăcut și aceea, că .la 
banchet s’a făcut prea multă vorbă un- 
gurăscă, ceea-ce, se vede, a încurajat pe 
delegatul diecesei Cianadului, prelatul Kun, 
se- accentueze între altele și idea’de „stat 
național maghiar". Der de toaste nu mai 
vorbesc.

Festivitățile însă-și au fost în.ălță- 
tcîre. Procesiunea, ce. a pornit din cate
drala — acum ftumos’- renovată — pentru a 
aduce pe archierei, a fost una din cele- 
mai Solemnele și .imposahte. ’ Un.. șir lung 
de preoți — vre-o .40 până la 50 - iu. or
nate, apoi preoțimea cea multă și printre 
ea numărosa inteligență mirenă — o lume 

[ elegantă de dame, popor forte număros 
în ordine esemplară: tote aceste au tre
buit să te impresioneze adânc. Acest con- 
voiu ce se reîntorse la biserică tot în acea 
ordine, a putut să.. convingă și pe străini, 
că aici e vorba de-o falangă cultă și res
pectabilă.

Serviciul divin a dovedit, că bise-' 
rica unită — dică cine ' ce va dice, — 
oste orientală, este românescă. Deci 
frații gr. or. nu pot ave îngrijiri înte
meiate, că uniții se. vor depărta de ritul 
comun și de pietățile ortodoxe.

După-ce am eșit din biserioă, se în
cepură visitele și ploconirile la curtea 
episcopescă, apoi pe la l’/2 urma banche
tul, despre care am vorbit mai sus.

Sera s’a dat concertul.. Sala era în
țesată de lume. De mult n’am văijut un 
public atât de ales, atâtea românciițe fru- 
rndse și ațâți băieți mândri și curăței. Co
rurile au escelat cu deosebire.

:. In. diua următdre -Prea Sânția. Sa 
Episcopul'Radu a dat un prând la care 
au fost invitate vre-o 50 de persone. ..

„Nu ne trebue Tisza“.
„Alkotmâny" vorbind despre prima, 

impresie, ce a provocat’o svonul despre 
însărcinarea, ce a primit’o Tisza, face ur- 
mătorele reflexiuni:

O’ mare parte a partidului liberal în
suși a primit cu consternare acestă soire. 
Fostul partid național s’a manifestat ime
diat prin rostul lui Oscar Ivânka.

O însemnată parte din partidul li
beral va face front contra numirei lui 
Tisza. Putem să ne așteptăm la scene, ca 
pe timpul când a fost însărcinat Khuen- 
Hădervâry cu constituirea cabinetului.

Chiar decă după eșirea foștilorj'mem- 
bri ai partidului național, restul liberalilor 
s’ar grupa în jurul lui Tisza,, bilanțul nu 
iese tocmai favorabil. Partidul național și 
grupul agrarilor numără 64 membrii, ăr 
după socotelile altora: 90. Să (jicem însă 
că nu sunt decât 64. Gătră aceștia să 
adaugăm 26 din partidul poporal, 84 ko- 
șutiști, 11 din fracțiunea lui Ugron, 5 na
ționaliști, 1 democrat și 15 cari nu sunt 
înrolați în vr’un partid, reiese suma de 
206 opoziționali.

Față cu aceștia, scă<J6nd pe cei 40 
deputați. croați, guvernul va-, ave. 207 de- 
putați, cu care majoritate de sigur nu se 
va pute guverna. De aceea părerea ndstră 
este, .că nu. trebue să ne îngrijim prea 
tare de venirea lui Tisza.

Evenimentele din Serbia.
Venirea noului rege.

Skupștina a ales o delegațiune, care 
să mergă la Geneva pentru a presenta 
regelui Petru I. actul de proclamare a 
acestuia ca rege al Serbiei. Din comisiune 
fac parte: președintele Senatului, vice- 
președietele Camerei și câte un represen- 
tant din fie-care județ. Delegațiunea a și 
plecat cu un tren special. O delegațiune 
a miniștrilor va aștepta pe noul rege în 
Neoplanta. Nu se scie cu siguranță, când 
va sosi Petru 1 în Belgrad. Se crede însă, 
că el va pleca adi din Geneva. După altă 
scire regele, va pleca numai Vineri său 
Sâmbătă spre Belgrad.

După sosirea regelui skupștina și se
natul vor depune imediat jurământul.

Averea foștilor suverani.
Scirea diarelor, că guvernul va con

fisca averea fostului rege, nu este adevă
rată. Averea e .considerată ca proprietate 
•a reginei Natalia.

Giuvaerurile, vestmințâle și alte lu
cruri ale asasinatei regine,, au fost pre
date surorilor ei, cari n’au fost ■ espulsate 
din Be'gtad.. Ele sunt internate în' c.așa 
proprie,- .unde nu comunică' cu nim.enî, 
afară de trimișii guvernului.
Cui i-s’a mai oferit tronul sârbesc?

Corespondentul din fhtcuresci al dia- 
rului „Budapest! Hirlap" comunică aces
tei foi următărele:

Guvernul sârbesc a învitat,.prin minis
trul ' plenipotențiar al Germaniei, pci princi
pele Ântan G3LțQVJ{ohedzâller.n--Sigmaringen, 
fratele-moștenitorului de tron al .României, 

'.șe primescă el c.drăna serbăscă, căci Ser
bia ar v.oi să aibă un principe Hohenzol- 
lern pe tron.' Prințul a declarat, că ale
gerea lui ar considera-o de’’ mare cinste, 
și ar primi-o, der mai întâiu trebue să 
ceră sfatul și învoirea unchiului său, re
gele Carol. Regele Carol îusă s’a opus 
hotărît acestui platij fiind-că o- astfel de 
candidatură ar fi provocat un :confliot în
tre Germania și Rusia, afară de acăsta 
Regele Carol "scie, că nu pote fi indife
rent pentru Austro-Ungaria, decă e ■ său 
nu încunjurată de principi domnitori din 
casa Hohenzollern.

Atunci guvernul sârbesc și-a îndreptat 
privirile, asupra prințului Lrideric Eitel, al 
doilea fiu al împăratului Wilhelm. Der- și 
aici.s’a încercat înzadar. Fridpric -Eitel tre
bue să remână în Germania, pentru-ca. în 
vr’un cas neprevădut să păta ocupa locul 
fratelui său.

Un plan de căsătorie.
„Lokalanzeiger" primesee din Belgrad 

scirea, că o mare parte din damele sârbe 
au de gând se esprime regelui dorința, 
ca el să se căsătorăscă cu ex-regina Na
talia, făcend’o să îmbrățișeze ’din nou re
ligia ortodoxă.

Beția ofițerilor.
J 5

Diarul „Zeit" dă scirea, că după mă
celuri, ofițerii au golit dulapurile și piv
nițele palatului, mâncând și bând pănă 
s’au îmbătat. • .

Mitropolitul serbesc înfricoșat de 
soldați.

5

S’a telegrafiat că mitropolitul și-a 
pavoazat palatul. Acum diarul „Extrablatt" 
spune, că el a făcut acăsta .din causă, că 
a aflat- că ofițerii voiau să năvălescă în 
locuința lui și să-l desonoreze, ră<jându-i 
barba frumdsă, pe care o are.

Circulara Serbiei cătră puteri.
Se telegrafiază din Belgrad, că mi

nistrul de esterne serbesc, Kalievici, a tri
mis puterilor o. circulara, în care spune, 
că Serbia, care ajunsese la capriciuL fe
meilor, a trebuit să'iă măsuri pentru’vii
torul său; chemând la putere omeni' se
rioși.

Serbia va. sci să-și câștige încrederea 
Europei.

In circulară se află un pasagiu lung 
despre anomalia . ^craniului. regelui Ale- 
sandru.

Se dice în pasagiu, Că, judecând după 
așa craniu, regele era pe jumătate nebun.

Palatul regal din Belgrad.
Camera de culcare a suveranilor, 

unde s’a petrecut-masacrul, e minunat de 
frumdsă.

Stilul ei e frances. Patul conjugal 
era acoperit cu o bucată de mătase pr'e- 
țiosă. Pardosela era acoperită cu un covor 
fin, turcesc.

Tavanul era picturat cu îngerași. Pe 
măsuțele de nopte se aflau lămpi mari 
electrice.
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Pe pereți sunt pictați în uleiu por
tretele regelui Milan, al reginei Natalia, 
al regelui Alexandru și al reginei Draga,

La colțurile salonului se află măsuțe 
delicidse aurite.

Buduarul reginei Draga e azuriu, cu 
oglindi enorme și cu toalete de marmoră. 
Tot asa e și cabinetul de baie.

Declarațiile noului rege.
Prințul Petru Karagheorghevici fiind 

interviewat la Geneva de corespondentul 
diarului „Miinchener Neueste Nachrich- 
ten“ a dis :

„Sunt liberal. Prințul Nicolae al Mun- 
tenegrului îmi dice în glumă anarchist. 
Vreau înainte de tdte completa libertate 
a pressei. Serbii sunt maturi pentru li
bertate.

„Sentimentele mele pentru Rusia sunt 
cunoscute. Eu însă sunt fdrte bun amic 
și al Austriei. Serbia trebue să se sprijine 
pe amândouă aceste puteri.“

Cereri streine pentru spânzurarea 
ucigașilor.

Principalele diară germane ca și cele 
engleșe .(după, cum șpup depeșile dm ;L|o-h- 
dra) sunt furi.ds.e -.'din oâușăf eă ucigașii, de.' 
Ia Belgrad iau sunt Spânzurați; , :

Qiarul „Die Post“ din Berlin scrie, 
că dânșii au meritat ștreangul și că noul 
rege trebue să-și. începă domnia prin pe
depsirea lor.

Telegrama de /felicitare a Țarului.
. . Țarul, a; adresat tui Pelru Karagheor~
^ÂevicLupmăt'drea'depeșă:. • ....

. - . „Aflând; Că.șenațuLși •șkupeina- y’.ău, 
proclamat rege .în unanimitate/ .țin de. â; 
esprima Majestății Vostre urările ce fac 
pentru, fericirea Maje'sțății- Vostre și pros./- 
peritatea patriei Vostre. Dumnezeu să Ve 
vie' în’ajutor-în fot ce veți întreprinde' 
pentru fericirea porului Vostru".

Noua constituție.
In conferința preliminară a deputa

tion și senatorilor, s’a aprobat ca nouă 
constituție'să conțină sufragiul universal 
și obligația-ca' armata s&.jure. credințjtnu 
numai regelui, dăr șr constituției.

Acesta s’a hotărît după o lungă și 
pasionată discuție, ce a avut loc într’un' con
siliul de miniștrii.

Miniștrii Zivkovici și. Kalievieî au’ 
pus ur.mătdrele condițiuni la. cunsimțe-. 
mântui lor' pentru alegerea lui Karagheor
ghevici ca rege:

Să se pună din nou în vigdre con- 
stituțiunea din 1888, se se desființeze chiar 
și pentru impiegat! jurământul de credință, 
cătră rege, se se micșoreze lista civilă,, să 
se proclame sufragiul universal.

Zivkovici și Kalievieî au declarați 
că decă Scupcina nu va primi aceste con
dițiuni, dânșii vor demisiona.

, Emigrarea devotați lor lui 
Obrenovici.

Mai multe familii din Belgrad, fidele 
memoriei regelui Alexandru, au cerut în
cuviințarea de a emigra. Guvernul li-a 
răspuns însă, că nu pote acorda asemenea 
permisiune înainte de restabilirea situațiu- 
nei normale.

Felicitări asasinilor.'
Adunarea națională a esprimat „mul

țumirile poporului șerb armatei care a 
scăpat țâra de nefasta dinastie a Obre- 
novieilor"..

Tot odată foștii miniștrii, cari au su
praviețuit masacrului și cari .erau arestați 
pe la casele lor,.au fost puși. în libertate.

Din biografia regelui Petru.
..Petrii .Karageorgevici -s’a. născut la 

11 Iulie 1844 la Belgrad: . este .deci în 
vârstă de 59 anî. Este cel mai mare fiu 
al fostului domnitor al Serbiei, Alexandru 
Karageorgevici.

Cu puține luni’înainte de alungarea 
dinastiei Karageorgevici, la 1858, tînărul 
principe a fost trimis la Geneva spre a și 
face educația.

La- 1861. a trecut la.liceul Saint 
Barbe din Paris, unde s’a pregătit pentru 
șcdla militară de la St. Cyr, de unde la 
1864 a eșit ca ofițer francos. Pănă la.1867 
a făcut apoi șcdla de stat-rnajor.

Afară de instrucția sa militară, prin
cipele Petru Karageorgevici a făcut studii 
politice și economice. Linguistul Ludovic 
Parlmrky, care a fost apoi membru al 
Academiei ungurescȚa figurat ca educator 
al prințului.

In 1870 a participat la răsboiul contra 
Germaniei, și anume îri legiunea străină 
atașată corpului 15 de armată; mai târdiu 
în timpul aceleeașî campanii a servit ca 

ofițer de stat-major al corpului 18 de ar
mată sub generalii Billot și Bourbaki.

Se cităză următorul act de eroism al 
noului rege al Serbiei.

Intr’o di s’a dat prințului însărci
narea, ca să transmită comandantului di- 
visiei învecinate un ordin. Prințul Petru 
luă depeșa în gură și dând drumul frâului 
trecu în galop prin mijlocul pldiei de 
glonte, pănă când ajunse cu bine la țintă.

După resboiu s’a retras din armată.
Isbucnind răscdla în Bosnia, în 1875, 

prințul Petru se puse în capul unei bande, 
pe care el însuși o organisase. Banda a 
operat între Dubica și Gyorkovacz și și-a 
încetat activitatea abia după ce Munte- 
negrul și Serbia declaraseră resboiu Turciei.

In acest interval, ura între dinastia 
Karageorgevici și cea domnitdre din Serbia 
a Obrenovicilor, era forte mare.

Se dice că principele Karageorgevici 
într’o scrisdre pe care a adresat’o atunci 
domnitorului Milan și datată 11 Iunie 
1876, arată lui Milan intențiunile sale Și-i 
propuse o împăcare a celor două dinastii.

Scrisdrea â .rămas însă fără răspun.s..'
De la 1887 -prințul a locuit pe rend 

la Viena; ;Paris și în Riviera. • Apor s’a 
■mutaț.la: Cetinje, unde s’a - căsă.terit.cu- 
principesă-’Zdrka, .fiica'prințului de Mon
tenegrin

La 16 Martie 1890 prineesa murind, 
prințul, ale căruia relațiuni cu socrul seu 
deveniseră încordate, se muta la Geneva, 
unde se ocupă esolu.siv cu studiile și cu 
■educațiunea-copiilor săi.

Din acesta, căsătorie s’au. născut trei 
copii: Prinoesa Ilenae, născută la 4Noem- 
vrie 1894; Prmțul Găpfge, care vă-fi" acum 

(moștenitor al. tronului și care se' află, ac-' 
tuâlmente ca elev al Aoademiei militare 
din Petersburg, născut la. 6 Septemvrie 
1887, și. prințul Alexandru,, născut lă 16' 
Decertivrie 1889..

SOIRILE DILEI. y
5 Iunie v.

Regele Carol și- regi meniulsâr
besc. Gu privire la tranș-âțea-,raporturilor- 
dintre Regele Carol și regimentul 6 de 
infanterie, care a sprijinit asasinarea Re
gelui Alexandru, Jurnalul", dă.ur'mătdcele 
amănunte.:. Regele a fost .forte afectat 
când a primit scirea, că tocmai regimentul 
a cărui comandă îi era încredințată, a 
făcut sângerâsa lovitură în Belgrad. In 
urmă a convocat un consiliu de generali 
pentru a găsi "soluțiunea cea mai.bună.' 
Iri acăst consiliu, în care s’a discutat mult, 
a fost vorba chiar că M. S. Regele se re
nunțe ori ce s’ar întâmpla, de a mai 
primi comanda vre-unui regiment -sârb, 

,-curo cer ușanțele internaționale. In, sfârșit 
s’a decis, ea să se anunțe de cătră M. 
Sa renunțarea sa la comanda regimen
tului 6. Conform acestei decișium, mare
șalul general Priboianu a adresat eri o 
scrisore primului ministru al Serbiei, d-1 
Avacumovici, prin care anunță, că Regele 
Garol renunță la onorea de a-mai fi co-' 
mandantul onorific al regimentului 6 de 
infanterie din Belgrad. Scrisorea mareșa
lului palatului, făcută din ordinul Suv.era- 
nului, a fost înaintată prin ministerul ro
mân de externe legațiunei serbescf 'din 
Capitală. Astfel' sosind și fiind recunoscut 
de puteri, regele Petru I va trebui -șe di- 
solve regimentul 6. Pentru complec.tarea 
cadrelor va reînființa un altul; a cărui co
mandă probabil că va fi oferită M. S. Re
gelui Carol.

Denionstrațiunî antiinagliiăre. Din 
Hume se vesteSce, că cu. tot statariul, în 
Portore a fost al.alt'ăeri o demonstrațiune 
antimaghiară. Demonstranții au rupt ta
blele și emblemele, unguresc! .și le-au mur
dărit.

Afacerea arcliiepiscopului Kohn. 
In cercurile nunciaturei papale din Vienâ 
e răspândită scirea, că papa a dojenit 
aspru pe archiepiscopul Kohn din Olmiitz. 
Se conclude că în urma acăstâ se va des
chide cercertare contra arcliiepiscopului.

Regele Petru la Maj. Sa. Diarului 
„Gaulois“ i-se telegrafiază din Geneva, că 
noul rege al Serbiei va sosi adî, în Vieiia, 
și va face o visită Majestății Sale monar- 
chului nostru.

Noul cabinet italian. Presa din Ro
ma afirmă, că d-1 Zanardelli a acceptat 
în principiu însărcinarea d’a forma un nou 
cabinet.

Noul guvernator al Basarabiei. 
Principele Urusoff, guvernator al provin
ciei T'ambow, a fost numit în mod pro- 
visoriu, guvernator în Basarabia.

Riariști în conacul din Belgrad. 
Eri după amiadî li-s’a dat voie diariștilor 
streini să între în conacul din Belgrad. 
Cele ce le-au vedut, i-au îngrozit. In ves
tibulul, ce conduce la camera de culcare 
a părechii regale, se pot vede urme de 
arsuri de dinamită. In păretele de lângă 
pat se văd urme causate de glonțe; în 
camera unde au fost uciși Alesandru și 
Draga, urme de sânge să văd pe padi- 
ment. In cuier se aflau hainele reginei. 
Pe,,sofa din odaia medicului de curte s’a 
aflat boa albă, a reginei, plină de sânge. 
Cearceafurile din patprl lipsesc, ele au 
fost întrebuințate de atentatori pentru a 
spăla .sângele- .de pe parchet. Diariștilor 
.li-s’a arătat-lacul/unde, părechea regală a 
'că'dut rodrtă’.și 'ferăstra prin care au fost 
aruncate ’cadavrele lor. Gulerul reginei, 
pe care nefericita apucă se și-l pună pe 
umeri, atentatorii l’au uitat în odaia de 
baie. Și acest guler e plin de sânge. Ce
lelalte' vestminte -le^au. ars,

,-,Uij: afiș agitatoric-'" .Sub', titlul, a- 
■cdșt-a jjBr.'-.H.".' de .etf. aduce următdrea 
scire;-.„Adi dimineță pe tabla- de-afișe,'ce 
se află înaintea bisericei ev: I-ut-e'rane din 
Blumena era un afiș alb care avea urmă-/ 
torul text:'■ „Protestăm I! 1 . Nu ne trebue 
armată maghiară! Jos cu vigyăzzl Hoch 
Habtacht! In numele a 3,000,000 Români 1“ 
'„Br. H.“ ațr'age atențiunea poliției .asupra. 
.numitului aliș, eeretul înlăturarea lui.-..

Concediu;.. Cuy.diua. de adi d-1 medie 
primar Dr. Walther Krauss și-a ..- înpep.ut 
concediul du patru săptămâni și.. îșl va 
relua activitatea numai la 16 Iulie.

Nou advocat român. D-1 Dr. loan 
Mârgliita a făcut în' Budapesta cu bun' 
's.ucces esameiiul de advocat.

Inundăriîn Anglia.In Angliaîntregă 
cad de câteva dile ploi torențiale, mai 
ales în Anglia de sud. întinse teritorii sunt 
sub apă. Trenurile' circulă cu întârzieri. 

.In munți a nins.

Grădina Froebeliană se va deschide 
în 1 Iulie, st. n. .în institutul Konopasek 
din strada Caterinei Nr. 4, sub conducerea 
unei francese.

NECROLOG. Intristații: Mihail G. 
Stănescu tată, Maria G. Stănescu bunică, 
George M. G. Stănescu frate, Maria E. 
Dollereder, Octavia și Sofia M. G. Stănescu 
surori, căpitanul’c. r. Emil Dollereder cum
nat, Taclie Stănescu unchiu, familiile Mi
hail și George T. Stănescu, Dr. loan Cloaje 

-Nicolae Stoicescu, Toma Gheorghiadi, Au
rel Beleș, Dr. I. Blaga, Dr. E. Procopovici 
Dr. I. Bodea. inginerul V- T. Stănescu, 
Dr. D. T. Stănescu, Ilareti T. Stănescu și 
familiile Barițiu, C. lega, Vlaicu, Boldea 
și Bontescu, au durerea a vă anunța în
cetarea .din viăță a iubitului lor fiu, ne
pot, frate cumnat și'văr.

Mihail M. G. Stănescu.
student în drept și brigadier stagiar în regimen- 

< -tul- 6’ Călărași, decedat aștăcll la orele 4 a. m - 
în etate de 21 anî.

Și vă rogă se binevoiți a asista la 
ceremonia.funebră, care va avâ loc-(Mier
curi 4 Iunie la orele 4 p. m.

Cortegiul va porni de la biserica sf. 
Vineri la cimiterul Viișora.

Ploesd, 3 Iunie v. 1903.

Literatură.
A apărut „AlmanaclluF societății 

.„Petru Maioru -Budapesta 1901 cu un con
ținut bogat și ilustrat. Format 8° .ou 144 
oaginl. Ireful 4 corone. Se află de vendare 
ia Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bani porto.

ULTIME SOIRI.
Budadesta, 18 Iunie. Constitui

rea noului cabinet va dura încă câ- 
te-va c}ile. Pănă acum au primit se 
facă parte din cabinet: Fejervary 
(honveȚime), Hieronymi comerciu, Btr- 
zeviezy culte.

Viena, 17 Iunie. Majestatea Sa 
monarchul Francisc Iosif a primit 
de la noul rege al Serbiei o tele
gramă, în care comunică proclama
rea lui de domnitor, cerend se-i păs
treze simpatiile, ce monarchul nos
tru le-a avut pentru răposatul seu 
tată. — Majestatea Sa a răspuns ime
diat, asigurând pe noul rege de viile 
sale simpatii și dorindu-i să domnăscă 
mulțl anî fericit. Telegrama e redac
tată în termini forte călduroșl.

Vienâ, 17. Iunie./ .^FremdenblatF 
vorbind despră c'risa ministerială din 
Ungaria, cfice 'c.ă contele Tisza va . 
menține negreșit proiectele militare.'

Âgram, 17 Iunie. Oposiția croată 
va presenta. dietei croate o moțiune, 
în care va cere, ca dieta. să adre
seze corbnei o petiție în care. șe 
căra îndepărtarea Banului Khuen- 
Hedervary din postul său.

Berlin 1'7 Iunie. Ș’au făcut, pănă . 
acum alegerile în 330 cer.curî, Bale-. 
tagii. 169.-Din 67 cercuri lipsesc da
tele. Agi'ârianii estremi au îndurat 
pierderi însemnate. Partidul socialist- 
a- eșit biruitor- și în cercurile unde 
nici'ei nu .se așteptau. Au fost aleși 
63 socialiști, 60 în partidul centru
lui, 21 conservativi, 6 naționali libe
rali, Liberalii au pierdut 1/4 din man- ■ 
datele-câte le-au . avut pănă acum.

Diverse.
llegele Alexandru și tatăl său. 

După cum se scie, seulptorul frances Mer- 
ciZ fusese însărcinat acum cât-va timp 
să execute un monument în memoria, lui 
Milan, chiar regele Alexandru comandase 
acest monument.

Voia ca monumentul în chestiune sâ 
fie ridicat la Belgrad în fața Dunărei, cu 
insoripția.:„Regj Milano patriae grattitudo 
erexiP. (Ridicat regelui Milan de cătră pa
tria recunoscătore).

D. Antonin Mercie terminase ina- 
.cheta și după învitațiunea regelui Alexan
dru'șira să pje.ee'.Ța-Belgrad, spi'e a Jua 
câteva infor.mațium asupra doue bas-relie- 
furi, cari trebuiau sS împodobescă pedes- 
talul monumentului. Regele Alexandru 
spera sâ-1 inaugureze în luna August 1904. 
Macheta pe care o preparase, .representa 
pe regele Milan în ținută de general al 
armatei sârbesc! călare pe .favoritul seu 
cal Zorka. In fața pedestalului deasupra 
datei 1389 Serbia din secolul XIV, o tâ
nără femeie cu atitudinea răsboinică sus
ține în brațele sale.pe un soldat sârb mu
rind. La picidrele ei vulturul sârb expiră

Pe fața de la spatele monumentului 
tînăra Serbie din 1881 se repauseză se
nină. pe larga sabie cu două tăișuri, pe 
când vulturul șerb. .îș! ia; șborul din 
aripele mantiei ce o învălue.

Pentru a executa acest monument 
regele Alexaudru încredințase d-lui An- 
Țonin Mercie uniforma .tatălui seu: tunica 
roșie cu broderii de aur, decorațiuni sâr
besc! și austriace, togă de astrahan alb, 
sabie cu dragonul de argint etc.

Adî aceste lucruri sunt pentru Re-, 
ginâ Natalia reliquiile unei dinastii.

După d-1 Mercie, Alexandru era un 
contemplativ, un visător care trăia mai 
mult cufundat în cărți, ceea-ce nu se po
trivea ou activitatea sa de rege. Mercie 
trebuia să mai fa-că în curând și bustul re
gelui și al reginei Draga.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Oela „Tipografia A. BSureșianu“ 
din 

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

t> lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
■ omandație.)

Cărți pentru comercăanți
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea înpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. O carts bună pentru a învăța cu 
ușurință contabilitatea. Pagini I—VIII 4- 
213. Prețul 2 cor. (—j— 2!0 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de I. C. Panțu. Conține 
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
iccomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupbne etc. Prețul 3 cor. 20 b. 

i 4- 20 b. p.)
Al doilea capitol din contabili

tatea dttplă, de I. C. Panțu. Acâstă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
i- afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4-10 bani porto)/

Vn capitol din Contabilitatea 
ii țiplă del. C. Pan/w. Traeteză principiile 
< ontabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
pie. Prețul 1 cor. (-|- 10 b. p.)

Procent, Promil, Interese și Teo- 
/ ia conturilor cu- rente de 7. C. Panțu. 
A ra’tă calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe cjil0 îutr’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit, 
i'rețul 80 b. (-j- 10 b. porto.)

Cursul la bursa din Viena;
Din 17 Iunie n. 1903.

Renta ung. de aur 4r’/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 3l/2°/0 . . . 
Bonuri rurale croate-slavone . . .

120.—
99 40
91.—
98.50
99.25
92.70
99.25

Impr. ung. cu premii................... 198.—
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 156.75
Renta de hârtie austr......................- 100.30
Renta de argint austr......................... 100.05
Renta de aur austr.......................... . 120.90
Rente de corone austr. 4% < • • 100.55
Losurl din 1860.................................. 153.25
A.cții de-ale Băncei austro-ungară . 16.25
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 731.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 662.—
Napoleondorî................................. 19.06
’^ărcl imperiale germane .... 117.25

’London vista..................................  239.50
i’aris vista 95.20
Note italiene 95.20

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Iunie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.94 Vând. 18.96
Argint român. w 18.80 18.92
Napoleond’orl. n 19.04 71 19.10
Galbeni n 11.20 îî 11.30
R’ible RuaescI n 2.53 71 2.5372
Mărci germane « 117.— T> 117.50
Lire turcescl 21.50 71 21.60
Scris fonc.Albina 5% 101.- n 101.—

Pentru

în Scheiu, șirul spitalului nr. 10, 
seu strada Oatermei nr. 2, (lângă 
școlele române), într’un loc forțe fru
mos și sănătos, cu grădină mare, 
bine arangiată, cu foișore și vedere 
frumosă, în fața sorelui. este o lo
cuință constătătore din 3 camere 
frumos mobilate, cu entre sepa
rat, bucătărie, apaduct etc. Se pot 
închiria imediat pentru sesonul 
de vară.

Nr. 9695-1903.

Publicație de oferte.
Comuna orașului Brassd, are tre

buință de tuburi de gaz și alte ma
teriale în valăre dă circa 30.000 co- 
rdne, pentru lungirea rățelei de tu
buri pentru gaz și iluminarea stra- 
delor, ce va lucra în decursul anu
lui 1903.

Se invită prin acesta pentru li- 
ferare pe cale de concurență genera
lă, prin înaintarea de oferte în scris. 
Ofertele s nt a se înainta cel mult 
pănă în 28 Iunie a. C. în orele a m 
dela 8—12, la subscrisul magistrat 
orășenesc (Protocol de exhibite).

Oferte ce se vor înainta mai târ
ziu nu se vor considera, ci refusa

Condițiile mai detailate pentru 
ofert și liferare, conspectul despre 
soiul, numărul și calitatea materia
lului de literat stau la disposiție ofe- 
renților în cancelaria registraturei 
magistratului orășenesc, dela 8—12 
6re a m. și dela 3 — 5. bre p. m.

In fine se obsârvă ca din ofer
tele favorabile, se vor prefera oferte 
a celor liferanți, carii se vor obliga a 
documenta proveniența ungară a în
tregului material, sau cel puțin a 
unei părți din ele, ofertelor unde 
acesta declarație ar lipsi.

Brassd, 16 Iunie 1903. 
1—2.(1010) Magistratul orășenesc.

Nr. '8748—1903.

Publicare de licitațiune cu oferte.
La 20 Iunie 1903 se va ține li- 

citațiune cu oferte, pentru a se da 
în antreprisă furnisarea fâ
nului, ovesului și a pai el or ne
cesare pentru șase, cai de călărit ai 
gardei polițiene pe timp de trei ani 
de cjîlo, adecă: dela l-a Iulie 1903, 
până la 30 Iunie 1906.

Cantitatea, ce se recere pentru 
un cal pe cți face: îh oves 5040 gr., 
în fân 4500 grame și în paie de aș
ternut 1700- grame, se înțelege de 
sine, că fânul și paiele trebue se fie- 
legate în porțiuni ca la militari; — 
tote aceste au a fi furnisate tot-dea- 
una pentru trebuință de câte 10 c|ile 
la locul destinat spre acâsta.

Prețul arătat în cifre și în lite
re are a se face pro maja metrică.

Ofertele provecțute cu timbru de 
1 cor. trebue se conțină declarațiu- 
nea, că oferenfuhii î-i sunt bine cu
noscute condițiunile de ofert și de 
contract și că densul 9e supune ace
lora necondiționat, mai departe la 
ofert. este a se alătura un vadiu de 
10°/0 seu în numerar seu în deposite 
de a le cassei de păstrare, percen- 
tele au a fi socotite după prețul de 
furnisare de pe un an de (fii0-

Ofertele au a se înainta în c[iua 
de licitațiune pănă la 10 ore a. m. 
la subsemnatul magistrat orășenesc, 
(senatorului Alesius); oferte sosite mai 
târfiiu și supra oferte sau alte con- 
dițiuni de furnisare neprevăzute în 
disposițiunile publicării de. licitațiu
ne, nu se vor lua în considerare.

Brass (5, 29 Maiu, 1903. 
2—2.(995) Magistratul orășenesc.

Informații se pot lua tot acolo 
îndărăt în curte, spre grădină.

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

Sibiiu, Strada urezului nr. 23.
2- 3.(1009).

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei11 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

210-1903,

rtgrh.»4». ARVERESI hirdetmeny.
Alulirt birdsâgi vâgrehajtd az 1881. evi LX. t.-cz. 102. § sa ărtel- 

mâben ezennel kozhirre teszi, hogy a zernesti kir. jârâsbirdsâgnak 1902: 
evi V. Sp. 545/3. sz. văgzăse kovetkeztâben Garoiu Mikloa zernesti ugy- 
văd javâra Ghighimoc I. Vlad âs târsai zernesti lakosok ellen 340 kor. s 
jârulăkai erejâig 1903. âvi Februar ho 7-en foganatositott kielegitesi vă- 
grehajtâs utjân lefoglalt âs 715 kor. — fillărre becaiilt kovetkeză ingo- 
sâgok u. m.: okrăk, tehenek es butorok nyilvănos ârverâsen eladatnak.

Mely ârverâsnek a zernesti kir. jarâsbirosâg 1902 ik âvi V 524/2 
szâmu vegzese folytân a biroilag mâr megâllapitott koltsegek erejâig 
Zernesten Ghighimoc I. Vlad ee Safta hâzânăl leendâ eszkozlăsere 1903 
evi lulius ho 1-sb napjânak d. e. II orâja hatâridâul kituzetik, âs ahhoz a 
venni szândekozăk ezennel oly megjegyzăssel hivatnak meg, hogy az 
ârintett ingoeâgok az 1881. evi LX. t.-cz. 107. 6s 108. §§-ai ârtelmâben 
kâszpânzfîzetâs mellett a legtobbet igârănek becsâron aiul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elârverezendă ingosâgokat mâsok ia le es feliilfog- 
ialtattâk ăs azokra kielegitesi jogotnyertek voina, jelen ârverăs az 1881 
6 vi LX. t.-cz. 120. §. ertelmâben ezek javâra is elrendeltetik. 

Kelt Z ernes ten, 1903 ăvi Juniu3 h6 7-ik napjâo.
Huszâr Vilmos,

kir. bir. vegrebajt6.1—1.(1012)
1

A

Antreprise ie pompe funebre 
E- 'T’-q.tsefe:.

IBrașov, Strada S®orții Hr. 32.

(Lipit âe depoul de ghete al D-nuluî I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mărte, așezământul 

său de înmormântare bogat' asortat- in cari tăte obiectele, 
atât aortele mai de rând, cât .și cele mai fine, se p.o't. că
păta cu prețuri ieftine.

.Comisiune și degBOlI de sicHtiri de iwetal ce. ae pot 
■ închide hermetic, din prima fabrică-din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sficritirilor de lemn, de 
metal și imitațium de metal și de lemn de stejaru.

Depou de cununi pentru monumente și planticî cu prețurile 
cele mai moderate. .

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un. car funebru vânăt, 
pentru copii, precum și cioclii.

• Comande întregi se esecută prompt si ieftin, i a u 
asupră-mî și transporturi de mnrți m "streinăiate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. T u t se k

»-

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR., ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

s.

Mure fi

IBrsaș®v, Tergui Inului Nr. 3®.
Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cn tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put6 esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: 

fi
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î

4

4
4
♦
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FOI PZmODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurt

Corupturi, Adrese, 
.Circulare, Scrisori. . 

tSoiIvcX’te, in lolă măzimea-

te

J

tesoi®
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE. preturI-cubeȘ și diverse 
BILETE DE INMORMENTAKI. 
se primesc în biuroul

PROGRAME_ELEGAKTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DOftlNȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AJVtiwTiuni.
Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Tfirgul Inului Nr» 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MOEȘIANU, Brașov.

C<G
te5

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.


