
BEI)ACȚIUNEA, 
Aijninistrațiunea $i Tipografia 
brașov, piața mare nr. 30. 
Boriuori no francate nu ce pri

mesc.—Mannsoripte nu ae 
retrimit.

INSERATE 
to primesc la Adrninlstrațlung în 

Brașov și la unaatcrele 
BIROURI de ANUNȚURI: 

în Vioria : la N. Dukes Nnchf., 
Nux. Augenfeld & Eineric Les
nar, Heinrich. Schalek. A. Op- 
pelik Nnchf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. Gold- 
berger. Ekstcin Bemat, ruliu 
Leopold (VII Erzaâbet-korut).
PREȚUL 1MSERȚIUN1LOR: 

o seria garmond pe o colonA 
10 buni pentru o publicare.— 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o aeria 20 bani.

ANUL LXV.

„gazeta» iese în llăcîre Jl, 
Abonamente pentru Ahsiio-Uwja: 
Pe un an 24aor., pe ș6se lp.nl 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rii de Duminecă 2 /. pe an. 

Pentru fiomânia și străinătate: 
Po un an 40 tron o!, pe ș6«e 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 frțtnoi.
Se prenumără la tdte oli- 

ciole poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov
Piața nraie. 

Târgul Inului Nr. 30, otiaiu 
I.: Pe un an 20 oor.. pe șese 
luni 10 car., pe trei luni 5 cor, 
Cu dusul în casa : Pe un un 
24 aor., pe K luni12 o., po trei 
luni 6 carâne. — Un esemphir 
10 bani. — Atăt abcnamentole 
cA+i și inBerțiunilo aunt a ae 
plăti înainte.
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Situațiimea interiors.
Trece o vară, vine alta, dâr în

curcăturile dualistice dinăuntru nu 
mai încetâză. Mașinăria merge forte 
greoră. Cugetele și nisuințele în loc 
se se aproprie și se armonieze în 
cestiunile comune ale celor doue 
state, se depărteză și se contrariază 
tot mai mult. Un noroc este încă 
pentru dualism, că cel puțin insti- 
tuțiunea delegațiunilor, așa neispră
vită cum este, funcționeză pro m pt încă, 
votând la milidnele nesfirșite, ce se 
pretind pentru mărirea și perfecțio
narea armamentului, pentru-ca ar
mata monarcbiei nostre se potăținâ 
pas cu armatele celorlalte state.

Delegațiunea ungară mai ales 
s’a arătat totdeuna forte prevenitore 
față cu postulatele de felul acesta 
ale administrației de resboiu co
mune; ealucreză cuminte, pentru-că 
cu atât mai mult pite accentua apoi 
de altă parte pretensiunile Ungariei 
la încheierea compromiselor econo
mice și în cestiunea cuotei.

Acum Inse se pare, că tactica 
acesta precaută nu va mai ajuta 
mult planurilor, ce le urmăresce gu
vernul unguresc în cestiunea pactu
lui economic.

A început și guvernul aus
triac să-și arate puțin dinții și se 
pună și el piciorul în prag, strigând 
cumetrilor de peste Laitha: „păn’ 
aici și mai departe nu!“ Acesta e 
cel puțin înțelesul ce i-s’a dat de 
totă lumea vorbirei, ce a ținut’o 
înainte cu 4sce fUle ministrul-preșe- 
dinte Dr. Koerber în camera senio
rilor din Viena, declarând că în mer
sul trădărilor cu guvernul unguresc 
s’au ivit greutăți atât de seriose, 
încât este adânc îngrijat, și asigu
rând, că dela minimul ce-1 pretinde 
Austria în interesul industriei sale, 
guvernul austriac „nu va ceda nici 
o iotă».

De când cu acesta vorbire a 
lui Koerber s’au încordat erăși lu
crurile și situațiunea e seribsă. De 
aceea a și făcut sensație, că Colo
man Szell, care a fost la Viena 
Duminecă, — se dice că numai pentru 
a fi de față la jurământul, ce l’a 
depus noul căpitan de gardă prințul 
Alois Esterhazy — n’a visitat pe 
Koerber și n’a căutat sâ confereze 
cu el. Negocierile nu s’au mai con
tinuat așa-dâr dela conferențele ul
time din Budapesta înebee nici ver
bal, der nici în scris, ceea-ce se con
sideră' ca semn critic.

De altă parte Szell cu oficioșii 
lui fac față veselă, presenteză lucru
rile ca nefiind așa posomorite cum 
se crede, și se încred tare ca tot
deuna în intențiunea coronei de-a 
mijloci compromisul dorit. Astfel 
oficioșii anunță și acum că Szell a 
avut o audiență de o oră și jumă
tate la monarhul, căruia ’i-a espus 
din nou în modul cel mai hotărît și 
clar punctul de vedere al guver
nului ungar în cestiunea pactului, 
lmpresiunea ce-a luat’o Szell din 
acea audiență se fi fost că posiția 
sa nu apare nicl-decum sdruncinată.

Vom vede cum. se va mai des
fășura afacerea pactului. Cum-că po
siția lui Koerber ar pute fi mai 
mult sdruncinată ne îndoim, după 
ce presența acestuia la cârmă în 
Austria este ac|I neapărat de lipsă. 
Ministrul președinte austriac are ne
tăgăduit a înfrunta greutăți mult 
mai mari decât colegul seu ungur; 
și în momentele de față numai scie 
unde-i stă capul în fața marilor di
ficultăți, ce i-se ridică în cale în 
parlamentul austriac.

De dimineța pănă sâra Dr. Koer
ber ține convorbiri și conferențe cu 
conducătorii diferitelor partide. Nu
mai priu compromisuri cu acestea 
el pote se asigure mersul regulat al 
lucrărilor parlamentare. Acum îi 
dau mult de lucru Cehii, cari se 
opun votărei legei impositului pen
tru biletele do călătorie, pentru care 
stărue guvernul din diferite consi- 
derațiunl. Cehii amenință erăși se
rios cu obstrucțiunea. Și încă e de
parte momentul, când se vor pune 
la ordinea cjilei proiectele pactului cu 
Ungaria! Bote însă ca totuși să se 
aplaneze dificultatea ivită cu privire 
la desbaterea și votarea amintitei 
legi.

Szell a adoptat tactica fostului 
ministru de stat Schmerling, elcțice! 
noi putem aștepta! vadă cei din 
Austria cum se vor înțelege ei în
tre ei! Nu se scie însă decă și pănă 
întru cât acesta tactică va duce la 
scop.

Nici ce surprise se mai pot ivi în 
viitor nu se pote prevedâ. Sigur e 
numai, că poporele austro-ungare, 
în puterea votului delegațiunilor, 
vor ave să porte în viitor sarcini 
nouă de 38 milibne corone, ce le-a 
cerut ministrul de răsboiu pentru 
reforma artileriei, Și acâsta e numai 
o parte din suma, ce se va mai pre
tinde în scopul acesta, și pe care 
afii nici ministrul de răsboitî nu o 
pote calcula.

Etă cum se presentă pentru 
moment, situațiunea interiors în mo- 
narchia dualistă.

Svonurl d.e crisă. Ministru-preșe- 
dinte Coloman Szell s’a dus Duminecă la 
Viena. In 9 Iunie n. a fost în audiență la 
Maj. Sa. într’aceea pressa vienesă e plină 
de soiri despre o crisă ministerială. „Sonn- 
und Montagszeitung* scrie sub titlul „De- 
misiunea lui Coloman Szell“, că în Unga
ria și mai ales în parlamentul ungar cu
rentul estrem a ajuns așa de mult la su
prafață, încât elementele moderate, în 
frunte cu Szell, nu mai pot lupta contra 
lui... Timpul retragerei lui Szell atârnă 
numai dela aflarea unei persone potri
vite, care sB-i urmeze. — „Neues Wiener 
Tagblatt* spune, că Koerber nu se va 
mai duce la Budapesta, deore-ce mersul 
tratărilor cu Szell nu l’a mulțumit. Abia 
se pdte admite, ca Szell se împlinescă 
dorința lui Koerber de a-se accelera mer
sul tratărilor și situația e considerată ca 
forte critică. în cercurile parlamentare 
austriace se crede, că monarchul ar fi pe 
punctul de vedere al lui Koerber. — „Neue 
freie Presse“ crede, din contră, că celor 
doue guverne le va succede a încheia 

pactul deja în decursul acestei veri ; de 
aceea nu se așteptă, ca vre-unul din 
ele să demisioneze, seu chiar de s’ar 
întâmpla acesta, demisia nu va urma în 
decursul sesiunilor parlamentare.

Foile unguresc! nu dau nici o im
portanță scirei despre demisiunea lui Co
loman Szell și die, că în cercurile din Bu
dapesta nu se scie nimic despre o ast-fel 
de demisiune.

Polonii și împăratul Wilhelm. Foia 
polonă cea mai lățită din Posen „Wielko- 
polahin" scrie despre vorbirea dela Ma- 
rienburg a împăratului, dicând: „Vorbirea 
ne este o dovadă pentru aceea, ce cugetă 
împăratul despre Poloni și de ce senti
mente este el animat față cu'Polonii. Nici 
nu putea împăratul să vorbăscă mai lă
murit. Este important acesta pentru atitu
dinea Polonilor în decursul visitei, ce o va 
face împeratiil în Posen. Polonii se vor 
purta forte liniștiți, adecă nu se vor arăta 
nici pe stradă.*

Agitația în Bulgaria. Pe când 
principele Ferdinand al Bulgariei împreună 
cu ministrul de răsboiă și cu alți bărbați 
de stat bulgari e în drum spre Peters
burg, în principatul său domnesce cea mai 
mare agitație în contra actualului comitet 
macedonean. Lupta se urmăză serios pen
tru readucerea lui Boriș Sarafoff, cunos
cutul bandit politic, la presidenția comi
tetului. Propaganda în favorul lui Sarafoff 
se face cu tdtă puterea, dovadă, că el și 
adi este tare și mare la Sofia și în tote 
părțile principatului, mai ales după-ce în 
fruntea Bulgariei stă acum un cabinet ru
sofil. Agitația, ce s’a început la Sofia dă 
de bănuit, că între Sarafoff și panrușistl 
sunt neîntrerupte legăturile politice, așa 
că aflând cei din Petersburg momentul 
oportun de a arunca schinteia în Peniu- 
sula-balcanică, Sarafoff le va fi la înde
mână cu cetele lui de revoluționari.

Atentatul bulgăresc din Ostrov.
Diarul guvernamental „Secolul11 are 

în numărul său de Marți, un articol ful
minant cu privire la incidentul de fron
tieră din 22 Maiu și la satisfacția, ce tre- 
bue să se dea României.

Organul liberal e de părere, că „gu
vernul român are dreptul se ceră princi
patului vecin o satisfacție eclatantă11. 
„Acestă cerere, continuă „Secolul", suntem 
și siguri că deja a făcut’o, cu acea firmi- 
tăte, ce caracteriseză tdte guvernele române 
în cestiuni de demnitate națională.»

Diarul guvernamental termină aticolul 
său astfel:

„Ne ferim de a da lucrurilor propor- 
țiuni mai mari, decât comportă, der nici 
nu putem micșora gravitatea netăgăduită 
a unui ast-fel de incident.

„Trebue să adăugăm o mică observație:
„N’am fi credut, n’ar fi credut ni

meni, că la doi ani după complotul bul
găresc și după variațiunile conducătorilor 
de atunci ale principatului vecin, vom 
ave de înregistrat o ast-fel de ispravă.

„Adevărul e, că incidentul petrecut 
de astă-dată în țeră, întrece în gravitate 
tdte cele întâmplate pănă astădi. Violarea 
de teritoriu fii însoțită de răpirea și mal
tratarea unui funcționar al Statului român*.

Banffy teoreticianul.
— Urmare. —

Interesele statului național maghiar 
unitar în multe privințe cer imperativ 
centralisarea. Peste tot interesele unitare 
ale statului, și în legătură cu acestea in
teresele ndstre naționale, se pot asigura 
mai bine prin centralisare, pe care ca pe 
un mijloc din cele mai importante nu 
putem să o pierdem din vedere, fiind un 
factor însemnat pentru resolvirea pro
blemei, ce trebue să planeze vecinie îna
intea ochilor noștri: putem noi și vrem 
noi să devenim stat național unitar?

O consecință firescă a centralisării 
pornite în direcție corectă, însă din păcate 
încă fără resultatul dorit, este că legea 
alcătuită la 1868 în multe privințe, cu 
deosebire în municipii și la oficiile sta
tului anexate municipiilor, neputându-se 
esecuta, s’a prescris dela sine seu și-a 
perdut efectul: —deși nu în mod espres, 
prin disposiție legislativă, der pe basa 
principiului general, că legile posteriore 
trebue se abroge, în mod tacit, disposițiile 
legale contrare, de mai ’nainte.

Insă nu numai în mod tacit, ci și 
prin cuvinte esprimate în mod hotărît, 
prin lege seu în urma unei însărcinări le
gale, prin ordinațiuni ministeriale încă 
s’au abrogat unele disposițiuni ale legei 
alcătuite în cestiunea egalei îndreptățiri 
naționale. O însemnată parte a legei a 
abrogat-o și practica vieții publice, căci 
imposibilul, neexecutabilul, absurdul, nu se 
pote esecuta nici prin lege. Să vedem 
câte-va esemple:

Conform §-lui 21 din art. XLIV de 
la 1868, funcționarii comunali „în con
tactul cu cetățenii comunei sunt obligați 
a întrebuința limba acelora». — Ce urmeză 
de aici? Decă într’un oraș, ca Budapesta, 
Seghedinul, Clușiul, ori decă vă place, 
într’o comună mică de pe Alfold, se sta- 
bilesce o familie slovenă, română, italiană 
seu slovacă, ea pdte cere, pe temeiul 
§-lui citat și decă vre, și respectivul do- 
resce martiriul național, pdte să se jă- 
luescă contra violării legei din partea 
funcționarilor respectivi, necunoscători de 
limbile amintite și să ceră, ca primarii, 
funcționarii acelor comune, nefiind, în basa 
citatului paragraf, apți pentru funcțiunea 
lor, să fie amovați pe cale disciplinară. 
(Cine pdte să mai ia în serios pe acest 
mare filosof, după absurditățile, ce le de- 
biteză ?)

Ori, se pdte esecuta, ca amploiații 
dela inspectoratele 'școlare, direcțiile fi
nanciare, oficiile de edilitate, cari formeză 
statul unitar concret, în interes de serviciu 
se pot transfera ori unde pe teritoriul 
țării, -— și despre cari articolul amintit 
nici nu conține disposiții, ca despre unii,, 
cari în timpul alcătuirei numitei legi nici 
nu esistau, însă a căror sferă de activi
tate pe timpul creării legii, se pdte cu
prinde în cadrul paragrafilor referitori la 
municipii, — pe temeiul §-lui 23, decă 
vrem să-l ducem la absurd, să fie constrînși 
a se ocupa în Locse cu acte înaintate în 
limba română, la Clușiil în limba slovacă, 
la Sabaria în limba rutenă, la Agria în 
limba sîrbescă?

Se pot aduce încă nenumărate 
esemple, cari tdte ar proba (!), că problema 
de resolvat, că: — pdte și vre statul un
gar să devină stat național unitar ma
ghiar? — cu esecutarea literală a legii 
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alcătuite în cestiunea egalei îndreptățiri a 
naționalităților, nu se pote resolvi. Insă, 
deși în mod tacit, adesea cu reserve, to
tuși însăși legislația s’a îngrijit de modi
ficarea legii în multe privințe defectuosă, 
având în vedere, deși nu cu consciența 
necesară, refacerea din punctul de vedere 
al statulai național maghiar unitar a legii, 
care acum nu mai sufere îndoielă, în 
multe privințe nu se pote esecuta.

(Va urma)

Adunarea desp. Timișora al 
„Asociațiiinei“.

La 8 Iunie n. s’a ținut în Belinț adu
narea generală a despărțământului Timi
șora al „Asociațiunei pentru literatura ro
mână și cultura poporului român".

Acest despărțământ, deși înființat 
numai de 4 ani, a desfășurat o măndsă 
activitate, bărbații dela conducerea lui 
îndreptându-șl atenția mai ales spre lu
minarea și deșteptarea straturilor popo
rului nostru agricol. Numai în decursul 
anului curent a adunat peste 3000 cor. 
și a distribuit tot atât pentru promovarea 
culturei morale în popor.

Adunarea a fost deschisă prințr’un 
discurs remarcabil ținut de președintele 
desp. d-1 advocat Em. Ungurean din Ti- 
raișdra, vorbind despre starea poporului 
nostru din comitatul Timiș, arătând relele 
ce rod la rădăcinile esistenței nostre și 
propunând mijldcele de combatere. „Dra
pelul" din Lugoș publică în întregime 
discursul d-lui Ungureanu, pe care îl vom 
reproduce și noi în numărul viitor de 
Duminecă, căci merită, se fie cunoscut în 
cercuri cât mai largi și mai ales de po
porul și cărturarii noștri dela sate.

După discursul de deschidere, a ur
mat cetirea raportului comitetului prin d-1 
Dr. Valeriu Mezin. Din acest raport ve
dem, că comitetul și-a desfășurat activi
tatea în trei direcțiuni: 1) a înființat bi
blioteci poporale, 2) a luat măsuri pentru 
atragerea copiilor la școlă, 3) a ajutat 
școli poporale. De present despărțământul 
are 16 biblioteci poporale; a procurat din 
mijldcele sale cărți în valore de 689 cor. 
37 h.; a abonat 21 esemplare dinN-rul de 
Dumineca al „Gazetei Transilvaniei14 pe 
cari le-a trimis gratuit la omeni de încre
dere cu rugarea, ca foia s’o dea cărtura
rilor noștri țărani ca s’o cetescă. După 
însciințările primite, foia e bine cetită. In 
anul curent a ajutat comitetul biserica din 
Iclod, pentru acoperirea trebuințelor șco
lare, cu 100 cor.; pe cea din Foen cu 100 
cor.; cea din Nadăș cu 100 cor.; cea din 
Medveș cu 80 cor. și cea din Munari cu 
50 cor. Suma totală a banilor întrați din 
contribuiri a fost de 1334 cor. La cassa 
centrală din Sibiiu a trimis în decursul 
anului 552 cor. Fondul cultural a desp. a 
fost la 19 Maid 1901 de 2307 cbr. 96 bani, 
în decursul anului curent s’a adaogat la 
acest fond suma de 607 cor. 39 b., fondul 
e deci astădî de 2915 cor. 35 bani.

In despărțământul „Timișora" func- 
ționeză actualmente 91 școli gr. or. ro- 
mânesci confesionale cu 123 învățători, 
9 învățătore, și 14 școli gr. cat. române 
confesionale cu 14 învățători; în 3 comune 
nu sunt școli confesionale; are 35 coruri 
vocale. Membrii: 3 fundatori, 10 pe vieță 
și 46 ordinari.

S’a decis înființarea a 4 biblioteci 
poporale în cercul Belințului.

Etă un despărț&ment model în sensul 
adevărat al cuvântului Frații noștri de pe 
teritoriul acestui despărțământ pot fi cu 
drept cuvânt mândri de bărbații lor dela 
conducere, de jertfele, ce se aduc pentru 
luminarea poporului și de resultate splen
dide dobândite printr'o activitate vie, neo
bosită și măndsă.SOIRILE DILEL

— 29 Maiâ v.

Sărbătorirea păcei. Gu ocasia în
cheierii păcii anglo-bure, s’a oficiat la Lon
dra un Te-Deum în catedrala Sf. Paul. 
A asistat la Te-Deum Regele Eduard și 

Regina, membrii familiei regale, toți marii 
demnitari ai țărei și ofițerii armatei și ai 
marinei. In mersul cătră catedră, la întra- 
în City, Suveranii au fost întâmpinați de 
lordul major și de șeriful. Gel dintâiu a 
presentat Regelui sabia cetăței, pe care 
Regele o apucă și o înapoia lordului ma
jor. Regele și Regina au întrat în biserică 
în cântecele corurilor. După-ce părechea 
regală a luat loc în biserică, s’a început 
serviciul divin. S’au intonat cântece de 
mulțumire și Te-Deumul, după care epis
copul Londrei a rostit o predică. La urmă 
s’a cântat imnul național. Imensa mulțime 
adunată pe stradea făcut Regelui ovaținnl 
cordiale.

Nnntă cil versare de sânge. Din 
Chimitelniczd-de-Câmpiă primim scire des
pre următdrea întâmplare tragică: In 8 a 1. c. 
Danila Cipăianu, cassier comunal în loca
litate, și-a măritat fata cea mai mare.;' Bu
curia și seninele de voie bună erau fdrte. 
mari de ambe părțile, căci și feciorul era 
fericit, că a căpătat pe acea fată, er fata 
că a luat’o acel fecior. Bucuria lor chiar 
în momentele cele mai fericite se schimbă 
de-odată în cea mai mare întristare. Un 
nepot de frate a susn u rnitul ui, calfă de 
ferar, venind să bineventeze pe ColăcarI, 
cari după datină merg ceva înaintea mi
relui, vrând sâ pusce cu o pușculiță de 
9 mm. și încă cu glonț, din nebăgare de 
semă afurisita armă s’a descărcat înainte 
de timp, și cum era mulțime de popor, 
bărbați, femei și chiar copii, cari priviau 
la ceremonia luărei colacului, glonțul a 
nemerit pe femeia lui Olariu Vasilica, drept 
în frunte de-asupra ochiului stâng. Glon
țul mergând drept, în urma paterei sale, 
a trecut pe sub nas, spărgând cerul gu- 
rei femeii și s’a oprit în direcțiunea umS- 
rului drept. Nefericita femeiă se luptă cu 
cele mai crâncene chinuri în mijlocul a 
patru copii mici. S’a chemat îndată aju
tor medical. — De câte-ori diarele româ
nesc! nu au adus astfel de întîmplări pro
venite din beție ori neprecauțiuni, dând 
sfaturi ca cu armele de foc să nu se jdce 
nimeni, — și cu tote acestea poporul, nu 
voesc a lua pildă și a-se feri de rău. Ba 
ce e mai mult, când se încercă câte un 
preot a șterge ceva datini păgubitore și 
fără nici un sens, i-se ridică lumea în cap, 
ca și când prin astfel de nisuințe ar voi 
cine scie ce reu și nefericire poporului.

„Emke" și congresul secuiesc. Foile 
unguresc! sunt informate, că referenții sec
ției culturale a congresului secuesc și-au 
elaborat proiectele, er „Emke", care a luat 
asupra sa elaborarea cestiunilor culturale, 
le-a și presentat în ședința dela 5 Iunie a 
comitetului congresului, ținută în Buda
pesta. Congresul săcuesc se va ține la 29 
și 30 August. Foile unguresc! releveză, ca 
un incident interesant faptul că Putnoki San
dor, funcționar la consulatul general c. și r. 
din Galați a umblat cu Simon Jdnos, învă
țător reformat din casă în casă în Galați 
și a făcut astfel statistica esactă a Ungu
rilor din acel oraș. După statistica acesta 
în Galați trăesc 4000 de Unguri.

Interpelație în camera comunelor. 
Din Londra se depeșeză, că lordul Bal
four a fost interpelat asupra emigrării Ji
dovilor din România. Lordul a răspuns, că 
anul acesta emigrările Jidovilor în Apglja 
n’au fost mai numerose, decât anul trecut. 
De altfel cu cestiunea acesta, dise Bal
four, s’a ocupat deja comisia regală. — Ji
dovii, vedem, că fac agițație seriosă pre- 
tutindenea contra României.

Nou parocli în Baia-mare. Episco
pul din Gherla a numit la parochia va
cantă din Baia-mare pe protopopul Stefan 
Pop din Baia-Sprie. Părintele Stefan Pop, 
deși a funcționat mai raulți ani ca profe
sor de limba română la gimnasiul din Baia- 
mare, pe copiii sei na fost capabil a-i 
înveța românesce. — Fără comentar.

„Pravoslavni Vostok". Din Bucu- 
resci se vestesce, că diarul rus, care apare 
în Capitală sub titlul de „Orientul Orto- 
dox“, de aprope un an de dile, este pe 
punctul de a dispăre. Directorul seu, d-1 

Hid, a plecat la Belgrad, unde — după 
tote probalitățile — va fi numit director 
al teatrului național din acel oraș. In ca
șul, când „Pravoslavni Vostok" nu va în
ceta, el își va continua apariția în capi
tala Serbiei, sub aceeași direcțiune.

Cardinali noi. Din Roma se anunță 
cu data de 9 Iunie, că papa a ținut con- 
sistoriu în „Sala Regia*, cu care ocasiu- 
ne a conferit pălăria de cardinal noilor 
cardinali: Martinelli, Skrbensky și Puzyna. 
La consistor au asistat toți cardinalii din 
Roma, mulți episcopl și prelați, corpul di
plomatic, aristocrația, curtea papală și inulți 
invitați. Papa a ținut o alocuțiune, în care 
a mulțumit lui Dumnedeu, pentru-că și-a 
putut ajunge al 25-lea an al pontificatu
lui. Apoi cu regret a accentuat tendințele 
îndreptate spre decristianisarea Romei, spri
jinind cu vorba, în scris, în teatru etc. 
eresia, protestantimul și pornografia. După 
consistoriul public s’a ținut consistor se
cret, în care s’au numit doi episcop!, unul 
la Foriția și altul la Triesr.

Apatia nu se maghiariseză. Dumi
neca trecută representanța orașului Apa
tin a ținut adunare, în care s’a desbă- 
tut propunerea schimbării numelui de Apa
tin în „Băcs Apâti". Representanța orășe- 
nescă a respins cu unanimitate acesta 
propunere.

Prințul Urusoff în România. Sosi
rea în România a prințului Urusoff, am
basadorul Rusiei la Paris, se aduce în le
gătură cu revocarea lui P’onton. Urusoff a 
fost antecesorul faimosului Hitrovo (1883) 
ca ministru al Rusiei în Bucuresci și în
treține relațiuni cu mai inulți boieri ruso
fili, între cari și cu colonelul Rosnovanu.

Un duel în Roma O telegramă din 
Roma anunță, că duelul între ministrul de 
esterne Prinetti și deputatul Francheții s’a 
făcut la istorica vilă Medici del Vascello, 
aprope de Roma. Din mare curiositate pen
tru acest eveniment, s’au dus acolo forte 
mulți diariști și deputațî. Un diarist, pen- 
tru-ca! se potă asista la duel, s’a travestit 
ca vizitiu și s’a urcat în trăsura, care 
trasporta pe Franchetti. Franchetti a fost 
rănit la al doilea asalt. Rana e la tîmplă 
în partea dreptă și trece pe de-asupra ure- 
chei până la partea superidră a obrazului 
drept, însă nu e gravă. Prinetti și Fran
cheți și-au strîns manile pe teren.

Duel între un Jidov și între un 
antisemit. în Paris a avut loc dilele 
acestea un duel între publicistul antise
mit Gaston Mery dela „Libre Parole" și 
între jidovul Dreyfus Gonzalăs. Amândoi 
au fost ușor răniți. Francesii, vedem, că 
admit duelul cu Jidovii, pe când Germa
nii îl repudieză, considerându-i en bloc 
ca incapabili de a da satisfacție.

Dela alegerile din Francia. Cumcă 
și în Francia se întâmplă multe nedrep
tăți cu ocasiunea alegerilor, despre acesta 
avem o dovadă în contestarea mandatului 
din Nimes. Aici era candidat antisemitul 
Menard față cu un socialist guvernamen
tal. A reușit guvernamentalul. Partidul lui 
Menard a contestat mandatul, er la comi- 
siunea de verificare între alte dovedi, ca: 
votarea morților, absenților etc., Menard 
a presentat 2500 de apeluri de ale sale 
trimise alegătorilor înscriși în listele elec
torale și cari au fost înapoiate dela poștă 
cu observația „Deceda, Inconnu, DisparuA 
— Destul de frumos opereză organele gu
vernului și în Francia!

Verstă înaintată. Din Sălciua-de 
sus ni-se scrie, că în 6 Iunie a răposat 
acolo femeia de 131 ani Todora Turcu, 
care pană în dilele din urmă s’a bucurat 
de perfectă sănătate:

Otrăviri în masse. Dilele acestea 
s’au îmbolnăvit în Arad vr’o 50 de per- 
sdne, cari mâncaseră înghețată la cafe
neaua dela hotelul „Hungaria". In urma 
intervenției grabnice a medicilor, s’a înlă
turat ori-ce pericol, der la antreprenorul 
cafenelei s’a făcut o anchetă severă, în 
urma căreia s’a constatat, că otrăvirea a 

I provenit dela „vanilia", cu care era făcută 

i înghețata. Totă reserva de vanilie găsită 
i la acestă cafenea a fost confiscată și va 

fi supusă la analisă chimică.

Un director financiartiran. Func
ționarii direcției financiare din Oradea- 
mare s’au jeluit la ministerul de finanțe 
contra șefului lor, d-1 Pfuhl, pe motiv, că-i 
brutaliseză. Ingurma unei anchete, minis
trul a dat directorului Pfuhl un avertisment 
și l’a concediat pe 5 săptămâni.

Birou de inforinațiunl pentru stră
ini în Sibiiu. Prin deschiderea căii ferate 
„Turnu-Roșu-Sibiiu", orașul Sibiiu — odi- 
nioră capitală a Transilvaniei — a deve
nit un nou și însemnat punct de distrac
ție. Orașul Sibiiu este situat pe câmpia 
Cibinului, înconjurată de dealuri, în lun
gime de 70 kilometri, ale căror vârfuri se 
ridică până la înălțime de 2544 m. Sibiiul 
este în. depărtare numai de un sfert de 
oră de renumitele băi cunoscute în tdtă 
lumea ale Ocnei-Sibiiului, cu cari comu
nică dilnic 6 trenuri. Sibiiul este punctul 
de plecare la stațiunea climaterică Pălti
niș (Hohe Rinne) situată în Carpați la 
înălțime de 1240 in. Pentru a face turiș
tilor petrecerea cât mai plăcută în acest 
oraș vechili și interesant, s’a creat un bi
rou de informațiunl Ipentru streini, unde 
se dau verbal și în scris tdte inforrnațiu- 
nile în privința călătoriilor prin Transil
vania, cu privire la locurile de interes din 
țeră, apoi cu privire la băi, la petrecerea 
în Sibiiu, la firme solide în scopul procu
rării diferitelor mărfuri și alte lucruri de 
trebuință.

0 mamă bună. O comerciantă de 
confiserii rusesc!, stabilită în Paris, pas
sage Jouffroy, cu numele D-na Tvarovsky, 
de origine polonesă, a născut dilele aces
tea al 34-lea copil. „La Libre Parole11, adu
când acesta scire, esclamă: „Vive la Po- 
logne!“

Pentru 20 bani — un an de tem
niță. Stefan Bald din Seghedin nu prea 
scia face deosebire între „al meu" și „al 
tău". Din causa acesta avu conflicte cu 
poliția și judecătoriile. In timpul din urmă 
vădând pe o ferestră o figură de gips în 
valore de 20 bani, o luă și o vîrî în bu
zunar. Pentru acest furt Bald fii condam
nat la 1 an temniță.

Morte prin narcosă. Soția compta- 
bilului Dombi din Caransebeș a vrut să 
se supună dilele acestea unei operaținuni 
în spitalul „Rudolfinum" din Viena. îna
inte însă de a-se începe operațiunea, șî-a 
dat sufletul în urma narcotisării. Medicii 
au scapat din vedere, că dama avea un 
defect la inimă în urma căruia n’ar fi fost 
permis, să o addrmă.

Rectificare. In comisiunea pentru 
stabilirea iinpositului ol. III pentru comi
tatul Brașovului este locțiitor de preșe
dinte d-1 advocot Victor Popescu, nu d-1 
S. Damian, cum am publicat în numărul 
nostru de erf. D-1 Damian este numit în 
aceeași calitate în comisiunea pentru con
tribuabilii din oraș.

Programa 
esamenelor publice dela școla civilă de fete 
a „Asociațiunii pentru literatura română 
și cîiltura poporului român" din Sibiiu, 

la finea anului școlar 1901/1902.

Luni în 23 Iunie a) înainte de 
amedi: dela 8-10 dre Religiunea cu ele
vele din tote clasele civile. 10—11 dre 
Limba francesă. clasa III și IV. b) după 
amedi: dela 3—5|z2 dre clasa I civilă, din 
studiile: Limba română, Aritmetica și 
Limba maghiară.

Marți în 24 Iunie, a) înainte de 
amedi: dela 8—11 dre clasa III civilă, din 
studiile : Limba română, Istoria universală, 
Limba maghiară, Aritmetica și Limba 
germană, b) după amedi: dela 3—5’/.2 dre 
clasa II civilă, din studiile: Istoria univer
sală, Istoria naturală, Limba maghiară și 
Geografia.

Miercuri în 25 Iunie, a) înainte de 
amedi: dela 8—11 dre clasa IV civilă, din 
studiile: Limba română, Aritmetica, Geo
grafia, Limba maghiară, Istoria patriei și 
Fisica.
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Joi în 26 Iunie, a) înainte de amădi: 
dela 9—11 ore Musica instrumentală și 
vocală. Declamațiuni. încheierea solemnă 
a anului școlar și distribuirea atestatelor. 
\ Lucrurile de mână, de caligrafie și 
•desemn, sunt expuse în decursul esame- 
nelor într’una din șalele institutului.

Ospeții sunt bineveniți!
Direcțiunea.

Numele istoric
al orașului Sibiiu (Hermanstadt, Nagyszeben), în 

Transilvania.

Bespuns la întrebarea d-lui Dr. Franz Zim
mermann, Archivarul cetății Sibiiului, pre- 
sentat Academiei Române la 16 Mart. 1902.

De Gr. G. Tocilescu, 
membru al Academiei Române.

D-l Franz Zimmermann, directorul 
Archivelor cetății Sibiiului, trimițând onor. 
Academii Române un memorin tipărit sub 
titlul: Erklărung der Stadtvertretung der 
konigl. freien Stadt Hermannstadt betrefend 
weitere Beibelialtung des bisherigen amtli- 
chen Namens der Stadt Hermannstadt in 
der Form „Hermannstadt" (Declarațiunea 
reptesentanței comunale a orașului’ liber 
regesc Hermannstadt, relativ la păstrarea 
numelui oficial obicinuit al orașului Her
mannstadt în forma de Hermannstadt), 
memoriu compus de d-sa în numele re- 
presentanților orașului Sibiiu, a dorit ca 
să aibă părerea Academiei nostre, ca a 
unui forum independent asupra cestiunii 
în desbatere, din punctul de vedere scien
tific, istoric și geografic.

In urma însărcinării, ce ați binevoit 
a-mi da, ca să cercetez cestiunea ridicată, 
am onore să vă comunic cele următore:

In urma art. IV din lege a. 1898 des
pre numele comunelor, Oficiul statistic al 
regatului Ungariei, precum și comisiunea 
albumului de comune, a decis ca numele 
orașului Hermannstadt, românesce Sibiiu, 
să fie de aici înainte Nagyszeben, în loc 
■de Hermannstadt.

Representanța orașului Hermannstadt 
însă consideră acestă schimbare, ca o des- 
poiere a unui bun strămoșesc pe următo- 
rele motive:

I. Germanii sunt fundatorii orașului 
Hermannstadt, lângă rîul Zibin, fiind numit 
în limba oficială latină Villa Hermanni.

II. I.n actele ofiiciale, ce privesc afa
cerile interne ale orașului, numele de 
Hermannstadt a fost întrebuințat de secole 
iîncoce, fără ca întrebuințarea lui să aducă 
vre-o pagubă Ungurilor seu Românilor, 
-cari continuă fie-eare a-I da numele din 
limba proprie.

III. Legea cere, ca fie-care comună 
să aibă numai un nume oficial, er nu că 
acel nume trebue se fie numai decât 
(unguresc.

IV. Schimbarea numelui este în con
trazicere cu legea actuală și cu dreptul 
istoric: Nici documentele vechi de funda- 
țiune ale orașului, nici legile moderne nu 
•opresc denumirea localităților germane 
■obicinuite de secole încdce. Fundatorii 
orașului au fost Germani, cum se vede 
■din documentele lui Andrei’S II și Geiza 
>H, întărite de mai mulți regi posteriori și 
•consfințite de dreptul municipal al Tran
silvaniei. Fundatorii au numit orașul în 
iiimba lor. Adininistrațiunea pământului 
regal (fundus regius) a fost tot-deuna in
dependentă (universitatea Germanilor); nici 
odată regii unguresc! nu s’au opus autono
miei orașelor germane; în fine

V. Prin legea din 1876 s’a garantat 
-orașelor autonomia administrativă, precum 
.și întrebuințarea limbii ca oficială, prin 
urmare a garantat tot-de-odată și limba 
germană, ca și denumirea germană de 
Hermannstadt.

Rentru noi cestiunea se presintă 
Astfel:

Numele cel mai vechili, sub care ne 
.apare în documente orașul Sibiiu, este 
jScibinium seu Cibinium, adecă forma cea 
mai apropiată de numele românesc Sibiiu 
•său Sibin.

Menționăm documentele mai însem
nate :

I anul 1202: „Desiderius praepositus 
.Scibiniensis" (Codex Arpadianus continua- 
tus, tom. VI, p. 229).

II. 1211, 1212: „Cibiniensis, scilicet 
praepositus, seu praepositura“. (Document 
in archiva din Vatican, ap. Zimmermann 
■.(Erklărung, etc.)

III. 1224: „ Comes Chybiniensis". Di
ploma regelui Andreii! II, prin care con
firmă privilegiile, ce le conferise Sașilor 
din Transilvania moșul seu regele Geza II:

„Volumus et eciam firmiter praec.i- 
pimus, quatenus ipsos nullus judicet nisi 

-.nos vel comes Ch/ybiniensis. Praeter vero 

supradicta situam Blacorum et Bisseno- 
rum cum aquis usus comunes exercendo 
cum praedictis scilicet Blacis et Bissenis 
eisdem contulimus“. (Hurmuzaki, Docum. 
privitore la istoria Românilor, vol. I, pag. 
83—84).

Este de notat, că acest privilegii! 
este numai o confirmare și deci o tran
scriere a privilegiului lui Geza II, care a 
domnit între anii 1141—1161.

IV. 1231: „Populi Scibiniensis", în- 
tr’un document aflător în Archivul națio
nal unguresc (Codex Arpadianus continua- 
tus, tom, XI, pag. 236).

V. 1248: „Scybiniensis scilicet pro- 
vinciales comitatum". Document, prin care 
Laurentius, Voevodul Transilvaniei, con
cede coloniilor săsesc! din comunele Vinț 
și Vulper se aibă aceleași drepturi în pă
duri și pășuni, pe cari te au Sașii din Si
biiu: „Nos Laurentius Wayvoda Transsil- 
vanus... hospitibus nostris in Wynch et in 
Burgbergh . . . omnem per omnia liber- 
tatem, videlicet in silvis, pascuis et aquis... 
quarn habent provinciates Comitatus Scy
biniensis duximus indulgentiam". (Hurmu
zaki, Documente, I, pag. 245).

VI. 1264: libertatem Scibiniensium 
et cum Scibiniensibus. Ștefan, Principele 
de coronă al Ungariei și Duce al Transil
vaniei, concede anumite privilegii mănăs
tirii catolice dela Cârța lângă apa Oltu
lui în Transilvania: „Stephanus. . . dux 
Transilvanie . . . banc gratiam et miseri- 
cordiam cum populis1 eiusdem monasterii 
faciendo . . . juxta libertatem Scibinien
sium et cum Scibiniensibus respondere 
teneantur et solito debito et collecta".

(Va urma).

0 nouă sectă.
(Salvation army).

Se scrie din când în când prin diare 
despre armata de salvare, pe nemțesce 
„Heilsarmee“ seu pe englezesce „Salva
tion armyu. Pentru a ne lămuri asupra 
acestei nouă secte eretice, am credut de 
cuviință a publica în traducere cete ce 
urmeză, după „111. Ztg.u din Lipsea. Re
vista germană scrie despre acestă sectă 
fără se facă distincțiunea cuvenită, pe 
care de-altminteri și-o pot face cetitorii 
înșiși. Etă acum articolul revistei:

La 1865 s’a ivit în Londra un predi
cator metodist, cu numele William Booth, 
care a luat asupra sa sarcina de a recâștiga 
pentru biserică, pentru mângâierile și învă
țăturile ei massele cete mari ale popula- 
țiunei din Londra, înstrăinate cu desăvâr
șire de religiune. In etate de 15 ani Booth 
era deja predicator ambulant al metodiș- 
tilor. Prin acesta, el a putut dobândi cu- 
noscințe adânci despre relațiunile sociale 
ate Londrei cetei întunecate. însuflețirea 
religiosă și o profundă compătimire față 
cu creaturile părăsite, ce locuiau în așa 
numitele „slumsu, cartierele miseriei și ate 
crimei, l’au îndemnat a întreprinde o agi
tațiune în favorul acestor esilați din so
cietatea omenescă. Sprijinit de soția sa 
energică și înțeleptă, după câți-va ani avu 
deja frumose resultate. El recrută ajutdre 
voluntare de ambele sexe din tote clasele. 
S’au găsit și omeni cu mijldce materiale, 
cari au sprijinit sforțările predicatorului 
metodist Booth și așa s’a înființat 
așa numita „Salvation army“ (ar
mata de salvare), care nume îl primi 
la 1878. Pentru a influința mai efi
cace asupra masselor, „generalul" Booth 
credit de necesar a-și organisa colabora
torii săi milităresce, ,a-i îmbrăca în uni
formă, imitată după cea englezescă, er 
acelor ajutători, cari lucrau necontenit 
după ordinele și intențiunile lui și contri
buiau la răspândirea ideilor lui, a-le da 
organisația unui corp inilităresc, în care 
noii întrați pot avansa dela rangul de ca
det pănă la colonel și comandant ge
neral.

Multe persecuții a suferit armata de 
salvare din partea cercurilor bisericesc! 
și a unor anumite straturi sociale. Bat
jocuri și dispreț le-a fost partea. Astădi 
armata de salvare numără 15,300 de ofi
țeri salariați. Ea lucreză în 47 țări și co
lonii și face propagandă în 34 limbi. 
Aprope nu esistă colț al lumei civilisate, 
unde să n’aibă aderenți și ofițeri activi. 
In India și Alaska, în Nev-Seelanda și in
teriorul Africei caută ofițerii, după anu
mite planuri, a dobândi suflete, și 2*/2 mi
lițiile de întruniri se țin anual de cătră 

armata de salvare în totă lumea. Astădi 
generalul Booth este o personalitate cu
noscută în totă lumea, er armata de sal
vare a devenit un factor, de care trebue 
să se țină cont.

Armata de salvare a câștigat ade
renți chiar și în Germania. întrunirile se 
țin la fel în tote părțile, și anume:

Pe un podiu mai ridicat ocupă loc 
ofițerii de ambe sexele. întrunirea se în
cepe cu câte-va cântece, cântate de toți 
cei de față. Cântecele au un conținut re
ligios, se cântă însă după melodia celor 
mai răspândite cântece poporale. Ofițerii 
masculini și temenim de pe podiu înso
țesc cântecul cu mandoline, ghitare, trim- 
bițe, violine și harmonic!. După acăsta 
urmeză o alocuțiune a comandantului și 
a celui mai superior ofițer. Une-ori ofi
țerii își țin alocuțiunile în limba englesă, 
pari se interpreteză imediat în cea ger
mană'. Actualul comandant al Germaniei, 
Oliphant, vorhesce la întrunirile din Ber
lin englezesce. După alocuțiune se mai 
cântă un cântec ; apoi se someză cei pre- 
senți a veni la banca pocăinței, în fața 
podiului. Prin alocuțiuni ținute de con
vertiți, cu recundscerea în public a feri- 
cirei și bucuriei, resimțită prin convertirea 
dela vieța necinstită, caută a influința pe 
cei de față și resultatul sugestiv este 
enorm. S’au vădut bărbați și femei, veniți 
la întrunire să rîdă și să întrerupă, du- 
cându-se la banca pocăinței, unde îngenun- 
chiau plângând. Serbarea se încheie cu 
alocuțiuni, rugăciuni și cântece, er sufle
tele „salvate“ pot conta la sfatul și ajuto
rul ofițerilor.

Armata de salvare a înființat în mai 
multe orașe spitaluri, asile și alte institute 
filantropice. Ea are și un diar întitulat 
„War Gryu, care apare și în traducere 
germană sub titlul „Der Kriegsruf".

Producțiuni și petreceri.
— Corul bisericei rom. gr. or. din Bra- 

șovid-vechiu invită la petrecerea poporală 
împreunată cu d<ns, ce o va aranja Dumi
necă în 2 Iunie st. v. (15 Iunie st. n.j 1902 
(jiua întâii! de Rosalii, în sala hotelului 
„Central Nr. I-* din loc. Corurile se diri- 
geză de d-l Nicolae Oancea jun. Intrarea 
de persouă 1 cor.; pentru studențl 80 b. 
Venitul curat este destinat pentru fondul 
corului dela biserica sfintei Adormiri din 
Brașovul-vechifi. Ofertele marinimose. se 
primesc cu mulțămită și se vor chita pe 
cale rtiaristică. Bilete se află de vendare 
la d-l N. D. Eremias și săra la Cassă. în
ceputul la 7*/2 sâra.

»;>• *

— „Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu" învită la producțiunea publică îm
preunată cu cântări, teatru și joc, ce se 
va arangia Duminecă, la 2 (15) Iume\9Q2 
în sala cea mare dela „Gesellschaftshaus". 
Corurile se dirigeză de d-l Candid Popa, 
învățător la școla de aplicație de pe lângă 
seminariul „Andreian". O parte a even
tualului venit curat este destinată pentru 
premiile esposiției industriale, ce se va 
arangia în tdmna a. c. Începutul la 7 ore 
sera. Prețul de intrare: de familie (ă 3 
persdne) 3 cor. 60 bani, pentru domni 2 
cor. (membrii Reuniunei 1 cor. 60 bani), 
pentru dâme 1 cor. 20 bani. Suprasolviri 
se primăsc cu mulțumită și se vor cuita 
pe cate diaristică. Bilete de intrare — 
sera la casă.

JLiteraturâ.
Au apărut: „Raport destine festi

vitățile jubileului, semicentenar11 al 
„Reuniunii femeilor române" din Brașov. 
Cuprinde istoricul Reuniunei pe basa actelor 
dela înființarea Internatului Reuniunei pănă 
în diua de adi, făcut de Lazar Nastasi 
secretarul reuniunei. Brașov 1902 Tipografia 
A. Mureșianu.

—„Polileul cu pripelele și psalmii cei 
aleși, ce se cântă la sărbătorite mari, ce 
au Polileu“. Estras din cărțile bisericesc! 
prelucrate pe seraa cântăreților de strană 
prin Antoniu Minișan, înv. Arad 1902, 
tipografia „Trib. pop". Prețul 30 filer!.

— Din biblioteca „Poporului român" 
a apărut N-rii 3—4, conținând Irei isto- 
ri,6re morale, de loan Bota, înv. Buda
pesta 1902. Prețul 20 fii.ULTIME SOIRI.

Budapesta, 10 Iunie. Miniatrul- 
președinte Szell nu s’a întâlnit cu 
Koerber în Viena. Intre cei doi mi- 
niștri-președinți sunt divergențe de 
vederi acute în cestiunea pactului. 
Szell a raportat pe larg monarchului 
asupra situațiunei. Soirile despre 
retragerea lui Szell nu sunt adevă
rate. Situațiunea e fbrte seriosă, der 
pentru Ungaria nu e critică.

Londra, 10 Iunie. După datele 
oficiale, resboiul a costat’o pe An
glia următorele jertfe: au cătțut pe 
câmpul de luptă 1069 ofițeri și 
20,897 soldați; numărul răniților 
22,829, dintre cari 617 au murit în 
urma ranelor primite; 9553 soldați 
au căcțut prisonieri seu au dispărut; 
75,430 soldați au fost readuși în 
Anglia ca invalizi- La olaltă 129,780. 
In bani a costat’o: 154,407,000 funți 
sterlingl (2,396,954,000 cor.} După 
calculul engles, Burii au pierdut 7000 
mortl, răniți și prinși pănă la 30 
Aprilie 1901. Dela începutul res- 
boiului și pănă la fine 21,856 bmeni.

Colonia, 10 Iunie. Se crede ca 
absolut sigur, că Kriiger se va re- 
întorce în Africa-de-sud.

Petersburg, 10 Iunie Principele 
Ferdinand va sosi ac]i în Peterhof, 
unde va fi ospele Țarului.

Constantinople, 10 Iunie. Afil s’a 
făcut în Salonic consacrarea lui Fir- 
miiian de episcop in Ueskueb.

D iv e r s e.
Un oraș care nu dor ine. Situat 

în America, acest oraș se numesce Butte 
și aparține statului Montana. Clădit pe 
costa unui munte, el numără aprăpe patru- 
decî și cinci mii de locuitori. Și într’ânsul 
birourile, magasinele, localurile de dis
tracție nu se închid nici di, nici nopte. 
La ori ce oră lumea pote să mergăla teatru, 
să ia masa la restaurant, să joce o partidă 
de cărți la club seu la cafenea, să-șî radă 
barba său să-și tae părul la bărbier, să 
între în ori ce prăvălie și acolo să facă 
tot felul de cumpărături. Marea industrie 
a orașului Butte este industria minieră, a 
cărei muncă este regulată prin legea disă 
a celor „trois huit" și aceeași lege „trois 
huit" guverneză alternativ vieța întregului 
oraș. Patroni, ingineri, amploiați, casieri 
sunt constitute! în trei echipe, cari de trei 
ori în fie-care două-deci și patru de 
ore se schimbă una pe alta ca jechipete 
de lucrători. Spre a se răspunde la ne
voite succesive ale acestor trei popu
lații distincte, a trebuit ca serviciile publice, 
băncile, prăvăliile, etc., să urmeze mișcarea. 
Dat fiind acesta, dăr numai sdrele și lu
mina electrică arată, în orașul Butte, deo
sebirea între di și nopte. Și cu chipul 
acesta nici odată nu scii, decă gentleme- 
nul pe care’l întâlnescl corect și elegant, 
în strădile fasionabile, e un om, care s'a 
sculat seu se duce să se culce. Gu totă acesta 
organisație curiosă însă, organisație subor
donată muncei industriale, localitatea nu 
e un oraș trist și în ea se muncesce spre 
a se face avere și aceeași ardăre, ce s’a 
pus la câștigat, se pune și la cheltuit banii.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 10 Iunie 1902.

Hotel Pomul verde: Bukonzky, fabricant 
Arad; Dumitrescu 1. șef de poliție, Predea'.

Hotel Grand: W- iss, administrator. 
Fehermezo: Milkd, negustor de lemne, Seghedin

Hotel BucurescI: Dr. Perl, dentist, Clușiu- 
Wincze, voiagior, Viena.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian II. Top.
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Dela „Tipografia A. Mnreșianu“ 
<lin ESrașov, 

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

pe lângă portul postai arătat, încă 26 bani pentru 
recomandație.)

Scrieri economice
Manual complet de agricul

tură rațională, de Dr George Maior, pro- 
f-sor de agricultură, la șcâla miperioră dela 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli 
tul din Bucurescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, său Agricultura ge- 
n-rală. 34 cole de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de Ou. Mi
nister de Agricultură «1 României cu deci- 
sia Nr. 2078 dm 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Fitoțechnia, său cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română ou premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 cortine.

Voi. IU. Zootechnia, seu Cultura ge- 
n -rală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lâuări? și lăptăria, 49 cole de 
tipar ou 225 figuri în text. Costă 8 cortine.

Vol. 1V. Economia Rurală, său orga- 
nisațmnea și administrarea moșiilor mari și 
mici. Costă 8 cortine.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba și litera'ura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care tratăză toțe cesiunile cele mși 
mari ca și pe cele miel privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu- 
orărî apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia neutru șooiele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, nvățăr.or la ș.:âla 
principală română din L^pușui-Unguresc. 
Edițiuuea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Port j.

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
de Panaite losîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. Georee Ma>or, pro'esor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto • „Sărac 'n țâră săracă11. Emiuesuu. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

Cursul la bursa din Viena.
Din 9 Iunie n. 1902.

Renta ung. de aur 4fl/0....................
Renta de corone ung. 4°/0 • • ■
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii...................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta de argint austr,...................
Renta de hârtie austr.......................
Renta de aur austr............................
LosurI din 1860..................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 706.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 688.50 
NapoleondorI........................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista.............................
Rente austr. 4°/0 de corone . 
Note italiene.............................

120.70
97.95

119 25
100.-
119.25
97.70
98.— 

204.04 
163.—
104.70 
$01:5’5 
120.85 
153.15

15 97

. 19.07
117.32'/2

240.35
95.25
99.80
93 70

Cursul pieței Brașov.
a Din 10 Iunie n 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. 18.8) n 18,88
Napoleond’orl. n 19.04 19.07
Galbeni W 11.20 n 10.30
Ruble RusescI n 2 54 Î5 —.—
Mărci germane w 117.25 n —.—
Lire turcescl 21.40 21.5 )
Scris, fonc.Albina 5°/0 101.- n 102 -

v ICalitate bună garantată! „
Vend cu 5—IO°/0 mai ieftin, ca concurenții mei.

MT Magazinul d.e încălțăminte și pălării 
wiFNr. io. L SABADEANU Nr. io.-w

Strada Porții nr. 10, BRAȘOV, Strada Porții nr. 10, 
care se bucură de 32 ani de încrederea on. public, recomandă mărfur'le sale 
garftptate, solide, moderne și cari prin procurare favorabilă vintle 
CU mult mai ieftin ca orl-ce concurent al său, precum pote vedă onor, 
public din câte-va mai j<?s înșirate prețuri:

1

1

1

1

1

Pentru JlSărbați: 
păreche de ghete de vachs, garantat 

solide........................ fi. 2.50
de ghete de vachs cu 

besetz, garantat solide . „ 
de ghete de vachs cu 

șinore, garantat solide .
de ghete de vachs cu 

besetz de lac, gar. sol.
de ghete Botin de iuft, 

garantat solide . . .

n

n

n
n

n

2.80

3.70

4.10

4.30 
pels,

1

1

l

l

1
1
1
1

Pentru Oaine:
părecha de ghete de pele patentate, 

cu gumă gar...................
de ghete de pele pa

tentate, cu nasturi, gar.
de ghete Gems verita

bil, cu nasturi gar.
de ghete cu besetz de 

lac gar.............................
ghete pele galbină gar. 

Pantofi
n

eu fi. 2.20.

fi. 2.50
îl

a 3.40
n

n 4.—
n

n 
a 
n 
n

de
n

n

dans din lac 
„ peie Gems 

pele
îl

Pantofi de Drill galbene ori negri cu 
besetz și talpă dela 80 cr. în sus.

Ghete mici pentru copii dela 50 cr. în sus.
Comanda la măsură se efectueză prompt, ieftin

și garantat solid, '«a
w Specialități de încălțăminte
(le tot fi n e s Chevreanx, Boxkalf, 
„Ideal11 etc., se află in mare alegere 
și se pot procura în 6 dile și după măsură cu prețuri moderate.

r 
n 

n 
n

3.80
4.—
2.-
1.80

I

■ no 

£ 
>£

<"■
© «• «s
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AVIS
Subscrisul Instated artistic are ondrea a face cunos

cut On public, că pentru a corespunde și celor mai moder
ne și eschisite cerinți, au angajat puteri de rangul prim, și 
garanteză executarea exactă și escelentă a lu rarilor ce cade 
în branșa acesta.

Pentru a se convinge on. public de exactitatea acestor 
date, se confecționeză de ocamdată

TABLOURI de probă gratis.
De o cercetare numerosă se rogă cu tbtă stima

Atelierul Rembrandt.

LEOP. SZINBERGER,
Atelier artistic, pentru fotografie și pictură,.

'iiniiiiiiiiiiiiii Brașov, Strada vămii 1®. niiimniiniin
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Sz. 2942—1992.
tlkv.

Ărveresi hirdetmânyi kivonat
A fogarasi kir. jârâsbirbsâg mint telekkonyvi hatosâg kOzhirr^ teszi, 

hogy „Furnica11 jtak.-penztâr vegrehajtatonak Modorcea Samoila a iui 
Jakob vâgrehajtâst szenvedd elleni 321 kor. tbkekbveteles es jărulekai 
irânti vbgrehajtăsi iigyâben a brassoi kir. trvszek J(a sârkânyi kir. jâr.- 
birosâg) teruletân fekvâ, a gridi 19 sz. tljkvben vegrehajtâst szenvedett 
6s neje nevân âllb 48, 49 hrsz. ingatlanra 328 koronâban. a

703/1 hrsz. iDgatlanra 3 kor. 10313 hrsz. ingatlanra 34 kor.
1032 51 15 53 77 10672. 10673 77 5? 21 77

1070/3 n 6 77 10674 71 71 15 n
1 102 55 55 27 5? 10871 17 7? 3 57
1137, 1174 55 77 22 55 11277 51 75 18 V»
1186 51 51 12 7? 11410 5? 77 3 17
1657 11 57 14 77 11461 7? 77 2 7?

1659 51 77 13 57 11526 71 75 1 57

1669 n 77 18 75 a gildi 24. SZ. tljkvben Modorcea
1677 rt 55 21 55 Szamnila Jakab Nitfa nevân âllb
1688 51 77 3 71 72, 73 hrsz. ingatlanra 16 kor.
1727 71 55 22 7? 764 W 7? 78 77

1794 51 77 33 W 1116/2 71 W 4 57=

1797 11 75 28 57 1145 W 77 19 5T

1813 71 77 48 57 1823 77 16 77

2573 71 55 10 71 2077 57 51 33 jr
2588 51 77 8 7? 2380 55 71 18 57

2693 55 77 5 71 3087 7? 11 77

2704 75 17 13 71 3214 55 n 9 1T

2750 57 57 43 77 3221 J7 5? 4 77
2756 55 77 20 77 3890 5? n 13 7?

3833 » 71 16 J5 3910 71 77 14 17
3935/10 51 14 57 6086 W 57 34 71

3961/2 n n 4 51 6088 75 77 19 n
4008 n 77 5 77 6094 71 5? 3 77

4102 n 77 9 6097 « 71 6 77

4128 n 77 6 77 6100 7? 10 57

4128/1 71 n 4 57 6582 r» 77 3 17

4177 w 1) 4 7? 6643 71 77 1 W

4795 ii 77 24 6705, 6.706 71 75 28 51

4801 5? W 8 51 7189 71 7? 48 7-

4809 75 3 » 7189/1 77 5) 22 n
4813 71 77 3 75 7245 W 7? 53 n
4816 •5 57 2 55 8738 71 77 5 57

4829 5) 71 8 8766 7? 77 9 77

4845 51 n 2 7? 9124 77 75 13 J9

4855 57 n 3 15 9249 J7 77 13 rr
6635 15 7 5? 9287 77 77 6 17

6640 5? 7? 6 71 9379 )• 7? 14 57'

8558 57 77 '3 77 9942 57 7? 33 77

8753 55 75 33 n 10151, 10274 7? r> 21 77

8981 55 77 7 75 10388, 10389 5? 17 7 77

9082 n 57 21 10396 71 7? 2 77

9135,9136 D 7? 20 77 10653/1 77 57 4 n
9137 57 75 g 75 10729 15 55 15 n

9422 51 17 75 10807 71 14 57

9570 5) 77 15 n 10860 5? 77 62 77-

9793 55 71 39 57 11173 » 7? 18 l*1

10011 f. 77 104 71 11502 77 57 3 77

10091 n 77 26 7? a gridi 321 sz. tljkvben A f 1 rdsz..
4056/2, 4057 15 77 104 koronâban ezennel me.gâllapitott kikiâltâ-

'' A X. XL A h ———

Din causa re no văr ei prăvăliei vend tete mărfurile ce 
se află în mare asortiment de stofe de home pentru 
bărbați și dame, și Covâre, pârazărie, perdele, bSuse, 
Jupone, Ambrele etc. etc marfă de tot nouă, cu prețuri 
icăi|uTe.

u m a î timp scurt! “ȘS®
Se nu întârdie nimeni ete a profita de acesta favorabilă ocas;e.

Haxis Thieles.
Strada Wămei nr. 13.

si ârban az ărverâst elrendelte, es bogy a fennebb megjelolt ingatlanok 
az 1902 evi Junius ho 23-ik napjân delelott 9 orakor Griden megtartando 
nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/(-ât. 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigymi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijeldlt bvadâkkâpes ertekpapirban a kikiil- 
dott kezehez letenni a vagy az 1881. LX t. cz. 170 § a ertelmeben a 
bânatpenznek a birosâgnâl eioleges elhelyezeserol kiâllitott sz^ bâlyszeru 
elismervenyt âtszolgâltatni.

F o gar as, 1902 âvi mârezius ho 27-ik napjân.

A kir. jbirosăg mint tlknyvi hatosâg.

(558,1—1)
Schupiter

kir. albire.

Trpogiafia A. Mureșianu, Brașov.


