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Crisa se înăspresce.
Când am anunțat, că contele 

Stefan Tisza a primit dela Majesta- 
tea Sa mandatul de a forma noul 
cabinet, spre a începe o luptă ener
gică în contra obstrucțiunei, nu nî-ain 
închipuit, că acest mult lăudat fiiu 
al răposatului bărbat de stat cunos- 
cea așa de puțin starea lucrurilor 
în propriul seu partid, încât a pri
mit acel mandat în sigura așteptare 
că-i va pută satisface cu succes în 
două cel mult trei cjile,

Decă ar fi pătruns âituațiunea, 
Tisza nu s’ar fi espus la un fiasco 
atât de cumplit și chiar rușinător 
pentru el și ar fi declinat misiunea, 
cu care l’a onorat Suveranul. îm
prejurarea, că a fost așa de sigur 
de succes, pe când în realitate re- 
fusul, ce l’a primit pretutindeni unde 
a vrut se recruteze viitorii miniștrii 
într’un cabinet al seu, a fost aprope 
general, este și de natură a scări 
mult din talentul estra-ordinar de 
orientare, ce i-se atribuia acestui po
litician de școla nouă.

Destul că Stefan Tisza nu șl-a 
cunoscut în de ajuns omenii și n’a 
sciut se aprețieze cum se cade 
situațiunea creata după patru ani de 
guvernare szellistă și după cinci luni 
de obstrucțiune kossutistă, făcută 
sub scutul presidential apponyist.

Urmarea a fost că Tisza șl-a 
depus mandatul primit ârăși în 
mânile monarchului, declarând, că 
n’a putut isbuti se constitue un gu
vern, care se fie sigur de-o majori
tate în camera deputății or.

Așadâr Tisza s’a dus de pe 
scenă cum a venit și acum se nasce 
întrebarea cine după el va lua asu- 
prășl misiunea de a da Ungariei un 
ministru cum doresce Majestatea Sa?

Pentru moment domnesce în

privința acâsta cea mai mare nesi
guranță, așa că nici combina nu se 
mai pote cu ore-care temeiti, pe cine 
va pute se cadă sortea de a frânge 
gâtul obstrucțiunei. In astfel de cir
cumstanțe este lucru firesc, că cei 
mai mulți revin la firul rupt 'și se 
gândesc că s’ar putâ relua, adecă 
primul ministru demisionat Szell ar 
putâ se fie din nou însărcinat cu 
formarea cabinetului.

Modalitatea acesta de soluțiune 
nu este tocmai rară în ce privesce 
clisele ministeriale. Der nu ne întră 
în cap cum ar pută se revină la 
cârmă Coloman Szell fără ca se se 
schimbe nimic nici în atitudinea sa, 
nici în hotărîrea cercurilor militare 
și ale Curții relativ la concesiunile, 
ce le pretinde oposițiunea ca condi- 
țiune de a părăsi obstruct iu nea.

Privind la cele ce se petrec acji 
în sînul partidului liberal dela pu
tere și văcjând cum s’au înțeles și 
s’au legat mulțime de deputațl din 
tabăra mamelucescă de a protesta 
în contra formării unui ministeriu 
Tisza, trebue vrând nevrând s’ajun- 
gem la ideia, că s’a făcut un tel de 
conjurație în contra contelui Tisza, 
pe care îl privesc și l’au declarat 
de mandatorul camarillei militare 
austriace.

Crisa s’a înăsprit așa-dâr de pa
tru cțile și încurcătura cresce și se 
măresce.

Ministru președinte Szell în dis
cursul seu de retragere ținut în cameră, 
a c|is, că Majestatea a fost și este 
cel mai constituțional Suveran, 
ce l’a avut vr’odată Ungaria. Ce 
se mai facă și ce se mai încâpă 
Suveranul acuma, spre a scote țera 
și monarchia din acesta gravă în
curcătură ?

Alegerile din Germania. Diarul 
„N. Fr. Pr.“ apreciază în numărul seu de 
la 18 Iunie în prim-articol resultatul ale
gerilor parlamentare din Germania. Aceste 
resultate sunt deplorabile pentru libera
lism, pentru burghezime și pentru agrari 
de-o potrivă. In special numărul voturilor 
ce s’au dat candidaților socialiști, au cres
cut de la ultimele alegeri cu sute de mii. 
„N. Fr. Pr.u vede în acâsta espresiunea 
nemulțumirei generale, ce domnesce în 
Germania contra politicei guvernului. 
Acestă nemulțumire i-a îndemnat pe mulți 
alegători, cari de-altmintrea nu fac parte 
din tabera socialiștilor, se-și dea voturile 
pe candidații socialiști. Saxonia mai totă 
a cădut pradă socialiștilor, ceea-ce f<5ia 
vienesă o aduce în legătură cu eveni
mentele scandalise, al căror subiect a 
fost nu de mult prințesa Luisa. „N. Fr. Pr. 
face apoi următirea conclusiune :

„O singură esplicație este, care ate- 
nueză întru cât-va impresia tristă a resul- 
tatului alegerilor. Decă un popor este cu
prins de nemulțumire generală, esperiența 
veche arată, că nu române în cadrele par
tidelor moderate, ci s'aruncă în brațele ra
dicalismului. Așa se esplică, că și de as- 
tă-dată pe lângă clericali, socialiștii sunt 
aceia, cari împart laurii biruinței*.

Reflexium asupra tragediei din 
Belgrad.

A trecut o săptămână de la 
oribilul masacru, ce s’a săvîrșit în 
konakul regesc din Belgrad.

Recapitulăm scenele barbare, 
pentru caracterisarea cărora nu gă
sesc! la moment espresiuni destul de 
aspre în dicționar și căutăm a ne 
da semă de cele petrecute.

Mintea nostră zadarnic se sfor- 
țâză se găsâscă analogii în cartea 
istoriei, ale cărei pagini au fost 
dealtmintrea de atâtea ori pătate cu 
sângele domnitorilor.

S’au mai întâmplat detronări, 
s’au mai sevîrșit asasinate asupra 
împăraților și regilor, s’au esecutat 
capete încoronate cu ghilotina. Pa
timile politice concurâză în istorie 
cu fanatismul sectar și cu rîvna 
de distracție a anarchiștilor și ni- 
hiliștilor, dâr motivul tuturor acestor 
evenimente sângerase își avea rădă
cinile într’o convingere âre-care, bună 
seu rea, justă sâu eronată, indiferent, 
găsesc! însă pretutindenea un prin
cipiu, un sistem, o forma.

In Serbia regele nu era des
părțit de poporul său nici prin 
deosebirea de religie, nici prin deo
sebirea de limbă și naționalitate, 
nici nu se putea c|ice, că ar fi fost 
vr’un tiran, sâu opresor, care să fi 
stors măduva supușilor săi prin exac- 
țiunl nelegale și să le fi pus pe cer- 
bice jugul insuportabil al robiei fi- 
siee sâu morale.

Din tote scirile câte s’au trans
mis prin telegramele și corespon
dențele de la fața locului, am câș
tigat impresia, că regele Alexandru 
a fost un instrument docil în mânile 
unei femei cu trecut obscur și sus
pect, care a fost mult mai bătrână 
ca el și pe care a ridicat’o pe tron 
făcându-o soție.

Draga a ajuns regină într’o țâră, 
unde era cunoscută ca văduva unui 
inginer simplu burghez, âr femeile și 
mai ales soțiile ofițerilor o invidiau, 
că era regină și frumosă.

Ajunsă pe tron, unde ar fi 
trebuit să strălucescă prin virtuți, 
purtarea ei devenise provocătore și 
răsbunătâre față cu toți câți nu o 
crestau și nu i-se închinau, ceea-ce 
trebuia inevitabil să provâce resens 
în mijlocul acelora, cari o cunos- 
ceau de mai ’nainte.

Regele, mult mai tînăr decât 
densa și cu slăbiciuni atavistice,
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Jurnalismul.
De Fr. Streissler.

Părerea cea mai răspândită este că 
acei dmeni, activității cărora avem se 
mulțămim presa nostră (jilnică, n’au ne
voie de o cultură deosebită și că sunt 
nisce ființe, cari și-au greșit cariera și 
nefiind folositori pentru alt-ceva, atât lu
cru totuși pot să facă, ca să servăscă 
onorabilului burtS-verde la cafeaua de di- 
mineță hrana spirituală dilnioă.

Și nici nu poți dice, țcă acel burtă- 
verde n’are dreptate, când judecă așa. 
Omenii, cari nu și-au recunoscut în tine
rețe vocațiunea de jurnalist și au fost 
trimiși de părinți pe o altă carieră, în cele 
din urmă totuși recunosc, că și-au greșit 
cariera și iau condeiul în mână. Ce e de 
vină foiletonistul, criticul, cel ce scrie 
prim-articolele, redactorul, că părinții lui 
au decis să-l facă comerciant, advocat seu 
teolog? Ge sunt de vină peste tot bărbații 
presei, că pentru jurnaliști nu esistă un 
curs deosebit și că cei mai mulți sunt 
siliți, său mai bine: au fost siliți a face

un stagiu intermediar de o altă carieră 
pentru a ajunge la jurnalism.

In timpul din urmă s’au cam schim
bat totuși lucrurile. Jurnalismul este re
cunoscut de toți dmenii cuminte ca o 
carieră, care reclamă calități spirituale 
deosebite și cunoscințe vaste. Bărbații 
fruntași ai condeiului se ocupă cu ches
tiunea educației speciale a jurnalistului, 
chestiune, pe care o vom trata și noi. 
înainte însă de a stabili, ce trebue să 
învețe un jurnalist, este necesar a sci, 
ce se cere de la densul.

Se luăm pe rend singuraticele func
țiuni jurnalistice și să începem cu redac
torii. M. Pollaczek definesce astfel pe re
dactori :

„Persdnele, cari cerceteză materialul 
sosit, spre a judeca, decă e bun de tipărit 
și în cascând e bun, să-l prelucreze dându-i 
o formă definitivă, în care apoi să apară 
în tipar, — se numesc redactori*.

Din definițiunea acâsta și chiar din 
nume reiese, că redactorul numai în a 
doua linie este chemat a scrie. In prima 
linie i-se cere să judece, să prelucreze, se 
aranjeze, cu un cuvânt se redigeze.

Să-și închipue cineva pe redactorul 
unui organ de frunte, curase d. es. „Kol-

nische Zeitung" său alt diar de talia 
acestuia și va vede îndată, că de la un 
asemenea personagiu -se cere forte mult 
în ce privesce cultura generală. Sciințele 
de stat, istoria, arta, literatura, în tăte 
specialitățile redactorul trebue să se înalțe 
mult peste nivoul mediocrității. Nici o 
universitate nu e în stare să-i dea acestă 
totalitate a sciinței, ci el însuși trebue să-și 
aproprieze acest complex de cunoscințe. 
Cu asta n’am dis, că studiile academice 
ar fi de prisos pentru un redactor; din 
contră. E vorba numai să fixăm îngâm
farea celor învățați, cari cred, că dmenii 
cu studii academice sunt eo ipso și dmeni 
înțelepți. Redactorul n’are răgazul cabi
netului de studiu, nici nu p<5te aștepta 
ca poetul „să-l sărute rausa pe frunteu. 
El trebue să-și scotă în fie-care di diarul, 
uneori câte 2—3 ediții pe (ji. Aici e vorba 
de a-și aduce tdtă sciința în luptă și a 
sta vecinie la punctul de observație: Qui 
vive? E vorba de a lua decisiuni grabnice 
și de a lucra în consecință logică. Tote 
lucrările și creațiunile omenenesci, redac
torul trebue să Ie vadă dintr’o privire și 
să audă și să vadă în ori-ce moment cum 
bate pulsul timpului, fără să mai consulte 
foliantele.

Din cele de mai sus se vede măsura 
de cunoscințe generale, ce se cer de la 
un redactor. Pe lângă acestea se mai cer 
inse și cunoscințe speciale, mult mai 
mari decât ar crede un laio. Redactorul 
trebue se simtă instinctiv, pană unde pdte 
se mergă cu polemica, fără se rischeze a 
fi dat în judecată pentru insultă. EI de 
obiceiu n’are timp se consulte advocații. 
Nici decă ar învăța paragrafii pe de rost, 
nu ar face multă trebă ; cel mai bun sfătui
tor este simțul de tact inherent voca- 
țiunei.

Adesea împrejurările aduc cu sine, că 
spre a desveli abusurile publice, trebue să 
trecă peste marginele prescrise de lege. 
Redactorul trebue să cundscă exact și 
drepturile autorului, ca Ia reproduceri să 
nu trâcă peste marginele permise. Legea 
de presă îl urmăresce pe redactor pas de 
pas și îi pune multe curse. Afară de a- 
câsta, redatorul trebue se mai cundscă 
serviciul technic intern, să aibă tact deosebit 
pentru contactul cu colaboratorii și co- 
redactorii, se aibă manuscriptele vecinie 
gata pentru culegători, se scie face co
recturi. Un redactor trebue se mai scie 
judeca și partea comercială a diarului, cu 
inseratele, propaganda etc.
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moștenite de la tatăl său escentric 
în tote, sub ordinele Draginei sale, 
pe care o iubea și o adora cu patimă 
și care avea ca unica țintă a vieții 
contrabandarea familiei sale din ra
mura laterală pe tronul țării.

Recunoscem, tbte acestea erau 
motive destul de grave, pentru Serbî 
de a fi îngrijațl de viitorul țării lor.

Inse fiind partidul malcontenți- 
lor atât de puternic, ce era nevoie 
se năvălăscă ca nisce bandiți în ko- 
nak și ofițeri, cari sunt considerați 
în totă lumea drept chintesența ca
valerismului, se se dedea la scene 
sângerose, vrednice de nisce tâlhari!

Nu s’ar fi putut esecuta detro
narea în alt chip, fără atentat la 
viăță, și încă într’un mod atât de 
mișelesc, astăcji în secolul luminilor, 
când chiar și animalele sunt scutite 
prin lege de maltratări?

Oricât de vițios și rău și păcă
tos ar fi fost regele Alexandru și 
soția sa, dreptul de a le lua viăța 
în felul cum au făcut’o ofițerii șerbi, 
nu putea să-l aibă nimeni din rega
tul serbesc.

De aceea cu scârbă și cu indig
nare recapituleză toți bmenii cu bun 
simț masacrul scelerat din Belgrad 
și nu e decât lucru firesc, că orga
nele mari de publicitate din diferi
tele țări, cer cu insistență pedepsi
rea exemplară a culpabililor!

Crisa de cabinet.
Intrega di de Miercuri, contele Ste

fan Tisza a muncit și a asudat, ca se 
constitue noul ministeriu. Nu i-a succes 
nsă. Până Miercuri sera n’a putut prinde 
de cât un singur coleg: pe ministrul de 
honvedi br. lejervâry. Hodosy și conții 
Andrassy au refusat categoric porfoliurile 
ce li s’au oferit. Hieronymi, Wekerle și 
Berzeviczy și-au cerut timp de gândire.

Misiunea lui Tisza o face estrem de 
dificilă împrejurarea, că n’a adus din Viena 
nici o concesiune cu privire la proiectele 
militare. Vră și el ce a vrut Szell: votarea 
proiectelor de cătră dietă.

Tisza s’a dus alaltăieri de două ori 
la br. Desid. Banffy, dăr nu l’a găsit 
acasă.

Atât se scie cu positivitate despre d ia 
de Miercuri.

Eri, Joi, și mai reu. Tisza a încercat în 
drepta și în stânga, der n’a reușit. 
Aseră a plecat la Viena ca să raporteze 
coronei. Că ce-i va fi raportat, nu se 
s.cie încă.

Se nu credă cineva, că condițiunile 
de mai sus se cer numai de la un șef re
dactor al unei foi mari. Ori ce redactor, care 
seîrespectă trebue să stealaînălțimea acesta. 
Nici așa numiții redactori speciali de la foile 
cele mari nu fac escepțiune. Politica in
ternă, politica esternă, rubrica comercială, 
rubrica locală, foiletonul, teatrul, arta și 
sciința, tdte aceste rubrici ale unei foi 
cotidiane politice au redactorul lor special. 
Cum se redigezî însă rubrica comercială 
fără să cunosc! politica internă, politica 
esternă și sciințele technice? Seu politica 
internă, cum ar pute cineva s’o trateze, 
fără a cunăsce pe cea esternă?

Se vedem acum pe ceilalți-jurnaliștî, 
cari lucrâză la scdterea unei foi. De esem- 
plu pe cel ce scrie prim articolele. Acesta 
nu trebue să fie o personă deosebită, fiind
că de multe ori scriu și redactorii prim 
articole. Ei bine acela, care scrie prim ar
ticole, trebue să fie nu numai stilist con
sumat, der și polemic și politician de 
frunte. O depeșă sosită în cursul nopței 
despre un eveniment politic, mărtea unui 
personagiu însemnat etc. trebue se dea 
materia pentru un prim articol, ce trebue 
să apară dimineța și în care să discute eve
nimentul din tote punctele de vedere, re- 
levându-i-se importanța asupra politicei. Din 
activitatea acesta resultă de la sine ca-

Face sensație soirea, că erîlaamiadi 
Emeric Hodossy a trimis o scrisore con
telui Tisza, în care i-se spune, că 83 
membri din partidul liberal nu-1 spri- 
jinesc.

După amia<ji s’a ținut o conferență 
la contele Andreiu Hadik, la care au par
ticipat: conții Andrassy (4) Hadik, Banffy 
Nic., To.roczkay, Iuliu Apponyi, conții 
Csekonics ș. a. 42 la număr. Ei au discu
tat asupra eventualității, dâcă Tisza va 
veni din Viena cu dre-carî concesiuni. 
Unanim s’au învoit, ca să nu sprijinescă 
un cabinet Tisza nici în cașul când ar 
aduce concesiuni, dedre-ce un 'astfel de 
cabinet se baseză pe o imoralitate poli
tică, fiind-că Tisza a scos din guvern pe 
un bărbat, care decă s’ar fi admis unele 
concesiuni, ar fi putut conta cu siguranță 
la realisarea lor.

Sera târdiu d'arele din Budapesta 
au anunțat în edițiii separate, că misiunea 
lui Tisza n’a isbutit.

Din dieta croată,.
La 17 Iunie n. s’a deschis în Agram 

dieta Croației:
îndată după deschidere deputății Bres- 

csensky și Derencin au presentat o mo
țiune de urgență, pretindend liberarea tu
turor celor arestați cu ocasiunea turbu- 
rărilor.

Presidentul Gyurghevicî respinge pro
punerea. Un mare sgomot pricinui atitu
dinea acesta. Deputății oposiționali sar 
din locurile lor, isbesc băncile cu ce au 
în mână, Harambasiei și Vinkovici fac o 
musică sălbatică cu diferite instrumente 
musicale, Tuskan amenință cu pumnul pe 
president. Sgomotul durâză mai multe mi
nute. Presidentul e silit a suspenda șe
dința.

După redeschidere scandalul începe 
din nou. Când vorbesce Bresztyensky, întră 
în sală banul Khuen Hedervary. Partidul 
guvernamental îi face ovațiunl, oposițio- 
nalii însă sbiară, isbesc băncile și unul din 
ei dice :

— Ridicați furcile!
Tuskan merge în mijlocul salei, Bar- 

cici Trank atacă violent, pe president. 
Afară un strașnic cordon militar păzesce 
ordinea. Harambasiei declară, că nici Ia 
sălbatici nu se găsesc stări ca în Croația 
și spune, că n’are să fie desbatere până 
când moțiunea oposiționalilor nu va fi as
cultată.

Sgomotul continuă. Ședința e suspen
dată a doua oră.

După redeschidere tumultul începe 
din nou. Nu-i chip de potolire. In urma 

litățile, ce trebue să le aibă un asemenea 
scriitor.

Reșerșorul (ispititorul) politic, care 
furniseză soirile politice întreține contac
tul cu funcționarii superiori de stat si cu 
autoritățile și trebuie să aibă o cultură 
superioră politică, precum și maniere fine.

Recensentul teatral trebue să fie ca
pabil a scrie o recensiune asupra unei 
premiere din săra trecută, ca articolul să 
apară diminăța.

Cei ce fac dările de seină despre di
feritele desbateri (camera de comerciu, 
ședințele consiliului comunal, dieta, par
lamentul, întruniri publice, conferențe, ex- 
posiții etc.) ca ori-ce jurnalist, trebue să 
fie stiliști eminent! și să aibă cunoscințe 
asupra temei despre care scriu.

Reporterii sunt cei ce fac dări de 
seină asupra întîmplărilor locale, catas
trofe, accidente etc. Și aceștia trebue să fie 
buni stiliști.

Etă ce calități trebue să aibă cei-ce 
lucreză la pressa clinică. Se înțelege, că 
bariere stricte între diferitele tărîmuri nu 
există. Un jurnalist trebue adesea se su- 
plinescă pe colegul său pe un alt tărîm, 
er foile mai mici nu fpot ave redactori 
speciali pentru fie-care rubrică.

— st. — 

acesta presidentul declară, că ridică șe
dința.

Era de prevăzut, că se vor întîmpla 
astfel de scene. Părerea generală e, că 
dieta are să fie închisă în curând.

Evenimentele din Serbia.
Cel dintâiil lucru, ce l’a făcut după 

alegerea sa de rege Petru Karagheorghe- 
vici, a fost se comunice acest eveniment 
capetelor încoronate din Viena, Peters
burg și Roma. Faptul acesta este estra- 
ordinar, căci după usanțele din tăte sta
tele, astfel de lucruri se fac numai după-ce 
cutare principe domnitor s’a” urcat deja 
pe tron. Răspunsul Țarului l’am comunicat 
eri. E scurt și urban. Face însă sensație 
mai ales în Serbia telegrama Majestății 
Sale monarchului BVancisc Iosif I, în care 
prin termini aspri vestejesce regicidiul și 
pe ucigașii nenorocitului Alesandru. Un 
viu contrast la acesta formeză telegrama 
principelui Nichita al Muntenegrului, care 
urăză noroc „acelor eroi, cari în persăna 
nepotului lui Kara Gheorghe, au aflat pe 
nobilul cavaler al acestei dinastii.“

Proclamația lui Petru I.
5

Regele Petru I a adresat poporului 
serbesc o proclamație. Mulțuraesce lui 
D-deu pentru-că din grația divină a ajuns 
pe tronul Serbiei, .și espriină speranța, că 
puterile vor recundsce alegerea lui de 
rege, făcută pe cale legală, cu atât mai 
vârtos, că e hotărît a da Serbiei liniștea 
și ordinea.

Iși dă cuvântul de rege, că va res
pecta dreptul fie-căruia și că va fi păzito
rul legilor și a bunăstării poporului. Invită 
autoritățile eclesiastice și civile să rămână 
în funcțiunile lor și să-și împlinescă con- 
sciențios datoria. Declară, că va da uitării 
tăte evenimentele personale, cari s’au pe
trecut în ultimii patru ani în împrejurări 
estraordinare. Devisa dinastiei sale a fost 
tot-deuna: Pentru sf. Cruce și pentru 
sfânta libertate. Ou devisa acesta va urca 
tronul, ca rege Petru 1 al Serbiei.

Noua constituției.
5

Skupștina și senatul reunite în șe
dința au cădut de acord asupra modifi
cărilor de introdus în constituția din 1888.

Cu tătă intervenția hotărîtă a unor 
partisan! zeloși ai Karagheorghevicilor, 
prerogativele regelui rămân simțitor reduse.

Garanțiile constituționale ale popo
rului, așa cum vor fi consacrate prin în
tronarea noului rege, sunt forte largi. Po- 
liticesce, Serbia se va bucura de un regim 
asemenea celui din Belgia.

Odată cu intrarea în vigdre a nouei 
constituții, Senatul, considerat mai mult 
ca o creațiune personală a suveranului, e 
desființat.

Probabil însă, că se va spori numă
rul representanților din skupștină.

Telegrama monarchului Francisc 
Iosif I.

Etă textul esact al lungei telegrame, 
prin care Maj. Sa monarchul nostru, răs- 
pundând regelui Petru I al Serbiei, ves
tejesce regicidiul din Belgrad:

„Simțitorla graba pe care Majestatea 
Văstră a pus’o de a-Mi împărtăși urcarea 
Sa pe tronul Serbiei, țin să o asigur fără 
întârdiere de întrega Mea simpatie, de 
urările ce fac, pentru-ca regnul Său să fie 
lung și fericit.

„Fie ca acesta domnie să reușăscă 
în nobila misiune ce-i incumbă, de a da 
pacea și liniștea acestei nenorocite țări, 
atât \de crud încercată printr'o serie de 
turburări interiore, și de a o ridica dinpro- 
funda înjosire în care de curend a fost 
precipitată în ochii lumei civilisate prin
tr'o crimă și [ticăldsă și blăstemată. 
Asumându-șl acestă sarcină, Majestatea 
Vostră păte conta pe sprijinul și amiciția 
Mea, și să fie convins, că voiu ține în tot- 
deuna ca o datorie, tot atât ca și Majes
tatea Văstră, de a menține și de a strînge 
legăturile de bună vecinătate, cari unesc 
de vreme îndelungată țările nostre.“

Telegrama principelui Nichita.
Prințul Niehita al Muntenegrului a 

telegrafiat Regelui Karagheorghevici ur- 
mătorele:

„— Toțî Sârbii de la Mare la Du
năre jubileză. Să trăâscă poporul sârb 1 Să 
trăiescă regele k Vom fi frați! Inima înge- 
rescă a fiicei mele Zorka țrăposata soție 
a lui Petre Karagheorghevici și fiii prin

țului Muntenegrului) vegheză asupra nos- 
tră și va uni în chip indestructibil priete
nia dintre fiii tăi și fiii mei.“

încoronarea.
Regele Petru va sosi probabil Du

minecă la Belgrad, însoțit de deputațiu- 
nile adunărei naționale și orașului.

Intrarea suveranului în Belgrad va fi 
anunțată cu 101 lovituri de tun. încoro
narea se va face numai peste vre-o două 
trei luni.

Avertisarea regelui Alesandru.
Se vestesce din Belgrad, că trei dile 

înainte de noptea sângerdsă,. un amic al 
lui Alesandru a adresat acestuia o scrisăre 
în care se dicea: „Se pregătesc lucruri 
seriose. Sunteți pierdut. Nu este decât o 
scăpare pentru d-vostră: Trebue să ve ho- 
tărîți a proclama moștenitor de tron pe 
fiul lui Petru Karagheorghevici. Salvați 
tronul \ Salvați-ve viețalu

Atacurile pressei rusesci.
Diarul „Novoje Wremja* atacă popo

rul șerb pentru impasibilitatea sa față cu 
atrocitățile comise la palatul regal din 
Belgrad în ndptea de 10 Iunie.

„SmieP scrie, că prima datorie a re- 
lui Petru este de a pedepsi pe asasini.

Pressa rusescă, în unanimitate con
damnă atitudinea poporului serbesc și opi- 
niunea publică din Rusia nu va rămâne 
fără influență asupra disposiției de spirit la 
Belgrad.

Regicidiul și pressa francesă.
Diarul „Temps“ scrie:
„Nu este nevoie să ne oprim asupra 

părței dramatice a grăznicei lovituri de 
stat militare de la Belgrad. O duhore grea 
de sânge și de mărte se ridică din aceste 
scene tragice. Soldații de la Slivnița șî-au 
luat revanșa împotriva unor femei, împo
triva unor persăne surprinse în somn. 
Pănă și tînăra și nevinovata copilă a 
unui ministru a trebuit să plătâscă cu 
vieța crima de a iubi pe tatăl ei pănă la 
mărte I

„S’a dat numele, rămas clasic, de 
Noche triste unei nopți al căreia întune
ric a îngropat infinit mai puține orori. 
Ceea-ce te înspăimântă mai mult, este 
acest amestic de barbarie și de disciplină, 
este asociarea unor obiceiuri de abatoriu 
cu regulele de casarmă.

„Pretorienii Romei au ridicat adese
ori, de sigur, mâna lor asupra stăpânului, 
a căruia apoteosă prea întârdia. Insă, 
chiar în aceste timpuri de rafinare și 
de înverșunare în crudime, nu s’a vădut 
un măcel așa de (odios ca cel din Belgrad.

„Se pote pre bine ca politica să 
arunce vălul binevoitor peste acest mor
man de grozăvii: tăte valurile Oceanului, 
tăte parfumurile Arabiei — Schakespeare 
a spus’o de mult — nu vor fi de-ajuns ca 
se împrăscie duhărea, ca să ștergă petele 
de sânge, care odată versat — ca al lui 
Rizzio la Holyrood, al ducelui de Guise 
la Blois, al lui Monaldeschi la Fontaine
bleau seu al țarului Paul în palatul seu 
de ernă — stă martor vecinie al crimei../SOIRILE D1LEI.

y

— (> Iunie v.

Șoviniștii din Oradea au dat o 
nouă probă despre sentimentele lor duș- 
mănose față cu drepturile garantate în 
constituție ale limbei românesc!. Se scie, 
că la banchetul dat cu ocasiunea instală
rii episcopului gr. or. român I. I. Papp 
din Arad, P. S. Sa a ținut un toast în 
limba română pentru Maiestatea Sa. In 
adunarea municipală din Oradea-mare ți
nută filele acestea, Szokolyi, Dr. Halăsz 
și Dr. Sarkady au protestat contra aces
tui toast, așa că fișpanul Beothy a trebuit 
să-i facă atenți, că episcopul n’a făcut 
alt-ceva, decât, că a usat de un drept al 
său când a toastat românesce. — In sfîrșit 
la adresa I. P. Sale prin care aduce la 
cunoscința municipiului ocuparea scaunului 
episcopesc, cerând tot-odată spriginul au
torităților civile, municipiul a adus urmă
torul conclus: „Municipiul orașului Ora
dea-mare va sprijini pe noul episcop decă 
în activitatea sa patriotică maghiară, cul
turală și religiăsă va conlucra în același 
sens cu noi14. — Fără comentar!

Curtea regală română îșî va lua 
mâne, Sâmbătă, reședința de vară de la 
Sinaia.
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Foști miniștri condamnați. In Sofia 
au fost condamnați foștii miniștri d-I Ra- 
doslavoff, pentru călcarea constituțiunei 
prin măsuri silnice, pentru ingerințele la 
alegeri, pentru oprirea meetingurilor și 
pentru alte crime politice, la opt luni în
chistare și la perderea drepturilor politice 
și cetățenesc! pentru tot-deuna. La aceeași 
pedepsă au fost condamnați Teodor Ivan- 
doff și Dimitrie Tonceff, pentru cunoscuta 
afacere a vagănelor de căi ferate. In sen
tință se hotăresce însă, ca să se ceră 
grație, pentru toți aceștia, de la Aduna
rea Națională. Mihail Teneff a fost achi
tat. Au fost de asemenea achitați toți cei 
acusați de crime nepolitice seu de crime 
cari nu sunt prevedute de legea respon
sabilității ministeriale. La cetirea sentin
ței erau de față numai Tonceff și Rados- 
lavoff, Tot publicul asistent se compunea 
din 15 persone.

Nouă fabrică de tunuri în Aus
tria. In cercurile militare din Viena se 
menține soirea, că ministeriul comun de 
răsboiîi intenționeză înființarea unei fa
brice de tunuri lângă Felixdorf. In fabrica 
acesta se vor turna nouele tunuri.

Bustul lui Eliade Rădulescu. Du
minecă se va desvăli în Târgoviște bustul 
lui Eliade Rădulescu ridicat prin subscrip
ție publică.

Un roman asupra tragediei din 
Belgrad. Un confrate din Bucuresci află, 
•că într’un cerc intim de dame, M. Sa Re
gina României și-a anunțat hotărîrea să 
lucreze la un roman cu privire la drama 
din Belgrad. In acest scop una din per- 
sonele, cari au fost presente la masacrul 
suveranilor sârbi, și-a oferit serviciile sale 
Carmen Sylvei.

Chedivul Egiptului .in Bucuresci. 
Erî dimineță a sosit în Bucuresci Chedi
vul Egiptului. El și-a urmat călătoria 
spre Viena.

Alegerile din Germania. In diua 
de 17 Iunie pănă la orele 9 săra era cu
noscut resultatul alegerilor în 374 cercuri. 
Au fost aleși: 29 conservatori, 82 centru, 
14 Poloni, 5 imperialiști, 53 social-demo- 
<irați, 4 fără partid, 6 Alsațieni, 5 națio- 
nal-liberali, 1 danez, l part, de reforme, 
2 din alianța țăranilor. Balatoje sunt 172.

Deputațl francmasoni. Diarul „Al- 
kotmăny" publică o scire luată din or
ganul logei simbolice „Keletu după care 
în camera deputaților din Budapesta sunt 
vr’o 40 de deputațl francmasoni. Numitul 
< .ar numesce chiar din aceștia pe câți-va 
și anume: Visontai, Văzsonyi, Kossuth, 
Krasznay, Pichler, Barta Odon, Benedek, 
Bakonyi, Feilitzsch, Teleki Samu, Gajări 
Geza...

Loviți de trăsnet. O femeie cu 
fiică-sa, fată mare, și cu un copil mic a 
fost surprinsă Lunia trecută de-o furtună 
cu pldie și grindină în hotarul comunei 
Lajos-falva. Ele au căutat să se adăpos- 
tăscă sub o căruță, însă abia se aședa- 
seră, când un fulger lovi în căruță și 
omorî pe femeie și pe fiică-sa.

Benzina din România. „Național 
Zeitung" din Berlin află din Hamburg, că 
compania americană „Standard Oil“ a 
cumpărat întrega producțiune de benzină 
din România.

Biurou technic. D-l F. Bogdan in
giner diplomat ne trimite o adresă prin 
care anunță, că a deschis un biurou tech
nic în Reghinul săsesc (str. Dedrad 347), 
unde pregătesce planuri și preliminare 
(devise) pentru tot felul de construcțiuni.

Pentru amatorii de fotografie. Aparate de 
fotografie pentru salon și voiaj forte renumite ; 
aparate pentru fotografii la moment, precum și 
tofe articolele necesare, se pot procura dela A. 
MOLL iiferantul curții c. și r. din Viena, Tuch- 
lauben Nr. 9. Manufactură fotografică fondată la 
anul 1854. La cerere liste mari ilustrate, coținend 
preturile gratis. Deposits în Brașov la F. Jeke- 
lius, F. Kelemen, Victor Both Farmaciști. Teutsch 
și Tartler, D. Eremias nepoții.

O visită în Conacul din Belgrad.
Am spus deja, că diariștilor străini 

li-s’a dat voie să între și ei dilele trecute 
în vechiul conac din Belgrad, prin inte
riorul căruia au fost conduși de șeful sec- 
țiunei biroului de pressă oficial Zivko 
Protici și de Branko Petrovici, însoțiți de 
căpitanul Voislav Nesici, ofițer de gardă 
și unul din cei 60 ofițeri, cari în noptea 
fatală pătrunseră în conac.

Unul din diariștii amintiți scrie ur- 
mătorele:

Vechiul conac, pe care l’am visitat 
adi, este un palat-parterre și se află în 
mijlocul unui parc. Intrarea lui principală, 
o galerie cu scări și acoperită cu sticlă, 
se face din strada cnezului Mihail. Aten
tatorii, după-ce intrară prin pdrta din dos 
a parcului, grăbiră la căscidra adjutantu
lui regal, unde durmea generalul' Lazo 
Petrovici c’un gendarm de curte. Gendar- 
mul nu vru să deschidă ușa. O cartușă 
de dinamită însă o sdrobi. In urma es- 
plosiei gendarmul muri. Petrovici fu dus 
de urechi de atentatori în vechiul conac, 
ca se le arate unde e regele. Petrovici 
înainte, atentatorii după el urcară scările 
pănă la Intrarea principală. Pe aici au in
trat conjurații și pe aici intrarăm și noi 
di triștii.

In vestibul ochii noștri nu vădură la 
început nimic deosebit. O sală mare cu 
patru uși. într’un colț un urs mare prepa
rat, o amintire din venătorile regelui 
Alesandru. Peste un moment însă vădu- 
răm, că parchetul e plin de pete deose
bite. Sunt pete de sânge, ce nu pot fi 
spălate. Am numărat în vestibul 96 ast-fel 
de pete. Oglinda din antișambră e cre- 
pată tdtă și un cadru mare de argint 
stă răzimat de ușe, ars, afumat, în parte 
topit.

In stânga de vestibul este dormito- 
riul adjutantului regesc. Ușa (intrarea) e 
crepată puțin, o parte din parchetul odăii 
e arsă; au ars’o atentatorii cu spirt dena
turat, ca se îndepărteze petele de sânge, 
sângele căpitanului Milkovici, care a că- 
dut pentru regele său. El fu împușcat. 
Din odaia acesta întri în sala de consilii. 
Pe-o masă lungă vădurăm hârtiile și cre- 
iănele miniștrilor, âr în frunte scaunul 
regelui.

Pe masă se afla între altele o tele
gramă nedesfăcută, trimisă regelui Alexan
dru din biuroul de corespondență cu pri
vire la ședința parlamentului vienes de 
Miercurea înainte de atentat. Asasinii n’au 
comis vandalisme în sala de consilii, au 
trecut numai prin ea. Vădârid că nu dau 
peste prada regăscă, s’au reîntors erăși în 
vestibul și au dat năvală în sala de pri
mire de vis-ă-vis, spărgând ușa cu secu
rile. Nici în salonul de primire nu s’au 
oprit.

In drăpta acestui salon se află dor
mitorul regelui. Mai înlâiu însă atentatorii 
aveau se facă altă ispravă. Hotărîră să 
ucidă prin glonț pe adjutantul general 
Petrovici. Ușa dormitorului regal resistă. 
Ii dau o dinamită și se sdrobesce în bu
căți. Intrând, atentatorii văd, că nu aici e 
dormitoriul, ci un mic salon, în care re
gele și regina obicinuiau a lua ceaiul. O 
mică bibliotecă, o sofa comodă, un întreg 
comfort bogat în odaia acesta. Ofițerii cu 
cișmele pline de noroiu, calcă mobiliarul 
și se văd încă urmele tălpilor lor.

După acesta asasinii se aruncă asu
pra ușii odăii vecine, unde credeau se 
afle părechea regală. Odaia acesta e „cui
bul de plăceri" al regelui și reginei.

Ușa este închisă. Bat în ea cu pumnii. 
Dinăuntru se aude vocea regelui:

— Markovici, ce mi-ai făcut? (Nefe
ricitul rege credea, că Markovici l’a tradat).

Asasinii însă n’aveau timp de pier
dut. O cartușe cu dinamită face ca ușa 
să shore din țițini. E a patra bombă în
trebuințată de asasini. O schije a bombei 
nimeresce în inimă pe Naumovid, care 
cade mort. Regele și regina se refugieză 
după pat și regele cu glas răgușit și cu 
brațele întinse strigă:

— Astfel ve țineți voi jurământul?
■— Cum ți-l ții și tu! răspunde un 

ofițer și în sbierete sălbatice 10 săbii se 
îndreptă de-odată spre cei doi nefericiți. O 
sabie taie patru degete de la mâna întinsă 
a regelui, regina încă e grav rănită. Plân
gând de durere și nimicită de spaimă, pă
rechea regală fuge pănă la garderobă. 
Ofițerii după ei.

— Nu-i adeverat! Minciună! striga 
regele, care credea, că ofițerii vreu să-i 
omore soția, fiind-că l’a nefericit. — „7’ră- 
im vieță fericită! Ne iubim mult!'1 esclamă 
regele și sărută pe regina.

In momentul acesta revolverele asa
sinilor se descărcară și părechea regală 
cade dinaintea ferestrei din stânga odăii.

Acum urmeză vandalii, acei „domni", 
cari pănă acuma au dat ajutdre soților 
lor căduți. Dau năvălă în odaie, ridică ca
davrele regelui și reginei și le aruncă prin 
terestră jos în parc, fără de a mai des
chide ferestra. Capul regelui servesce de 
spărgător al ferestrii. După ce și-au is
prăvit astfel miserabila și criminala muncă, 
se apucă se ștergă sângele cu albiturile 
patului, și-apoi dându-și câte-va momente 
de liniște, își aprind țigaretele.

Dormitorul și garderoba, unde s’au 
întâmplat tdte acestea, nu tradâză aprdpe 
nimic din grozavele scene, căci totul a 
fost restaurat, tote au fost puse la locul 
lor, covorele bogate au supt în ele sângele 
nefericiților suverani. Ici colo numai se 
vedea câte-o urmă a crimei oribile. Acolo 
unde înainte cu o săptămână părechea 
regală a suferit cumplitul martiriu, călăuzi 
de-un cinism revoltător arată diariștilor 
streini lucrurile interesante de prin odăi 
și esplică însemnătatea diferitelor obiecte.

Albumuri pentru schițe și fotografii aco- 
per locul băii de sânge, patul regelui și 
reginei. De-asupra patului icone sfinte. 
Face înse o impresie palpitantă, că albi
turile din pat lipsesc. Găpitanul Nesici 
ni-a dis:

— A.m avut nevoie de ele, am curățit 
cu ele.

Din dormitoriu întrăm printr’o mică 
ușe de tapete în odaia de baie, de unde 
poți întră în odaia de toaletă a regelui. 
In acâstă odaie zac grămadă albiturile re
ginei. Luăm din întâmplare o pelerină albă, 
plină de sânge. Așa se vede, că nefericita 
regină și-a pus’o pe umeri când a aucjit 
prima detunătură. »In garderobă, unde ne- 
fericiții au primit pușcăturile mortale, afară 
de dulapurile și cuierul de o rară fruraseță, 
de care erau atârnate trei halaturi minunate 
ale reginei, nu se pdte vede nici o urmă 
a crimei blăsteraate. Ferestrile sunt pro- 
vădute cu geamuri nouă, cercevelele sunt 
reparate în mare grabă. Numai sub picio- 
rele ndstre se sfarmă din când în când 
câte-o bucățică de oglindă.

Celelalte sale ale conacului ne inte- 
resdză mai puțin. Privim frumosa odaie 
serbescă, minunata sală arabă, sala de 
biliard, vestmintele bogate ale reginei în 
marea garderobă, găsindu-se lângă ele — 
ca ironie a sorții — mici păpuși și ju
cării,

Ne-am depărtat consternați din co
nac cu diferite impresii. Oine pote înse se 
spună, că ce impresii și ce sentimente îl 
vor stăpâni pe noul rege Petru, întrând 
în acest edificiu 1

Concertul Wilikow.
N’a fost numai simplu reclam, ci a 

fost curatul adevăr când tînărul virtuos 
în flaut Wilikow, s’a presentat publicu
lui ca discipolul renumitului rege al flau
tului, Ierschak.

Cei ce au audit în Brașov pe Ter- 
schak, vor pute atesta cu consciință cu
rată, că d-l Wilikov este un vrednic dis
cipol al seu și că pare a fi întrecut chiar 
în unele pe rnăestrul seu. Acesta impre- 
siune am luat’o de la concertul de Mier
curi al numitului virtuos în flaut, dat în 
sala otelului Europa. Succesul a fost cel 
mai strălucit și numai una a lipsit, adecă 
un public mai numeros, precum ar fi me
ritat artistul. Cei ce au fost de față, au 
admirat deopotrivă claritatea și dulcâța 
tonurilor, precum și technica estra-ordinară 
cu care d-l Wilikow a esecutat punctele 
alese ale programului; o deosebită virtuo- 
sitate a desfășurat artistul în piesele ce
le două dintâiu și mai ales în cele 
adause în afară de program „Carnevalul 
de Veneția11 și „Doina Pecurarului". Cul
mea a ajuns’o puterea cântecului său în 
„Somnambula" de Briccialdi.

Păcat că artistul n’a avut un audi
toriu mai mare, căci a meritat în adever 
să fie ascultat și admirat de cât mai mulți. 
Ii dorim în turneul său, pe lângă succesul 
bun moral ce l’a dobândit aici, succese 
mai bune și în privința materială.

ItluHăsuită publică.
Pentru numerosele condolențe ma

nifestate din tristul incident al trecerii prea 
timpurii din vieță a scumpei mele soții 
Maria Ghidiu născ. Popasu, precum și pen
tru ultima onăre dată neuitatei defuncte 
prin participarea la înmormântare, rog pe 
toți amicii și cunoscuții se binevoescă - a 

primi și pe acâstă cale adânc simțitele 
ndstre mulțumite.

In numele întregei familii: 
Andreiu Ghidiu, 

protopresbiter.

Literatură.
A apărut:

„Femeia și Familia11 nr. 10 cu ur
mătorul sumar: T. D. Speranță. Feigăla, 
roman. Bățul Ungurului, anecdotă de 
T. D. Speranță; Doliul văduvei de 
Theuriet. Inimă generosă de șm. Găsă- 
toria unui principe de Sudermann. Tra
gedia unui rege și a unei regine cu 
portretele părechii regale sârbesc! asasi
nate; Tîrgul de sărutat din llălmagiu. (Din 
scrierile lui Teofil Frâncu); Desvălirea mo
numentului lui I. C. Brătianu; Din Ro
mânia; ScirI de pretutindenea; De ale bu
cătăriei; De ale casei, de ale toaletei. Fe
lurimi. „Femeia si Familia" apare de două 
ori pe lună în Sibiiu, având de redactori 
pe d-l Silvestru Moldovan și Ioan E. Pro
dan. Abonamentul 10 cor. pe an.

— „Românul american11. îndreptar 
pentru învățarea limbei englese întocmit de 
Victor Lazar, red. „Foii Poporului" Sibiiu 
„Tipografia" societate pe acțiuni 1903. Pre
țul 1 coronă.

Etă o cărticică a cărei apariție este 
motivată prin emigrările, ce au început să 
se întindă din ce în ce mai mult printre 
Românii ardeleni. Pe pagina a doua ve
dem tipărită clausula: „Retipărirea precum 
și imitarea planului, după care s'a alcă
tuit acest îndreptar, vor fi urmărite pe calea 
legii11.

Ceea-ce este însă mai curios și care 
s’ar pute* caracterisa cu cuvintele „Ame
ricanismul la Români", este faptul, ce 
ni-1 comunică un amic, că nici autorul, 
nici un colaborator al său devenit cunos
cut prin alte „americanise" ale sale, der 
care de astădată n’a credut de cuviință a 
se manifesta ca colaborator la acest în
dreptar,.,. nu sciu nici o bdbă englesesce.

—A apărut tomul I. din „Novele" de 
Vasilie Ranta Buticescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoriore frumos© scrise 
într’un limbagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor. 
60 bani plus 20 bani porto. Se pote pro
cura de la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Din composițiunile pline de melodii 
românescl ale mult regretatului composito- 
român Oiprian Porumbescu, tipărite șiedate 

i în edițiunl poporale de d-na Mariora Rațiu 
născută Porumbescu, se află de vendare la 
Tipografia nostră următorele piese:

„Imn de urare" cu două voci, „Hora 
Prahovei", „A cădui o rază lină" cu voce, 
„Fluturaș de nopte" polcă, „Frunză verde 
mărgărit" cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei“ polca mazurca, „Fata popii‘{ cânt 
poporal. Fie-care bucată costă 50 b. plus IO 
bani porto. „BasmeIașene" vals, 1 cor. 50 b 
plus 10 bani porto. „Potpouriu", din opereta 
„Crai nou" 3 cor. și Ouvertura din ope
reta „Crai nou" 1 cor. 50 bani plus L0ULTIME SCIRI.

Viena, 19 Iunie. Contele Stefan 
Tisza a avut ac|I audiență la Maies
tatea Sa și a raportat, ca neputeud 
întruni o majoritate, pe care să se 
potă răzima cabinetul ce l’ar forma, 
își depune mandated pe care îl primise.

Petersburg, 18 Iunie. Monitorul 
oficial publică un comunicat prin 
care se anunță recunăscerea lui Petru 
Karageorgevici, obligându-1 ca se pe- 
depsescă pe asasini.

Geneva, 18 Iunie. Regele Italiei 
Victor Emanuel a trimis aicî o mi
siune specială, ca să felicite pe re
gele Petru.

Belgrad, 18 Iunie. Regele Petru 
este așteptat se sosăscă aici Mier
curea viitore.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu,
Redactor responsabil: Traian H. Popr
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Dela „Tipografia A. Wreșianu“ 
«fiîits SSrașov, 

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

ț o lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
comandație.)

Scrieri literara pentru popor. 
„Carnetul Iloșuu, o interesantă no

velă nihilistă, tradusă din germană de Mo
șul. O broșură de 104 pagini, format octav 
mic. Broșura oferă o lectură ușoră și dis
tractivă. — „Moșul* e cunoscut cetitorilor 
noștri din numărosele sale lucrări publicate 
în foița diarului Gaz. Trans. Prețul cu 
posta 50 bani.

„Ca/ractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne14 de loan Popea 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adau
ge și portul postai.

„Castelul din Carpațl*, roman din 
vi6ța poporului român din Ardeal, de Jules 
Verne, tradus de d-1 Dr. Victor Onișor cu 
o prefață de Dr. Eliă Băianu. O carte 
forte interesantă, care n’ar trebui să lip- 
sescă de pe masa nici unui Român. — 
Esemplarul broșat ediț. poporală 1 cor. 6'>, 
broșat ediț. de lux 2 cor 40 (plus 10 b. 
porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto).

Dietetica poporală, scrisă cu deo
sebită considerațiune la modul de vețuire 
a țeranului român, de Simeon Stoica, me
dic pensionat. Conține vre o 25 figuri în 
text. Se vinde acum în loc de cor. 1.60 cu 
1 cor. 10 b. porto)

Instrucțiuni populare despre da- 
'onnțele și drepturile purtă datorului de*-e 
edate de Wilhelm Niemandz. Aebstă carte 
e un îndreptar de o trebuință nespus de 
mare pentru toți câți au afaceri ou dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

„Omul*, noțiuni din anatomie și 
fisiologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătății și a corpului omenesc de 
George Cătană înv. Acăstă carte servesce 
ca manual pentru anul al IV-lea al șcăle 
pop., pentru școlele de repetiția și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (plus 5 b. 
porto.)

Cugete și consider ațiiini din es- 
periența vieții lui Arghirobtvrb. Con 
ține 170 de sfaturi înțelepte, scose din pă
țania vieții. Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

Novele de Sienkiewicz: „Natură și 
ieță“, „Sluga veche44 și „laneo musican- 
a!.14 Traducere de 1. O. Panțu-, o broșură 
de 192 pag. Prețul 80 bani 5 baal porto.

I. C. Panțu: „In plasă44. „In Baltă44. 
„Cale grea“. „La Code'', „La cârciuma 

lui Tiriplic." Schițe din vuita dela țâră. O 
broșură de 112 pag. cu prețul 40 bani (-|- 
5 bani porto.)

1. O. Panțu: „La târg*,povestire din 
viăța unui cioban. O broșură din 32 pag. 
cu prețul 16 bani 3 bani porto.

Lira Bihorului, o carte cu po
vestiri istorice scrisă în versuri, de Antoniu 
Pop. Prețul 40 b. (eu porto 46 bani.

Părintele Nicolae. schiță din viăța 
preoților de G. Simu Prețul 60 b. -|~ 6 bad 
porto.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Popp. Se recomandă 
mai ales pentru cei vrău să j6ce teatrul 
Prețul 24 bani (prin postă 28 b.)

Vieța după mbrte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei ome
nesc! și deșertăciunea celor trecătore, de 1. 
P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu posta cor. 
1.10).

Poesii de R. V. Buticescu. Prețul 
era la început 2 cor. 40 b., acum numai 
cor. 1.20 (cu posta cor. 1.40)

Suspin și zimbire, poesii și prosă 
de A. Pop. Prețul 80 bani (cu porto 86 b).

Taina norocului său Povestea sa
tului NemernicenI de Tache Brânduș. Aoesta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
aostru și costă 1 cor. (-ț-10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
costă cor. 1.60 plus 10 b. porto, Pentru 
România 3 lei 20 b.

Banca de șcâlă de I. Bariu, 30 b. 
dlus 10 b. p.)

Disciplina in serviciul educa- 
țiunii de I. Bariu, 40 b. (plus porto 10 b.

Idealul învățătorului român de 1. 
Bariu, 40 b. (plus porto 10 b.)

Tragedia Calvarului de abat 
Henry Bolo traducere în românesce de 
membrii soc. de lect. „Inocențiu M. Clain“ 
din (Blașiu. Prețul 2 cor. pentru România 
3 lei plus 20 b. porto).

Dilice dela Bind, poesii macedo- 
nene-originale și dâco-române de P. Vulcan, 

"-nor. 2 (pl. porto 10 b.)

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’uu vândut până acum.

1) Lascar Vwrescu, O icbnă a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acăstă scriere ca o lucrare 
istorioă de mare valore în literatura nostră. 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux Prețul în loc de 4 c r., cum s’a 
vendut pănă acum, este acjl numai 2 cor. 
(-ț- 30 bar-I porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
ndstră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor, 50 b. (-j~ 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut lit.eraților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (4- 
20 b. porto).

7) „ Vrei sâ te iubescă bărbatu 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seribse și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-}- 5 b. porto).

4) Instr ucțiunea gimnasticei în soa
iele de băeți și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de 1>. lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bncurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-]~ 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu semă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (4- 10 b. porte.)

Monologul! în versuri seria a 2-adupă 
Auguste Vacqnerie, Eugene Manuel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Dancour 
și L. Ralisbonne, de Nicolae Țincu, 1 cor. 
plus 5 b. porto.

Istoria Ini Stan Pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Tom. 
Totan învățător, preț. 20 b. plus 3 b. prt.

Buchete de flori, culese din grădina 
limb»i române pentru copil, fascicola III, 
de I. T. Totan, înv. Ed. I. Pr. 20 b. porto 5.

Poesii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro
mânilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. porto.)

Juvenilia, prosă și versori, de Sextil 
Puscarm. Prețul oor. 1.60, pl. 20 b. porto.

Opiniunea publică, conferență ținută 
a Atheneul român de C. Dissesou la 27 
Februarie 1885, prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, prețul 50 b. 4“ & 3. porto.

Nu me uita! Colecțiune de versuri 
pentru ocasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Netrruțiu. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(4- 5 b. p.)

Pribeag, ediția I-ă 
opnl Preț. cor. 1. 50 b.

Poesii de Al. A.
3 cor. pl. 20 b. porto.

Scriitori, cetitori și critici de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira Sionului seu cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Bocete adecă Cântări la morțl, adu
nate de 1. Pop-Reteganul. Prețul 80 bani. 
(4~ b. p.)

Cu verful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Poesii de Vasile Ranta Buticescu. 
Edițiunea „Amicului Familiei14. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Umbre și lumini poesii de Em. Pă- 
răeanu, co.r. 2-50 (porto 20 b.)

Asupra situațiunei, articoli și foișdre de 
Ionii A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto)

Istoria legii noue sorisă de Dr. Victor 
Szmigelski. Tomul II: lsus ca preot. Cu 
aprobarea Prea-veneratului Ordinariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-Iulia și Făgă
raș. Prețul 3 cor. 40 b. plus 20 b. porto.

Influința trancesă în România de Al. 
Xenopol profesor Ia universitatea din Iași 
Cu 50 b. 4- 5 b. porto.

Românii Secelenî. Căușele decadenței 
lor economice și m'jlooele de îndreptare. 
Disertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 bani 
plus 5 bani porto.

Trilby, roman în românesce de Afin 
dela Tusoia. Prețul 2 oor plus 20 bani 
porto.

de Ioan Iosif Sce- 
pl. 10 b. porto.
Maoedonski. Preț.

„Pe pragul mormântului,* de 
preotul G. Simu, conține versuri funebrele 
pentru popor și pentru inteligențl. Pr. 50 
bani (4- 6 b. porto).

Prosă și versuri, fabule de Gr. M. 
Alexandrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

Cărți pentru comerciant!
și funcționari de bancă:

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

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

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

Un capitol din Contabilitatea 
duplă del. C. Panțu. Tr acteză principiile 
contabilității duple ilustrate cu diferite esem
ple. Prețul 1 cor. (4- 10 b. p.)

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

/QCXXXXXXXXXXXXX^ 
Concurs.

La tipografia diecesană gr. cat. 
din Gherla (Szamosuj văr) primesc© 
imediat aplicațiune un culegetor-ma- 
șinist, pentru sal ari fi lunar de 70 
(șepte-decl) corone.

Dela concurentl se recere cuno- 
scința limbei române și maghiare.

Cei cari reflect6ză la acest post 
se-șl aștârnă documentele de lipsă 
pănă inclusive 30 Iunie st n. 1903, la 
Direcțiunea tipografiei clîec. gr. cat 
în Szamosujvâr-

Gherla, la 16 Iunie 1903
direcțiunea.

vxxxxxxxxxxxxxxy
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I Prafurile
W Ves-SSaM !« «bumihI. sîecă. Aăcare cwt!» este provetțulă eu mare». <Se 
'A apărare a lui A. BffiolI și eu subscrierea ©a.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafuriior-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 
tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 

>.) mach, const!pățiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
A a celor mai “diferite băle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
jut cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 
țy Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

ale lui &

și sa^e a lui
țj h ■ I n nomei decă fiecare sticlă este -ci rovedută cu marca de scutire și cu

HUlfidl, plumbul lui A. Holl.
Franzbranntwein-ul și sarea este fârte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat.) alină durerile de soldină și reumatism și a altor urmări de reeblă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săDun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru '-opii și adulțl. Prețul linei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provejlută cu marca 
de aperare A. Moli.

TirâimsHaireia prin
S'WtEfiaclisireaâ A.

c. și r, furinsor al curții imperiale Viena, Tuciilaubeu 9
Comande din provinclâ se efecttieză dilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se câra anninit preparau-le px/vâfiM cu iscălitura, 
de apărare a lui J. M()LL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști f-'erd. Jekelius, Victor Roth, Eugen 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutscli A Tartler

și marca
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ABONAMENTE

i Tsaasilwsi®!
Prețul abonamentului este:

/

Pentru Austro-Ungaria: 
luai . . ® 60?,

fâss Insa . . ,,
‘Q s â a ...» §4 ..

Pentru România și străinătate: 
Pe luai 
Pe șese luai
Pe aa as

10 
âo

Abonamente Ia numerele cu, data de Duminecă
Pentru Austro-Ungana:

h aa ...
•Pe luaî

Q

Q

Pentru România și străinătate:
iFi aa . . . . .

laal . .

f?.

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede
----- o mandate poștale. o-----

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

prin

AdiHKralstrațâwnea

GAZETEI TRANSILVANIEI

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.


