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PREȚUL INSERȚIUNILOR : o se 
rie garinond pe o colonă 10 
bani pontru o publicare. Pu- 
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani

ANUL LXVI.

„gazeta" iese înfie-care iji. 
Abonamente pentru Atstro-Ungana 
Pe un an 24 cor., pe ș6se luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-ril de Duminecă 4 cor. pe an.

Penini România și străinătate • 
Pe un an 40 franci, pe ș6se 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rli do Duminecă 8 fr. pe an.

Se prenumeră Ia tote ofi,- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Admintstrațnmea, Piața mare, 

Tergul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șăse 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., pe șăse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atftt abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Brașov, Miercuri U (24) Iunie. 1903.

Khuen-Hedervary.
Crisa ungurescă a ajuns sub zo

dia lui Khuen-Hedervary. Numai cu 
câteva săptămâni înainte acest nume 
făcuse mare sgomot în monarchia 
ndstră, fiind-că este numele Banului 
Croației, pe cât de temut, pe atât 
de urgisit din partea Croaților ne
mulțumiți cu regimul aeu.

In nisce momente, când în Croa
ția funcționeză încă tribunalele sta- 
tare; când oposiția dietei din Agram 
se vede constrînsă, în urma stărilor 
escenționale și abnormale de acji, a 
părăsi cu totul terenul parlamentar; 
când Sârbo-Croații din Austria pro- 
testeză în gura mare în contra gu
vernării .volnice a Banului și' ape- 
leză chiar la intervenția coronei — 
Banul, contele Khuen-Hedervary, că
ruia i-șe dă cea mai mare . vină, că 
lucrurile au putut ajunge așa de
parte, este chiemat la Viena și co- 
rdna apeleză la concursul seu, nu 
pentru a delătura gravele nemulțu
miri ale Croaților, ci pentru a delă
tura crisa ministerială și parlamen
tară din Ungaria.

Nu-i așa, că pare cam curios 
cum între ațâți bărbați maghiari cu 
trecut și esperieță în viâța politică 
și de stat din Ungaria, tocmai Banul 
croat este chiemat se pună la cale 
treburile ce s’au - încurcat atât de 
mult la capetul erei „legei, dreptului 
și a dreptății4*?

Nu este pentru prima oră, că 
numele lui Khuen-Hedervary se pnne 
în legătură cu o crisă ungurescă; el 
mai era se devină odată ministru- 
președinte, când cu crisa de pe vre- 
mile luptelor politice-bisericesci, la
1894. Pe atunci sorții au fost .mai 
favorabili lui Bânffy și l’au ridicat 
peste nopte în postul de șef al gu
vernului.

Astăcji Khuen-Hedervary fii che
mat la palat în nisce împrejurări cu 
totul estra-ordjnare. După-ce misiu

nea contelui Stefan Tisza n’a reușit, 
după-ce acesta, afară de ministrul 
de honvecțl, n’a găsit pe nimeni, 
care se primâscă programul seu de 
acțiune și se între în cabinetul ce 
voia se-1 formeze, monarchul s’a 
adresat la Banul, ca acesta, ca mai 
neutral, șe.încerce a'ralia elementele 
vechei partide • guvernamentale și a 
o lua pe altă - cordă, deore-ce .prin 
refusul ce l’au dat lui Tisza, tote 
partidele și fracțiunile din dietă au 
vrut se demonstreze, că fără de con
cesiuni nu se pbte resolva crisa.

S’a mai petrecut ceva de mare 
însemnătate. Partida dela putere, 
majoritatea, s’a desbinat ■ de-odată 

. în. mai multe fracțiuni : liberali vechi, 
grupul Apponyi, grupul Ândrassy și 
disidenții. In -urina acesta- vechii li
berali în frunte cu Stefan Tisza au 
simțit necesitatea de a-se aduna și 
constitui deosebit și acesta s’a fă
cut în legătură cu nisuințele cercu
rilor mai înalte pentru a ajunge la 
o grabnică soluțiune a crisei minis
teriale.

După esperiența, ce a făcut’o 
contele Tisza, Banul Hedervary s’a 
ferit se primescă însărcinarea de-a 
constitui noul cabinet înainte de 
a-se informa temeinic despre starea 
lucrurilor și înainte de a pregăti 
terenul acțiunei noului cabinet.

De aceea Khuen-Hedervary s’a 
înțeles mai întâiu cu cei din Viena 
asupra concesiunilor ce'; le-ar pute 
face, apoi s’a dus la Budapesta se 
sondeze terenul.

Se dice, că Banul s’a învoit ca 
se încerce soluțiunea crisei pe basa 
propunerei, ce o făcuse Kossuth lui 
Szell, ca adecă sS se retragă proiec
tele. militare și pentru anul acesta 
să se încuviințeze numai contingentul 
de recruți cerut de legea de pănă 
acuma, fără sporire, er oposiția în 
schimb se voteze budgetul și proiectele 
pactului.

De altă parte se afirmă, că gru
pul lui Tisza (vechii liberali) e gata 
a sprijini un cabinet Khuen-Heder
vary.

Astăcți Banul va pleca erăși la 
Viena se raporteze și mâne ș’așteptă 
să se întbrcă cu mandatul de a com
pune cabinetul.

Intr’aceea se petrece în sinul' 
oposiției. ko-șuthi'șțe o nouă încercare, 
ce are de scop ca estremii din frac
țiunea lui Barabas să zădărnicesca 
orl-ce compromis a viitorului guvern 
cu oposiția.

Se fie ore scris, că crisa acăstâ 
nu-și va afla deslegare normală?

Delegațiunea sârbescă la noul rege.
Se telegrafeză din Geneva cu data- 

de 22 1.. c.:
Delegațiunea adunărei naționale din 

Serbia a remis adi, înainte de amiadî, re
gelui Petru procesul ve.rbal al ședinței 
acelei adunări de la 2 Iunie, când a fost 
ales ca Rege al Serbiei.

Șeful delegației, Velimirovici, preșe
dintele adunărei naționale, a rostit o cu
vântare, esprimându-se că în momentul 
când adunarea națională a fost chiemată 
se împlinescă vacanța produsă pe tronul 
Serbiei, tdte privirile s’au îndreptat spre 
principele Petru Karageorgevici, al cărui 
caracter înalt îl cunoscem, a <fls Velimi
rovici, precum și trecutul strămoșilor săi.

Prin acestă alegere sperăm să dis
pară divergențele dintre cordnă și popor 
și Serbia se fie condusă spre un viitor 
mai bun.

Velimirovici a terminat urând noului 
rege domnie lungă și fericită pentru cea 
mai mare glorie a lui și a dinastiei, pre
cum și a fericirei poporului sârb.

Regele a dat, în substanță, acest răs
puns: „Sunt forte mișcat, în acest moment 
așa de solemn pentru mine, de probele 
de devotament și de credință ale popo
rului meu, încât nu pot în deajuns es- 
prima întrega recunoscință ce-mi umple 
inima de patriot sârb, astădi când văd 

înaintea mea, ca rege al Serbiei, pe fiii 
acelor eroi, cari cu vitezul meu strămoș 
și cu mărinimosul meu părinte au arun
cat sămînța independenței și a regatului 
Serbiei, patria mea și a vdstră.

„Mulțumiți-vă, scumpi frați, de a ve 
esprima recunoscință mea prin acâstă sim
plă, urare: „Trăesoă Serbia!“ Ind urarea lui 
Dumnezeu să însoțescă de acum scumpa 
mea patrie sârbă 1“

Velimirovici a presentat în urmă pe 
ceilalți membrii ai delegațiunei parla
mentare.

Intr’o scurtă improvisație, regele 
spuse delegaților, că nefiind orator, îi r<5gă 
se-1 ierte, decă n’a reușit să .esprime tăte 
sentimentele ce simte. Der decă cuvintele 
sunt insuficiente ca să-i esprime sentimen
tele,are însă o inimă caldă de patriot, care 
nu va bate decât pentru fericirea poporului 
seu. Regele apoi se retrase.

Velimirovici spuse, că aceste câte-va 
vorbe probâză, că Petru Karagheorghevici 
este cu adevărat regele de care Serbia 
are nevoie. El va respecta drepturile po
porului și va lucra pentru propășirea 
Serbiei.

Ceremonia a durat vre-o dece mi
nute. A urinat apoi un dejun intim.

Crisa ministerială.
Am semnalat erî, că Duminecă înainte 

de amiadî s’a ținut la palatul din Viena 
un mare consiliu presidiat de însuși Ma- 
jestatea Sa monarchul. Au luat parte: 
ministrul de esterne contele Goluchowski, 
ministrul comun de finanțe Beniamin Kal- 
lay, ministrul comun de răsboiu [br. ■Rilt- 
reich, miniștri de honvedi br. Rejervary și 
contele Welsersheimb, ministrul president 
austriac Koerber și- Banul croat Khuen- 
Hedervary. Consiliul a durat pănă la ora 
1 d. a-, când Goluchovski, Koerber și Ka- 
llay au părăsit palatul, er Banul, ministrul 
comun de răsboiu și cei doi miniștri de 
honvedi au mai conferit între sine timp 
de 1/4 oră. După acâsta Banul dim
preună cu br. Fejervary s’au depărtat, 
ducându-se la palatul ministeriului ungar.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Un turneu artistic.
Rălticem, 10 Dec.

Iubite 1
M’am sculat des de dimineță. Nu te 

mira; 'somnorosul de altă-dată nu se mai 
împacă cu somnul.

Mihaiu ddrme. La capul lui, pe mes- 
ciăra de lângă pat veghiăză portretul dră
guțului său copil, pe care în tot-dâuna și-l 
scdte podobă în camera pustie a hotelului 
unde poposim.

Peste drum e un hotel vechili încon
jurat de coridore de lemn, pe cari trece 
din când în când câte un servitor. Mă uit 
pe ferâstră și cum ochii îmi sunt înpăien- 
geniți de somn mi-se pare, că văd un cas
tel de prin romanele medievale.

Pe stradă a început să circule lu
mea și am rămas surprins de înfățișarea 
țăranilor cu fețele lor întărite de vînturi 
și încadrate de bărbi negre și rotunde. 
Ochii vii, scânteietori, duși puțin în fun
dul capului, pletele în cari se jdcă vântul 

și căciula țuguiată trasă cam pe ochi, în 
sfîrșit întrega lor înfățișare îți aminteșce 
tipurile dacice cu tot aerul lor de-o sel- 
bătăcie blândă.

Aseră înainte de începerea spectaco
lului am întâlnit pe aici un băiat de ță
ran, care ar fi putut fi un admirabil mo
del pentru un pictor de talent. Ochii mai 
cu semă, ochii m’au oprit în loc. Iți măr
turisesc, că n’am mai vădut în vieta mea 
asemenea ochi; aveau ceva din umbra 
răcordsă de la polele pădurii dintr’un 
amurg de vară.

Ajuta și el la aședarea scaunelor 
din sală.

— Da cine slujescl băete?
— La un ovreu.
— Și te bate câte-odată?
— Câte-odată!
Răspunsul lui atât de scurt și de 

sincer, mi-a plăcut și l’am cinstit cu doi 
gologani.

Sala de teatru sămăna mai mult cu 
un magazin împodobit pe ici pe colo cu 
ramuri de brad, cari se uscaseră cu totul. 
In mijloc, de tavan atîrna o lampă mare, 

împrăsciind o lumină mohorîtă în întreg 
cuprinsul. Lumea nu începuse încă se 
s’adune.

Când am ajuns în cabină, erau câsu- 
rile opt fără dece minute. Alăturea de 
mine — ne despărția ddr un părete sub
țirel de scânduri — se îmbrăca diva.

— Sărut mâna și bună-sera 1
Nimenea nu-mi mulțumi. Credeam, 

că nu rti’audise și mă ’mpăcaiu cu asta. 
Incepuiu se mă îmbrac. Domna Roureanu 
veni la mine fiîrte îngrijată:

— Nu l’ai vădut cum-va pe Rou
reanu.

- Nu!
Intr’aceea diva cu glasul ridicat și 

fdrte năcăjită dise:
— Eu, că sunt eu, și viu la șepte, 

și alții nici grije n’au.
Cuvintele ei evident, că loviau și în 

mine și m’am gândit se tac, să tac ca un 
pesce. De i-ași fi răspuns un singur cu
vânt, și-ar fi vărsat tot focul pe mine, o 
sciam. îmi aprindeam paie ’n cap.

Scena era luminată și toți îmbrăcați 
gata se plimbau tăcuți de colo pănă colo. 
Tote fețele erau îngrijate, numai lui Rou

reanu nici, prin gând nu-i da să sosâscă. 
El incepea piesa.

Vremea trecea și neliniștea crescea 
din ce în ce.

Ce ne facem? Asta era întrebarea 
ce se impunea fie-căruia.

Directorul turba de năcaz, dâr nu-i 
da mâna se dică vre-o vorbă, ca nu 
cum-va îndîrjescă pe diva, care îșî fră- 
inînta năcasul în sine.

— Ce ne facem? — îmi dise direc
torul încet, uitându-se la ces — Opt și 
două-deci și nici grije n’are.

Păreri peste păreri, învinuiri peste 
învinuiri curgeau ploie.

— S’o fi dus la Sucâva, cliceau unii, 
și s’o fi întins la chef. O fi prin vre-o câr
ciumă bet mort, susțineau alții. Ce e de 
făcut? D<5mna Roureanu spunea, că nu l’a 
mai vădut de la amiezi. Era, biata, într’o 
situație cât se pdte de dificilă; în capul 
ei se spărgeau tdte.

Și vremea trecea, trecea cu liniștea 
ei nepăsătore.

Erau nouă fără un sfert. Sala gemea 
de lume și Narcis nicăirea. Cu cine drag
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Nici de astă-dată Banul Khuen-He- 
dervary n’a primit însărcinare de la Maj. 
Sa pentru a constitui un cabinet. El a 
plecat la Budapesta, cu însărcinarea de a 
sonda situația, intrând în contact cu dife- I 
riți bărbați politici maghiari. Tdtă diua de 
ieri Banul a făcut acesta, der se pare că 
fără resultat mulțumitor. Numai după-ce 
se va fi informat deplin asupra situațiunei 
și numai după ce va avă șanse de a pute 
constitui un ministeriu, Banul se va întdrce 
la Viena, primind eventual de a constitui 
cabinetul.

Ajuns în Budapesta, Banul s’a dus 
la clubul liberal, unde a convorbit timp 
mai îndelungat cu contele Stefan Tisza, 
Carol Hieronymi, contele Iuliu Andrassy, 
Szentivanyi, Eszterhazy, Mikszath, și cu 
alții, cărora IT-a declarat, că va conferi 
cu toți factorii parlamentari și apoi va lua 
o decisiune.

Probabil, că Banul se va întorce adi 
Marți în Viena, ca se raporteze Majestății 
Sale asupra resultatului încercărilor sale 
din Budapesta.

Cei mai impacienți sunt kossuthiștii. 
Ei au decis se înainteze presidentului die
tei rugarea, ca se se redeschidă seria șe
dințelor dietale, și acesta pe temeiul §-lui 
252 din regulamentul camerei, care dă 
dreptul, că ori-când 20 de deputați pot 
cere redeschiderea ședințelor suspendate.

Face impresie ciudată și caracteris
tică tot-odată, că declarația adresată pre
sidentului camerei contele Apponyi, re
dactată de Bartha Miklos, se motiveză cu 
aceea, că crisa e agravată și prin împre
jurarea, că Majest. Sa nu petrece în Un
garia, nu ascultă aici pe sfetnicii săi, ci 
petrecând pe teritoriu strein, dă prilej și 
bărbaților de stat streini să se amestece 
în afacerile interne ale Ungariei.

Mai remarcăm, că căpetenia kossu- 
thiștilor Francisc Kossuth a fost Duminecă 
în Czegled, invitat de alegătorii sei. El a 
spus, că după a lui părare, Cordna trebue 
să vină în Ungaria și se caute aici o so- 
luțiune a crisei.

Kossutiștii se prefac a fi alarmați și 
prin o pretinsă declarație, ce ar fi făcut’o 
moștenitorul de tron archiducele Francisc 
Ferdinand. După „Keleti Ertesito“, archi- 
ducele moștenitor să fi dis de curând:

— Pactul din 1876 nu valorăză ni
mic și acum e de urgență, ca Austria se 
reocupe Ungaria.

Evenimentele din Serbia.
Serbia si acordul austro-rus.i
Corespondentul din Belgrad al dia- 

rului rusesc „Novosti* află din Belgrad, 
că ministrul afacerilor streine al Serbiei, 
d-1 Kalievici a declarat, că Serbia este 
inspirată de aceeași amiciție față de Ru
sia, ca și față de Austro-Ungaria, și pri- 
vesce acordul austro-rus din 1897 ca actul 
cel mai important pentru menținerea pă- 

era să vorbescă Caius Sillius ? Și Messa
lina stetea în cabină cu capul lăsat pe 
mână și cu ochii văpae și trăsnet.

Intr’adevăr nu mai era de glumit.
Directorul, zăpăcit, vine la mine și 

mi-se uită drept în ochi. L’am înțeles.
— Anunță poliția să-i caute și ’n 

gaură de șerpe! îi diseiu.
Poliția fu pusă în mișcare.
— Dați-mi piesa!
— Ce vrăi să faci ?
— Dați-mi piesa!
Toți erau adunați în jurul meu. Che- 

maiu pe suflerul lângă mine și-i spuseiu:
— Uite, tot ce șterg eu să nu sufli, 

mă pricepi.
— Ce, vrei să întri singur în scenă? 

mă întrebară cu toții.
— Singur!
— Ce-o să faci?
— Ce mi-o ajuta inspirația! Lumea 

din sală bătea din picidre.
— începem, d-lor!
Amețiți se duseră cu toții pe la lo

curile lor.
Așteptam să între suflerul în cușcă 

și cortina trebuia să se ridice. 

cei europene. Sub egida acestui acord, 
Serbia este în stare de a-se conduce în 
mod absolut leal.

Italia și noul rege șerb.
Italia a autorisat pe ministrul său la 

Belgrad să asiste la sosirea regelui Petru
I. la Belgrad.

Tot așa au făcut și celelalte mari 
puteri.

Germania.
Diarul oficios „Die Post“ spune, că 

Germania consideră faptele din Serbia ca 
pe nisce evenimente de caracter intern. 
Astfel fiind, Germania va recunosce pe 
noul rege sârbesc.

O scrisore descoperită.
„Frankfurter Zeitung* află din Bel

grad, că în uniforma răposatului rege 
Alexandru s’a găsit o scrisore închisă, în 
care se destăinuia^despre complot și era is
călit Zivkovici.

Regele, primind’o în sera dinainte, de 
asasinat uitase s’o deschidă.

Acesta esplică încercarea de sinuci
dere a lui Zivkovici.

Doliul curții române, î
Regele Carol, consequent cu actul de 

renunțare la comandamentul onorific al 
regimentului 6 de infanterie din Belgrad, 
a ordonat, cu începere de la 4 Iunie, un 
doliu de curte de 14 dile pentru neferi- 
ciții suverani sârbi Alexandru și Draga, 
mișelesce asasinați de ofițerii conjurați.

Acâstă nouă .decisiune a Majestății 
Sale accentueză energica-i desaprobare a 
impunității ce pare asigurată soldaților 
feloni, ucigași ai regelui lor.

Sosirea regelui Petru.
După soirile sosite din Belgrad, re

gele Petru va călători pănă la Semlin, 
îmbrăcat în haine civile.

La Semlin se va îmbrăca în uniformă 
de general cu cordonul ordinului rusesc 
Sf. Andrei, care i-a fost conferit de Țar, 
acum cinci dile.

Alte destăinuiri despre evenimen
tele de la Belgrad.

Multe personalități depun cărțile de 
visită pentru surorile reginei Draga la 
otelul unde ele au descins în Viena.

Dânsele nu voiesc să primâscă visite, 
fiind încă forte obosite și deprimate.

Ele au povestit unui redactor de la 
diarul „Fremdenblatt“ că, în ultima seră, 
regele Alexandru era forte vesel.

La masă a sărutat de mai multe ori 
pe Draga în presența ndstră; o servia el 
însuși și i-a promis, că în sera următdre 
avea s’o conducă la teatru, ca se asculte 
pe un’actor rus; acesta a înveselit forte 
mult pe Draga.

Pe la miedul nopții, ne-am luat ră
mas bun și ne-am sărutat. Era ultima să
rutare !

Surorile reginei Draga au urmat 
apoi:

Un cioclu bătrân, săpând gropa re
gelui Alexandru, a fost apucat de un 
plâns cu sughițuri și n’a putut să conti
nue lucrul.

In timpul acesta o ușe din spre sală 
se dădu de părete și Roureanu suflând ca 
o locomotivă, dădu busna ca o furtună. 
Zăpăcit se împiedecă de-un prag și cădii 
ea un buștean. Alergarăm cu toții de prin 
tote colțurile, îl ridicarăm și cu iuțela 
unui transformator își svârli hainele de 
pe el. Toți ședeam în jurul lui, fie-care cu 
câte-o haină în mână. Unul îi trăgea 
tricoul, altul îi încurcase capul în cămășă 
de nu i-1 mai pută scdte, d-na Roureanu 
îi lega sandalele și nimeni nimeni nu-1 
întreba o vorbă, nimeni nu scotea o 
șoptă.

Cât ai clipi din ochi era îmbrăcat. 
D-na Roureanu îi dădu doi pumni, îl sgu- 
dui puțin de nas și-l trase de ureche.

Cortina! Piesa se începu cu liniștea 
cuvenită. Nici nu ne mai aduceam aminte 
de ce se întâmplase; eram la Roma.

După actul întâiu spiritele se mai 
potoliră, începu potopul de dojene și de 
întrebări. Roureanu, bietul, povesti cum 
fusese tras pe sfdră de-o rudă a lui din 
localitate, care habar n’avea de ce-i 
teatrul. Ii spusese, că nu putea să stea

Colonelul Misiei i-a strigat amenin
țător :

— Haide, lucreză, nu te tăndăli!
Cioclul a răspuns:
— Ați asasinat pe rege și nu aveți 

a-mi porunci nimic; dăr decă vreți, pu
teți să mă asasinați și pe mine.

Soldații au trebuit se continue să
parea gropei.

Soldații, cari au împușcat pe frații 
noștri, când ne-au vedut plângând, au 
plâns și dânșii. Unul din ei, în momentul 
împușcărei, a lăsat să-i cadă arma din 
mână.

SOIRILE DILEI. y
— 10 Iunie v.

Dinamită în Agrani. Alaltă-eri s’a 
aflat la o ferestră de la edificiul Direcției 
de serviciu a căilor ferate ungare din 
Agram, dinamită și fitiluri. Dinamita a 
făcut esplosie, însă de<5re-ce era în cantitate 
mică, ea n’a făcut alte stricăciuni, decât 
a sdrobit geamurile.

Tendințe de niagliiarisare în Si- 
biin. La alegerea curatoratului rom. cat. 
din Sibiiu s’au manifestat tendințele unui 
grup, care a candidat pe listă separată 
tot persdne de acelea, cari stărue pentru 
introducerea serviciului divin maghiar 
chiar și la biserica cea mare, unde pănă 
acuma era nemțesc. Lista acesta însă n’a 
întrunit decât 47 de voturi față cu 170 
de voturi ale Nemților, cari deși catolici, 
țin cu tărie la naționalitatea lor.

Atentat plănuit contra principe
lui Bulgariei. Diarului „Nationalzeitungu 
i-se scrie din Sofia: „Evenimentele sân- 
gerose din capitala Serbiei au deslegat 
limbile câtor-va ofițeri din armata bulgară. 
Ei au făcut unele destăinuiri despre pla
nul de atentat, ce se făcuse contra lui 
Ferdinand la 1902 cu ocasiunea serbărilor 
jubilare de la pasul Șipca în amintirea 
răsboiului de la 1877 și a liberării Bul
gariei, la cari serbări a asistat și marele 
duce Nicolae Nicolaevici și număroși ofi
țeri superiori ruși. Autorul planului era 
Ludskanow, care la 1889 făcuse planuri 
de atentat contra lui Stambulow și a princi
pelui Ferdinand și care după detronarea 
lui Alexandru Battenberg emigrase în 
Rusia. Acesta avea de gând să pună la 
cale uciderea lui Ferdinand în timpul ma
nevrelor de la Șipca și proclamarea mi
norului Boris, ca principe sub tutela ma
relui duce Nicolae Nicolaevici. Principele 
află tote detailurile complotului dintr’o 
scrisore anonimă primită în cjiua fixată 
pentru uciderea lui. Principele agitat în 
gradul extrem, arată marelui duce scri- 

| sărea, acesta însă îi dădu sfatul, de a nu 
I trada nimica, spre a nu neliniști mulți
mea. Ferdinand dădu ordin să întărescă 
garda cortului său și înmulți și escorta 
marelui duce. Serbările, cari erau se du- 

decât pănă la opt și ruda din dragoste 
dădu ceasul înapoi tocmai cu un ceas.

II felicitarăm cu toții pentru o rudă 
atât de amabilă și începurăm actul al 
doilea.

Când se sfîrși actul în dosul scenii, 
afară audirăm o .cârtă strașnică, O ușe din 
fundul scenii, ce răspundea într’un fund 
de curte, se deschise și întră un polițist 
tîrînd după el pe un individ beat mort.

— Ăsta trebue să fie! dise polițistul 
suflând obosit. Ddmne, cât m’am chinuit 
pănă se-1 aduc aci 1...

Ovreiul, căci era un biet ovreiu pre
supusul actor, se uita speriat la noi.

Un hohot de rîs se ridica în slava 
cerului.

Gardistul cu o mutră îngrozitor de 
caraghiâsă întrebă:

— Nu-i ăsta?.... Ei, drăcia dracului, 
m’am făcut de rîs frate!... și plecă pe ușe 
în rîsul tuturora.

Cu bine
Eugen. 

reze șâse <jile, au fost întrerupte imediat, 
ceea-ce dădu pricină la multe comentare. 
Marele duce și ofițerii săi plecară în 
aceeași di din Bulgaria".

Esanien. Comunicăm cu plăcere, că tî- 
nerul Ionel Mocsonyi, nepotul d-lui Dr. Alec- 
sandru Mocsonyi, a depus eri esamenul 
la gimnasiul nostru cu deplin succes, pri
mind nota generală forte bine. Observăm 
totodată că esamenul l’a depus pentru 
prima, nu pentru a doua clasă gimnasială, 
cum s’a <jis din greșelă.

Abiturienții giînnasiului gr. or. 
român din Brașov .învită la petrecerea 
cu dans ’.(„Exitus"), care se va ține Marți, 
în 30/17 Iunie 1903, la „casa de tir“ 
(Schiitzenhaus).

Nou advocat român. D-1 Dr. George 
Dubleș din Romos (lângă Orăștie) a făcut 
cu bun succes censura de advocat înain
tea comisiunei esaminătâre din Budapesta.

Dr. Milos Stefanovici, advocat în 
Pojon și cunoscutul naționalist slovac, a 
fost ales director al institutului de bani 
„Tatra* din T.-Sz.-Mărtin.

Telegrame — loco. Ministrul de 
comerciu r. u. a dat ordin, ca de acum 
înainte să se pdtă da telegrame-loco 
în tdte orașele, ceea-ce pănă acuma nu. 
se putea face, decât în Budapesta. Aceste 
telegrame vor pute fi date și la gări.

O prooroci© spiritistă asupra omo
rului din Belgrad. Șe scrie din Londra: 
O istorisire ciudată a ministrului plenipo
tențiar sârbesc de aici asupra profețirei 
ce s’a făcut încă în Martie într’o ședință 
spiritistă despre uciderea regelui Serbiei, 
este confirmată pe deplin de cătră cunos
cutul scriitor Mr W. T. Stead. Stead este 
prea cunoscut, decât să se potă trage la 
îndoielă ceea-ce spune, chiar decă cine-va 
n’ar fi fost dispus a crede Sârbului. Etă 
ce spune Stead: „Eram la o ședință aran
jată de un mediu profesional în Mowbray 
House, noptea între 11 și 12. Un domn 
puse în mâna mediului un obiect — era 
o scrisăre său vr’un juvaer — care mai 
înainte fusese în posesiunea regelui Ser
biei. D-ș<5ra B., care făcea pe mediul, n’a 
fost informată de unde i acel obiect și nici 
nu sciea, cine i-l’a dat. După-ce l’a pipăit 
cât-va timp, a <jis: „Asta-i de la o per
sană regală", apoi se cutremură de grdză 
și strigă:

„ Ved interiorul unui palat. Omora 
pe Regele. Regina este cu densul, se pune 
în genunchi. Ea imploră milă de la uci
gași. Nu ved, decă e ucisa regina, re
gele inse e mort! înfiorător! Înfiorător!

Incidentul acesta povestit de minis
trul Serbiei, confirmat de Mister Stead și 
încă de un membru al parlamentului, con- 
stitue obiectul unei discuțiuiiî'în cercurile 
înalte din Londra.

Mortă de trăsnet. Ni-se scrie: In 
diua de 16 Iunie nisce femei din Șermaș 
(Giurgiu) s’au dus la vale (părăul Fîlpei) 
la spălat rufe. Intr’aceea s’a iscat un vi
for cu tunete și fulgere. Un trăsnet a lo
vit în apropierea femeilor și cinci din ele 
au căcjut ca mdrte. Dându-li-se repede 
ajutor, patru din ele s’au redeșteptat, a 
cincia însă Todora soția lui Alexandru 
Borș a rămas mortă. Bărbatul ei tocmai 
atunci venise din România, unde a stat 
cinci săptămâni la lucru. Desperarea și 
jalea lui și a celor cinci copii minori 
este mare.

încercare de sinucidere. N’au tre
cut decât câte-va săptămâni de la sinuci
derea-servitorei Mihaly Roza, căreia co
lonia de servitdre din localitate i-a făcut 
paradă la înmormântare, însoțindu-o pănă 
la gropă îmbrăcate în alb, și deja alte 
două servitdrej anume Maria Mită și 
Berta Bodor au atentat la viâța lor. Aces
tea două erau în serviciu la o casă din 
strada Băilor de abur și nu și-au ales 
ștrengul, ca Mihaly Roza, ci leșia ca 
mijloc de a-se despărți de viâța acâsta. 
Una din ele a băut o cantitate considera
bilă de leșie, și a fost transportată la spi
tal într’o stare desperată, a doua a băut 
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mai puțină. Amândouă, se dice, eă au co
mis acest fapt din causa de „amor ne
fericit".

Eserciții de tir. Mâne, Miercuri în 
24 1. c. batalionul I al reg. 24 de honvedi 
va eși în Poiana la esercițiu de tir. Din 
causa acâsta poliția aduce la cunoscință 
publică, că este sever interdis a călca pe 
teritoriul „PoianeP, începând de la orele 
5. dim și pănă la ora 1 p. m.

Surorile Reginei Draga în Viena.
Seim că odată cu trenul cu care a 

sosit în Viena deputațiunea scupștinei, au 
sosit și cele trei surori ale Reginei Draga, 
tdte îmbrăcate în negru, triste, cu ochii 
roșii de plâns și de nesomn.

D-na Pdrovici, sora mai mare, pdrtă 
un voal negru, lung; celelalte doue, Voica 
și Gheorghina, palide și speriate, privesc 
în tdte părțile.

Cum au ajuns în Viena au tras -la 
otelul „Oesterreichischer Hof“, unde au 
fost visitate de un redactor al .diarulu.i 
„tdeue Preie Pressed

Cele trei surori, ale Dragei' sunt fdrte 
frumose, cu ochii mari și negrii, cu perul 
ca pana corbului și albe de tot la față. 
Cu ele au mai venit și locotenentul 
George, fiiul d-nei Petrovici, un tîndr brun, 
căruia abia îi mijește mustața.

D-na Petrovici începti povestirea sa, 
întreruptă când și când de surori, cari mai 
adăugau câte un detaliu".

— Ne întorsesem de la conac pe la 
orele 12 și jum. și abia ne așezasem în 
pat, când aud afară: bum! bum!...

Săr jos speriată... Ce e?... Se aude 
apoi o salvă de pusei. Cei doi frați ai mei, 
Nicodira și Nicola sar și ei din pat.

— Ce faceți? îi întreb eu.
— Vrem să vedem ce s’a întâmplat, 

răspunseră ei.
Nicodim îșl căuta decorațiile, der 

fratele seu strigă la el:
— Ce faci!... lasă-le în pace...
Și plecară iute. Duși au fost,... nu 

i-am mai vâdut.
Afară audiam țipete, strigăte, chiote, 

salve de puști. Eram îngrozite.
Pe la orele 2 din nopte, ne pomenim 

cu o patrulă comandată de trei ofițeri, 
cari întrebă unde sunt frații mei. Le spu- 
seiu că s’au dus la conac. Plecară după-ce 
lăsară câți-va soldați de pază. Nu mai 
înțelegeam nimic.

Patrula ce rămase, vedu pe gardistul 
de pază și-i spuse:

— Trebue să te predai — și-l de- 
sarmă.

In acel timp pe sub ferestrile nostre 
trecu o trăsură cu ofițeri răniți.

In urmă, trecu un car în care se 
aflau cadavrele aprope neînvelite ale fra
ților mei, cu picidrele gole.

Decă ar fi ajuns pănă la Rege, a- 
cesta ar fi putut se vadă, cum ei l’ar fi 
apărat, când Serbia întrdgă îl părăsia.

Noi, decă am scăpat, datorim acăsta 
numai întemplărei, căci ofițerii pusese la 
cale să spargă ușa cu dinamită și apoi 
să ne omdre cu securea...

Decă frații noștri ajungeau la palat, 
spre a apăra pe Rege, de sigur afli nu 
mai era în vieță nici una dintre noi, ofi
țerii și-ar fi resbunat asupra nostră.

Numai decât se întdrse un ofițer. El 
îmi arăta cheia, pe care fratele meu Ni
codim o purta în totdeuna la el, și-mi 
ceru se-i arăt cassa de bani.

Fratele meu economisise vre-o 6000 
de fr., de nând era încă în șcdla militară, 
plus ce-i dăduse Regina. Ofițerul se nă
căji când găsi numai acestă sumă. El 
credea, că va găsi milidne în cassa cu bani. 
Puse mâna pe toți banii.

— Der noi cu ce să trăim ? strigaiă 
eu desperată.

Atunci ne lăsă și nouă 2000 fr. A- 
ceștia sunt toți banii, pe cari îi posedăm 
nu avem alții. Ce ne vom face acum? Nu 
seim nici în cătrău să mergem.. N’avem 
nici o rudă, nu seim de ce să ne apucăm.

Din acea nopte teribilă am trăit 
într’o frică continuă. Șăpte soldați stăteau 
în anticamera nostră.

Pe stradă mergea de colo pănă colo 
o patrulă. Nu aveam voie să eșim nici 
cel puțin în curte.

Nu ni-s’a dat nici o scrisdre, nici un 
diar. Am aflat spăimântătdrele vești din 
gura soldaților.

Când am aflat ce s’a întâmplat, le-am 
<jis desperată:

— Voi ați făcut tdte acestea? Și vă 
numiți Sârbi? Ei dedeau din umeri și 

tăceau: unii din ei suspinau. Nu ni-s’a dat 
voie nici se vedem cadavrele, nici să ne 
ducem la mormânt.

Mereu veneau ofițerii, cari ne sco
toceau peste tot și ne cereau bani. Poliția 
de asemenea ne răscoli fotă casa, fără 
însă se găsescă ceea-ce toți căutau cu 
atâta lăcomie: bani.

Un ofițer ne spuse într’un rând, că 
ni-se va da drumul, decă vom spune unde 
am pus recipisele banilor ce avem depuși 
ia bănci străine... bine înțeles, că n’am 
avut ce să-i răspundem, căci afară de cei 
2000 de fr., nu mai posedăm nimic.

Casa din Krunska-Ulița — Strada 
Draga, cum îi dicea înainte — era a sorei 
mele, înainte de a fi regină, acea casă 
trebue să ni-o lase.

Literatura germană și Evreii.
Sub titlul acesta fliarul „Sieb. 

D. Tgbl.“ publică în numărul seu 
de la 20 Iunie un foileton, semnat 
cu litera H. care fiind forte instruc
tiv,- merită se-1 cunoscem și noi.

„Richard Wagner — dice H. — în 
clasica sa disertațiune întitulată „Jidovis- 
mul în musică“ a dovedit în mod con
vingător, că Evreul nu e capabil a pro
duce creațiunl artistice în spiritul acelor 
popdre în mijlocul cărora trăiesce, si a 
căror limbă o vorbesce. Nici nu se pote 
altfel. Jidovul are altfel de sânge în vi
nele sale, nu ca noi, el își are caracterul 
său de rassă forte pronunțat, el a trăit o 
istorie deosebită, el simte și cugetă în 
urma acestor împrejurări cu totul altfel, 
nu ca noi — adecă într’un fel special ji
dovesc — er ceea-ce el produce în po.esie, 
musică seu arta plastică, nu pdte se fie 
în fond, decât tot jidovesc.

Ai crede, că acesta se înțelege de 
la sine și că totă lumea o recunosce. Inse 
nu este așa. Există încă omeni destui chiar 
printre aceia, cari nu sunt Evrei, cărora 
li-se pare că e un prejudițiu și idioțenie 
antisemită, decă judecând pe un scriitor 
seu artist, accentueză cineva, că acel scrii
tor seu artist este jidov. Și cu tdte acestea 
numai o constatare de felul acesta ne 
pdte cualifica pentru deplina pricepere a 
cutărui product literar său artistic și prin 
urmare cei ce scriu istoria literaturei seu 
a artelor, fără să țină cont de împreju
rarea decă autorul seu artistul cutare e 
de origine evreu, procedeză după o me
todă cu desăvîrșire nescientifică.

Critica literară și artistică de adl nu 
prea aplică în mod consecuent principiul 
rassei—în special în ceea ce-i privesce pe 
Evrei, La. acăsta este de vină pe .de o 
parte cosmopolitismul moștenit, pănă la 
dre-cari margini just și necesar, pe de 
altă parte influența, pe care jidovii o 
exercitdză asupra vieții spirituale în Eu
ropa și în lumea întregă. Influența acesta 
a devenit în ultimele decenii atât de pu
ternică, încât ajI constitue fără îndoială o 
primejdie pentru desvoltarea spirituală 
liberă și firâscă a poporelor. De aceea nu 
este decât natural, că tendința de a contra
balansa în mod energic acestă influență 
devine din an în an mai pronunțată și că 
între altele scriitorii naționali ne averti- 
seză despre caracterul spiritului jidovesc 
și despre primejdia, ce o involvă pentru 
noi, și pledeză pentru întărirea caracterului 
nostru propriu, îndemnând-u-ne a ne înde
letnici cu personalități, cari sunt ori au 
fost sânge din sângele nostru. Jidovilor, 
firesce, nu le place acesta și fac tot po
sibilul, ca pe bărbații, cari desfășură o 
activitate în sensul de mai sus, sd-i de- 
honesteze în opinia publică la formarea 
căreia contribue prin pressa lor, ' timbrân- 
du-i de retrograzi și mărginiți — notabene-. 
după ce au vdflut, că n’a fost posibil a-i 
oprima prin conjurația silențiului.

Dintre scriitorii germani cel mai 
odios și mai combătut este adî înaintea 
literaților evrei bărbatul pe care Fer
dinand Avenarius de curend în revista 
„Kunstwart" cu drept cuvent l’a numit: 
„forța cea mai de sdmă, care actualmente 
servesce istoria literaturei germane". Acesta 
este Adolf Bartels, autorul unei istorii 
literare garmane, care dintre tdte istoriile 
literare singura este despre care se pdte 

dice, că în adever este corespundetore 
timpului. Ce sforțări își dau literații evrei 
în combaterea acestui bărbat se pdte vede 
dintr’o mică publicațiune („Kritiker und 
Kritikaster. Pro domo et pro arte. Mit 
einem Anhang: Das Judenthum in der 
deutschen Litteratur. Leipzig. Eduard 
Avenarius. Prețul 1 Mk.), pe care Bartels 
a scos’o acuma de sub tipar și în care 
numai o parte neînsemnată este polemică, 
er restul cuprinde disențiuni prețidse asu
pra esenței, genurilor și problemelor cri
ticei. In suplementul acestei scrieri Bar
tels publică o schiță din istoria jidovis- 
mului în literatura germană din care es- 
tragem următdrele:

(Va urma,)

D e clar aținu e.9
Suntem rugați a publica următorea declara- 

țiune, pentru care lăsăm t6tă răspunderea în sar
cina trimițătorului :

Cineva a avut bunăvoința se-mi tri
mită „Controla" (ce- apare în Timișora), 
în colonele căreia catechetul Nicolau Dia- 
mandi, cu o vehemență neobicinuită la băr
bați cu mintea sănătdsă și cu inima cu
rată, într’un acces de râsbunare, se năpus- 
tesce asupra persdnei mele și asupra in
stitutului de crescere condus de mine.

Sunt convins, că. prietinii și cunos- 
cuții mei și peste tot societatea cultă ro- 
mândscă, nu vor putd fi înșelați nici odată 
î.n judecata lor, de hazardările unui indi
vid ca N. Diamandi, care pentru, faptele 
sale de funcționar bisericesc în anul .1901 
a fost absolvat prin sentința consistoriului 
aradan de la conducerea, internatului din 
Beiuș, er în anul acesta prin sentința una
nimă a consistoriului din Oradea a fost 
suspendat și este și acum, din postul de 
catechet gimnasial. Sunt convins și de aceea 
că puțini cetitori iau în serios și dau cre- 
dement prosei murdare și obscene, ce se 
găzduesce în foia de senșații de la Ti- 
mișdra.

Cu tdte acestea, îndată-ce agendele 
mele oficiose acum de încheierea anului 
școlar îmi vor da răgaz și fără a me ames
teca în tărîțe, nu voiO întârdia ca sâ îm
prăștia chiar si acele puțiue nedumeriri, 
ce vor fi răsărit pe ici pe colo față de 
mine și de internatul ce-1 conduc din scri
sele năpraznicului colaborator al „Con- 
trolei", nu void hesita ca să taiil și se 
pârjolesc capetile hidrei, care multă vreme 
aici în Beiuș a terorisat, învrăjbit și în
veninat atmosfera socială din jurul seu.

Și până ce pe căile cuviincidse îmi 
voiu lua satisfacție pentru mișelescul aten
tat pus la cale în contra persdnei mele, 
rog pe toți prietinii mei, ca să-mi acorde 
și mai departe stima și considerațiunea 
lor, pe care cu atât mai mult mă void ni- 
sui a o merita, cu cât mai tare nisce răi 
și fameni pândesc să mi-o răpeșcă.

Beiuș, 4/17 Iunie 1903.
Pompiliu Lan, 

rectorul internatului 
dieces. gr. or. rom.

Literatură.
A apărut:

„Revista idealistă" nr-ul 4 cu ur
mătorul sumar: 1. Riria: Kiajna și loan 
Vodă cel cumplit. 2. M. G. Holban: Re- 
nascerea idealismului în lumea contimpo
rană. 3. Jules Brun: Superstiții românesc! 
în medicină poporală. 4. Calipso C. Botez: 
Literatura lirică română în pragul veacu
lui al XIX-lea. 5. Eugenia Ianculescu de 
Reuș: Spre desrobire (roman). 6. A. Șu- 
luțiu: Unitatea limbei literare. 7. Em. Gri- 
goroviță: Suferințele tînărului Werther. 8. 
Gr. Ventura: Străinismul nostru. 9. Dr. A. 
Tălășescu: Spitalele rurale. — Reformele 
sanitare. 10. Poesii: Gânduri tomnatice de 
Oliv.; Ndpte albă, de Teodoru; Sera, de G. 
d’Annunzio, traducere de Alexandrescu- 
Dorna. 11. M. Sadoveanu: Luna (Nuvelă) 
12. P. Vulcan: Visul (nuvelă). 13. I. C. 
Bacalbașa: Studiul pieselor (Cronică tea
trală). 14. M. G. Holban : Vieța în țâră 
și’n străinătate. 15. Buletin literar și biblio
grafie. — (Cărți și reviste româna; Cărți 
și reviste străine).

Director Mihail G. Holban. Prim re
dactor: N. Vaschide. Bucuresci bulevar
dul Elisabeta nr. 6. Abonamentul pe an 
40 cor.

ULTIME SCIRi.
Budapesta, 23 Iunie. In decur

sul cjilei de erl, Banul Khuen He- 
dervary a conferit cu diferiți bărbați 
din tote partidele. In Casina Națio
nală a conferit cu contele Iuliu An- 
drassy și contele Hadilc. Se svonesce, 
că grupul-Andrassy consideră ca minim, 
concesiunile, ce le-a fixat contele Ap- 
ponyi în cunoscutul său memoriu în 
cestiunea armatei. Banul a avut apoi 
o întâlnire cu Coloman Szell. Cupp- 
ponyi s’a întîlnit mai târețiu la Ca
sina Națională. Intre cei cu carl a 
vorbit este și Iuliu Justh (oposițio- 
nal), âr după amiâcți a conferit cu 
Francisc Kossuth. într’o confereuță 
ulteridră, Coloman Szell a declarat, 
că Banul Khuen-Hedervary va retrage 
proiectele militare, va face se se des- 
bată budgetul și proiectele pactului 
și va cerb recruți numai în propor
ția -numerică de pănă -acum. Că apoi 
ce se va întâmpla mai departe, dâcă 
Hedervary va disolva ori nu camera, 
nu se scie. Banul va lua asupră-șî 
numai însărcinarea de a restabili 
stările mormăie în parlament.

Paris, 22 Iunie. La inițiativa 
Italiei, guvernele Germaniei, Franței 
și Angliei vor nega recunfiscerea 
noului regim sârbesc, cât timp asa
sinii nu vor fi pedepsiți.

Belgrad, 22 Iunie. In vestmin
tele generalului Țințar Marcovicls’a 
aflat o scrisdre a reginei Draga, în 
care ordonă, că din împrumutul de 
stat de 20 milidne, 4 milidne se i-se 
pună ei la disposiție, în aur.

Agram, 22 Iunie. Dieta croată 
era să-și continue acjî ședințele. In 
urma celor întâmplate în cele trei 
ședințe prime,’ședințele au fost amâ
nate pănă Mercur!.

Londra, 22 Iunie. Scirî sosite 
aici din Dsibuti spun, că trupele 
mullahului au nimicit întrega oștire 
englesă,

Budapesta, 23 Iunie. Joi, 25 
Iunie, dieta ungară va ținâ ședință.

Publicațiune.
9

Direcția căilor ferate locale Brașov- 
Treiscaune aduce la cunoscința publică, 
că începând cu punerea în eirculațiune a 
vagonelor cu automotive, pe linia Bra- 
șov-Satulung se introduce următdrea schim
bare :

Tramvaiul, care până acuma pleca 
din Satulung la orele 6.25, va pleca la 
5.50 și va sosi în piața Brașovului la 
6.40 m.

Ordinea de circulație a celorlalte va- 
gdne cu locomotivă rămâne neschimbată.

Automotdrele, afară de circulația va- 
gdnelor de până acuma, vor circula c >n 
form ordinei ce se comunică o ;dată cu 
acâsta.

Ordine de circulație se pdte căpăta 
la gările tramvaiulu și la conductor.

O dată cu punerea în circulație a 
automotorelor, următdrele stații se declară 
de halte: Brașovechiu str. Morii, str. ș>-6- 
leî, str. lungă-casa nr. 139, str. de mijloc, 
str. măeștrilor, fabrica de cărămidî, Nou- 
casa nr. 77, Bacîfalu, Turcheș-str. Sării, 
Oernatu, Berărie.

La aceste halte automotdrele se vor 
opri numai în cașul, când vor fi] pasageri, 
cari ar voi să se urce, seu să se co- 
bdre.

Pasagerii trebue să comunice con
ductorului, unde au de gând se se dea 
jos, cel mai târdiu la scdterea bile
tului.

In interiorul automotorelor este interdis 
fumatul.

Pasagerii sunt rugați a urma aviselor 
personalului de serviciu.

Se recomandă în atențiunea on. pu
blic cruțarea arangiamentului intern al auio- 
motdrelor.

Brașov, 21 Iunie 1903.
Direcția c. /. locale Brașov- 

Ireiscaune.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop
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Dela „Tipografia A. Bfereșianu“ 
din IBra^ov, 

se pot procura următârele cărți:

(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 
pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
wcomandație.)

Scrieri istorice.
Memorii din 184:8—49 de Vas. 

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

Viața și operile lui Andreiu Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de loan. Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașifl, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
rând) al din Blașiti.

„Colonel David baron Urs de 
MLargina la Solf'erino și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferențS, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Frandsc Rieger 
in reuniunile militare dela Brașov și Și- 
biiu. Broșura conține.și două portrete.bine 

.reușite, ale baronului' Urș, unul din anii, 
rle mâi înainte, când încă" era major, âr. 
altul din: timpul mai recent; mai conține 
și o hartă a Lisse.i, cum ș> iliistrațiuilea- 
mormântului eroului nostru. Prețui 80 b. 
(plus 6 b; porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
Lancu*, apelul dat patră ministerul de 
interne D. Percz-4 prin dl Dr. A.mos 
i-râncien cansa fondului pentru monumen
tul lui'Taucu. • Prețul, este 1 coronă. In Ro
mânia 2. lei plus 5 bani porto.'

„Pintea- Vitesiil*-, tradițiunl,- legende 
și. schițe is’torioe, de- Ioan Pcp-Jldeoanul: 

Dea mai completă. scriere despre eroul 
f-intea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb'at Pintea. Prețul 40 bani. 
plus6 bani porto.

„Românul in sat și la osteu. 
Aoesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Rdeganul, cunoscutul, și me
ritatul nostru. scriitor poporal, a.-dat lite- 
raturei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Impta pentru drept de Dr. Rudolf, 
de Ihering traducere de Teodor V- Păeă- 
țian. Prețul 2 cor. (-|~ 10 b, port'»)'.

„David Almășianu*, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acesta, 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„Ț&ranul român și ungur din 
Ardeal*, stadiu psihologie poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

Mănăstirea Putna în Bucovina de 
Iraclie Porumbescu. Prețul 20 b. (-J- 3 b. 
porto.)

Slăs’ță de rugăciuni și predica.

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și oântărl, întocmită 
nai ales, pentru copiii mai mărișori. Le- 
pată costă 44. bani) -|- 5 b. porto)..

Carte de mgăciuni, cereri și 
■aude intru onorea Preacuratei Feciore 
Maria pentru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-|- 5 b. porto).

Cuvântări bisericesc! scrise de loan 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
; orto.-

Cuvântări bisericesci de loan Pa
piu; tomul III cuprinde cuvântări bi
sericesc! acomodate pentru orl-ct timp; 
;i. pentru, tote sărbătorile de peste an; Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători, Fiă-care 
tom separat costă 3 cor. (plus 10 b. porto).

Predici pe tote Duminecile și 
sărbătorile de peste an, de. Etn- Elef- 

■rtscu, cunoscut atât de bine în cercu
rile roinănescl din numărosele sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-|- 20 b.
porto.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christe. Conține predici 
lela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări bisericesci pre sărbătorile 
de preste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. (pl. 30 b. porto.)

Cuvântări funebrali și iertăciuni din 
autori renumițl, prelucrate de Titu Budu. 
Tom. II. preț. 2 cor. (pios 20 b. porto.)

„Cartea Durerii* de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de Iacob Ni- 
< ol.escu,, editura lui Dr. E. Dăianu, Timișora
1895. O cărticică de mângăere sufletâscă, 

■ are costă legată 3 corone (plus 10 bani 
orto).

Mama sfântului Augustin de Emil 
Bougaud, traduoere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E. Dăianu. Tipografia archidie- 
oesană din Blașiii. Caftea are 31 cole de 
tipar (500 pagini) și este fructul osteneli
lor unor laborioșl studențl în teologie dela 
universitatea diuBudapesta Cuvântul „Salba 
ne reamintesce societatea literară cu ace
lași nume a teologilor din seminarul desfi
ințat „S-ta Barbara14 din Viena, cărei so- 
oietățl îi mulțumim publicarea Fabiolei și 
a unei părți din oateohismul cel mare a 
lui Deharbe. Traducătorii ne ofer o leotură 
edificătdre în stil îngrijit, tiparul ourar, hâr
tia bună. Prețul unui esemplar legat elefant 
în pauză este 4 c.orâne (-[- 30 b. porto) 
Un esemplar broșat 3 cordne (-ț- 30 b. 
porto).

„Cuvântări bisericesci de Mas- 
1 sil Ion* traduse din originalul franoes de 
] loan Ger-ț protopop gr.-cat. român al diecesei 

de Oradea-n.are. — Deja la 1898 a apărut 
în Oradea-mare cartea cu titlu) de mai sus 
care cuprinde 17 predici de ale vestitului 
orator eelesiastic frances. Predicile aunt 
împărțita de traducător după anul bisericesc 
resăriten^și fie care este pusă la acea Durni- 
ueoă sâu sârbâtdre, ou e cărei evanghelie 
se potrivesc»» predioa. Un volum elegant de 
peste 400 pagini în 8° cu portretul lui 
Massiîon. L- :T.faducIr-fe«- .se distinge prin,' 
tr’u'n-.lirhbagiii ale^. — Prețul 5 .corone (6 
Lei .50) plus 30 bani'porto. ■

Cărț» pentru comerciantI 
și funcționari de bancă:

Introducere . în contabilitate și 
contabilitatea înpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu, 0 carte bună pentru a învăța cu 
ușurință- contabilitatea. Pagini I—VIII -ț- 
213.' Prețul 2 cor. '(-■[-20 b. p.)

tfCurs. complet de corespondența 
comercială™ de; l, (f. Panțu. - Conține 
modele de circulare, scrisori d.e informațiunl, 
redomanHațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi-. 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplâ, de I. O. Panțu. Acesta bro--. 
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone- 
(-ț- 10 bani porto). .

Un capitol din Contabilitatea 
-duplă de 1. Q. Panțu. Tractâză principiile 
contabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (-|- 10 b. p.)

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

Cursul la bursa din' Viena,
Din 22 Iunie n. 1903

Renta ung. de aur 4°/0......................120.60
•Renta de corone ung. 4% ... . . 99.40 
Impr. căii. fer., ung. în- aur. 31/20/0 • 90.90 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 98.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare 3,/2°/0 . . . '92.85 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25 
Impr. ung. cu premii.........................198.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 155.50

.Renta de hârtie austr............100.20
Renta de argint austr........... 100.10
Renta dă aur austr. . . .. . . . 121.05
Rente de corone austr. 4°/0 . . , 100.55
LosurI din 1860.................................. 153,25
Acții de-ale Băncei. austro-ungară . 16.23
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 730.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 659.75 
NapoleondorI ........ 19.05
Mărci imperiale germane .... 117.35- 
London vista ..................................  239.,42)/2
Paris vista.................................   . - 95.22’/,
Note italiene................... . . . . 95.20

Nr. 9695-1903.

Publicație de oferte.
Comuna orașului Braasb, are tre

buința de tuburi de gaz și alte ma
teriale în valbre db circa 30.000 co- 
rbne, pentru lungirea rățelei de tu
buri pentru gaz și iluminarea stra- 
delor, ce va lucra în decursul anu
lui 1903.

Se învită prin acâsta pentru li
terare pe cale de concurență genera
lă, prin înaintarea de oferte în scris. 
Ofertele S’ nt a se înainta cel mult 
pană în 26 Iunie a. c. în orele a. m.

dela 8—12, la subscrisul magistrat 
orășenesc (Protocol de exhibite).

Oferte ce se vor înainta mai târ- 
cjiu nu se vor considera, ci refusa.

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

In fine se obshrvă ca din ofer
tele favorabile, se vor prefera oferte 
a celor liferanțl, carii se vor obliga a 

documenta proveniența ungară a în
tregului material, sau cel puțin a 
unei părți din ele, ofertelor unde 
acesta declarație ar lipsi.

Brass 6, 16 Iunie 1903.

2—2.(1010) Magistratul orășenesc.

ABONAMENTE

Prețul abonamentului’ este

Pentru România și streinatate 
f*® as . H?

Abonamente U numerele cu data de Dumineca 
Pentru Austro-Ungana:
as . 4
fâs®. Itiaî . § ,,

'® £?®â hd. . i „

Abonamentele, se fac mai ușor și mai repede prin 
------o mandate poștale, o------

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

AcImMstrațharaea.

„GAZETEI TRANSILVANIEI."

Plecarea și sosirea trenurilor de stat res. nng. în Brașov. 
Valahii diss I Maias st. sa. 1303.

Plecarea trenurilor din Brasov.J
Dela Brașov la Buihpesta:

I. Trenul mixt la ora 5'20 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste-Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. ' Trenul de pers, la ora 8’13 min. sâra.
IV. Tr." accel. la orele 10»26 m. sera.

Dela Brașov la Bucurescî:
I. Trenul de persone la ora 3'55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5'14 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11'40 a. m.
IV. Trenul accel. l-a- ora 2'19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu),.
V. Tren mixt la 6rele 6'50 sâra.

Dela brașov la Kezdi-Oșorheiu: •
I. Trenul de pers, la -6ra 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad la 6ra 0.18, cu Ciuc 
Gyimes și Ciuc-Szereda, la 6ra 10.46 min. a. m.

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

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

III. Trenul mixt la 6ra 9.47 m. sera.
IV. Trenul mixt la ora 6'14 m. dim.

(Numai dela 1 Iunie Dumineca și în serbătorl).
Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:

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

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

Pentru

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

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

mau

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

III. Tr. accel. peste Clușiîî la d. 2-9 m. p. m-.
IV. Trenul mixt la ora 9'27 min. sera;

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

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

(cate -circulă numai. Vinerea, dela Predeal).
V. Tr. accel. la orele 10'14 m. sera.

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

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

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

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela Zernesoî la Brașov (gar. Bartolomeiu.)

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

III. Trenul mixt la ora 8'18 sera.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

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

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

IV. Trenul mixt la -rele 10.05 m. sera.

Tipografia Aurel Mureșiauu Brașov.


