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și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani
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„gazeta*1 ieseînfie-care ți.
Abonamente pentru Anstro-Ungaria 
Pe un an 24 cor., po șdse luni 

12 cor., pe trei luni 6'Cor.-
N-rll de Duminecă 4 car. pe an. 

Pentru România și străinătate :
Pe un an 40 franci,'pe ș6se 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Dumineoă 8 fr. pe an.

Se prenumeră la tâte ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la ,d-nți colectori.

Abonamentul pentru Brașov
Adwtimslt-ațiwieaj Piafa mare, 

Târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șlse 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe ș6se luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esein- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și' inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

1903.

0 neghiobie de neiertat.
(a) Nu este țâră în Europa, în 

care, pe lângă numerosele cestiuni 
politice, economice, literare, etc. in- 
herente mașinăriei statului și socie
tății, se nu aibă pe d’asupra, ca „pu
păză pe colac11, și o cestiune jido- 
vâscă.

Adecă vorba vine: „ca pupăză 
pe colac"; pentru-că cestiunea acesta 
este cestiune separată de celelalte 
cestiuni și ârăși am pută cjdce, că 
nu este cestiune separată.

Separată este întru cât ea este 
pusă în mișcare de nisCe resorturi 
cu desăvârșire isolate de resorturile 
celorlalte cestiuni publice și este 

. dirigiată fie din sinagogă, fie din 
secțiile alianței israelite.

Nu este separată, întru cât ac
țiunile dirigiate de matadorii evrei 
se reter la tote terenele activității 
publice, în corpul cel mare al dife
ritelor națiuni, asupra cărora ei ope- 
râză injectând în organismul viu al 
acestora virus-ul disolvant, prin care 
ei urmăresc visul lor bimilenar de 
stăpânire asupra națiunilor de rassă 
ariană.

In Franța de o lungă serie de 
ani tâte mișcările politice, literare 
artistice, sociale, sciințifice, religiâse 
sunt dominate de elementul semit și 
afiliații acestuia, și dâcă acâstă no
bilă țeră de un timp încbce se sbu- 
ciumă în spasmuri epileptice — nu 
noi o spunem acesta, ci o spun băr
bații cugetători francesi — causa 
este, că nu s’au îngrijit din timp a 
paralisa intrarea substanțelor co
rosive în măduva națiunei.

In Germania, țâra classică a cu
getătorilor, o spune unul din cei 
mai distinși istorici literari ai pre- 
sentului, Adolf Bartels într’o publi- 
cațiune a sa de curând apărută, ’în- 
să-și cugetarea a ajuns ■ în pericol 
de a fi monopolisată de Evrei. Tea
trul a ajuns în mânile Evreilor, două 
treimi, decă nu trei pătrimi din or
ganele de publicitate germane com

bat pentru interesele Evreilor, cfice 
Bartels în publicațiunea sa.

Iu Austria preponderanța Evrei
lor pe terenul politic, economic și 
spiritual este atât de asupritbre, în
cât necesarminte a produs o reac- 
țiune intensivă. Este însă o mare 
întrebare, decă mișcarea acesta de 
reacțiune va isbuti se emancipeze 
păturile creștine din robia acelora, 
cari, deși ei înșiși nu de mult eman
cipați, au sciut să chivernisescă cu 
atâta dibăcie încât au ajunis ei de
asupra.

In România cestiunea cea mai 
palpitantă și care nu se pote lna de 
la ordinea dilei este tot cestiunea 
evreescă. Numărul lor în acestă țâră 
a crescut atât de mult, încât acuma 
ei cred, că a sosit timpul se-și aca- 
pereze drepturile politice.

In zadar am căuta, deci să disi
mulăm importanța acestei cestiuni. 
Ea se impune cu forță elementară.

A rămas să vorbim de rolul, 
ce-1 jocă Evreii în viâța politică a 
a Ungariei.

Situațiunea' este și aici din cele 
mai triste.

Stăpâni pe finanțe, stăpâni pe 
proprietatea imobilă, stăpâni în 
pressă, cine dă tonul astăcj.1 chiar și 
în politică în Ungaria, dâcă nu 
Evreii? Cine a înăsprit atât demult 
antagonismul chiar în chestia națio
nalităților, decă nu tot ei? Cine mo- 
nopoliseză patriotismul, dâcă nu 
Evreii? Cine iscodesce cele mai im
posibile acusărl contra poporelor, 
cari susțin acestă țâră cu sudori și 
sânge, dâcă nu tot pressa lor?

■ Sunt lucruri acestea, pe ca,rl 
totă lumea le cunosce' și ar fi o slă
biciune de neiertat a nu le înfiera.

Cu tote acestea n’am fi credut 
ca un funcționar public, care este 
pus în fruntea administrației unui 
comitat se ’șl uite până într’atâta 
de sine încât făcând elogii Evreilor, 
să ofenseze pe cele-lalte naționa
lități, cari formeză majoritatea co- 

vîrșitâre a comitatului, pe care îl 
administrâză. *

La alt loc al (Țarului nostru 
publicăm, după „Egyenloseg" răs
punsul, ce l’a dat noul viceșpan al 
comitatului Torontal unei deputa- 
țiunî de Evrei, care s’a presentat 
la dânsul spre a-1 felicita. ,

„Evreii sunt o oază în acest 
ținut locuit de naționalități", a cjis 
d-1 Jankâ, viceșpanul Torontalului.

Un sentiment de revoltă și in
dignare trebue să cuprindă pe fie
care patriot adevărat aucjind aceste 
cuvinte insultătore.

Oaza seim, că este un spațiu 
care în mijlocul deșerturilor Africei 
și Asiei oferă vegetațiune. Oaza este 
o insulă plină de verdâță în mij
locul unei pustietăți aride.

Aplicată asămănarea d-lui vi
ceșpan la raporturile din Torontal, 
ea ar însemna, că Sârbii în număr 
de 191,857, Nemții în număr de 
184,016, Românii în număr 88.044, 
nu sunt de cât o pustietate sterpă, 
ăr în miljocul lor., cei 6750 de Evrei 
sunt grădina de flori și verdeță, 
centru de patriotism și bunătate, 
asupra căruia, oprindu-se cu plăcere 
ochii d-lui viceșpan, se desfată în 
deliciu.

Decă cuvintele acestea au fost 
în adevăr rostite, atunci nu seim de 
ce să ne mirăm mai mult: de igno
ranța acelui șef administrativ, care 
nici atâta nu scie. că patria acâsta 
este deopotrivă ‘ susținută de toți 
fiii ei, ori de îndrăsnâla lui, eu care 
măgulind curentul bolnăvicios al șo
vinismului, a credut de cuviință a 
insulta majoritatea covîrșitore a ce
tățenilor din comitatul, pe care îl 
administrâză.

Și într’un cas și în altul a co
mis o neghiobie de neiertat, și dâcă 
situația politică a țării ar fi normală, 
d-1 viceșpan ar trebui sâ-șl ispășâscă 
nesocotința.

Croații și „imperialismul ma
ghiar". Dieta croată a continuat Sâmbătă 
discusiunea asupra moțiunei lui Derencin, 
ca să se dea vot de neîncredere guvernu
lui. Moțiunea fu respinsă. E de însemnat, 
că înainte de votare oposiția a părăsit 
dieta și a declarat, că nu va mai intra în ea 
și nu va mai lua parte la nici o desbatere. 
Acesta a declarat’o Dr. Bresztyensky, mo- 
tivând-o cu publicarea statariului, cu per- 
secuțiunile politice și cu aceea, că opo-, 
siția nu vre se se facă vinovată și părtașe 
la degradarea parlamentarismului.

In decursul ședinței de Sâmbătă Dr. 
Starccvid a ținut un remarcabil discurs, 
în care a spus între altele, că adî nu mai 
esistă între Croația și Ungaria raporturile 
frățescî de altă-țtată. Causa turburărilor 
și manifestațiunilor este idea absurdă a 
imperialismului maghiar, care împiedecă 
deplina desvoltare firâscă. Imperialismul 
acesta inse, dise Starcevicî, se va înfrânge 
de puterea sănetosă a poporului croat.

'Vrbanici a dis, că causa la tc5te ne- 
păstuirile ce au venit asupra Croaților, sunt 
maghiaronii.

Crisa ministerială.
Neisbutind misiunea, ce i-s’a dat 

contelui Ștefan Tisza, Majestatea Sa a 
invitat la sine pe Banul Croației Khuen- 
Hedervary.

Banul croat a sosit Sâmbătă dimi- 
neța în Viena, unde îl aștepta ministrul 
de honvedî ;:br. Tejervary. La ârele 11 
Hedervăry s’a ' dus la palat, unde Maj. 
Sa l’a primit într’o audiență, ce a durat 
o oră întregă.

După audiență Banul a declarat:
— Nu mi-s’a dat încă însărcinarea 

de a constitui un cabinet. Atârnă de la 
împrejurările, cari se vor desfășura de aici 
înainte, ca să mi-se dea ori nu acestă în
sărcinare.

Banul a conferit apoi cu ministrul 
de esterne, cu ministrul president austriac, 
apoi erăși cu br. Le'jervary, și cu minis
trul comun de răsboiu br. Pittreîch. In 
urmă acâsta Koerber a conferit cu Pitt- 
reich, Koerber fu apoi primit în audiență

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Catastrofa vaporului Liban.
(Amănunte interesante)

Un redactor al diarului „Figaro“ din 
Paris a mers la fața locului la Marsilia se 
Culegă date autentice asupra catastrofei, 
care a costat vieța a peste o sută deper- 
săne.

In numărul de la1 18 Iunie nUmi'tul 
diar 'publică resultatul cercetărilor'făcute 
la fața locului de cătră redactorul seu. 
Amănuntele sunt înduioșătdre.

Redactorul a avut o convorbire și 
cu căpitanul vaporului cufundat, d-1 La- 
cotte, pe care l’a găsit ședend' pe’ un 
chaise-longue, acoperit de țole, fiind prada 
unor friguri teribile. Nenorocitul scăpase 
tocmai în acel moment de o crisă de 
nervi, i

— O Domne! Oe nenorocire pe câ- 
pul meu,, dise Lacote. Sunt în etate de 
55 ani și de 30 de ani cutrier mările, fără 

se fi avut în vieța mea cea mai mică 
avarie. Anul trecut era să mă retrag la 
pensie. îmi făcusem o căsuță în Bastia, 
nu departe de mare, unde speram să-mi 
trăiesc di lele de bătrânețe. Directorul Frais- 
sinet m’a rugat se mai stau un an, când 
se va retrage și el de la antreprisa liniei 
corsicane. Am remas. Acum o să trăiesc 
restul vieții chinuit de torturile cele mai 
îngrozitore.

Vaporul Balkan, proprietatea ace
leiași societăți Fraissinet, a fost cel din- 
tâiij, care a dus în portul Marsilia pe 
câți-va naufragiați salvați și 30 de ca
davre. Intre cei salvați era o damă, care 
a scăpat ținendu-se de Un cadavru, ce 
plutia pe suprafața mării. Ce duios și în 
același timp ironic detail! Un cadavru, 
care nu se putuse salva pe sine, se ser- 
vâscă de salvator altuia!

Oausa principală a ciocnirei vaporu
lui „Liban* eu vaporul „Insulaire* a fost; 
că cel dintâiii a plecat din Marsilia cu 
întârdiere de 20 minute, âr rlnsulaire* 
a plecat din Toulon cu 10 minute înainte 

de timpul regular. Cele două vapdre nu 
s’au întîlnit ca de obiceih în largul mării, 
ci într’o strîmtâre lângă insula Maire, unde 
nu se putură zări reciproc, decât în ulti
mul moment, când ciocnirea nu se mai 
pute evita.

Interesant este, cum a Scăpat Luiggi, 
președintele în retragere de la Curtea din 
Bastia, om de 62 de anî, fără se scie înota. 
El a fost cufundat în valuri, de' unde ă 
fost aruncat la suprafață, fără să-și perdă 
consciința. 1 Aici s’a prins de un geaman
tan, ce plutia pe mare, și s’aținut'mult timp 
la suprafață. In situația asta l’a ajuns1 o 
barcă de salvare, care era însă plină de 
naufragiați. '»

— Imposibil să te luăm și pe d-ta, 
căci atunci se cufundă barca.

— Dor nu me veți lăsa să pier aici.
— Mâi bine să pieră unul, decât să 

perim cu toții, răspunseră cei din barcă.
Unul din cei din barcă îi dise atunci: 

ține-te de barcă și noi te vom remorca 
Țărmul nu mai e departe. Luiggi stetea 
pe gânduri. „Cu geamantanul nti mă' pot 

apropia de țărm, dâr cel puțin plutesc 
d’asupra apei. Ținâhdu-mă de barcă, ce 
se întîmplă dâcă mă părăsesc puterile?" 
„Par bonheur, la pitiâ est quelquefois plus 
forte, que l’instinct",*) dice redactorul de 
la „Figaro". Cei ce se aflau acuma în si
guranță, îșî diceâu, că nu sunt în drept a 
lăsa pradă morții pe acest tovarăș al nau
fragiului și unul din ei (fise lui Luiggi: 
„D-le! Dă-mi mânile și eu îți dau ctavîn- 
tul, că nu te voiu lăsa, pănă sosim' la 
mal".—Așa a scăpat Luiggi și n’a căpătat 
nici măcar un guturaiu în urma acestei 
băi involuntare.

Vrednic de recunoscință este meca
nicul Eidel, care în ultimul moment, cu 
pericolul vieții, s’a coborît lâ mașină și a 
deschis supapele, făcend prin acesta a se 
evita o catastrofă și mai teribilă, ce s’ar 
fi produs negreșit prin esplosiunea ' caza
nului.

Judecătorul colonial' Petru Frances- 
chetti s’a salvat fără ajutor strein. Afle-

f *) Din norocire, câte odată mila e mai pu
ternică, decât instinctul. 
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la Maj. Sa, er Pittreich s’a dus la Fe~ 
jervaryi.

Sâmbătă după amiadi Khuen-Heder- 
vary a fost a doua-dră primit de cătră 
Maj. Sa. Nici în acăstă audiență nu s’a 
decis nimic positiv.

Banul a rămas și eri în Viena. Maj. 
Sa a plecat Sâmbătă la Schonbrunn, însă 
eri s’a întors în Viena pentru a încerca o 
soluțiune.

*
„ Vechii liberali“, adecă elementele 

tiszaiste, au avut Sâmbătă o întrunire la 
restaurantul „Hungaria44. Scopul întrunirei 
a fost de a-se organisa separat, însă în ca
drele partidului liberal, și de a stabili o 
acțiune comună. Ei au ales și un comi
tet esecutiv, care să represente fracțiu
nea acesta compusă din 160 membri (de- 
putați) și care să lucreze în numele ei. 
între ei se află contele Ștefan Tisza și 
presidentul partidului liberal br. Podma- 
niczky, fostul ministru de comerciu He- 
gediis, fostul ministru Carol Hieronymi și 
alte somități „liberale14. La conferență au 
luat parte 85; alțî 20 absentând din Bu
dapesta șî-au anunțat aderența și primi
rea resoluțiunilor, ce se vor lua. Printre 
aceștia e și dipotatul Șerban Niculae, Pa- 
chomie Avramescu, Petru Vuia ș. a. 
Conferență a fost presidată de Carol 
Hieronymi.

Baronul Daniel Erno a motivat și a 
presentat conferenței un proiect de reso- 
luțiune, în care se dice, că scopul organi- 
sării vechilor liberali este menținerea neș
tirbită a unității partidului, care nu recu- 
ndsce tendențe separatiste. Decă se va 
constitui un guvern pe basa acesta, pro
blema organisației actuale e de prisos. La 
propunerea contelui Tissa proiectul fii 
primit cu adausul, de a-se menține neștir
bit art. de lege XII din 1867, care să 
fie esclusiv punctul de razim al noului 
guvern.

E clar, că acțiunea acesta este în
dreptată în contra fostului „partid națio
nal14 apponyist. Cu alte cuvinte, „liberalii44 
lui Tisza nu vor sprijini un guvern, în 
care ar întră elemente apponyiste, seu 
care ar întrețină legături intime cu appo- 
nyiștii.

Este așa-der ca și făcută ruptura în 
„marele partid44 liberal-guvernamental.

= O conferență au avut și kossu- 
thișlii. Ei au decis să facă cea mai estre- 
mă oposiție ori-cărui guvern, care n’ar 
aduce din Viena concesiuni în ce privesce 
armata.

= Socialiștii sunt cei mai furioși. La 
scirea, că Banul Khuen-Kedervary are să 
fie viitorul ministru-president, “socialiștii 
au decis să facă tot ce le stă în putință 
contra lui Hedervary. Socialiștii văd în 
Banul croat un reacționar periculos. De 
aceea prin continue demonstrațiunl vor ei 
să facă imposibil un guvern-Hedervary în 
Ungaria.

vărat, că acesta era un escelent înotător. 
El a avut precauțiunea de a se desbrăca 
înainte de a sări în apă.

Tote hainele și le-a aruncat, afară de o 
vestă, pe care a ținut’o pe corp, nu pen
tru un rest de eleganță, escesivă în ase
menea împrejurări, ci pentru a-șî pută 
pune în buzunar ceva banî, ca să aibă cel 
puțin atâta, din ce să șî cumpere haine, 
când va ajunge la mal.

Etă câteva amănunte interesante din 
catastrofa de curînd întîmplată.

Câte alte amănunte mult mai fio- 
rose nu ni-ar sci povesti marea despre 
măcelul săvîrșit de mateloțî față cu neno- 
rociții pasageri.

Din cele spuse de scufundătorul Pitto- 
rino, care a găsit la 40 metri în fundul 
marii vr’o 40 de cadavre, cari mai tdte 
purtau răni provenite din lovituri de to- 
pdre, se vede, că mateloții au măcelărit 
numeroși pasageri, ca să potă ei ajunge 
mai curînd la bărcile de salvare...

— st. —

— Partidul poporal catolic e tot atât 
de nemulțumit. Prin organul său „Alkot- 
mâny44 spune, că precum la 1894 așa și 
acum, nu Ie trebue un guvern constituit 
de Banul Khuen, care e cumnat cu Ste
fan Tisza.

*

Situațiunea e deci din cele mai grave. 
Nemulțumiri în drepta, nemulțumiri în 
stânga, confusie și în urmă încurcătură ca 
rar altă-dată, er pe de-asupra pretensiu- 
nile șovinismului, esagerate și ridicate la 
potență.

Că ce va eși din tote acestea, o să 
vedem în curând.

Evenimentele din Serbia.
Sosirea noului rege.

Sâmbătă ndptea a sosit în. Geneva 
delegațiunea de 27 a adunării naționale 
sârbesc!, care va învita pe noul rege 
Petru să vină în Belgrad și să primdscă 
corona de rege.

Regele va sosi Miercuri în Belgrad 
Pentru primirea lui se fac mari pregătiri 
în capitala serbăscă. Din tote părțile 
țării sosesc numărose delegation!, pentru 
a-șl presenta omagiile noului rege.

Plecarea din Geneva va fi adi, Luni, 
sera. Mâne seră regele va sosi în Viena, 
unde va fi salutat de colonia serbescă 
din capitala austriacă și de consiliul co
munal din Belgrad. Sera la 9 regele va 
pleca din Viena și va sosi în Belgrad la 
10 dre dimineța. La gara din Belgrad îl 
va întîmpina guvernul provisoriu, metro- 
politul, episcopii și clerul, senatul, consi
liul de stat, skupștina, membrii tribuna
lelor superiore, corpul ofițerilor și mem
brii representanței comunale. Metropolitul 
va oferi regelui pâne și sare. Regele va 
trece în revistă compania de ondre, după 
care i-se vor adresa alocuțiuni din partea 
gevernului, senatului și orașului.

De la gară regele va merge direct 
la biserică, unde se va face serviciu di
vin. De la biserică va merge la noul 
palat.

Trei <jile întregi vor țină serbările. 
In Topcider se va da o serbare populară, 
la care va asista și regele.

Puterile si Serbia.
5

O telegramă din Petersburg ves- 
tesce, că din ordinul Țarului Nicolae cur
tea rusăscă ia doliu pe timp de 27 dile 
cu prilejul tragicei morțl a regelui Ales, 
și reginei Draga.

= Rusia de alt-fel a recunoscut ale
gerea lui Petru I. Foia oficială din Bel
grad a publicat un comunicat, în care se 
spune, că agentul diplomatic rusesc a co
municat ministrului de esterne sârbesc, 
că dedre-ce Țarul a recunoscut pe regele 
Petru, el va întră în contact cu noul 
guvern.

= Anglia nu recunosce pe noul rege. 
Răspundând la o întrebare, ministrul 
afacerilor esterne engles lordul Lans
downe și-a esprimat grdza ce-i inspiră 
evenimentele din Belgrad și spuse, că 
pănă acum nu s’a făcut nici o propunere 
în privința unei procederî comune a pu
terilor față cu noul guvern sârbesc. In ce 
privesce relațiunile diplomatice, Anglia 
are intenția de a nu întreține raporturi 
ordinare cu nisce persone, cari au parti
cipat la ultimele evenimente. Represen- 
tantul Angliei va rămâne la Belgrad nu
mai pentru apărarea intereselor englese și 
pentru a urmări cu atențiune mersul eve
nimentelor.

O ultimă telegramă din Londra 
spune, că de fapt guvernul engles a rupt 
contactul diplomatic cu Serbia și și-a re
chemat pe representantul seu, care adi, 
Luni, părăsesce Belgradul. Interesele 
supușilor engles! le va apăra consulul 
engles.

= Representanții Austro-Ungariei și 
Rusiei au predat aialtă-eri ministrului afa
cerilor esterne sârbesc ICalievici o a- 
dresă, prin care Austro-Ungaria și Rusia 
pretind pedepsirea asasinilor părechii re

gale serbesci. Diarele sârbesc! resping în 
unanimitate acestă pretensiune.

= Guvernul serbesc provisoriu, ca să 
iasă din încurcătură și să ușureze posiția 
regelui Petru, e decis, ca încă înainte de 
ce acesta ar întră în Belgrad, șe amnestieze 
în numele adunării naționale pe asasini.

Surorile Reginei Draga.
Cu trenul care aducea deputațiunea 

adunărei naționale sârbesc! întru întâmpi
narea noului Rege Petru I, au sosit în 
Viena și cele trei surori ale Reginei 
Draga. Au călătorit într’un compartiment 
de clasa II. Au descins la otelul „Oester- 
reichischer Hof44.

La gară, interviewate de un diarist, 
densele au declarat, că sunt absolut lip
site de mijldce. Nu e adevărat, că Regele 
Alesandru voia să pfoclame pe fratele lor 
Lunjevița de moștenitor al Tronului. Ca
davrele fraților lor — au adăugat ele — 
au fost îngropate gdle, fără cosciug.

într’un nou interview, acordat unui 
colaborator al diarului „Nene Fr. Presse14, 
ele au dat următorea relațiune asupra si
nistrei nopți de 28 Maifl:

—Imediat după-ce ne-au fost uciși fra
ții, s’a presentat în casa ndstră un ofițer, 
aducându-ne cheile de la cassa ndstră 
de bani, găsite în buzunarul unuia din
tre frați.

Ofițerul a deschis cassa de bani, i-a 
făcut perchisițiune, a luat câte-va mii de 
franci, întrebându-ne, decă toți banii aceia 
erau ai noștri.

I-am răspuns:
— Decă ne luați tot, ce-o să ne 

facem ?
Ofițerul a lăsat atunci în cassă a 

treia parte din sumă, er restul l’a luat.
Marți ndptea s’a făcut o altă perchi

sițiune, de cătră un funcționar, tot în scop 
d’a se căuta bani.

Funcționarul a amenințat pe proprie- 
tăresa casei, cerând se-i arate locul unde 
erau ascunse libretele pentru milidnele 
depositate la Banca de Londra. Funcțio
narul n'a găsit nimic.

In dimineța de după sevîrșirea cri
mei, am vedut de la ferăstră trecând o 
căruță cu cadavrele fraților noștri.

Cadavrele erau cu piciărele gdle, 
de dre-ce cișmele fuseseră luate de sol
dați, pentru-ca vîndându - le, să pdtă 
se bea.

Am fost oprite de a visita, înainte 
de plecare, mormântul surorei nostre, spu- 
nându-ni-se în mod brusc:

— Plecați imediat!

Cum s’a format guvernul provisoriu.
„Corespondența internațională11 din 

Viena dă următdrele interesante amănunte 
asupra modului cum s’a format noul gu
vern provisoriu sârbesc, în ndptea în care 
a fost masacrată familia regală.

Un ofițer urmat de patru soldați s’a 
dus la Ljubomir ,Zivcovici prin fața casei 
căruia trecea regimentul 6 de infanterie, 
care se ducea la conac.

Când ofițerul bătu la porta lui Ziv- 
covici și-i comunică cele petrecute, acesta 
răspunse, că este prea șiret pentru-ca să 
credă în asemenea fabule. Zivcovici cre
dea, că era vorba să-l aresteze și nu vrea 
să deschidă pdrta cu nici un preț.

Tdte asigurările ofițerului, că Zivco
vici era așteptat la minister, rămaseră za
darnice. Numai după-ce unul din amicii 
actualului ministru îi confirmă de afară 
esactitatea celor întâmplate, Zivcovici se 
hotărî se descue pdrta.

Cu Stoian Protici, un alt membru al 
noului guvern, lucrurile se petrecură a- 
prope la fel. Dânsul primi pe ofițer, însă 
nu vru să credă nimic din ce-i spunea, 
rugându-1 să se ducă să caute miniștri în 
altă parte.

Avacumovicî, primul ministru, care 
trebuia să sosescă din Niș, fii așteptat la 
gară de doi ofițeri și fu condus imediat 
la minister într’o trăsură a curții.

Când toți miniștrii fură adunați, ofi
țerii, cu revolverele în mână, îi somară 
să semneze un ucaz, prin care singuri se 
numeau miniștri.

Firesce este întrebare, decă povesti
rea din diarul citat, nu e făcută în mod 
tendențios, cu intenția d’a arăta necom- 
plicitatea actualului guvern în crimele de 
la conacul regal.SOIRILE BILEI.

z
— 9 Iunie v.

D-l Dr. Alexandru Mocsonyi a so
sit în orașul nostru, însoțit de nepotul 
d-sale Ionel, fiiul mai mic al mult regre
tatului Eugeniu Mocsonyi, și de instructo
rul acestuia. Tînerul Ionel va depune în 
decursul t^ilei de adi esamenul de clasa a 
doua gimnasială, ca privatist, la gimnasiul 
român din localitate.

Esanienul de maturitate de la gim
nasiul gr. or. român din Brașov. In 
dilele de 19, 20 și 21 Iunie n. s’a ținut 
esamenul de '.maturitate la gimnasiul gr. 
or. român din Brașov sub președința II. 
Sale Dr. Ilarion Pușcariu, ca delegat 
archiepiscopesc, fiind de față d-l Alexie 
Kuncz, inspectorul pentru școlele securi' 
dare din circumscripțiunea Clușiului, ca 
delegat al ministeriului de culte și in- 
trucțiune publică. Acest esamen a avut 
următorul ; resultat. Au fost declarați 
maturi cu dinstincțiune: 1) Nicolae
Popovici, și 2) Nicolae Imbrone. Cu 
bine 1) Arsenie Davidescu, 2) lancu Giur
giu, 3) Valeriu Literat, 4)-Victor Muntean, 
5) Voicu Nițescu, 6) Horia Petra-Petrescu, 
7) loan Soricu, și 8) Daniil Vasu. Trei
sprezece au fost declarați maturi cu nota 
suficient, er doi obținând nota nesuficient 
din sciințele fisice, au fost relegați pentru 
sesiunea de tdmnă la esamen de cori- 
gență din acest obiect.

Meeting în Bucuresci. Comitetul 
Asociațiunei generale a studenților Uni
versitari români a decis a organisa un 
mare meeting de protestare contra crudi- 
milor comise în Serbia și o manifestație 
de recunoscință M. S. Regelui pentru că 
a renunțat la comanda de ondre a reg. 
6 șerb, care a fost în fruntea conspira
torilor. Se vor lansa liste de subscripție 
între studenți, er numele subscriitorilor și 
sumele subscrise vor fi publicate și întru
nirea va avă loc imediat ce suma strînsă 
va acoperi cheltuelile.

Regele Carol a ordonat ofițerilor 
de la granița 'română-serbă prin coman
dantul corpului I de armată de a nu mai 
ave nimic comun cu ofițerii sârbi, pănă 
la nouă ordine, precum și de a evita 
ori-ce incidente, sub aspră pedepsă.

Monument lui Cuza-vodă. D-lStroe 
Belloescu, cunoscutul filantrop Berlădean, 
a luat frumdsa inițiativă de a ridica un 
monument lui Cuza-Vodă în satul privița, 
de lângă Bârlad, unde pe spesele d-sale 
a clădit o frumosă școlă primară și acum 
clădesce și o biserică. Monumentul va fi 
ridicat prin subscripție țărănescă, er restul 
pănă la complectarea sumei necesare va 
fi subscris de d-sa.

Representanța comunală a orașului 
Brașov este convocată în ședință pe diua 
de Sâmbătă 27 Iunie a. c. la orele 9 a. 
m. în sala cea mare de la „Gewerbeve- 
reinshaus44. Adunarea va fi presidată de 
d-l vice-comite Dr. Frideric Jekel. La 
ordinea cailei: Alegerea funcționarilor co
munali.

Nouă biserică în Gherla. Poporenii 
din Gherla, țărani și meseriași, din agoni- 
săla lor câștigată cu sudori și-au cumpărat 
un loc și la primăvară vor începe edifi
carea unei biserici. Diarului „Poporul Ro
mân44 i-se scrie în privința acăsta din 
Gherla între altele:

„Bunul Dumnedeu, cum le-a ajutat pănă 
acuma, le va ajuta și de acum înainte și ceea-ce 
n’a făcut episcopia gr cat. din Gherla în 60 de 
ani, va face tăria sufletăscă și curagiul tradițioual 
al Românilor săraci și lipsiți de conducătoi’I- — 
Decă nu sciu, care le e chemarea preoțăscă, aceia 
cari ar trebui să stea în fruntea poporului român 
din Gherla, vor sci țăranii și meseriașii, atât de 
negligeațl, că ce datorință au ei ca Români, și 
Dumnedeu le va ajuta!44
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Nonă cancelarie de advocat. D-l 
Dr. Aurel Grozda aduce la cunoscință 
publicului că șî-a deschis cancelaria de 
advocat in Buteni (Buttyin) comit. Ara
dului.

Belșug de doctori. Sâmbăta trecută 
la universitatea din Clușiil a fost mare 
solemnitate. Nu mai puțin de 62 tineri 
au fost promovați la gradul de doctori. 
Dintre aceștia 58 doctori în drept, 2 doc
tori în filosofiie, 1 doctor în sciințele ma
tematice și naturale, 1 în farmacie. Printre 
numele doctorilor în drept, publicate în- 
tr’uu fliar din Clușiu, vedem și următdrele 
nume românesc!: Constatin Danciu, Paul 
Obădeanu și Alexandru Barbul.

Din Bulgaria. Bătrânul revoluționar 
de odinidră, Zancofl, fost președinte al 
consiliului de miniștrii bulgar, și acum 
președinte al Sobraniei, s’a înapoiat la 
Sofia dintr’o lungă călătorie ce a făcut’o 
în Rusia. După o telegramă ce „Universul" 
a primit din Sofia, prințul F’erdinand l’a 
primit într’o lungă audiență. Se dice că 
Zankoff ar fi arătat .prințului nemulțumi
rile pricinuite de nesuccesul misiunei lui 
Naciovici la Constantinopol, și făcând 
alusiune la evenimentele din Belgrad, i-ar 
fi dat sfaturi categorice.

Tragedia din Belgrad și Sârbii 
din Bănat. Un amic din părțile bănățene 
ne scrie din apropierea graniței serbesci, 
unde Românii locuesc amestecați cu 
Serbii următorele relativ la evenimentele 
din Belgrad:

„Sărmanul Șașa! La noi tdte babele 
nu mai vorbesc de alta pe la colțuri, de 
cât de evenimentele din Serbia. Câte un 
cărturar le cetesce din „novele" întâmplă
rile, încunjurat de lumea curiosă, care — 
pănă ajunge acasă — le îmbracă într’o 
haină atât de fantastică, încât e mai in
teresant să asculți decât să cetesci. Sârbii 
deja îl cântă și descântă pe stradă, cum 
e obiceiul lor, în legende fdrte duidse. — 
Pe actualul rege Petru Karageorgevici 
aprope toți îl cunosc, fiind-că mai anii 
trecuțî a petrecut pe aici ca dspe la 
contele Felix Harencourt. Se vorbesce 
chiar, că înainte de măcel cu o săptămână 
l’ar fi veflut pe aici si chiar un Român 
Tar fi dus cu trăsura la litel, der n’am 
putut afla nimic positiv. O fi și asta vr’o 
fantasie poporală!...

Esainenul de cualificațiune cu în
vățătorii din arch. gr. cat. de Alba-Iulia s’a 
terminat Marți în Blașiti. Au fost înscriși 63 
învățători, din aceștia 1 s’a retras, 4 au 
cădut la scripturistică, 40 au fost cuali- 
ficați și 18 relegați (9 pe trei luni și 9 
pe un an). E de însemnat că între cei 
relegați sunt mulți învățători eminenți, 
cari au cădut pentru că nu și-au însușit 
limba maghiară (!)

Kedivul Egiptului în România. A. 
S. Abbas Hilmi pașa, Kedivul Egiptului, 
a făcut drumul de la Constantinopol la 
Constanța pe vaporul serviciului maritim 
al statului român „Principesa Maria“. In 
tot timpul călătoriei domnitorul Egiptului 
a visitat cu (^amănuntul tdtă salonele, 
cabinele și încăperile vaporului. întere- 
sându-se în special de puterea calorică a 
petroleului românesc care înlocuesce cu 
succes îndoit cărbunii „Cardiff14. A. S. 
împreună cu suita au luat masa la „table 
„d’h6te“ împreună cu ceilalți pasageri. 
Ajungând la Constanța A. S. și-a esprimat 
comandantului vaporului perfecta sa mul
țumire pentru atențiunile al căror obiect 
a fost. Apoi a lăudat eleganța și cură
țenia exemplară a vaporului. — De acum 
înainte, — continuă Kedivul, — voiil că
lători numai pe acestă linie. 'Și decă este 
adevărat că statul român vre să prelun- 
gescă linia pănă la Alexandria, comunică 
te rog guvernului, că voiu da tot con
cursul meu ca întregul trafic de pasageri 
între Egipt și Europa să se facă pe linia 
românescă!

Apel cătră părinți. Ni-se trimite la 
redacție un apel scris în nemțesce și un- 
guresce, prin care părinții sunt adverti- 
sați să nu-șî dea copiii pe cariera tipo
grafică, fiindcă nicăiri nu sunt ațâți pro
letari și nicăiri nu sunt condițiunile de 
exisțență mai precare, decât pe acdstă

carieră. In cas când părinții cu tot aver
tismentul acesta au de gând să-și dea 
copiii la tipografie, apelul îi rogă să nu-i 
dea înainte de a fi absolvat ce! puțin 
două clase secundare, altminteri nu se 
vor pută ferici. Apelul este semnat de 
comitetul de 100 al tipografilor fără de 
lucru.

A fugit cu un vizitiu român. Po
liția din Stuttgart a însciințat poliția din 
Budapesta, că din acel oraș a fugit o 
fată de 18 ani dintr’o familie fdrte dis
tinsă. Fata pdrtă numele de Bessie Wal
lace și face parte dintr’o familie origi
nară din Rio de Janeiro. Ea a fugit cu 
visitiul tătâne-său, Ilie lonescu, care mai 
’nainte a fost în serviciu la un circ. Fata 
avea mare înclinație pentru circ și pro
babil va fi întrat împreună cu lonescu 
la vr’un circ, ori se vor fi aflând în călă
torie spre Româuia.

Din Ungheni se comunică de cătră 
autoritățile vamale, că de câte-va dile o 
mulțime de ofițeri ruși — peste 40 — au 
traversat România cu destinație pentru 
Bulgaria. Tdte pașaportele lor sunt vizate 
în regulă de cătră consulatele române din 
Rusia.

Noptea sângerosă din Belgrad.
Trimisul special din Belgrad al marelui diar 

parisian „L e ;T e m ps“ reconstitue scena omoru
rilor din palatul regal. Pentru a întregi cele ce 
le-am publicat pănă. acum asupra acestei teribile 
tragedii, lăsăm se urmeze următdrea descriere a 
marelui diar frances :

Conjurații aleseseră ndptea de Mier
curi spre Joi. Două sute seu două sute 
cinci-fleci de ofițeri erau amestecați în 
complot. Erau siguri, că regimentele se 
vor supune la tot. Era vorba de a pătrunde 
în palat, al cărui serviciu de gardă — 
pănă la căsătorie — a fost făcut de tru
pele ordinare. Der de la intrarea Dragei 
în palat, regele formase două regimente 
de trupe de elită, pedestre și călări. Inutilă 
precauțiune!....

In sera de Miercuri, ofițerii conspi
ratori așteptă 6ra wemerită la club seu 
acasă la unii dintre ei. Ei beau. Se bea 
mult. Se excită. Cântă, în bătaie de joc, 
cântece în onorea regelui și a reginei.

Puțin înainte de ora 2 diminâța, ofi
țerii s’au dus în casarme se-și caute dme- 
nii. Locotenentul-colonel Missici și majo
rul Luca Lazarevici se arată cei mai ho- 
tărîți dintre toți. La dra 2, palatul 
regal e împresurat de regimentul 6 
de infanterie, câte-va detașamente din al 
7-lea și al 8-lea, ofițerii cursului superior 
al școlei militare și trei baterii din regi
mentul 4 de artilerie. Trupele sunt lăsate 
la dre-care distanță și patru-deci de ofițeri 
se presintă la unul din cele patru grilajuri 
ale palatului regal.

Este porta pe care se întră de obi- 
ceiu în conac când mergi prin strada Mi
lan. Apuci pe o ulicidră printr’o mare 
pdrtă, lângă care stau adesea ofițerii din 
gardă și dmenii de serviciu.

Prin prima pdrtă ofițerii conspiratori 
au întrat lesne; ea fusese lăsată deschisă 
de complicii din regimentul de gardă. 
Cheia de la a doua pdrtă trebue s’o dea 
al doilea adjutant al regelui, colonelul 
Naumovici. Naumovici e unul din cei doi 
ofițeri, pe fidelitatea cărora se baseză si
guranța regelui și a reginei; el a făgăduit, 
că va trăda. Der când ofițerii se presintă 
la a doua ușă, Naumovici nu e acolo. Fără 
îndoială, ddrme. Nu îl vor aștepta. Conju
rații, omeni precauți, au adus cartușe cu 
dinamită. Ei se duc la odaia din micul 
corp de dinaintea clădirei. Dinamita făcu 
mai mult sgomot, decât trebuia. Ea aver- 
tisă pe Naumovici, care alergă îndată. Un 
al doilea cartuș distruse ușa și..., ucise pe 
Naumovici.

Astfel servitorul necredincios al re
gelui deveni prima victimă a atentatului, 
pe care el însuși îl pregătise.

La sgomotul detunăturei, un ofițer, 
căpitanul Milcovici, ginerile primului mi
nistru, fugi iute în marea hală, venit din
tr’o odaie lungă în formă de culoar unde 
stau garflii. El trase cu revolverul asupra 
conjuraților, rănesce pe unul din ofițeri, 
și cade mort lovit de mai multe gldnțe.

întreg palatul e în întunerec. Explo- 
siile de dinamită au tăiat circuitul electric. 
Doi său trei ofițeri au luminări. Alții alergă 
în vecinătate să-și procure. O femeie tre
zită din somn de un ofițer, care bătu la 
ușa ei, îi dete un topor și un pachet cu 
luminări. Conjurații se adună din nou în 
hală. Ei sunt hotărîți la ori-ce. Chiar de 

n’ar fi hotărîți, nu mai pot da înapoi. 
Sângele a curs. Deja primul adjutant La- 
zăr Petrovici vine spre ei deconcertat. Și, 
acolo sus, regele și regina, deșteptați din 
somn au priceput.

Conjurații cer lui Petrovici să-i con
ducă spre camera regală. El parlamentăză, 
vrea să câștige timp. Der ofițerii nu se 
lasă să fie abătuți de la planul lor. Lumina 
luminărilor se urcă pe scara cea mare și 
se răspândesce în saldnele primului etaj. 
Topdrele, săbiile lucii scdse din tâcă, se 
lovesc cu sgomot de mobile prețiose. Tur
barea omorîtorilor, în acestă obscuritate 
spintecată de flăcări palide și tremurătdre, 
cresce. Ofițerii îșT pierd capul; isbesc cu 
săbii și topore și sfărîmă mobilele. Apoi, 
furioși ei tabărăsc pe Petrovici, care cade, 
urlând de durere, pe pragul camerei re
gale, și regele și regina, cari au audit de
tunăturile surde ale dinamitei, pașii gră
biți ai ofițerilor în hală, primele focuri 
de revolver, gona pe scară, copilăresca 
bătălie contra fotoliuriior și a meselor, — 
regele și regina au putut se audă, ca ul
tim avertisment, țipătul de agonie al lui 
Petrovici.

Ușa camerei regale a cedat sub lo
viturile de topor. Patul e gol, camera e gdlă. 
Un moment de grozavă neliniște pentru 
ucigași. Decă regele și regina putuseră să 
fugă? Ei caută, plimbă luminări pe sub 
pat, lumineză ungherele sombre și sondeză 
păreții pentru a descoperi vre-un placard.

Tăcerea acestor cercetări neliniștite 
e întreruptă printr’un strigăt de triumf. 
Sub un vast tablou, în fundul camerei, 
în fața marelui pat, un ofițer descoperi 
o ușă ascunsă. E un soiu de cabinet cu 
armoarii, destinat pâhtru dre-care toaletă 
a reginei. In colțul din stânga. Regele și 
Draga apar în fața omorîtorilor. Ei n’au 
decât vestmintele de nopte. Ușa fiind scdsă 
din țîțîni, nu-i loc de-ajuns pentru cei pa- 
tru-deci de ofițeri și suverani. Șese său opt 
ofițeri ar fi de-ajuns pentru ca să sfârșescă 
totul. Alexandru și Draga vor trăi câte-va 
clipe încă, deore-ce aprdpe tdte luminările 
s’au stins. Acest incident le dă un minut 
de grație. Apoi, revolverele detună și să
biile taie în carne vie.

Sunt trei mici ferestri în camera 
unde muri dinastia Obrenovicilor. Draga 
trage stolurile și strigă: „Ajutor!“. Stri
gătul se pierde în tăcere ; dor o radă a 
florilor dimineții pătrunde să lumineze 
desnodământul dramei. Regele n’a spus 
decât un cuvânt: — „Vroesc să mor cu 
Draga în brațe". Ei cad. Sunt morți.

Prin ferestra deschisă, cele două ca
davre sunt asvârlite în curtea anteridră. 
O parte din ofițeri alergă să deștepte — 
decă durmeau! — pe viitorii miniștri. Pri
mul ministru, general Zinzar Marcovici, 
ministrul de răsboiti general Pavlovici, 
omorîți la domiciliu, au făcut locuri va
cante în minister! Ministrul de interne 
Teodorovici e rănit de mdrte.

Cei doi tineri frați ai reginei, Nico- 
lae și Nicodem, conduși la divizie spre a 
fi esecutați, au cerut voie să fumeze o 
țigară și se se îmbrățișeze înainte de a 
muri; âu murit frumos....

Diua se ivesce. Corpul regelui și re
ginei sunt aședate într’o sală de jos. Sus, 
consiliul noilor miniștri e în ședință ple
nară. „Regele e mort... Se vie pretenden
tul 1“ O musică militară la ora 6 diminăța, 
formeză cerc în fața conacului. Ea esecută 
cele mai briliante bucăți. Un allegro, o 
mazurcă, dau Sârbilor tonul la deșteptarea 
lor din somn. Băețandrii străbat străflile 
anunțând „noutatea". Afișele sunt placar- 
date. Câte-va drapele apar la balcdne. In- 
tr’un cuvânt nici un doliu; dâr veselie 
oficială,’și (ori-ce s’a spus) veselie discretă.

Certificate de bună conduită.
Se scie, că plângerile contra exploa

tărilor jidovesc! deveni din ce în ce mai 
generale. Față cu aceste plângeri suntem 
acum în posiție, de a aduce și două cer
tificate lăudătdre pentru neamul lui Istrail. 
Amândouă le-am luat din fdia semită 
„Egyenlosdg" din Budapesta. Sunt intere
sante aceste certificate, prin faptul, că ele 
sunt liberate de persone sus puse. Dâr, 
etă ce dice „Egyenloseg" în numărul de 
14 Iunie:

„In comitatul Torontal a fost ales fli- 
lele acestea viceșpan d-l August Janko. 
Jidovii au trimes o deputațiune sub con
ducerea rabinului Moritz Rosenstein spre 
a saluta pe noul viceșpan. Acesta în răs
punsul ce l’a dat la discursul oratorului de- 
putațiunei „Dozsa“ Himăr, a flis urmă- 
torele:

„Bucuria mea, că vă văd aici, este 
duplă, pentru-că jidovii din acest oraș 
sunt o oază în acest ținut locuit de na
ționalități.

„Jidovii maghiari prin patriotismul 
lor și prin sentimentele lor maghiare, sunt 
un bastion puternic al patriotismului și 
una din redutele cele mai tari ale ideii 
de stat maghiar (A magyar zsidosâg ha- 
zafisâgăval, magyar erzelmeivel egyik eros 
vedbâstyâja a hazafisâgnak, a magyar âl- 
lameszme egyik legerdsebb sâncza).

*

Al doilea certificat de bună conduită 
îl vedem tot în „Egyenlosdg" și este li
berat de un archiereu catolic. Etă ce dice 
numitul diar:

„Episcopul din Besterczebânya Dr. 
Carol Rimely, făcând visitațiuni în eparchia 
sa pentru conferirea tainei mirului, a so
sit săptămâna trecută la Zolyom, unde co
munitatea istraelită l’a salutat prin o de
putațiune sub conducerea președintelui 
comunității, d-l „Kun“ Jănos. Oratorul a 
relevat împrejurarea, că de 10 ani, de când 
episcopul păstoresce acea eparchie, și-a 
dat mereu silința pentru consolidarea, bu
nei înțelegeri între confesiuni. Episcopul 
a răspuns:

„Eu în activitatea mea archipăstorescă 
n’am cunoscut decât jidovi buni, cari prin 
sârguința, economia și sobrietatea lor, 
ocupă cu demnitate cele mai distinse 
posiții pe tdte terenele. Ei sunt promo- 
vătorii însuflețiți ai maghiarismului și 
ai căușelor naționale. Nici nu există ji
dovi răi, ci numai dmenl răi, cum sunt în 
tdte confesiunile. Pe aceia să-i lăsăm la 
o parte și se nu ne batem capul cu ei, 
Arândașii mei jidovi, toți sunt dmenl cin
stiți si cum se cade, cu cari cu drag 
stau de vorbă" ....

Căușele cari au contribuit la nemul
țumirile din Serbia.

Un frances, care având afaceri co
merciale în Serbia, se afla în ndptea si
nistră în Belgrad Ia Hotel de Paris, dis
tanță de 200 metrii de conac, a fost in- 
terviewat de un colaborator al fliarului 
„Figaro“, asupra impresiilor sale din acea 
nopte. Detailurile povestite de acel fran
ces sunt identice cu cele cunoscute deja, 
ele par însă mai interesante prin faptul, 
că sunt povestite de un străin, martor 
ocular, care la distanță așa de mică de la 
teatrul sângeros, a'fost deșteptat din somn 
prin detunăturile de revolver și sgomotul 
produs de banda turmentată de beutură 
și de succesul obținut.

Același martor ocular având prieteni 
printre conjurați, a aflat de la dânșii unele 
detailuri asupra căușelor nemulțămirei. 
Conjurațiunea s’a înjghebat înainte de 
asta cu doi ani și a fost pusă la cale de 
ofițeri tineri, cu aprobarea tacită a șefilor 
lor. Măcelul fusese plănuit pentru a doua 
fli de Rosalii, a fost amânat însă din causă 
că tocmai atunci se aflau în Belgrad un 
număr de 3000 streini, membri ai diferi
telor reuniuni de cântări, cari se adu
naseră la serbări musicale în capita a 
Serbiei.

Oausa principală a nemulțumirilor, 
fiice comerciantul frances, a fost regina 
Draga despre ale căror aventuri se col
portau numerdse versiuni. Regele Alexan
dru devenise în timpul din urmă extrem 
de nervos și bănuitor și comitea diferite 
acte nesocotite. Așa prinflând bănuîelăr 
bucătarul ar ave de gând să-l otrăveseă. 
s’a dus însuși la bucătărie și a împușcar 
cu mâna proprie pe acel bucătar.

Altă dată auflind, că un funcționar 
s’ar fi pronunțat în mod ireverențios despre 
regina Draga, a dat ordin să-l aresteze. 
Funționarul însă a fugit. Atunci regele a 
dat ordin să-i aprindă casa și numai îm
potrivirea formală a președintelui de con
siliu a împiedecat acel „auto-da-fe" ti
ranic.

Viena, 22 Iunie. Eri înainte de 
amiecjl s’a ținut la palat un consiliu 
de miniștri sub președința Majestății 
Sale la care au luat parte miniștri 
comuni: Goluchowski, Kallay și Pi- 
treich, apoi minisrul președinte Koer- 
ber, ministrul „Landwehr“-ului Web 
sersheimb Fejervary și Banul Khuen 
Hedervary. După amiecțî Banul și 
Fejervary au plecat la Budapesta, 
cel dintâiu ca se se informeze asu - 
pra situațiunei politice. Khuen-H« - 
dervary va raporta apoi Majestățu 
Sale. Pănă acum încă n’a primit în
sărcinarea de a forma cabinetul.

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

„Romana11, dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață11,) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana14, unicul dans de colonă român. In 
ierna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acesta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei11. La 
acest jubileu vre-o 20 de părecbl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei“.

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

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
«le „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei miisice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana11 pretutindeni în- I 
:re noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a j 
publicului nostru de a o vedă jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei11 cu esplicărl) și 
costa numai 2 cor. 50. bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

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

Cursul la bursa din Vîena,
Din 20 Iunie n. 1903.

Renta ung. de aur 4% .... . 120.55
Renta de corone ung. 4% • • . 99 40
Impr. căii. fer. ung. în aur 3*/2°/0 . 90 90
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 . 98.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25
Bonuri rurale ungare 3y2°/0 . . . 92.35
Bonuri rurale croate-slavone . . 99.25
i mpr. ung. cu premii .... . 198.-
i .osurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 155.50.
; tenta de hârtie austr.................. . 100.30
Renta de argint austr.................. . 100.15
Renta, de aur austr.'.................... . 121.05
iîente de corone austr. 4°/0 . . 100.45
Losurl din 1860............................. . 153.—
Aeții de-ale Băncei austro-ungară . 16.28
A cții de-ale Băncei ung. de credit . 729.59

■> eții de-ale Băncei austr. de credit 660.75
NApoieondorl . .............................. 19.07
(ărcl imperiale germane . . . . 117.30

Bendon vista.............................. 239.477,
Faris vista.................................... 95.22’/2
Note italiene............................. . 95.15

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Iunie n. 1903.

R.incuot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.96
Argint român. ?? 18.80 n 18.92
Mapoleond’orf. n 19.04 '19.10
Galbeni n 11.20 a 11.30
ft' ble Rusescl n 2.53 a 2.53 >/2
Mărci germane n 117.— n 117.50
Lire turcesci j? 21.50 21.60
Scris fonc.Albina 5% 101.- 101.—
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Dels „Tipografia A. Mureșianu“

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

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
ecomandație.)

„Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiunile 
lor la națiunea nostră* de loan GUnciu pro
fesor în Bucurescl. Prețul 2 cor. (-|- 10 bani 
porto.)

Cartea Șatenului, novele de Em. 
Părăeanu cor. 1 (pl. 5 b. por.)

„Jn veltăre* novele și impresii de 
V lăbuță, cor. 1-25 (porto 10 b.)

„Amicul tinerimei*, Anul I. foi® 
de ounosoințe folositore de prof. I. Moisil- 
legat în păreți tari costă 5 cor. (por. 20 b.) 

Povestea despre prințul Ahmed 
al Hamei săi Pribeagul Îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 b. (-j- 6 b. porto.

Buchetul, culegere de cântări bă 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 50 b. (cu porto 56 b.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihoreni, de L. 
Rudoiv-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 1 cor. 
(-j- 10 b. porto.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii in joc, de I. P. Reteganul. Pr. 24 b. 
cu porto 30 b.

Nopți de ernă novele pentru popor, 
de Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul cor. 
1.20 (cu posta cor. 1.30)

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. P. R'.'eganul. Vre-o 
60 de poezii glumețe. Pr. 80 b. (-{- p. 10 b.)

Schițe din Italia de Teodor Bule. 
crețul 2 cor. (-{- 20 b. porto).

Amintiri din Grecia de Teodor 
Bule, prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto) 

Poesii poporale despre Avram 
Ianou adunate șt publicate de Simeon FI. 
Marian. Prețul 1 cor. (-ț- 10 b. porto)

Jlusa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de luliu Bognartu. 
Prețul 50 b. (cu posta 56 b.)

Teoria dramei ou un tractat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Iosif Blaga. Prețul cordne 3.60 (plus 30 b. 
porto.)

Dracul, novelă de V. R. Buticesc». 
Are tendința de-a combate credința de
șartă. Prețul 20 baanl (cu porto 25 bani.)

Țiganii, schiță istorică, de 1. P. 
Reteganul. Prețul 1 cor.(~|-10 bani porto.)

Cuvinte de aur seu învățături înțelepte 
dwte de un părinte fiului seu. Din operile 
lui I, H. Campe, tradus în limba română 
de loan Sonea preot gr. cat. în Seplai. 
Cu permisiunea prea Veneratului Ordma- 
riat 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

Escursiuni pe munții Țerei Bârsei și 
ai, Făgărașului din punctul „La om“ de pe 
„BucecI11 pănă dincolo de „Negoiul"'. Des
coperiri, întregite cu schițe istorice despre 
Castelele și țera Făgărașului de I. Turcu, 
protonotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

Cartea Ilustrată pentru copii și copile 
de George Stmu. Acestă broșură conține 
poesii istoridre și morale spre escitarea 
gustului de cetit la copii. Prețul 50 bani 
(-[- 56 b. porto.)

Trandafiri și Viorele Poesii poporale 
oulese și ordinate de loan Pop Reteganul. 
Ediț. ,111. Prețul redus 60 bani (-|- 10 b. p.)

Versuri de dor, adunate din poeții 
români de A. Prețul 50 bani (-j- 5 b. porto.)

Doi prinși în cursă, comediă într’un 
act de A. Kellner localisată de I. Em. Bo 
bancu, Prețul 24 bani (-|- 3 b. porto).

Dr. Iosif Frapporti prelucrată de loan 
Papiu. Prețul 60 bani plus 10 bani porto.

Dialogul Țiganului cu Sân-Petru la 
poita raiului său glume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după biblia țîgăneseă 
de Aron Boca Velchereanu 50 bani plus 
5 b. porto.

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vio- 
tor Russu 2 cor. plus 10 b. porto.

Dinu Miliari roman. Nenuiea sfânt, 
de Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 bani 
porto.

Feciorul Popei. Facerea Joiței. 0 dra
goste a veacului. Rochia Catiței. Amedeo 
Madiiii. Din viața tristă. După natură. Ba- 
calaurea’ul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

Proba de foc. comedie într’un act după 
A. Cotzebue, localisată de Irina Sonea n. 
Bogdan 30 b. plus 10 b. porto.

Buna chiverniselă, carte pentru toți 
întocmită după ideilel ui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păcățianu. 40 bani plus 5 b. 
porto.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 19 Iunie 1903.

Mesura Valuta
s6u (Calitatea. în

greutatea Kor. | fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13
^20

fl Grâu mijlociu . . . 13 —
fl Grâu mai slab . . . 12 60

Grâu amestecat 9 20
n Săcară frumosă.. 8 —
a Secară mijlocia. . . 7 80
H Orz frumos .... 7 —
9 Orz mijlociu. . . . 6 .90

Ovăs frumos. . . . 5 20
fl Ovâs mijlociu . . 5 —
fl Cucuruz .................... 9 40
M Mălaiu (meih). . . . 8 —
fl Mazăre........................ 16 —
fl Linte........................ 16 —
fl Fasole........................ 14 —
fl SSmență de in . . . 16 —
fl Sămânță de cânepă . 7 20
V Cartofi........................ 2 —
fl Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
fl Carne de porc . . . 1 12
n Carne de berbece. . — 72

100 kil. Său de vită prospăt . 40 —
w SSu de vită topit . 62 —

> ■
Tergnl de rîmători din Steinbrucli.

Starea rî mă tori lor a fost la 16 
Iunie n. de 45,615 capete, la 17 Iunie au 
intrat 1752 capete și au eșit 511 capete, 
rămânând la 18 Iunie n. un număr de 
46,956 capete.

Se notăză marfa ungurescă: veche 
grea dela 110—112 fii. tînără g r e a dels 
118—120 fii., de mijloc dela 119 — 120 fii. 
- Serbescă: grea 117—120 fii., de mijloc 
117—120 fii., ușoră 115—117 fii. kilo
gramul

D

Nr. 9890—1903.

Concurs.
La spitalul civil orășenesc in

ventat cu caracter de publicitate este 
de ocupat postul de controlor îm
preunat cu un salar anual de 1000 
cor., reiat, de cuartir 400 cor. și 5 
adause de coincuenale ă 100 cor.

Ooncurentii la acest post au a 
documenta, că posed limbile ger
mană, maghiară și română și că sciu 
contabilitatea, precum și că sunt în 
stare a depune o cauțiune de ser
viciu de mărimea salarului seu de pe 
un an.

Petițiunile timbrate în regulă 
sunt a-se înainta acestui oficiu până 
la 13 Iulie a. c. 12 bre din cți-

Ocuparea acestui post se face 
de astă dată numai pe un an de 
probă.

Brass 6, 13 Iunie 1903.

1—2.(1013) Magistratul orășenesc.

Pentru

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

Informații se pot lua tot acolo 
îndărăt în curte, spre grădină.
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Braș®v, Tcrgwl Inului W. S®.
Acest stabiliment este provenit cu cele..mai 

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

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI. ’

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, ;
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-ATTTTZL i
FOI WOB.KE. j

BILETE ViT VISIT!
DIFERITE FORMATE.__,, <

PROGRAMEELEGANTE. : 
BILETE DE LOGODNĂ ȘI BE NIJÎfTĂ l

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI. '

Comandele eventuale 
tipografiei,. Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețmle moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipsgraâa A. MUKEȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE
pentru fote speciile de serviciurl.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Sowve/tA, in Iotă măzirnea-

TAWi SOMMAS,
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE. 

prețurI-cureSe și diverse
BILETE DE MOMENTARY 
se primesc în biuroul

/tad

(3b 
ft

V-p
O

2
«Sg;

A

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.


