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N-rli de Duminecă 4 cor. pe an.
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luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-ril de Duminecă 8 fr- pe an.

Se prenumeră la tote ofi- 
ciele poștale din-întru și din 
afară și la d-nii colectori.
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Adi/iDiisiiațiwiea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâse 
Juni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul în casă : Po un an 
24 cor., pe ș6se luni 12 cor., 
pe trei luni 6cor. — Un esein- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și , inserțiumle 
sunt a se plăti înainte.

Brașov, Vineri 18 Aprilie (1 Maiu).

Crisa și naționalitățile.
ii.

Cu multă hotărâre s’a pronun
țat fată cu obstructiunea primul mi
nistru unguresc, în discursul seu de 
Luni, pentru respectarea absolută a 
principiului majorității, pe care l’a 
mai numit și principiul suprem al 
parlamentarismului, principiul Un
gariei, care dirige desvoltarea vieței 
sale constitutionale.

Li-a vorbit d-1 Szell koșuthiș- 
tilor cu mult foc de respectul fată 
cu legea și cu constituția, pe care 
se razimă acest principiu, accentuând 
că și minoritatea are datoriile sale 
și răspunderea sa.

Li-a spus, că ac|I acăstă mino
ritate, mâne una ce stă pe altă basă 
pote decreta de voință a „națiunei" 
altă voință, decât pe aceea a majo
rității legale parlamentare. „Pot 
veni", adause primul ministru, „mi
norități acjl nafionale, mâne nena- 
tionale, ac]I radicale, mâne reacțio
nare, ac]î cu scopuri naționale, mâne 
pe motive de naționalitate, cari se-șl 
redice postulatele și se-șl pretindă 
ale lor. Parlamentarismul va deveni 
un joc în mânile lor și se pote ușor 
încuiba în spirite idea rătăcita, că 
în Ungaria s ar pute guverna și fără 
constituțiune11.

Când era mai aprins în acesta 
aigumentațiune a sa, Coloman Szeil 
fu întrerupt de esclamarea lui Beo- 
thy: „Absolutism ăe partid11.

Aceste puține . cuvinte indică, 
care este isvorul oposițiunei estreme 
a „independenților", care este mo
torul principal al obstrucțiunei lor. 
Ei sunt adecă de firma convingere, 
că majoritatea de adi din parlament 
nu este adevărataespresiune a voinței 
națiunei maghiare și că în realitate 
oposițiunea representă dorințele și 
voința, majorității coverșitore a po
porului maghiar.

Ei bine, decă oposițiunea ma
ghiară din dietă nu vede în majori
tatea de adi a, camerei nici măcar 
espresiunea curată și adevărată a 
voinței poporului maghiar, cine se 
va mai pute mira, că în sînul popo- 
relor nemaghiare, cari formeză par
tea cea mai mare a poporațiunei 
țării, der in parlament nu se pot 
mauifesța aprope de loc, predom- 
nesce părerea, că acolo sunt repre- 
scntate numai interesele rassei ma
ghiare ?

Acest moment l’a avut în ve
dere de sigur și ministru-președinte, 
când a admoniat „minoritatea națio
nală" maghiară, cum o numesce, se 
nu misce bolovanul din loc, căci nu 
se pot precalcula săriturile ce le pote 
face în rostogolirea sa la vale.

N’a fost der numai o amenin
țare surdă, cu care s’a adresat șeful 
guvernului oposițiunei maghiare ob
strucționiste, când i a pus în vedere, 
că esemplul ei îl va pute urma o- 
dată și o minoritate, ce s’ar răzima 
pe motive naționaliste și ar pute 
dice, ca și koșuthiștii, că majoritatea 
de adi parlamentară nu representă 
voința țării.

Szell a voit să (jică, ceea-ce a 
scris mai înainte cu câte-va cjile in
timul seu, corespondentul lui ..Neue 
freie Presse" arătând, că legea elecr 
torală de adi nu e asigurată pentru 
vecie și ar pute veni un timp ca 
și milionele de Români, Germani și 
Slavi să ’și pretindă partea lor la gu
vernarea țării.

Adi naționalitățile privesc pasiv 
la luptele dintre partidele maghiare. 
Der acăsta nu îndreptățesce încă, pe 
nici un bărbat de stat cu cât de pu
țină deșteptăciune de a nu calcula de pe 
acum cu eventualitatea, de care in
direct a făcut amintire în dietă pri
mul ministru unguresc.

Obstructiunea Cehilor tineri. 
După cum se anunță din Viena, deputății 
cehi tineri au hotărît, ca cedând dorinței 
alegătorilor lor, să facă obstrucțiune contra 
proiectelor pactului. In ședința de alaltăeri 
a comisiunei pentru pact, Kulp și Mastalka 
au ținut discursuri obstrucționiste, prin 
cari au silit pe president se închidă șe
dința. Mastalka a dis între altele, că tri
butul ce Austria îl plătesce Ungariei va 
cresce din an în an. Reducerea cvotei Un
gariei,și sporirea cuotei Austriei, este ur
marea rapidei crescerî a încassărilor după 
articol! de consumațiune, ce se importeză 
mai ales pentru necesitățile Austriei.

Subjugarea Finlandei. Am sem
nalat ieri la soirile ultime, că priptr’un 
ucaz împărătesc, s’a introdus în Finlanda 
dictatura pe timp de ti ei ani. Ucazul Ța
rului este următorul:

„Dându-ne silința, ca se contopim 
într’una singuraticile părți ale imperiului, 
ne-am ales mijlocele, cari sunt acomodate 
pentru a încopcia marele nostru principat 
al Finlandei cu celelalte părți ale impe
riului. Aplicarea acestor mijloce a întim- 
pinat resistență obstinată la o parte a 
populației Finlandei. Omeni cu gând reu 
de a determina poporațiunea la oposiție 
față cu guvernul, s’ati dedat la acte, cari 
au turburat vieța liniștită. Omenii aceștia 
nu s’au speriat chiar nici de violență față 
cu cetățenii, cari au ținut la fidalitatea 
lor obligătore. Intre împrejurări normale, 
pedepsindu-se delicuenții, s’ar pute resta
bili ordinea publică turburată. In actualele 
împrejurări inse, după-ce anumite persone 
oficiale, între cari chiar și judecătorii, nu 
numai că nu lucreză pentru susținerea or- 
dinei, ci ei înșiși premerg cu esemplu reu 
în ce privesce nesupunerea, — din causa 
acâsta nu se pote îmbunătăți situațiunea 
prin aplicarea mijlocului indicat. Pentru-ca 
însă ordinea și liniștea se se restabilescă 
în Finlanda și poporul se fie ferit de astfel 
de influențe, am credut de bine, ca cu 
esercitarea autorității superiore să însărci
nez în Finlanda pe timp de trei ani pe 
un comisar special al meu și să-l autorisez 
cu menținerea ordinei. — Nicolae“.

Noul dictator are drepturi nelimitate. 
EI pote să închidă și desființeze ori-ce 
instituție publică seu privată; pote se de- 
tragă autorisarea de activitate și funcțio
nare ori-cărei librării, fabrici, întreprinderi, 
etc. Pote să închidă ori-ce adunare, să es- 
pulseze pe ori-care cetățen de pe terito
riul țării, ori să-l deporteze în altă pro

vincie a imperiului rusesc, — c’un cuvânt, 
adevărat regim de terore.

Cestiunea Mandșuriei. Din Was- 
hington se telegrafeză: Ministrul afaceri
lor străine, John Hay, a avut o întrevedere 
cu ambasadorul rus în privința afacerei 
Mandșuriei. Pe de altă parte ambasadorul 
american din P#tersburg a remis ministru
lui afacerilor streine o notă de vie pro
testare în aceeași afacere: er ministrul 
american din Peking a primit ordinul de 
a exprima guvernului neplăcerea republi- 
cei americane în privința exigențelor ru
sesc! și speranța, că China nu va primi 
propunerile rusescl privitore la ocuparea 
Mandșuriei.

Din dieta ungară.
In dietă se urmeză desbaterea asupra 

proiectului de indemnitate. Discuțiunile par 
a nu mai ave importanță. Deputății nici 
nu mai asistă la ședințe în număr așa de 
mare. Fiind o imposibilitate fisică de a-se 
ameliora pănă mâne 1 Maiu situațiunea 
parlamentară și de a-se vota proiectul de 
indemnitate, starea m afară de lege e ne- 
înounjurabilă.

In ședința de alaltăeri, Marți, Geza 
Polonyi a ținut un lung discurs obstruc
tionist, în care a polemisat cu ministru- 
president Coloman Szell. Polonyi a încer
cat se dovedes'că, că în ceea-ce privesce 
limba de serviciu și de comandă germană 
a armatei, pactul a fost falsificat. El a 
pretins să se arate ordinațiunea prin care 
se impune limba de serviciu și de coman
dă germană.

Au mai vorbit'la ordinea dilei Krasz- 
nay F. și Csavolszky L., cel dintâiu pole- 
mișând de asemenea cu Szell, cel de al 
doilea lăudând obstructiunea.

In ședința de eri. 29 Aprilie, a vor 
bit ministrul de agricultură Ignatie Dara 
nyi', ca în aceste momente seriose să spună 
ce-i zace la inimă. A înșirat relele econo
mice, ce vor deriva din ex-lex și a spus, 
că din causa obstrucțiunii e incapabil de 
orî-ce lucrare salutară pe teren economic. 
Daranyi a spus, că statele streine tote des- 
bat convențiile comerciale, numai Unga
ria nu, — și acesta erășl din causa obs- 
trucțiunei. Guvernul, clise el, nu pote să 
dea.îndărăt, câtă vreme Corona și majori
tatea e pe partea lui.

Kubik Bela: Societate pe aciii între 
guvern și majoritate. (Strigări furtundse 
în drepta: la ordine! la ordine!)

Presidentul cere lămuriri de la Kubik.
Ministrul Daranyi accentueză leali

tatea lui Coloman Szell față de oposiție 
și spune, că procederea oposiției e injustifica- 
bilă. Se arată slăbiciune, destrămare atunci, 
când e necesitate de cea mai mare forță 
Superioritatea rassei maghiare se dove- 
desce prin maturitate politică. Maturitatea 
acesta nu e permis se fie compromisă.

După pausă ministrul de culte Wlas- 
sics răspunde la interpelația lui Papp Zol- 
tan în afacerea cântării imnului dinastiei 
(Gotterhalte) în școle. Wlassics declară, 
că nu e nimic contrar dreptului public iu 
acest imn, și că nu pote lua măsuri con
tra lui.

Desbaterea s’a continuat acjl.

Sihodele.
Sinodul din Sibiiu.

Sibiiu, 28 Aprilie.
Ședința III, ."s’a ținut în 28 Aprilie la 

orele 11.
După cetirea și autehticarea protoco

lului ședinței II și după presentarea mai 
multor esibite Intrate — deputatul V. 
Onițiu a făcut 2 propuneri, una referitore 
la esmiterea unui membru din cler pentru 
studiarea picture!' orientale și presen- 
mrea unui proiect referitor la pictura 
șa aranjarea internă a bișericei catedrale, 
care s’a predat comisiunei bisericesc!; er 
a. doua referitore la înființarea unui inter
nat corăspundător . pe lângă gimnasiul nos
tru din Brașov, cțire s’a predat comisiu
nei școlare.

Propunerea;deputatului Dr. P. Șpan 
referitore la aranjarea festivităților școlare 
s’a predat comisipuei școlare, er propune
rea deputatului &f. Cirlea referitore ' la 
completarea regulamentului despre admi
nistrarea și controla averilor bisericescl 
votat de Sinod îir 1901, la comisiunea or- 
ganisățore.

La ordinea dilei a urmat referada 
comisiunei verifiăȘ'tore, care prin raporto
rul Dr. I. Șencheă propune, ăr Sinodul de
clară de verificați’- pe următorii deputați : 
Dr. Miron Cristeă, Tit V. Gheaja, Iosif 
Morarul, Vasile Damian, Sim. Dragomir, 
V. Tordoșan, Dr.'E. Mețianu și L. Triteanu.

In causa alegerii de deputat clerical 
din cercul Sighișd'ra se dispune cercetare.

Ședința proximă va fi mâne la orele 
10. La ordinea dilei va veni mai întâii! 
referada comisiei organisătore asupra ra
portului consistoriului plenar.

— 29 Aprilie.
Ședința IV s’a ținut la 29 Aprilie. 

Deputatul Gvigore-Pletos face propunerea, 
ca sinodul se enunțe, că e necesară reor- 
gariisarea învățământului în seminariul teo
logic al archidiedesei, și la sesiunea pro
ximă să vină cpnsistoriul cu proiect în 
privința acesta,/compus pe-•' ha sa. ideilor 
Hate de propunător, astfel, ca teologia 
să primescă rangul academic, care îi 
compete.

Dep Ars. .Vlaicu propune, ca si
nodul se decreteze de obligătore cerceta
rea bisericii diri' partea tuturor dinenilor, 
cari stau în serviciul bisericii.

Deput. 1. Fărcaș interpeleză în ces
tiunea ridicării P._ C. Sale Archimandritu- 
lui Dr. Ilarion Fzișccrâx la rangul de Ar- 
chiereu, cerând lămuriri despre pedecile 
neesecutării conclusului adus în unanimi
tate din partea sinodului archidiecesan în 
privința acesta.

I. P. S. Sa Archiepiscopul și Metro- 
\politul promite, Ță va răspunde în una 
; din ședințele viitore.

Se îptră în-'.ordinea de di.
Comisiunea.-'verificătore, prin raporto

rul ei Dr. Șenchea,: propune verificarea de- 
putaților mireni aleși în cercul Bistrița.

Deput. P. Gosrna propune cercetare. 
La. votare se pfimesce cu majoritate de 
vot- propunerea comisiunii.

Cu privire.’, la protestul înaintat în 
contra alegerii .(fin cercul electoral Târ
nava, comisiunea. propune verificarea de- 
putățilpr aleși.

Deputatul P’. Cosma propune cerce
tare. Vorbesc fit obiect deputății Dr. Vlad, 
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Dr. Cristea, Vasile Damian, I. P. S. Sa 
presidential, P. Oosma, și raportorul Dr. 
Șenchea, care insistă pe lângă verificare.

Se pune la vot propunerea d-lui P. 
Oosma, care întrunesce majoritatea. Se or- 
doneză deci cercetarea-. •

Se propune verificarea deputatului 
Dr. Vlad, ales în cercurile Deva și Geoagiu. 
Se primesce. Deput. Dr. Vlad opteză pen
tru cercul Deva. Cercul Geoagiului se de
clară vacant.

Urmeză raportul comisiunei organi- 
sătore asupra raportului consistorial plenar.

Raportor Partenie Cosma, care pro'- 
pune primirea în general a raportului pre- 
sentat, și intrarea în discuția specială.

Discuție se nasce la postul de refe
rent școlar. Comisiunea propune întregi
rea prin alegere. P. 0. Sa archimandritul 
Dr. Pușcariu propunu, ca postul să rămână 
neîndeplinit pentru anul acesta. Se pune 
la vot și majoritatea e pentru amânarea 
alegerii.

Celelalte propuneri ale comisiunii se 
primesc fără discuție, luându-se spre scire 
comunicatele consistoriului.

Aceeași comisiune propune prin ra
portorul P. Cosma, se dee sinodul aprobare 
definitivă „instrucțiunei pentru esactorat 
și cassa archidiecesană“, votată în anul 
trecut pe un an de probă.

Se primesce propunerea comisiunii. 
Rap.

*
Sinodul din Caransebeș.

In ședința 11-a de Luni secțiunile 
și-au făcut raportele despre actele electo
rale mirene și preoțespi și se verifică de
putății a căror alegere s’a făcut în regulă 
și mandatele cărora n’au fost protestate.

După acesta presidiul constată și 
enunță capacitatea Sinodului de a aduce 
deicsiuni valide.

Se aleg notarii : Dr. Iosif Badescu, 
Dr. P. Ionescu, loan Marcu, Dr. Tuliu Tă- 
mășel, Ioan Crăciunel și George Beban.

Urmeză alegerea comisiunilor:
1) Comisiunea verificătore: QAndreiu 

Ghidiu, Ilie Curescu și Patriciu Dragalina-
3) Comisiunea bisericescă: Mihaiu Po- 

poviciu, Dr.* George Popoviciu, Alesandru 
Lupu, Alexiu Onițiu, Dr. George Dobrin 
și Dr. Pahomie Avramescu.

3) Comisiunea școlară: loan Pinciu, 
Ioan Pepa, Zeno Mocsonyi, I. M. Roșu, 
Dr. Stefan Petrovici și Ioan Marcu.

4) Comisiunea financiară: Filaret 
Musta, Filip Adam, Sebastian Olariu, Dr. 
Alesandru Mocsonyi, Ilie Trăila, Ioan Bu- 
dințianu, Ilie Curescu^ Iosif Stoianel și Dr. 
Ioan Popoviciu.

5) Comisiunea specială: Filaret Musta, 
Dr. Iosif Badescu, Dr. George Popovicid, 
Dr. Alesandru Mocsonyi, Ilie Trăilă, Co- 
riolan Brediceanu, Ioan Budințianu, Titu 
Hațeg, George Serb.

6) Comisiunea petiționară: Dr. Iuliu 
Olariu, Sofronie Avramescu, Dr. Aurel 
Novac, Dr. Petru Zepeneag, Dr. Petru Mla- 
din și Isaia Stoica de Hațeg.

Ședința a treia s’a ținut Marți.
*

Sinodul din Arad.
In ședința de Luni s’au cetit rapdr- 

tele referenților secțiunilor și s’a verificat 
credenționalele a 44 deputați. 16 mandate 
au fost transpuse comisiunei permanente 
verifică tfire.

S’a constituit apoi biroul sinodal și 
comisiunile: organisătore, bisericescă, șco
lară, epitropescă, verificătore, petiționară 
și budgetară.

Cestiunea macedoneană.
Escadra italiană din Mediterana va 

fi pusă pe picior de răsboiil imediat după 
ce regele Angliei va pleca din Neapole. 
Escadra va pleca în spre cfistele Albaniei 
unde va face o demonstrațiune navală. 
Nu se confirmă svonul,: că acăstă demons
trațiune va fi urmată de-o debarcare de 
trupe.

*
Circulă svonul, că trimișii Sultanului 

au fost primiți la Bogradoz cu focuri de

pușcă. Tote satele din jurul lacului Ok- 
rida sunt revoltate. Batalione de redifi 
au fost trimese în grabă spre Monastir 
pentru a restabili ordinea.

*
După nisce informațiuni sigure pri

mite din sursă autorisată din Sofia de că- 
tră cercurile diplomatice din Viena, în 
Bulgaria s’a sevîrșit o schimbare în opinia 
publică relativ la cestiunea macedoneană. 
Astădi opiniunea este în acord cu guver
nul bulgar, adecă, că este mai bine să se 
facă pe placul Austro-Ungariei și al Ru
siei și de-a aștepta efectul reformelor ce 
se vor introduce în Macedonia. Acăstă 

1 scire a făcut o impresie favorabilă în cer
curile diplomatice.

*
La întrunirea ținută la teatrul „Fos- 

sati", din Milano, și care a fost convocată 
de comitetul Pro Armenia și Macedonia, 
au asistat mulțî senatori și deputați ita- 
liani. Au trimis adesiuni număroși sena
tori și deputați italian!, precum și asocia- 
țiuni italiano din străinătate, primării, so
cietatea „Corda Fratres“ și comitetul ar
mean, care-și are reședința la Geneva.

S’au pronunțat discursuri, cari au 
fost mult aplaudate.

Au vorbit și armeanul Melikof și 
macedoneanul Radeff. S’a votat prin acla- 
mațiune o ordine de di, în care se fac 
urări, ca puterile europene să găsâscă un 
mod d’a face să înceteze suferințele pe 
cari le îndură macedonenii și armenii.

*
Se telegrafieză din Constantinopol, 

că triburile albanese Gegren șiToski, s’au 
unit pentru a resista trupelor turcesc!.

*
„Le Temps'1 din Paris scrie:
In urma nouelor resoluțiun! luate de 

Albanesi, — resoluții pe cari Turcii le 
ascund cu grije, la Belgrad se răspândesce 
din ce în ce mai mult scirea, că un ma
sacru al Sârbilor din Serbia-veche va ave 
loc în curând. Albanesii au declarat în 
adevăr Jcomisiunei de pacificare, „că nu 
vor suferi, ca Sultanul să-i mai vîndă și 
să-i mai trădeze, sacrificându-le privile
giile ghiaurilor și impunându-le reformele; 
că vor extermina pe Sârbi, mai înainte de 
a-se aplica reformele și că vor resista 
chiar Turcilor pănă la ultima picătură de 
sânge, preferând mfirtea, decât o vieță 
lipsită de independență și de libertățile 
lor seculare".SCÎRILE DILE1.y

— 17 Aprilie v.

Piua de mâne Vineri, 1 Maid st. n., fiind 
serbată de lucrători ca di de repaos, pe care o 
ține și personalul din tipografia ndstră, minierul 
proxim al diarulni nostru va apăre Sâmbătă săra.

Regele Eduard la Roma. Regele 
Angliei a sosit Lun! în Roma. Pe tot par
cursul, linia ferată era păzită de trupe. 
A fost primit de regele Victor Emanuel 
III, de principii regali, de miniștrii și de 
membrii autorităților. Suveranii s’au îm
brățișat, apoi regele Eduard a trecut în 
revistă compania de grenadirî, în vreme 
ce musica intona imnul engles. Apoi su
veranii s’au urcat în âceași trăsură și por
nesc cătră Quirinal. Pe tot parcursul, tru
pele înșirate presentau armele, musicele 
intonau imnul engles și italian, er mulți
mea imensă aclama. In piața Esedra, pri
marul Romei, prințul Colonna, cu consiliul 
municipal, a salutat pe regele Eduard în 
numele Romei. Tote stradele și piețele 
prin cari a trecut cortegiul, erau splendid 
împodobite cu festfiue, cu statui ale Vic
toriei, aurite, cu vase mar! policrome, cu 
scuturi regale englese și italiane, cu sto
guri și covfire scumpe pe la ferestri. La 
palat, regele Eduard a fost primit de re
gina Elena încunjurată de dfimnele de 
onfire și de gentilomi. Regele Eduard a 
sărutat mâna reginei. In piața Quirinalului 
se aflau asociațiunile cu steguri. Tot 
Luni regele Eduard a visitat pe regina 
văduvă Margareta. Orașul era splendid 
iluminat. Marț! s’a dat la teatrul Ar

I gentina o mare representație de gală cu 
I „Rigoletto" și „Balul Japon“. Miercuri 
1 dimineța au fost trecuți în revistă 25 de 
mii de soldați, apoi s’a dat un dejun 
la ambasada englesă. După amiaji regele 
Eduard a visitat pe Papa. Adi Joi se va 
da un mare prând la Quirinal.

Sentința în procesul ciocnirei de 
la Cernavoda. Tribunalul Oovurluiu, și-a 
dat sentința în procesul de daune-in- 
terese intentat Statului român de socie
tatea de navigațiune ungară pentru „per- 
derea vaporului Ferencz lozsef", scufundat 
în ciocnirea cu remocherul român „Radu 
Negru", la Cernavoda. Sentința respinge 
ca neîntemiată acțiunea în daune, intro
dusă de cătră Societatea ungară de navi
gațiune fluvială și maritimă cu sediul în 
Galați, contra ministeriului lucrărilor pu
blice din România, cât și cererea de in
tervenție, introdusă de cătră Societatea 
de asigurare „Providența" din Viena, con
tra aceluiași ministeriu ; Admite acțiunea 
reconvențională în daune, întrodusă de 
ministeriul lucrărilor publice, contra soc. 
ungare de navigație; Constată, că abor- 
dagiul vaporului „Ferencz Iozsef“ și 
„Radu Negru" ce a avut loc pe Dunăre 
la podul Cernavoda în nfiptea de 23 -24 
August 1902, a fost provocat prin culpa 
căpitanului vaporului ungar E. de Pere
grini și în consecință; Declarând soc. de 
navigație ungară"ca singura responsabilă 
de avariile causate ambelor vapore și măr
furilor aflate pe cel ungar: Condamnă so
cietatea de navigație ungară, se plătescă 
ministeriului lucrărilor publice 1234 lei 
daune, socotite drept valfirea avariilor su
ferite de vaporul „Radu Negru" și 2050 
lei cheltueli de judecată, în care sumă, 
întră 1050 lei, plătiți experților de cătră 
disul ministeriu ; Mai condamnă societatea 
de navigație ungară, să plătescă exper
ților plus de onorariu câte 600 lei de fiă- 
care, cât și 200 lei interpretului Bella de 
Putrik, ca onorar și spese de transport.

Distincțiune rară. Distinsa poetă și 
scriitore Lucila Chițu (d-na Jules Brun), 
bine cunoscută și cetitorilor noștri din lu
crările sale literare române și din tradu
cerile unor escelente tratate ale sale fran- 
cese, publicate în traducere română și în 
diarul nostru, a fost numită oficer al in
strucțiunei publice a JBranciei. însemnele 
acestei decorațiuni sunt o frunză de pal
mier și o ramură de laur în argint, sus
ținute de o pantlică violetă. Decretul nu- 
mirei sale, pentru care o felicităm, pfirtă 
data de 1 Martie 1903.

Din Veneția se anunță, că escursio- 
niștii români din România, după ce au vi
sitat Florența, au sosit Duminecă în același 
oraș, unde li-s’a făcut o splendidă primire. 
Luni săra escursioniștii au plecat la Fiume 
pentru a se reîntorce în țeră.

Pentru masa studenților acade
mici din Clușiu au întrat contribuiri de 
la următorii: „Olteana" institut de credit 
în Viștea inf. 40 cor., „Bistrițiana" institut 
de credit în Bistriță 200 cor., „Crișana" 
institut de credit în Brad 100 cor. Colecta 
Dr. loan Radu, profesor în Brad : (Vasilie 
Damian 2 cor., loan Rusu medic 20 cor., 
Romul Ooțioiu 20 cor., Dr. Robul Nicol. 
4 cor., Victor Ancean 4 cor., loan Outean 
4 cor., N. Florea. 1 cor., Nedescifrabil 1 
cor., Sabău 4 cor., Petru Rimbaș 2 cor., 
Vasiliu Boneu 2 cor., Nicolau Bedea 1 
cor.) 69 cor. Primescă binevoitorii do
natori și pe acestă cale mulțămita 
nfistră. — Direcțiunea institutului de credit 
și economii „Economul'1 din Clușiu.

Congres slavist. Din Petersburg se 
depeșeză cu data de 25 Aprilie: Confe- 
rența slaviștilor de astădi a decis ca în 
a. 1904. în August seu Septemvrie, să se 
convfice în Petersburg un congres slavist, 
la care vor fi Invitați savanți din străină
tate și guvernele străine. Spre scopul 
acesta se vor înființa Comitete de pregă
tire atât în Rusia, cât și în străinătate. 
Propunerea profesorului Gorg (Bonn), ca 
Enciclopedia slavă proiectată, să se pu- 

! blice în limba germană, a fost respinsă 
1 cu tfite voturile, contra două. Conferența 

s’a declarat pentru o ediție în limba româ- 
nescă. Articolii învețaților străini se vor 
eda, ca broșuri, și în limbile originale.

F. Z. M. baron Beck, șeful statului 
major general, își va începe călătoria ofi- 
cifisă din anul acesta prin Galiția la 14 
Maiu a. c. Va fi însoțit cam de 50 oficeri, 
printre cari numeroși generali. Călătoria 
se va face prin ținuturile Oswiecim, Kenty 
și Bielitz-Biala.

D-șora Curtuțiu — Dr. medicinae. 
Sâmbătă a fost promovată la universitatea 
din Budapesta doctor "în sciințele medi
cale d-șfira Valeria Curtuțiu, fiica advo
catului Curtuțiu din Arad. D-șora Curtuțiu 
a practisat deja un an de dile la clinica 
profesorului Klug și prin țese de concurs 
a câștigat câteva premii de la facultatea 
de medicină.

Căpitan român distins de Maj. Sa, 
Grigorie Saivan, de origine din Năsăud, 
căpitan de comptabilitate la regimentul 
de ulani nr. 11 în Pardubilz (Boemia), 
acum de curând a fost distins din partea 
Maj. Sale cu crucea de aur cu corfină, 
pentru meritele câștigate în serviciul său 
îndelungat ca șef al mai multor oficii de 
comptabilitate.

Un Român decorat de Sultanul. 
D-l Dionisie Cimponeriu, director de postă 
și telegraf în Serajevo, a fost decorat de 
Sultanul cu ordinul „Medsidje" cl. II.

Foie nouă socialistă. Diarul „Deva 
es Videke" anunță, că d-l Osvadă, direc
torul însoțirii economice „Agricola", va 
scote Șo nouă foia română socialistă cu 
numele „Aurora", care se va tipări în 
tipografia „Ideal" a d-lui V. Barcian.—Foie 
nouă și încă socialistă? Noi credem, că 
diarul maghiar din Deva și-a permis o 
glumă în socotela d-lui Osvadă.

Jubileul Societății filarmonice din 
Brașov. La 6 Maiu se vor împlini 25 de 
ani, de când s’a înființat societatea filar
monică din Brașov. Din incidentul acesta 
societatea va arangea o festivitate în di- 
lele de 5 și 6 Maiu împreunată c’un mare 
concert. Anume în 5 Maiu, la firele 8 
sera, se va ține o ședință festivă în sala 
albastră de la Redută. Joi în 6 Maiti la 
orele 7'/2 se va da un mare concert festiv 
în sala cea mare a Casei de concerte, er 
la 9 ore săra un banchet în sala albastră 
din aceeași casă. Carte pentru banchet 
se pfite cumpăra cu prețul de 3 oorfine 
din librărie H. Zeidner, cel mult pănă la 
5 Maiu. Societățile învitate și ospeții 
străini sunt rugați a-șî anunța participarea 
lor la cassarul Societății, d-l Carol Spiel 
(Strada^Michail Weiss 8.)

Programul concertului: 1. I. L. v. 
Bethoven: Symphonie nr. 8 (F. dur) «) 
Allegro vivace e con brio ; 6)--Allegretto 
scherzando; c) Tempo din Menuetto; d) 
Allegro vivace. II. Ioh. Seb. Bach: Con
cert pentru 2 violine, trompete, flaute și 
oboe (d-nii Dietzmann Altdorfer și Dvo
rak) «) Allegro; 6) Andante; c) Allegro 
assai. III. G. Rossini: Quvertură la „Wil
helm Tell." — On. membrii ajutători sunt 
rugați a-și alege locurile în librăria H. 
Zeidner de la 1—4 Maiu, tăindu-li-se acolo 
cuponul II. Vândarea generală de bilete 
se va începe la 5 Maiu a. c.

învățătorii germani din România 
au ținut o conferență în săptămâna tre
cută.

O călătorie în jurul lumei pe că
milă. Se anunță din Petersburg : Doi frați 
Arsen și Paul Draginoff, au întreprins o 
călătorie în jurul lumei, pe cămilă, și 
speră, că într’un an vor sosi ărăși în Pe
tersburg. Este un rămășag de 20,000 ruble 
la mijloc. întreținerea în decursul călă
toriei, frații vor să și-o câștige prin pro- 
ducțiuni musicale.

Călătoriile împăratului Wilhelm. 
Un diar german a făcut suma călătoriilor 
și deplasărilor împăratului Wilhelm în mai 
puțin de un an, de la 1 MaiCi 1902. îm
păratul Wilhelm a făcut în acest interval 
50 călătorii și a străbătut 40 mii km.
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DesvSlirea monumentului lui 
C. A. Rosetti. Ou ocasiunea serbării de 
la 20 Aprilie pentru desvălirea monu
mentului lui O. A. Rosetti, scrie „Voința 
Naț.u, aflăm, că vor depune cordne și Ro
mânii basarabenî stabiliți în țeră. Acei 
Români, la aniversarea de 25 ani a dia- 
rului „Românul1*, au oferit fondatoru
lui acelui diar o cupă în aur, de-o lucrare 
artistică însemnată. Ei țin se esprime și 
acum naționalistului, care fu Rosetti, oma
giul lor de recunoscință.

Tipografia Carol Gobi, fostă 0. A. 
Rosetti, va depune o cordnă în bronz, lu
crare artistică. Ea imprimă și va distri
bui, cu ocasiunea desvălirii, o broșură în
titulată: G. A. Rosetti ca tipograf. Acestă 
broșură, pe lângă o scurtă schiță biogra
fică a lui Rosetti, va conține și titlul căr
ților și fliarelor tipărite în tipografia C. A. 
Rosetti cu începere de la 1845.

Se va vede, în numita broșură și 
programa apărută, în 1859, în fruntea 
„Românului1, programă, care a călăuzit 
munca spornică a acelui diar, care a con
tribuit la clădirea, mai întâii! în mințile 
și inimele Românilor, a României mo
derne.

Broșura a ținut s’aniintescă genera- 
țiunii de astădi, că Rosetti, în tinerețea 
lui, a fost și poet, poet gustat, poet ajuns 
popular. Ea conține poesiele: „La fracul 
meu*. — „Cămașa fericitului11 și „Tu-mi 
diceai odată.

In „Fracul meu**, Rosetti satiriseză 
obiceiurile urîte de pe acea vreme.

In „Cămașa fericitului'* ideia e a- 
câsta : un mare împărat se bolnăvesce și 
nu-șî pote găsi leac; i-se spune, că singu
rul mijloc prin care s’ar pute lecui, este 
să îmbrace cămașa unui fericit. Trimite 
dâr în lume să-i caute acea cămașă. Solii 
colindă lumea, caută îri f.6te stradele so
ciale pe fericit și, descurageațî, se întorc 
se-i dea sârnă de solia lor, și-i clic:
Ascultă împărate, cu multa ta răbdare, 
Se-țl dăm o socotâlă de greaua 'nsărcinare 

Ce tu ne-ai renduit
Am fost trimiși de tine .-pre-a bole-țl vindecare 
Se-țl cumpărăm cămașa acelui om orl-care, 

In lume-i fericit.

apoi descriu tot ce au făcut, cum au 
dovedit, că
...„astă lume e haos de durere 
și’utrînsa nimeni nu e să n’aibă vr’o dorire 

Se fie fericit.

Totuși
— dintr’o vale, mergend, noi audirăm
de bucium o cântare, și'ndată înmărmurirăm 

d’e-t sunet fericit.

împăratul, fericit, le (fise:
— Curend. curend, cămașa, ''ă boia me trudesce 
Să’mbrac curend cămașa, o frate, te grăbesce

Că sunt pre chinuit.
— Iți spunem, împărate, cu mare întristare. 
Că n’are nici eămașe pe densul omul care

Se află fericit.

De Ia Reuniunea rom. de gimn. și de 
cântări (Brașov).

Apel.

Din raportul general al comitetului 
„Reuniunei române de gimnastică și de 
cântări din Brașov**, cetit in adunarea ge
nerală ținută în 10 Martie v. a. c. reiese, 
că atât numărul membrilor ajutători, cât 
și cel al membrilor activi din corul aces
tei Reuniuni, în anul espirat a scădut în 
mod simțitor.

Subscrișii, în numele comitetului 
Reuniunei nostre, ne simțim datori a în- 
cunosciința pe calea acesta despre simp
tomul îngrijitor amintit și pe acea mare 
parte a publicului român din loc, care ne
participând la adunarea gen., nu a avut 
ocasiune mai de-aprope a-se informa mai 
esact despre greutățile și neajunsurile, cu 
cari se luptă acestă vechiă și scumpă ins- 
tituțiune culturală a ndstră în împlinirea 
chemării sale nobile.

Facem o dare de sămă în fața pu
blicului român din loc, când constatăm, 
că pe cât de îmbucurător este pentru noi 
avântul mare, ce și-l’a luat Reuniunea în 
cetea ale artei musicale, de când condu
cerea corului ei se află în manile aprecia

tului Și neobositului nostru măestru G. 
Dima, pe atât de neplăcut ne atinge fap
tul, că Reuniunea acesta, care în timpul 
din urmă a purtat prin representațiunile 
sale musicale grea, cinstită și în același 
timp și victoriosă luptă întru împodobirea 
numelui de „român*, nu se vede spriji
nită și încurageată cu destulă căldură și in
teres din partea chiar a acelora, a căror da- 
torință morală ar fi a-i promova interesele 
ideale.

Pentru direcțiunea și activitatea in
ternă a acestei Reuniuni răspunde comi
tetul, der pentru esistența ei va ave res
ponsabilitatea publicul român din loc, — 
și acest public, care chiar în orașul nostru 
a sciut să esceleze în jertfele aduse pe 
altarul credinței și a științei, sperăm, că 
va da ascultare și glasului nostru, când 
îi cerem ajutorul lui pentru acesta Reu
niune, care este poesia vieții nostre so
ciale.

Apelăm deci din nou la publicul nos
tru și-l rugăm, ca înscriindu-se în număr 
cât de mare, parte ca membrii activi, 
parte ca ajutători, să sprijinescă interesele 
acestei Reuniuni, căci succesele ei în cul
tivarea artei vor fi podoba și fala româ
nismului, la care apelăm.

Toți acei st. domni și dame, cari do
resc a fi primiți în corul Reuniunei, se 
binevoiescă mai întâiu a-se anunța la d-1 
dirigent G. Dima pentru de a li-se esa- 
mina vocea, er aceia, cari doresc a păși 
în sînul Reuniunei ca membrii ajutători, 
(taxa anuală 10 cor.) vor binevoi a-se a- 
nunța la biroul comitetului.

Brașov, 17 Aprilie v. 1903.
Dr. "Vasile Saftu, Aurel Giortea,

v.-president. secretar.

Din rapdrtele Sinodului 
archidiecesan.

Raportul senatului școlar.
Gimnasiul superior din Brașov. In 

anul școlar 1901/2 au funcționat la acest 
gimnasiu 12 profesori, dintre cari 9 defi
nitivi și 3 suplențl.

S’au înmatriculat cu totul 311 elevi, 
anume 308 ordinari și trei privatiști. Față 
de anul trecut o decrescere de 9 elevi.

In cursul anului au părăsit gimnasiul 
4 și au murit trei elevi. Cu finea anului 
au mai rămas 301.

Școla reală inferioră din Brașov. La 
acestă școlă au funcționat 6 profesori, în
tre cari cinci ordinari definitivi și unul 
suplent.

Elevi înmatriculați au fost 99, toți 
ordinari. Dintre aceștia în decursul anului 
au părăsit școla 9. La finea anului au 
rămas 91. Fată de anul trecut, o crescere 
de 11.

După confesiune au fost gr. or. 77; 
gr. catolici 6; de legea mosaică 8; după 
naționalitate: români 83 și 8 evrei.

Afară de profesorii de la gimnasii 
și șcdlele reale, indicați ca profesori defi
nitivi și suplențl, au mai funcționat la 
aceste institute și 6 profesori, ca secundari 
și ajutători.

Suma tuturor elevilor înmatriculați 
la gimnasiu și reale a fost 410, din aceș
tia în decursul anului au părăsit șcdlele 
15 inși, rămânând la finea anului 395. Față 
de anul trecut o crescere de 15.

Gimnasiul inferior din Brad. La 
acest institut au funcționat 6 profesori or
dinari definitivi, între cari se consideră și 
directorul.

S’au înmatriculat cu totul 116 elevi 
ordinari. Față de anul trecut cu 114 or
dinari și 8 privatiști, un scăflământ de 33. 
In cursul anului au părăsit gimnasiul 11, ră
mânând cu finea anului 105, față de anul 
trecut o decrescere de 40.

Școla comercială superioră din Bra
șov. La acăstă școlă au funcționat în anul 
1901/2 cu totul 11 profesori, între cari 5 
ordinari definitivi, 3 suplențl, 1 definitiv 
pentru musieă, 1 definitiv pentru gimnastică 
și 1 catechet.

Școlari înmatriculați au fost 101; 
între cari 96 ordinari și 5 privatiști. In 
cursul anului au părăsit șcdla 6, rămâ
nând la finea anului 90 ordinari și 5 pri
vatiști.

Secțiunea pedagogică a seminarului 
Andreian In secțiunea pedagogică au func
ționat în decursul anului 6 profesori, între 
cart 3 ordinari și 2 provisorî. Pe lângă 
aceștia un prof, definitiv estraordinar pen

tru cântările bisericesc!; 1 prof, provisor 
estraordinar pentru musica vocală și instru
mentală.

In secțiunea pedagogică s’au înma
triculat 153 elevi. Din aceștia în cursul 
anului au părăsit institutul 6 și 1 a fost 
eliminat. La finea anului au rămas deci 
146. Față cu anul trecut o crescere de 3.

Școlele poporale. Copii de șcdlă, obli
gația frecventa șcdla au fost în anul școlar 
1901/3: De la 6—12 ani de ambe sexele: 
72.259. De la 13—15 ani: 30.675. Suma 
tuturor copiilor obligați 102.934. Din aceș- 
tiaaufrecventatșcolaîn semestrul 1.73.830 în 
semestrul II. 61.446.

Suma tuturor copiilor cari au frecven
tat în terminul mediu al sumelor din cele 
două semestre 67.638. Față de anut trecut 
mai mult cu 4471 elevi.

, Adăogând la numărul acesta și nu
mărul copiilor, cari frecventeză șcdlele po
porale de altă confesiune, de stat și co
munale cu 10.795, numărul tuturor, cari 
frecventeză școla, a fost 79.799 său 77°/0.

Edificii și grădini școlare. Edificii șco
lare proprii au avut 705 comune bisericesc!, 
închiriate 92, cu totul 797.

Intre aceste sunt arătate ca corespun- 
dătore 566, ca necorăspundătore 231.

Grădini școlare sunt arătate 528; 357 
cultivate și 171 necultivate; n’au grădini 
școlare 269. Față de anul trecut se arată un 
progres îmbucurător.

Averea școlelor. Edificii, agrii, fânațe, 
vii. pășune, s’a arătat în valore de cor. 
2.474;292’78 Ga avere mișcătore : hârtii de 
valore, bani în numerar, mobiliar 567,825.73 
suma cor. 3.042,608-7'1. Venitul anual al 
averii școlare face peste tot cor. 399.176,56.

Salariile învețătoresci. In anul școlar 
1901/2 s’au urcat la suma de 577,723.54 
corone.

Numeral școlelor. In archidiecesă se 
presintă cu 706 șcdle în parochiile matre 
și cu 71 în filii, adecă cu 777 șcdle Lip- 
sesce șcdlă în 135 matre și 162 filii. In 
58 matre și 3 filii s’au susținut școla co
mună cu gr. cat., der având caracter gr. 
cor. 430 parochii matre și 69 filii și-au tri
mis copiii parte la școlele gr. cat. parte 
rom. cat., evang. lut. ev., reform, unitare, 
de stat și comunale.

Învățătorii. In anul școlar 1901/2 au 
fost cu totul 995 învățători, între aceștia 
definitivi 455, provisorî 274, și tolerați 
266. S’au înființat 10 posturi nouă.

Rață cu anul trect la învățătorii de
finitivi se arată un progres de 47. La cei 
provisorî a scădut numărul cu 16, er nu
mărul celor tolerați a scădut cu 10. S’au 
desființat 3 posturi învățătoresci.ULTIME SCIRI.

Budapesta, 30 Aprilie. (Telegr. 
part, a „Gaz. Trans.**) Acjl s’a per- 
tractat la Curie recursul dat contra 
sentinței în procesul de pressă ce 
i-s’a fost făcut d-lui Teodor V. Păcii- 
țianu pentru primul volum din ^Car
tea de auru. Pentru tâte punctele de 
acusare, Curia a stabilit un singur 
delict, al agitației. In urmă după apă
rarea splendidă, demna și energică, 
susținută de d-1 advocatedin Lugoș 
Coriolan Brediceanu, Curia a redus 
pedepsa la șese luni inchisore de stat, și 
a cassat amenda. La pertractare a fost 
de față și condamnatul.

(D-1 T. V. Păcățianu fusese condam
nat în 25 Noemvrie 1902 de Curtea cu ju
rați din Clușiu, la 8 luni închisdre de stat, 
400 cordne amendă și 1587 cor. cheltueli 
de proces. — Red.)

Bucuresci, 29 Aprilie. Un cores
pondent din Sofia al cțiaiului „La 
Roumanie1* dă următorele detailurî 
despre ceremonia inaugurării mau
soleului bravilor ofițeri ruși și ro
mâni cătțuți în resboiul de la 1877.

După defilarea trupelor, genera
lul Nicolaeff, adjutantul prințului, a 
c|is. că armata bulgară trebiîie se ia 
esemplu din bătălia victori'dsă de la 
Plevna. A terminat Btrigând: Tră- 
âscă împăratul Rusiei! Trăâscă re
gele României! Trăâscă "principele 
Bulgariei!

La banchet gener&lpți Nicolaeff 
a ridicat paharul în săfiețatoa rege
lui Carol, fiicend: „Locul' pe care 
stăm, face să renască' fri' noi suve- 
nirea recunoscet^re .. a 
ce le-a făcut poporul fc^țan și su

veranul său prin incomparabilul spri
jin dat liberării Bulgarie?1. Au mai 
toastat d-nii Bachmetief, agent di
plomatic al Rusiei și N. Mișu, agent 
diplomatic al României. Cel dintâiil 
a urat Bulgariei pace și fericire, âr 
d-1 Mișu a cjis, că primirea făcută 
deunăfil Suveranului României în 
Bulgaria, este o probă a raporturi
lor amicabile ce esistă între cele 
două țări, raporturi pe cari regele 
României le aprecieză mult. Discur
sul d-lui Mișu a fost călduros aplaudat.

Chișineu, 29 Aprilie. Pe zidurile 
orașului a fost afișată o proclamație 
a Țarului, prin care împăratul Ru
siei își esprimă nemulțumirea pentru 
cele întâmplate.

Diverse.
Surîsul reginei Alecsandra. — 

Este de notorietate publică, atât în re
gatul Marei Britanii cât și în oelel’alte 
țări, că regina Alexandra, soția lui Eduard 
VII, are surîsul cel mai grațios, cu melan
colia cea mai dulce și cel mai captivant 
surîs, care a luminat vre-odată figura unei 
femei.

Acestui surîs diarul „Debats“ îi consacră 
un articol, în care spune, că pentru surîsul 
reginei, Londonesii stau în piciore ore în
tregi pe ploie și prin umezelă la porțile 
palatului Buckingham. Pentru un surîs al 
reginei orl-ce engles demn de numele acesta 
este gata să înfrunte de o miie de ort 
mortea.

In fața acestei mișcări de entusiasm, 
englezoicele au fost, cum s’ar (lice „miș
cate1*, și gândindu-se la avantagiile ce ar 
urma pentru fie-care din ele, decă ar po
seda puțin din farmecul care emană din 
regina Alexandra, au început să copieze 
ilustrul surîs al Suveranei.

Ceva mai mult încă : „Profesorii de 
frumusețe1* au început să furnice prin în
tregul regat, pănă și prin cele mai din 
urmă sate pentru a da lecții de surîsul 
reginei.

Lecția se dă pentru modesta sumă 
de o jumătate coronă.

In special, cursurile acestea se pre
dau lagy-Hor ; der nici gentlemen-â wi sunt 
esclușl:

„LăsațI se cadă ușor colțul buzelor, 
dice profesorul de frumusețe; luați-vă un 
aer de tristețe... perfect... aveți surîsul.... 
surîsul reginei**...

ALinunele razelor X. (Roentgen). 
Poliția japonesă a avut idea de a se fo
losi de razele X. pentru a descoperi pe 
nisce hoți îndemânatici, cari în atelierek 
monetăriei din Tokio, furau bucăți de aur 
și de argint. De geba inspectorii au cer
cetat pe lucrători la eșire, nu găsiau ni
mic, er hoțiile continuau a se face mereu. 
Hoții în adevăr aveau obiceiul de a înghite 
piesele înainte de a pleca și apoi luau 
un fel de vomitiv, când se întorceau acasă. 
Administrația monetăriei s’a adresat poli
ției, ca să pue capăt acestor hoții. Șeful 
brigadei a adus din Philadelphia un mare 
aparat pentru razele X. S’au cercetat cor
purile lucrătorilor și s’au găsit, că stoma
curile lor erau pline cu bucăți de aur și 
de argint.

Noul palat de marmură al bur
sei din New-York. Miercurea trecută au 
serbat financiarii Americei din Wohlstree' 
(New-York) inaugurarea noului palat al 
bursei, clădit cujo pompă fenomenală. SaL 
principală, care e cu deosebire luxudsă 
este decorată cu marmuri de diferite co
lori și boltită cu’n tavan esecutat în aur. 
Un aparat de ventilare unic în totă lumea 
hrănesce spațiul pe oră cu 12 milidne ur
me cubice de aer curat, care după trebu
ință p<5te se încălzâscă ârna, vara se re- 
oorescă și când vremea e umedă trebue 
să rămână uscat. 6000 lămpi candescente 
electrice lumineză localitățile întinse, caii 
se încăldesc printr’un sistem de țăvi de 
vapor de o lungime de 14‘/2 miluri englese. 
In catul cel mai de sus se află un admi
rabil restaurant și un spital pentru cașuri 
de necesitate.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H.Pop
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Cursul la bursa din Viena,
Din 27 Aprilie n. 1903.

Renta img. de aur 4"/0 ....
Renta de corone ung. 4% . .
Impr. căii. fer. ung. în aur
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0

J 21 30
99.55
9-2 40
99.35

Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25
Bonuri rurale ungare 3’/20/0 • • -2'2 75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 157 75
Impr. ung. cu premii...................... 100.70
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.55
Renta de argint austr.......................121 45

I

Renta de hârtie austr.......................
Renta de aur austr...........................
Losuri din 1860..................................
Acții de-ale Bâncei austro-ungară . 
Acții de-ale Bâncei ung. de credit.
Acții de-ale Bâncei austr. de credit

101.10
94.—

153.70
16.05 

730.— 
672 25

N&poleondorI................................ 19.05
Mărci imperiale germane . . . 116.42l/.2
London vista..................................  239.75
Paris vista................................. 95.27'/.2
Rente de corone austr. 4"/0 ■ ■ ■ 95.20
Note italiene
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acit puține numai, cu observarea, că ori cine au întrebuințat odată aceste 
pilule, le recomandă mai depart?.
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De mai multe decerni sunt aceste piiule lățite și puține familii se vor afla, 
Ja cari ar lipsi o mică provisiune din acest escelent medicament de casă.

S’au recomandat și se recomandă de cătră multi medici aceste pilule, ca me
dicament de casă, cu deosebire în contra tuturor suferințelor, ce provin în urma 
relei mistuiri și constipații, precum : prrtutb-irea circidațiunea feriei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica^ cu veniuri, conyestim.ea la creerî ltdmorhoide (vîna de aur) 
și c. 1. etc.

Prin calitatea lor purificătoro de sânge au cu deosebire bun efect asupra 
anemiei și asupra bolelor ce isvorSsc din acesta, precum : gălbtnare, dureri de cap, 
nervose și a. m. Aceste pilule purificătbre de sânge lucrhză așa de ușor, încât nu 
pricinuesc nici cele mai mici dureri și pentru aieea le pole folosi și cele mai 
slăbite persons chiar și copil fără nici o temere.

Aceste pilule pwfcătdre de fântje se prepară veritabile singur numai în farmacia 
„zum golii B o i chs a p fel ■ a Iui f. PSERHOFER în VIENA, Singerstrasse 
Nr. 15. și costă o cutie cu 15 pilule 21 cr. v. a. Un sul cu 6 cutii costă 1 fl. 5 cr. 
Dbcă se trmite suma banilor înainte, costă un su cu pilule 1 fl. 25 cr. inclusive 
cu porto, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 11. 35 cr, 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 20 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțin de un sul nu se pots espeda.

NB. In urma lățirei lor celei mari, se imitSză aceste pilule sub diferite for
me și numiri, de aceea se face rugarea a cere anume „PILULE purifirătore de 
8ânge“ ale lui 1 PSEBHOFER, și numai acele sunt veritabile, a căror instruc
țiune pentru folosire este provbijută cu iscălitura I. Pserhofer, și cari portă pe ca
pacul cutiei tot aceeași iscălitură în colors roșie.

Dintre nenumăratele scrisori, prin cari consumenții acestor pilule, mulțămesc 
pentru redobândirea sână'ății după cele mai varii și grele bole, lăsăm se urmeze

Lieoeor i pMe Je W,
din Bregenz. 0 buteliă 2 fl. 60 cr., o
jumăt. but. 1 fl. 40 cr., 1 , but. 70 cr. 

AlofiQ QlBPPiPQllĂ cel mai bun m'Jloc Alulld (llllulludllfl! Îu contra tuturor su
ferințelor reumatice: durerilor la șira 
spinării, junghiuri, ischias, migrenă, 
dureri nervose de dinți, dureri de cap, 
junghiuri la urechi etc. 1 fl. 20 cr.

Minunatul Balsam englezesc,
dăla 1, Pserhofer, 1 sticlă 50 cr.

Balsam contra fleEarăturaî,
mulțl ani recunoscut ca cel mai sigur

remediu coutra suferințelor de dege- 
rătură de tot feliul, precum și spre 
vindecarea ranelor forte învechite, 1 
borcau 40 cr., cu poșta francată 65 cr.

Kola Stoll-DTBparato,
iificarea stomacului și nervelor.

Kola-Blixir a Vin “Wso ff
litru 85 cr.

Pomafla Tannochinin
li-
*A

de I. Pserhofer, 
de un lung șir de 

ani recunoscută de medici, ca cel mai 
bun mijloc pentru crescerea părului, 
1 borcan elegant adjustat 2 fi.

K6ln, 30 Aprilie 1893.
Știm. D-le Pserhofer ! Binevoesce de a-ml 

trimite eiășl 15 suluri din escelentele D-Tale 
pilurl pentru curățirea sângelui cu rambursă 
poștală. Cu acestă oc-sie Ve aduc mulțămirile 
mele pentru efectul de minune al piturilor 
D-tale.

Cu distinsă stimă,
Franz PavlistiR, Kdln, Lindenthal.

Hrasche, lângă Flodnic, 12 Sept. 1887.
Știm. D-le ! A fost voința lui Dumnedeu, 

pilulile D.-V. au ajuns în manile mele, și 
resuitat.ul dela acestea îl atribui D.-V Mă re- 
cisem în patul de leusiă astfel încât nu mai 
puteam lucra și ași fi sigur de mortă, decă nu 
m’ar fi scăpat minunatele D.-V. pilule. Dum
nedeu să Ve binecuvânteze de mii de ori. Am 
confiență, că pilulele D.-V. mă vor face de tot 
sănătosă, așa precum a folosit și altora.

Theresia Unific.

că

Wiener-Neustadt, 9 Dec. 1887.
Știm. D-le! In numele mătușei mele de 60 

ani îți esprim cea mai căldurosă mulțâmire. 
Densa a suferit 5 ani de catar la stomac cro- 

‘nic și de apă. VjAța ’i era > n chin și să credea 
deja de perdută. Prin întâmplare a căpetat o

urnită do uiptă (piCii",r’ie di" Praîra) 
Ellld UU lluțU.) în contra stomacului 
stricat a mistuirei rele, greutăți de tot- 
feliul, un medicament de casă escelent 
1 flacon 22 or.. 12 flacone 2 fl.

Balsam în

I

contra gușilor, z 
tra umflăturei la gât. 1 flacon 40 cr.,4 
cu trimiterea francată 65 cr.

Sncnl-SDitzwegaricli, ti
de casă forte cunoscut și escelent în 
contra catarului, regușelei, tusei spag- 
modice etc. 1 sticlă 50 cr., 2 sticluțe 
dimpreună cu trimit, franco Rfl. 50 cr.

cutiă cu escelentele D.-V. pi'ule purificatoie de 
sânge, și după o întrebuințare mai îndelungată 
s’a vindecat.

Cu dis'insă stimă
«loscf'a ^U'einzt*ttel.

Nichengraberiimt bei Groh), 27 Martie 18s9.
Știm. D-le ! Subsemna’ul se rogă a mai tri

mite d sulurl cu pilulele D.-V. în adevăr fo>o- 
șitore și escelente. Nu pot întrelăsa ca se Vă 
eSpriin recunoscința mea în privința valorei 
acestora pilule, si le voiîi recomanda unde nu
mai se va .rute tuturor suferindilor. Vă autori- 
sez, ca acestă a mea mnlțămită să o folosiți 
după plac și ce cale publică.

Cu distinsă stimă Ig-naz Bl alt».

Gotschdorf bei Kehlbach. Oestr. 
Schlesien 8 Oct. 18'8. *

Știm. D-le 1 Vă rog a-mi trimite un sul cu 
6 cutii din pilulele D.-V. universale purficătdre 
de sânge. Numai minunatelor D.-V pilule am 
s6 mulțămesc, că am scă. at de o suferință de 
strniBC, care m’a chinuit ' ani. Aceste pilule 
n’are se-ml lipsescă nicl-odară și esprim prin 
acesta mulțămirea mea cea mai căldurosă 

Cu cea mai mare stimă
luna Sirickl.(.

Plastru-Dnwsal, s r 
împunsătură, la iot feliul de bube rele 
și la umflături învechite, ce se sparg 
periodic la pieibre la deg-t. la rănile 
și aprinderile de tițe și la multe alte 
suferințe de acest soiti, s’a probat de 
multe ori. 1 borcan 50 cr., cu trimi
terea francată 75 cr.

Sare universala jurgativăI de A. W. 
_ [ Bnilricli.

Un medicament de < asă escelent, con
tra tuturor urmărilor digestiunei stri
cate; precum : durere de cap. amețelă, 
cârcei la stomac, acrelă in gât, sufe
rinde hămoroi e. i onstîpaț'une etc. etc. 
Un pa het 1 fi.
diarele Austro-Ungare și la cas < ând

; -

Afară de preparatele aci amintite se mai află tote specialitățile farmaceutice indigene și streine, anunța’e prin tbte 
unele din aceste specii nu s’ar afla în deposit, se vor procura la cereie prompt și ieftin.

—- Trimiterea cu poșta se efeeti eză iute, dâcă se trimite prețul înainte, comande mai mari și cu rainbnrsA, a prețului. —

I. PSERHOFER, farmacia „zum goldenen Beichsapfe?‘ WIEN, I„ Singerstrasse Nr. 15.
Ca veritabile sunt a se privi numai acele pilule, a căror instrucțiune cote pruve<țută cu iscălitura I. PSERHOFEK, și cari portă pe ca

pacul fie-cărei cutii tot aceeași iseăiitnră in coldre roșie.
Scvutite prixx g-a,razxță ele rxiarcâ și zxiostră. "W imitația se pedepsește aspru,

Tipografia A. Mu'reșianu, Brașov.
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