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bani pentru o publicare. Pu
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și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o serîâ 20 bani

ANUL LXVI.

„gazeta" iese în fle-care }1. 
ADonameate cenim Austro-Ungaria; 
Pe un an 24 cor., pe ș6so luni 

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

Peniru România și străinătate ■ 
Pe un an 40 franci, pe ș6se 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Dumineca 8 fr. pe an.

Se prenumără la fote ofi
ciale poștale din întru și din 
afara și la d-nii colectori.
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Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Bnșov, Lnm-Marți 13 (26) Main.

Gestiunea croată.
Tulburările din Croația nu con

teneau și câștigă pe cji ce merge o 
însemnătate tot mai seriâsă. . Mai 
ales faptul, că nemulțumirile și pro
testările Croaților în contra regimu
lui lui LLedervâiy, acusat a fi instru
mentul. politicei suprematiste ma
ghiare, s’au transplântat deja și pe 
teritoriile vecine austriace locuite de 
Croațî și au dat indemn conducăto
rilor acestora de a trimite la guver
nul din Viena și la împăratul o de
putăție, cu scop ca se intervină în 
favorul fraților lor .din Croația, e 
de natură a deștepta îngrijirea gu
vernelor dualiste și în primul rând, 
firesce, a celui din Budapesta.

„Se fie 6re relațiunile interiore 
ale monarchiei așa de netede și 
simple, ca se mai înmuluțim numă
rul încurcăturilor pendente încă cu 
o altă cestiune seriâsă ?“ — întrâbă 
organul vienes „N. fr. Presse“, care 
seim, că are legături strînse și cu 
guvernul unguresc.

E vorba de.deputația Croaților dai- 
matini și a deputaților croațî din 
Reichsrath, care a încercat a inter
veni în favorul Croaților din regat. 
Numita foie declară acesta încercare 
ca una, ce ar tinde să împingă și 
pe Austria în încurcăturile croate, 
în cârta dintre Croația și Ungaria 
și să-o îndemne a interveni în mod 
activ. Dâcă s’ar împlini cererea de
putaților croațî, esclamă „Neue fr. 
Presse“, cei din Ungaria ar vede în 
acest fapt o lovitură dată lor și in
dependenței lor, ceea ce ar crea 
nisce încurcături de neprecalculat.

La Spalato în Dalmația a fost 
insultat stâgul unguresc. Acesta, dice 
diarul vienes, este regretabil, der ar 
fi și mai regretabil, ba e cu totul 
neadmisibil, ca ministru-președinte 
austriac să umble a le câștiga depu
taților din Reichsrath și dietall croațî 
o audiență la monarchul și ca se 

stăruescă pe lângă corână se ia o 
decisiune în favorul Croației în con
tra Ungariei.

Vedeți așa-der, că nu e neîn
semnată îngrijirea ce a produs’o miș
carea Croaților din Austria la gu
vernele dualiste.

In ce privesce efectul demon- 
strațiunilor croate asupra cercurilor 
politice maghiare, remarcăm părerile 
ce le desvoltă foia partidei poporale 
„Alkotmâny“ într’un articol întitulat 
„Croația irredentâu.

„Poporul croat, — scrie Alkot- 
mâny — dâcă ascultă de propria sa 
iuspirație, de sigur nu va face de
monstrații din causă, că Croația 
n’are suveranitate |de stat și nici în 
interesul unei viitâre Croație mari 
nu va face mișcări demonstrative. 
Necesitățile adevărate ale poporului 
și plângerile, ce le manifestâză din 
propriul imbold sunt mult mai de 
rând. Poporul vrâ pane și muncă, 
și mai vre ca funcționarii se-i vor- 
bâscă limba, pe care el o pricepe. 
Dâcă nu scie, decât croățesce, a- 
tuncî funcționarii se vorbăscă cu el 
croățesce; nu fiind-că Croația ar 
ave dreptul la limba croată, ci fiind
că sărmanii omeni nu pricep altă 
limbă.

„Dâcă poporul croat are aseme
nea năcazuri reale, acelea trebuesc 
remediate. Oum-că de esemplu func
ționarii căilor ferate ungare aplicați 
în Croația trebue să scie și limba 
croată, acâsta este o cerință atât de 
elementară a minții sănătose și a 
echității, pe care a o desconsidera, 
nu însemnâză a urma politica națio
nală maghiară, ci a fi încrezut și 
tîmpit“.

Insă poporului croat i-se suge- 
râză din partea inteligenței plângeri 
și dureri. Așa i-s’a sugerat, că Croa
ția ar fi un stat de sine stătător co- 
ordinat cu regatul ungar. Și acum 
li-se sugereză Croaților, că dela un 
capăt pănă la celălalt al țării lor 

domnesce regimul terârei, curge sânge 
nevinovat croat și că tote suferin
țele derivă dela Maghiari. Amără
ciunea trecu deja și în Dalmația, 
apoi la studenții croațî de la uni
versitatea din Grraz, la deputății 
croațî din Austria, cari așteptă ames
tecul lui Koerber.

Dâr acâsta nu mai este afacerea 
pactului maghiaro-croat dice „Alk.“ 
— „Acâsta va să d'că proclamarea 
deschisă a ideii marei Croații, a uni- 
rei tuturor Croaților, c’un cuvânt a 
iredentismului croat. Croații dal- 
matinî și istrienl 3e simt una cu 
Croații din Ungaria și de sigur ar fi 
forte veseli, dâcă s’ar răsturna dua
lismul și tote provinciile acestea cu 
limbă croațescă ar întră în legături 
mai strânse unele cu altele, ba să se 
întărescă și cu Croații din Bosnia. De 
aceea împăratul se renunțe la o putere 
în favorul urmașilorlui JellacicI și să 
coopereze la întărirea bloc-ului celui 
mare croat, care apoi ar duce Aus
tria sâu monarchia c’un pas mai de
parte spre federalism și pe urmă 
spre disoluția completă".

Credem, că cele de mai sus 
sunt de ajuns pentru a justifica afir
marea nâstră despre seriositatea tur- 
burărilor croate.

Procedura penală militară. Ofi
ciosul „Magyar Nemzet11 anunță, că în mi- 
nisteriul de honvezi se urmeză de câte-va 
dile conferențele asupra pregătirei proiec
tului de lege privitor la procedura penală 
militară. La conferențe participă delegații 
ministeriului comun de răsboiu, ai minis- 
teriilor de honvedi, ungar și austriac, și ai 
ministeriilor de justiție, ungar și austriac. 
Cele două guverne vor pute în curend să 
vină cu proiectele gata înaintea parla
mentelor. In noua procedură se va valora 
în deplină măsură principiul verbalității 
și publicității. E garantat de asemenea și 
principiul apărării. Acusațiî pot să-și ia 
advocați ca apărători. Gestiunea stabilirii 
limbei de pertractare a tribunalului mili

tar, e lăsată cestiune deschisă și asupra ei 
se va decide în cele două parlamente.

Pregătirile Turciei. O telegramă 
din Constantinopol anunță, că Turcia a 
reușit să concentreze în Macedonia 120,000 
dmenî bine înarmați. In centrele turcesc! 
mai apropiate de Bulgaria se află mari 
deposite de munițiuni, furagii și alimente 
Ofițerii germani, cari își fac serviciile în 
armata turcâscă, supraveghăză esecutarea 
ordinelor de mobilisare și se prepară de 
chemarea sub arme a reserviștilor din Ma
cedonia, cari ar mai forma 50 batalidne 
perfect armate.

Cardinali noi. La 15 Iunie se va 
ține Oonsistoriu papal pentru numirea a 
6 cardinali noi. După cum se anunță 
din Roma, vor fi numiți: archiepiscopul 
din Salzburg Katschtaler, nunciul papal 
din Viena Talliani, nunciul din Lisabona 
Ajuți, archiepiscopul din Colonia Fischer 
secretarul consistorial Nocella și secretarul 
sf. Sinod Caviechioni. Cei doi candidați 
maghiari, Samassa și Csaszka, nu vor fi 
numiți.

Cum lucreză alții. Societatea cu
noscută sub numele de „Emkeu își va ține 
la 2 Iunie adunarea generală a 19-a în 
Aiud. Din raportul anual se vede, că so
cietatea asta este sprijinită în măsură 
mare de poporul maghiar, dovadă sporul 
capitalului în cursul anului trecut, care 
este de 92.992 cordne. Budgetul anual 
este de 150.000 cordne, er fondul inalie
nabil 2.858.200 cor. 14 bani. Societatea 
desvoltă activitate zeldsă mai ales în ți
nuturile în cari Românismul s’a afirmat 
pănă acuma prin școli și societăți. Rapor
tul general releveză deci între alte isprăvi 
făcute anul trecut și înființarea „Kisdedo- 
vului“ din Blașiu.

In Bulgaria actualmente e liniște. 
Schimbarea guvernului bulgar se pare că 
a făcut bună impresie asupra Europei. 
Noul consiliu de miniștri a pregătit ' de-

EOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Actorii,
(Urmare).

Nu am să fac aci istoria trecutului ; 
abia este o lună de când ea a fost așa 
de fericit amintită prin serbarea jubilară 
de la Teatrul Național. Eu am să mă 
ocup de present și am să vorbesc de ac
torii pe cari putem și trebue să ne ba- 
săm adi.

Meșteșugul actoricesc luase la noi o 
mare desvoltare, dâr din causa unei di
recții rele și a nefericirei, că am perdut 
pe unii dintre cei mai de semă actori 
mult înainte de vreme, de cât-va timp 
teatrul nostru a dat îngrijitor înapoi.

Eu am arătat de la început, că s’a 
pornit pe-o cale greșită, der cei cari con
duceau teatrul, în loc se stea se judece 
părerea mea cu sânge rece și cu intere
sul pe care cei puși în fruntea unei așa 
importante instituții erau datori s’o facă, 
s’au înrăit și au luat’o în gona mare pe 
drumul cel primejdios.

N’au mai avut nici un alt ideal de 
cât afacerile bănesci și nu mai era vorba 
de interesul instituției, ci de poftele mici 
ale omenilor neluminați de raza idea
lului.

Resultatul îl vedeți cu toții: fali
mentul 1

Este păcat și nimeni nu sufere mai 
mult din acăstă causă ca mine, pentru-că 
nu cred să fie cine-va care se iubescă tea
trul mai mult decât mine. Și-apoi am și 
durerea de a fi vedut răul de la început 
și a fi fost silit se privesc cum se mă- 
resce tot mai mult, fără ca să fi putut 
se-1 opresc. Adi se săvîrșesce o nouăgre- 
șelă și vin se le strig celor cari pot să 
împedece făptuirea ei, să intervie.

** *
Vrâu să vorbesc de eliminarea d-rei 

Bârsescu din Teatrul Național.
D-ra Bârsescu a venit la noit într’un 

moment în care „Societatea dramatică" 
își perduse drumul; dispăruseră din re
pertoriul ei aprope tdte piesele de mare 
valore și afișul era ținut aprope esclusiv 
de farse burlescî, de piese-panoramă și de 
feerii.

Am salutat-o cu toții, ce-i cari ne 
interesăm de teatru, cu entusiasm, am ur- 
cat’o mai sus pote decât era drept, am 
sărbătorit’o nu ca pe-o actriță de valore, 
ci ca pe-o salvatdre a teatrului româ
nesc.

Eu die, că ne-ain făcut datoria, ca 
unii cari dându-ne perfect sema de starea 
de decădere în care’ajunsese teatrul, în
țelegeam de ce mare folos putea să fie 
Intrarea în renduri a unei actrițe ca 
Agatha Bârsescu. Ea aducea nu numai 
un talent de prima ordine, der și tradi
țiile unei școli bune, obiceiurile unor tea
tre bine conduse.

Din nenorocire, în loc să aibă Bâr- 
sesca influență asupra teatrului, teatrul 
nostru a desgustat-o și pe d-sa; în loc ca 
teatrul nostru să profite de presența ei, 
a lăsat’o să cutreere țera, pentru-ca se dea 
representații personale; în loc ca să se 
facă apel la puterile ei, pentru a-se îm
puternici repertoriul teatrului, s’a între
buințat ,-Bârseasca pentru a-se desființa 
repertoriul teatrului. Și ast-fel Agatha 
Bârsescu, în care ne puseserăm noi spe
ranța pentru o reînălțare a teatrului ro

mânesc, n’a fost decât o nouă causă, care 
a grăbit desastrul final.

Administrația teatrului n’a vădut în 
Agatha Bârsescu decât putința de a sa
tisface curiositatea publicului, pentru a 
dobendi câte-va rețete mai bune; actorii 
nu vedeau în ea. decât cifra angajamen
tului. Și pe când administrația micșora 
curiositatea publicului prin exibarea Bâr- 
seascăi în piese nu îndeajuns pregătite, 
actorii întețeau strigătele, că Bârseasca, 
cu lefa ei cea mare, ruinăză teatrul.

Și numai după trei ani, actrița pri
mită cu așa entusiasm, este silită să ne 
părăsescă, lăsând în urma ei, pentru cei-ce 
se gândesc la teatru, amintirea câtor-va 
roluri admirabil jucate și părerea de rău, 
că teatrul perde o forță de prima ordine, 
er pentru cei cari se gândesc numai la ei, 
bucuria câtor-va mii de lei pe cari pot 
se-i împartă.

Agatha Bârsescu este o actriță de 
mare valdre, cel mai puternic sprijin pe 
care pote să-l aibă adi scena nostră.

Ea are calități rare și pdte să aducă 
imense servicii scenei ndstre nu numai în 
present, der și în viitor. 
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clarația ce are s’o facă, precum și pro
gramul de guvernaraent, care vor fi pu
blicate. Acest program este alcătuit pe 
basa declarațiunilor pe cari le-a făcut pri
mul ministru, generalul Petroff, diferiților 
corespondenți. Cercurile ministeriale sunt 
informate, că noul cabinet a făcut în Ru
sia o impresiune favorabilă, și în Turcia 
este întîmpinat cu încredere. Aceleași cer
curi declară, că noul cabinet se va strădui, 
ca prin relațiunî directe cu Turcia, să ob
țină promovarea intereselor naționale bul
gare. La Constantinopol mai cu sâmă, a 
a făcut o bună impresie scirile liniștitdre 
ce au sosit de la Sofia, risipind astfel te
merile despre o isbucnire a opiniunei pu
blice contra principelui Ferdinand.

Protestarea Șvabilor. In diarul 
„Temesvarer Volksblatt“ un anumit S. K. 
a atacat vehement pe acei cetățeni din 
Biserica-Albă, cari au făcut propunerea, 
că de acum înainte copiii de ș’cdlă să 
(Jică rugăciunile în limba lor maternă, 
adecă în cea nemțescă. Acestui „salvator 
al patriei“ îi răspund mai mulți cetățeni 
din Bis.-Albă în diarul „D. T. f. U.“ în- 
tr’un ton mai violent, de cât eram deprinși 
pănă acuma a audi de la Șvabi. Etă o 
probă.

„Cura ne rugăm noi Șvabiiii și cum 
cântăm, asta nu-1 privesce de loc pe scrii
torul acelui pamflet murdar, care și-a 
câștigat cunoscințele, ce le are în calitate 
de conductor la vagon-lit în altă țeră și 
de aceea ca străin nu e chemat a juca 
rolul de salvator al Ungariei și a ne da 
nouă țăranilor băștinași germani învăță
tură. El se nu se amestece în afacerile 
ndstre creștinesc!, precum nici noi nu ne 
amestecăm în afacerile religiunei lui he- 
braice... De aceea... jupâne, la o parte de 
la religiunea nostră creștinăscă catolică! 
(Daher-Jude — Hand weg, von unserer 
christlich katolischen Religion, und unse- 
ren Gebeten und Kirchenliedern!)

„Budapesti Hirlap" ocupându-se cu 
afacerea rugăciunilor nemțesci, spune, că 
representanța comunală a adus cu unani
mitate hotărîrea, ca să se dea ordin se
natului școlar „să elimineze limba ma
ghiară11 din școli. Acest <Jiar e fărte 
indignat de atâta îndrăsnelă și someză 
guvernul să aplice măsuri radicale față 
cu Șvabii din Biserica-Albă. înainte de 
tăte propune „să le ia gimnasiul și tribu
nalul și permutându-le la Verșeț, să-i 
atingă pe cei din Biserica-Albă în intere
sele materiale, atunci se vor învăța Șvabii 
minte!“

Evenimentele din Croația.
Asigurările, ce le dă Banul Khuen 

prin oficidsele din Agram și Budapesta, 
că mișcarea de nemulțumire a Croaților 
are să înceteze în urma măsurilor draco
nice ce au fost luate și puse în practică, 
— sunt desmințite dilnic prin neîntrerup-

Să ne dăm sema, că adî nu avem în 
teatrul nostru decât actrițe tinere, cari nu 
prea au avut esemple strălucite înaintea 
lor și că mai ales actrițele ce se devotă 
tragediei, au fost cele mai puțin favori- 
sate. Pentru acestea Agatha Bârsescu era 
un model admirabil și nu trebuia să-1 
pierdă; este interesul teatrului să nu-1 
părdă.

Bârseasca este actriță de șcdla nouă, 
care a gonit declamația și emfatismul din 
jocul ei, căutând să fie în adevăr. Vedeți 
ce schimbare estra-ordinară s’a făcut în 
teatru, a-ți putut simți cât sunt de supe
riori actorii realiști față de declamatorii 
de altă-dată.

Pentru-ce să alungăm deci tocmai 
pe actrița, în jurul căreia se putea opera 
și la noi schimbarea acâsta fericită?

A, costă multi Nu e nici-odată 
scump ceea-ce e bun, dăcă este bine în
trebuințat.

Se înțelege însă, că nu pe Bârsăsca, 
der și pe Novelli, dăcă-1 vom aduce în 
teatrul nostru și vom continua pe calea 

tele turburări. Nu numai atât, dăr mișca
rea croată a trecut și în Dalmația.

In 20 Maiu n. o mare mulțime de 
ămeni, între cari tinerime de la șcdlele 
seoundare din Spalato au așteptat în port 
sosirea vaporului „Zagreb* al societății 
ungaro-croate și înainte de a întră vapo
rul în port, a pretins, ca stindardul ma
ghiar se fie îndepărtat. Un pasager de pe 
vapor a luat jos stindardul și l’a aruncat 
între demonstranții cari erau postați pe 
țărm. După aceea demonstranții au voit 
să ardă în piață portretul Banului Khuen. 
Poliția însă i-a oprit.

împărțiri apoi în trei grupuri mani- 
festanții au cutrierat stradele, intonând 
cântări patriotice și strigând pereat la 
adresa Maghiarilor.

Făia oficială din Agram anunță, că 
în cercurile Delnice și Susak a fost pro
clamat statariul. Țăranii din Kalinovic au 
voit să asedieze edificiul primăriei. A in
tervenit gendarmeria, făcând us de armă 
Un țeran'a fost omorît, trei-spre-dece au 
fost arestați.

In Illok (Ujlak) a fost o mare de
monstrație anti-maghiară. Tote tablele cu 
inscripții maghiare din oraș au fost rupte 
și nimicite și pe tdte casele locuite de 
jidov! au văpsit cruci de mărime colosală. 
Panica e mare mai ales între jidovime.

Pe teritoriul comitatelor Varasd și 
Belovar mișcarea revoluționară a luat ca
racter primejdios. La 13 Maid ndptea ță
ranii au atacat castelul baronilor Inkey 
din Zasziny, au dat foc clăilor de fen și 
edificiilor de pe dominiu. De aici țăranii 
s’au dus în comuna Țukovechi dând nă
vală asupra castelului proprietarului Lansi 
pe care l’au jefuit.

Ce face Banul? Alaltaeri a plecat la 
Viena, ca să raporteze Majestății Sale 
asupra situațiunei în Croația. Abia a sosit 
Khuen-Hedervay, în Viena, și j-s’a și fă
cut o strașnică demonstrație. Studenții 
universitari croațî, sloveni și șerbi în nu
măr de vre-o 500 s’au dus dinaintea ho
telului „Archiducele Carol" și i au aranjat 
Banului un șari-vari minunat, strigându-i 
Pieră Khuen-Hedervay\ Intervenind poliția 
demonstranții s’au împrăsciat.

Deputății dalmatini din „Reichsrath" 
și din dieta provincială au avut alaltăeri 
o conferență agitată asupra situațiunei. 
Au sosit din incidentul acesta la Viena 
nuroăroși representanți din Dalmația, pen- 
tru-ca să ceră audiență la Majestatea Sa. 
Ei au ales o delegațiune de patru, care 
să mergă la ministrul-president Koerber 
și să-l rdge a-le mijloci să fie primiți de 
Majestatea Sa. Koerber li-a spus, că re
gretă a nu le pute împlini dorința, fiindcă 
raporturile de drept public îi face impo
sibil acesta, și ., Lcă primirea unei ast
fel de deputațiuni, avendu-se în vedere 
situația gravă din cealaltă parte a monar- 
chiei, este absolut nepermisă.

pe care o batem de câți-va ani, tot la fa
liment o să ajungem. Der ia să se stu
dieze serios piesele, ia să lucreze toți în 
bună înțelegere, alegând piesele cele mai 
bune și făcând distribuțiile cele mai po
trivite. Firesce, că sala are să fie grilă, 
când se dau piesele nesciute, când în- 
și-și primii actori ies în scenă cu rolurile 
neînvățate.

Nu vedeți ce repertoriu revoltător 
are teatrul? Este posibil ca pe "prima 
scenă să se aducă piese alese de cei din 
urmă actori? A, unii domni de la direcție 
încalecă câte-odată pe calul cel grozav 
al ideilor de înaltă ordine de stat, dăr 
atunci numai ca să împiedece represen- 
tarea unei piese originale bune, numai 
pentru-ca să lovescă într’un autor ore- 
care!

Piesele nu se jcensurâză din punctul 
de vedere al ideilor, ci numai al facturei; 
căci de sigur nici o ideie, fie ea ori-cât 
de revoluționară, presentată într’o piesă 
de teatru, n’are să surpe temeliile statu
lui. In general dramaturgul nu este un 
propagator de idei, ci un estetician, care

Cu trite acestea deputății dalmatini 
au decis, să dea o petiție la cancelaria de 
cabinet in cestiunea audienței la monarch.

Intr’un comunicat asupra acestor con- 
ferențe, deputății croați din „Reichsrath" 
și dieta provincială dalmatină declară, că 
mandatul lor are în vedere un scop curat 
umanitar. Ei vor se rdge cordna de a în- 
treveni, ca Croații osîndiți la mdrte prin 
tribunalele marțiale să fie grațiați și să 
se pună capăt vărsărilor de sânge în 
Croația. *

Archiepiscopul Posilovici din Agram 
a cerut Banului satisfacție pentru perchi- 
siția ce s’a făcut în seminarul teologilor. 
Banul refusând satisfacția, archiepiscopul 
a plecat imediat la Roma, ca să ceră in
tervenția papei.

Reformele in Turcia europ&iă.
Diarul „ Vjedomosti“ din S.-Petersburg 

publică următorul raport al consulului ru
sesc din Skoplje (Ueskiib) cu data de 4/17 
Aprilie 1903:

Chestiunea întroducerei reformelor 
în cele trei vilaiete rumelice se află în 
următorul stadiu:

Organisarea gendarmeriei și poliției 
s’a terminat în tot vilaietul Skoplje cu 
escepția sangiacului Ipek.

Din numărul total al gendarmilor 
f2824) au fost menite 547 posturi pentru 
creștini, pănă acuma însă nu s’au numit, de
cât 317. Creștini în majoritate sunt Bulgari. 
Șargele de ofițeri sunt reservate musul
manilor. In poliție se vor numi în vilaie
tul Skoplje din 162 polițiști, 32 creștini, 
din cari s’au și numit 26 (4 Greci, 7 Bul
gari, 4 Jidovi (!) 7 Sârbi), din 44 comisari, 
trebue să fie 8 creștini.

In localitățile cu populație crești- 
nescă seu în majoritate creștinăscă, se în- 
gădue a-se alege dintre creștini păzitorii 
de câmpuri. Pănă acuma s’au ales și con
firmat în cele trei vilaiete 600 de pă
zitori.

In ce privesce justiția e de remar- 
I cat: Forurile de I. instanță sunt împărțite 
în două camere: civilă și penală; preșe
dinții acestor din urmă se vor numi în 
viitor pentru forul I și II de cătră gu
vern; Kadiii vor pută presida pe viitor 
numai la judecătoriile civile. Membrii jude
cătoriilor, cari pănă acuma au fost aleși 
de cătră popor, în viitor vor fi numiri în 
trite instanțele de cătră guvern. Jumătate 
din judecători vor trebui să fie creștini.

Reformele îmbrățișâză și mijlocele 
de comunicație. In acestă branșă a admi
nistrației s’a decis a se lua 5”/o din veni
tele anuale ale celor 6 vilaete rumelice 

I și a se întrebuința pentru îndreptarea șo
selelor și drumurilor.

In ceea-ce privesce șcdlele, s’a ho- 
tărît a se deschide 500 de șcdle primare.

pune în scenă ideile, caracterele, conflic
tele sociale, cari i-se par lui că-i dau pri
lejul să facă o bună lucrare dramatică. 
Sunt forte rari piesele, cari au o preocu
pare pur politică.

Și-apoi de când un comitet teatral 
are în mânile sale paza ordinei și sigu
ranței statului? Dăcă ar fi fost acăsta mi
siunea lui, atunci legea n’ar fi prevăzut, 
că membrii comitetului se aleg dintre cei 
mai buni scriitori, ci dintre cei mai pă- 
trundători polițiști 1 Libertatea de idei tre
bue să fie devisa ori-cărei literaturi. Și 
mai ales când este vorba de-o literatură 
ca a ndstră, și de-o țâră în care literații, 
dăcă ar fi să trăiâscă din produsul opere
lor lor, ar muri de fdme, judecata trebue 
să fie mai sinceră și mai largă. Nu se în- 
locuesce ușor o lucrare bună condamnată 
și nu este mic răul ce se face teatrului 
prin asemenea procedare. De sigur, că 
este alt-ceva cu piesele cari ating bunele 
moravuri.

(Va urma.)

Contribuțiile se vor măsura după ve
nitul pământului calculat din valorea de 
mai nainte a arenei și din media venitu
lui pe cei 5 ani din urmă. Distribuirea 
contribuțiunilor se va face de înșiși lo
cuitorii comunelor.

In privința reorganisării statului per
sonal al administrației și poliției, Hilmi- 
pașa a luat deja primele măsuri, cari se 
pot resuma în concediarea a 13 funcțio
nari din administrația civilă, 18 persdne 
din justiție, 56 funcționari de poliție, 47 
ofițeri de gendarmerie și 884 polițiști.SCIRILE D1LE1.J

— 12 Mai ti v.

Esc. Sa metropolitul Dr. V. Mi
halyi din Blașiu a plecat în visitațiune 
canonică în 14 Maid, însoțit de noul epis
cop al Lugoșului II. Sa Dr. V. Hossu la 
Abuș. La biserica gr. cat. de aici a ascul
tat sf. liturghie și după cetirea evanghe
liei a ținut o predică poporului adunat. 
De aici I. P. S. Sa metropolitul însoțit de 
II. Sa Dr. V. Hossu și de v.-protopopul 
D.-S.-Mărtinului, au plecat spre Tergul- 
Mureșului, unde ajungând s’au dus direct 
la biserică. Aici îl întâmpină protopopul 
Mureșului Iosif Vancea. Intrând în biserică 
Es. Sa a făcut rugăciunile de la litie și a 
dat binecuvântare celor de față. Vineri 
(15/2 Maid) la liturghie Esc. Sa a ținut 
celor adunați o predică, îndemnându-i la 
viâță cumpătată și la alipirea de biserică. 
După liturghie s’a oficiat un parastas pen
tru repausatul protopop al Mureșului, tatăl 
episcopului de Lugoș Dr. V. Hossu și a 
cetit rugăciunile de deslegare pentru su
fletele repausaților parochiei Târgul-Mu- 
reșului. S’a continuat apoi visitațiunea ca
nonică. Archiereul a făcut numărose vi- 
site. A dăruit bisericei gr. cat. din T.- 
Mureșului 200 cor., âr săracilor din acel 
oraș 200 cor. Sâmbătă dimineța a plecat 
și în aceeași di la drele 8 a sosit în Mureș- 
Uiora. Aici i-se făcu o frumosă primire. 
La biserică l’a salutat clerul districtului 
protopopesc prin rostul protopopului Dr, 
Sebastian P. Radu, care i-a oferit cheia 
bisericei și i-a tălmăcit bucuria cu care 
parochia acesta priraesce pe mirele său. 
S’a celebrat apoi sf. liturghie, er la fine 
archierul a cetit deslegările morților. 
După-ce Esc. Sa a făcut mai multe vi
sits, a luat prândul la protopopul Radu. 
A dăruit 100 cor. bisericei și 50 cor. reu- 
niunei pentru îmbrăcarea copiilor săraci. 
Sera cu trenul de 11 a plecat spre casă 
la Blașid.

Serbarea unui regiment. In diua 
de 21 Maiu s’a serbat și de cătră bata
lionul din Orăștie al regimentului Nr. 31 
(nu 64, cum s’a scris din greșală în nu
mărul de Duminecă) aniversarea victoriei 
de la Aspern. La banchetul dat de ofițerii 
batalionului a fost invitat și protopopul 
gr. or. din Orăștie.

Pentru scopuri culturale slovă- 
cesci a testat răposatul mare comerciant 
slovac Mateiu Cvikota 150,000 cor. Cu 
esecutarea testamentului a fost însărcinat 
redactorul Pietor de la „Narodnic No- 
viny" și alți doi fruntași naționaliști 
slovaci.

ltespuns lui Koerber. Mai deunăcji 
ministrul președinte al Austriei Koerber, 
mai puțin precaut de cât colegul său de 
Ia esterne, care în împrejurări analdge s’a 
arătat mult mai energic și mai drept, a 
răspuns la o interpelație în chestia Evreilor 
din România, afirmând că situația lor este 
forte „precară". — In diarul „Jurnalul" d-1 
profesor Antonescu de la universitatea din 
lași îl combate cu succes pe Koerber, 
care fuse atât de rău informat și arată 
netemeinicia afirmărilor sale. Marele <jiar 
„Deutsche Zeitung* din Viena dă un re- 
sumat lung din expunerile d-lui Anto
nescu.

Esamenele școlare din protopopiatul 
Clușiului s’au ținut dilele trecute, luând 
parte la ele și visitând bisericele din acest 
protopopiat, inspectorul școlastic archidie- 
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cesan, d-1 canonic din Blașiu Dr. Aug. 
Bunea însoțit de protopopul Dr. E. Dăianu.
— Dr. Bunea a participat și la adunarea 
despărțământului „Clușiu" al Reuniunei 
îuvățătorilor gr. caf. din archidiecesă.

Noii episcop! români uniți. Din 
Oradea-mare li-se scrie foilor unguresc!, 
că P. S. Sa Dr. D. Radu a sosit alaltăeri 
acolo, înformându-se asupra afacerilor 
episcopesch Se crede, că instalarea va fi 
în a doua jumătate a lunei Iulie. — Din 
Lugoșiii se vestesce, că instalarea noului 
episcop Dr. V. Hossu se va întâmpla la 
12 Iulie, după festivitățile jubileului de 50 
ani a Diecesei Lugoșului.

Auditorii militari. Ministeriul de 
resboiu c. și r. publică cu terminul de 1 
Noemvrie acordarea mai multor ajutdre 
(burse) de câte 1200 cor. plus 400 cor. 
adaos, pentru aspiranții la funcțiunea de 
auditor. Se primesc militari activi și ne
activi, cari șî-au făcut serviciul și vor do
vedi că au făcut esamenul juridic de stat. 
Afară de acâsta trebue să mai arate, că 
cunosc pe lângă limba germană încă o 
limbă din patrie.

Post de notar vacant. Pentru cercul 
Măgura-Sâniosif (com. Bistriță Năsăud) pre
tura din Rodna publică concurs cu ter
minul de 10 Iunie. Beneficiile sunt 2200 
cordne. Ar fi bine când la acest post s’ar 
alege un Român.

O demisiune. „Răvașul" din Clușiu 
află, că Reverendissimul domn Dr. Aug. 
Buuea, canonic metropolitan, șî-a dat încă 
în Aprilie demisiunea de membru în co
mitetul central al „ Asociațiunei", cum și 
din secțiunea istorică.

Esposiția orașelor germane în 
Dresda. Dilele acestea s’a deschis în 
Dresda o esposiție de lucrări industriale 
confecționate în orașele germane. La 
banchetul ce s’a dat cu acestă ocasiune 
era de față și primarul Vienei Dr. Lueger, 
care ou avântul său oratoric bine cunoscut 
a ținut un toast, cu care i-a însuflețit pe 
ospeții presențî, între cari sute de primari 
și la sfîrșitul căruia sculându-se toți în 
piciore au cântat cântecul „Deutschland, 
Deutschland iiber alles“. Lueger era cu
noscut pănă acuma în Germania numai în 
colorile, în cari l’a presentat presa semită, 
ca reacționar, antinațional, idiot, medieval 
etc. așa că toți au rămas uimiți audindu-1 
(jicând : „Dâcă ați fi avut curagiul să in
vitați si Viena să participe la acăstă es
posiție, eu de sigur aș fi avut curagiul să 
fac, ca și Viena să fie representată aici."
— Asupra acestui toast primit cu aplause 
a primarului somal-creștin din Viena, presa 
semită observă tăcerea pescelui.

0 nuntă cu mare cinste. In dina 
de 21 Maitî s’a ținut în sinagoga din Bu
dapesta cununia d-«orei Miți Singer cu 
d-1 Dr. Iosif Kovacs. Mirâsa e fiica lui 
Sigmund Singer, corespondentul din Bu
dapesta al diarului „N. Fr. Pr“. La acestă 
cununie au fost de față: ministrul-preșe- 
dinte Szell însoțit de ministrul de finanțe 
Lukacs, apoi o mulțime de foști miniștri, 
consilieri intimi, deputațî etc. Diarul „Al- 
kotmâny" înfiereză în articol de fond atâta 
umilire din partea șefului de cabinet al 
Ungariei față cu un... Singer.

Personale. D-1 Dr. August Lemenyi 
care se stabilise în Brașov ca medic, prac
ticând aici aprope doi ani, a fost ales cu 
aclamație medic cercua] în 6-Bessenyo 
comitatul Torontal. D-sa trebuind să plece 
grabnic, spre a-și ocupa noul post, rogă pe 
amicii și cunoscuții săi din Brașov și îm
prejurime a-1 scuza, că din causa scurțimei 
timpului, nu și-a putut lua rămas bun de 
la toți.

De Ia tribunalul din Sibiiu. Petru 
Postescu din Sebeșul-săsesc a avut în 
gazdă cu ocasiunea unor manevre pe lo
cotenentul Marcel Bier. Când să plece 
locotenentul, —Postescu i-a cerut plată pen
tru cuartir, deși scia că pentru ofițeri i-se 
plătesce de la comună. Ofițerul nevrând 
a-i plăti, Postescu i-a reținut drept zălog 

mantaua. Alaltăeri a fost condamnat pen
tru acesta la 14 dile arest.

Dansul cu piciorele gole. Miss 
Duncan a introdus nu de mult pe scenele 
teatrelor de varietăți o inovație prin faptul, 
că s’a presentat publicului desculță și a 
esecutat cu multă artă diferite dansuri. 
Miss Duncan, care, după cum arată nu
mele a fost o Englezdică, a găsit acuma 
imititatdre în d-ș<5ra Artemisia Colonna, o 
italiancă, care își arată arta în fața publi
cului, ce se adună dihiic în „Bijoutheater" 
din „Venedig" în Viena. — Foile din Viena 
spun, că dansatdrea desculță scie să îm
prumute dansului său farmec și vieță, ba 
să scdtă în relief chiar scene dramatice, 
ca d. e. în dansul „Fata și mdrtea"... 
Multe minunății mai aplaudăză lumea la
comă de ghîdăliturî sensuale!

Soiri locale.
Casina română din Brașov șl-a ți

nut eri adunarea generală continuativă, 
la ordinea dilei fiind alegerea comit etului. 
Adunarea a fost condusă de președintele 
ad hoc d-1 advocat Ioan Lengeru. După 
verificarea procesului verbal al ședinței 
trecute de la 15 Martie a. c., s’a procedat 
la alegere. Au fost aleși în comitet cu 
mare majoritate următorii domni: George 
B. Popp președinte, Simion Damian vice
președinte, Pavel Percea secretar, Nicolae 
Dima cassier, Lazar Nastasi econom. 
Membrii în comitet: Dr. loan Hosanu, 
Petru Pop, Andreii Bârseanu, Iosif Puș- 
cariu, loan Lengeru, Ioan C. Panțu, loan 
Dușoiu, loan Săbădeanu, Dr. I. Bunea, 
George Dima, Nicolae Bogdan și Dr. I. 
Moșoiu. Comitetul nou ales, mulțumind 
prin graiul președintelui său, a asigurat, 
că tote nisuințele sale le va îndrepta nu
mai spre binele și prosperarea Casinei, 
chemată a fi focularul vieței sociale a 
Românilor din Brașov și împrejurime, și a 
apelat la sprijinul membrilor ei presenți 
și viitori.

Suntem siguri, că stăruind pe acâstă 
cale, nici că-i va lipsi comitetului sprijinul 
dorit, și dorim din inimă, ca prin sincera și 
frățesca conlucrare a tuturor să se pbtă 
realisa cât mai curând așteptarea gene
rală, ca Casina nostră să-și reia aventul 
său de odinidră.

Piața de sub strajă. Cetitorii noștri 
își aduc aminte, că industriașii din locali
tate au înaintat Camerei comerciale și 
Magistratului o petiție semnată de 1001 
cetățeni, cerând ca să se permită eră ți
nerea de târguri pe locul liber de sub 
strajă. Petiția n’a avut resultatul dorit. 
Vinerea trecută industriașii brașoveni au 
ținut în acâstă chestiune o întrunire la 
care au participat peste 200 de cetățeni, 
Români Sași și Unguri. S’a luat hotărîrea 
de a se trimite ministrului de interne o 
deputațiune monstră. In comisiunea care 
se va ocupa cu afacerea acesta s’a ales 
din partea Sașilor: H. Schiel, W. Paul, A. 
Hessheimer, L. Miess, din partea Ungurilor: 
I. Moor, F. Papp, L. Verzâr și Lolyovics 
din partea Românilor: N. P. Petrescu, E. 
Precup, I. Lengeru și I. Bidu.

Premiile pentru calfele și ucenicii 
cari au avut obiecte la esposiția aranjată 
de camera de c.omerciQ din Brașov se vor 
distribui în curând. Cei ce și-ar fi schim
bat într'aceea locuința sunt rugați a aduce 
acestă schimbare la cunosc.ința camerei 
de comerciu.

Fundațiunea Caroi L
Intru amintirea înființărei „Fundațiu- 

nei universitare Carol I", s’aținut în Bucu- 
res ci Vineri la ora 1 p. m., în sala cea 
mare a bibliotecei, conform regulamen
tului o ședință solemnă, sub președenția 
d-lui ministru al cultelor și instrucțiune! 
publice.

D-1 rector al universităței sub a că
rui priveghiere e pusă fundațiunea, a 
deschis solemnitatea vorbind despre grija 
cea mare oe regele Carol portă pentru 
studențimea universitară, fundațiunea fiind 
un moment viu al augustului seu interes. 
A arătat apoi datoriile ce studențimaa 

contracteza față de o așa înaltă și părin- 
tescă ocrotire și modul cum ea trebue 
să-și îndeplinâscă aceste datorii prin pru
dență în conduită și muncă cinstită și 
bine înțelâsă, de care trebue să fie călăuziți 
în vieță. Cuvintele d-lui rector au fost 
viu aplaudate și întrega asistență a acla
mat pe augustul fondator.

Apoi d. Al. Tzigara-Vamvrcaș biblio
tecarul Fundațiunei, a cetit raportul cătră 
M. S. Regele, despre mersul instituțiunei 
pe anul espirat".

„Fundațiunea universitară Carol 1“ 
întemeiată în 1891, începe se funcționeze 
în 1895 cu 3400 volume; ast.ădi în al 8-lea 
an al funcționărei se află cu 12.908 vo
lume și o bogată colecțiune de reviste 
române și streine. Fundațiunea a primit 
în cursul anului numărdse donațiuni de 
volume de la diferite instituțiuni și per- 
sfine particulare, precum și diferite publi- 
cațiuni periodice românesc!.

Pentru a se asigura în primul rând 
accesul bibliotecei studenților universitari 
s’au introdus permisele de intrare, care se 
libereză studenților în baza cărței de stu
dent. In cursul acestui an s’au eliberat 
1222 permise studenților universitari re- 
partisate: 285 la fac. de litere și filosofie, 
550 la drept, 146 sciințe, 205 medicină, 
28 teologie și 230 la persdne particulare 
în mare parte profesori secundari, elevi 
de la scdla de belearte și șcdla de sciințe 
de stat. Biblioteca a fost frecuentată de 
51.776 cetitori, cari au consultat 80.638 
volume și reviste.

Fundațiunea a servit 8 burse â 150 
lei lunar, repartisațe după cum urmeză: 
5 la universitatea din Bucuresci, 2 la 
medicină, 1 la drept, 1 la litere și 1 la 
sciințe; la universitatea din Iași, 2 la li
tere și 1 la sciințe. Ajutdre pentru tipăriri 
de teze, s’au acordat la ambele universi
tăți în urma recomandărilor senatelor uni
versitare pentru cele mai bune lucrări. 
De asemenea s’au acordat subvențiuni la 
un număr de 20 de studenți de la diferi
tele facultăți.

Averea Fundațiunei care în anul tre
cut era de 749.400 a fost sporită prin 
cumpărarea încă a 22 acțiuni a Băncei 
Naționale a României si acum este de 
781.900

Au luat parte la acestă solemnitate 
d-nii: Ion Kalinderu, L. Basset, prof. Dr. 
Măldărescu, prof. Crătunescu, prof. Onciul 
Sf. Sa părintele Nazarie, profesorii Cocu- 
lescu, G. Adamescu, Gîrboviceanu, Buri- 
leanu, d-nii A. Steriade, M. S. Halfon, Io- 
nescu-Gion precum și un mare număr de 
studenți și studente.

La ora 2 Regele a binevoit a primi 
în audiență pe d. ministru al cultelor și 
instrucțiunei publice, d. Rector al univer
sității și bibliotecarul fundațiunei.

D. C. Dimitrescu-Iași a presentat 
Majestăței Sale, raportul asupra mersului 
instituțiunei, dr d. Al. Tzigara-Samurcaș 
un volum bogat, cuprindând tezele absol
venților universitari din Bucuresci și Iași 
tipărite în decursul anului din fondurile 
Fundațiunei.

Regele a binevoit să esprime înalta-i 
satisfacțiune pentru progresele fundațiunei 
și se încuviințeze publicarea raportului.

Alegere de preot în Deva.
Deva, 24 Maid n. a. c.

Onorată Redacțiune! In urma con
cursului publicat în nr. 35 al „Tel. Ro
mân" pentru postul de paroch la parochia 
a Il-a gr. or. din Deva, devenit va
cant în urma repausărei fostului paroch 
George Nicdra, adi în 24 Maiu 1903 s’a 
săvîrșit actul alegerei de preot.

n Concurenții la-acest post au fost doi 
inși. Unul d-1 Cornel Popescu absolvent 
de teologie și de present student în filo
sofie la universitatea din Pesta, fiul repo- 
satului protopresbiter și profesor semina- 
rial la facultatea teologică din Sibiiu loan 
Popescu.

Al doilea candidat a fost d-1 llarion 
Gonția din Șimon (Bran) de present lo
cuitor în Ocna Sibiiului, care asemenea e 
absolvent de gimnasiu și de teologie.

Deschidând d-1 protopop George Ro
manul ședința sinodului parochial electo
ral printr’o cuvântare potrivită, în care 
li-a legat la inimă alegătorilor, ca după 
cea mai bună a lor convingere, neascul
tând de nimenea și avend de busolă nu
mai binele și interesul sf. biserici, să vo
teze fie care pentru acela, pe care îl crede 
mai vrednic.

Incepându-se votarea nominală din 

lista alegătorilor, s’au dat cu totul 103 
voturi și tote pentru candidatul I. d-1 Cor
nel Popescu, care apoi între sgomotdse 
strigări de se trăâscă a fost declarat de 
d-1 president ales paroch pentru parochia 
a Il-a din Deva.

Intre credincioși e mare însuflețire 
pentru alegerea d-lui Popescu, care s’a și 
presentat înaintea alegerii într’o Duminecă 
parochienilor, și au speranță că vor ave 
în domnul Popescu nu numai un preot 
cu calificație superiără, ci și un vred
nic și distins păstor sufletesc.

*
De Ia membrul sinodal I. Filimon 

primim asemenea împărtășirea despre ale
gerea unanimă de preot al II-lea în pa
rochia de clasa I-mă Deva, care dice, a 
decurs în cea mai perfectă înțelegere. 
Scrisdrea sa se termină cu cuvintele: „Ale
sului nostru, tînerului teolog și filosof de 
bună speranță ddui Cornel Popescu îi 
dorim sănătate, păstorire îndelungată și fe
ricită. Intru mulți ani trăescă".

Românii în America.
O scrisdre ne sosesce din Pittsburg, 

pe a cărei hârtie se află tipărit cu albas
tru un vultur cu aripile întinse, gata de 
sburat, având în ciocul său întredeschis o 
bandă care de sigur simbolisâză legătura 
de armonie între frați, er ghiarele răzimate 
pe un scut și sub ghiare pe de o parte o 
ramură de măslin, pe de altă parte patru 
săgeți. Alăturea de acest vultur se află 
inscripția „Reuniunea română „Vulturul** 
Roumanian Society", P. O. Box 1529, Pitt
sburg Pa. Sub emblema vulturului este 
tipărit textul :

Români din patru unghiuri
Acum ori nici odată 
Uniți-ve în cuget, 
Uniți-vă 'n simțiri.

Scrisdrea datată de la 12 Maiu pdrtă 
stampila „Pittsburg May 13u și a sosit la 
Brașov în diua de 25 Maiu, avend nece
sitate spre a percurge acest drum de 12 
dile. Președintele societății ne mulțămesce 
pentru colectarea frumosului număr de 
cărți pe sema lor și ne rogă să le comuni
căm cât va costa transportul spre a ne 
trimite imediat suma necesară. Scrisdrea 
apoi continuă.

Domnule Redactor!
Cu bueurie trebue să vă facem cu

noscut, că numărul nostru se mai sporesce 
și că avem un număr de membrii, cari se 
intereseză de înaintarea Reuniunei.

In diua de 10 Maiu n. c. am avut 
mai mulți membrii noi de înregistrat. Dintre 
aceștia nu putem a nu face cunoscut pe 
d-1 Silviu Nicdră din Merghindeal, care 
plin de bucurie că avem o Reuniune ro
mână ne-a donat la înscriere frumdsajsuină 
de 6 dolari (30 cor.) Numitul membru e 
în etate de 53 ani și se bucură de tdtă 
stima între Românii de aicea. Ga trecut 
pot aminti că a servit în armată la batalio
nul 28 de vânători timp de 12 ani, dintre 
cari 9 ca sergent-major. In America se 
află aprope de 12 ani și și-a agonisit o 
frumdsă stare materială în acest timp.

Primâscă stimatul membru mulțămi- 
rile ndstre:

Reuniunea Română Vulturul.
(ss) Rie Mărtin,

președ.ULTIME SOIRI
Berlin, 24 Maiu. O depeșă din 

Petersburg anunța, că s’a descoperit 
acolo un complot urzit cu scop de 
a fi asasinați toți guvernatorii din 
Rusia. Se fac numfirbse arestări.

Constanfinopol, 24 Maiu. Agentul 
diplomatic bulgar Gheșnff a expus în
delung marelui vizir intențiunea nou
lui cabinet bulgar de a-se înțelege 
direct cu Turcia în privința Mace
doniei.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mareșianu“ 
din

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

ps lângă portul postai arftat, încă 25 bani pentru 
«comandație.)

„Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii popbrelor și aplicațiunile 
lor la națiunea ndstră" de loan Clinciu pro
fesor în Bucurescl. Prețul 2 cor. (-ț- 10 bani 
porto.)

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

„In veltâreu novele și impresii de 
Vlăhuță, cor. l’2b (porto 10 b.)

„Amicul tinerimeU, Anul I. foiă 
de ounosemțe folositore de prof. I. Moisil- 
legat în păreți tari oostă 5 cor. (por. 20 b.)

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

Pachetul, culegere de cântări bă
trânesc! și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 50 b. (cu porto 56 b.)

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

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

Nopți de ernă novele pentru popor, 
de G-eorue Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul cor. 
1 20 (cu posta cor. 1.30)

Optfdguri, cât cioplite cât pilite și la 
lcme împărțite, de 1, ,J. Re'egcriul. Vre-o 
60 de poe-ii glumețe. Pr. 80 b. (-f- p. 10 b.)

Schițe din Italia de Teodor Bule, 
j rețul 2 oor. (-|- 20 b. porto).

Amintiri din Grecia de Teodor 
Balc\ prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto)

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

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

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

Dracul, novelă de V. R. Buticescu. 
Are tendința de-a combate credința de
șertă. Prețul 20 basul (cu porto 25 bani.)

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

Cuvinte de aur său învățături înțelepte 
date de un părinte fiului seu. Din operile 
lui I. H. Campe, rradus m limba română 
de loan Sonea preot gr. cat. în Seplai. 
Cu permisiunea prea Veneratului Ordina
ri at 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

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

Cartea ilustrată pentru copii și copile 
de George Simu. Acăstă broșură oonține 
p -esii istoriore și morale spre escitarea 
gustului de cetit la copii. Prețul 50 bani 
(-]- 56 b. porto.)

Trandafiri și Viorele Poesii poporale 
culese și ordinate de lean Pop Reteganul. 
Eliț. III. Prețul redus 60 bani (~|~ 10 b. p.)

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

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

De. Iosif Frapporti prelucrată de loan 
Papiu. Pr țul 60 bani plus 10 bani porto.

Dialogul Țiganului cu Sân-Petru la 
porta raiului seu glume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după biblia țîgănescă 
de Aron Boca Velchereanu 50 bauî plus 
5 b. porto.

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

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

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra
goste a veacului. Rochia Catiței. Amedeo 
Madini. Din viața tristă După natură. Ba
calaureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

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

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

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
oărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jum&late, de 
cum s’au vendut pănă acum.

1) Lascar Viorescu, O iconă a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acostă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura ndstră. 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux Prețul în loc de 4 o r., cum s’a 
vendut pănă acum, este acjl numai 2 cor. 
(-ț- 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
nâstră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
oor., se vinde numai ou 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

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

7) „ Vrei se te iubescă bărbatu, ?* 
Broșura cu acest titlu oonține povețe prao- 
tioe seriose.și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 oor s’a redus la 
50 b. (fi- 5 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în scu
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de />. Ionescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-j- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu s4mă pentru învățători.

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

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

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Maid n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.70 „ 18.80
Napoleond’orl. n 19.- „ 19.04
Galbeni 75 11.20 „ 11.30
Robie Rusesc! n —.— 71 *
Mărci germane n 116.80 R 111.08
Lire turcescl 21.20 n •
Scris fonc.Albina 5% 101.- „ 101—

"e vfcn^are
din mână liberă o 
cu 5 ©dăi, 2 bucătării, grădi
nă, curte spațiosă, posiția cea 
mai frumosă în Strada Căpi
tanului nr. 14 (Prund-Scheiu).

f nformații tot acoh».

Abonamente la 
„Gazetă Transilvaniei" 

se pot face ori și când, pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

121.25
99.40
91.55
98.70
99.25

. 199.- 

. 157— 

. 100.65

Cursul la bursa din Viena.
Din 23 Maid n. 1903

Renta ung. de aur 4%...................
Renta de corone ung. 4% . • .
Impr. căii. fer. ung. în aur 3*/2070 .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 .
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare B’/2°/0 •
Bonuri rurale eroate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.30
Renta de argint austr......................... 121.30
Renta de hârtie austr......................... 101.05
Renta de aur austr................................93.25
LosurI din 1860.................................. 153.60
Acții. de-ale Băncei austro-ungară . 16.30
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 729.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 668.25 
NapoleondorI..................................19.06'/2
Mărci imperiale germane . . .. U7.l21/2
London vista..................................  239.60
Paris vista............................. . 95.20
Note italiene.................................. 95 20

Nr. 20-1903.

Publicare de licitațmne.
Sâmbătă, în 6 Iunie a. c. st. n 

la 9 ore a. m. se va țin6 în can
celaria subscrisului comitet (Strada 
Poplăcii nr. 36), licitațiune ,mi- 
nuendă, numai pe calea ofertelor 
pentru clădirea unei școle elementare 
cu 4 clase la Racovița, comitatul 
Sibiiului.

Acesta se aduce la cunoscința 
publică, cu adausul, că fie-care lici
tante e obligat a depune 5% a su
mei de esclamare de 36,205 corbne 
72 filler!,

Oferte în scris provecjute cu va- 
diu se primesc până la începerea li
cita țiunei.

Planul, preliminarul și condițiu- 
nile speciale de clădire se pot vedb 
în tbtă c|iua, în cancelaria comite
tului.

Sibiiu, în 24 Maiu 1903.

Comitetul administrator de fondul 
școlar al foștilor grănițerl din 

regimentul român I-
1-3.(975)

în numaer de 154 diferite piese prețuite în 
vaiere de 4012 i<a '30 între care 

GARNITURE complete și TABLOURI, 
se umda pe cale judecătorâscă,

Mere urî, în 27 Maiu a. c. și în (Jilele următore dela 
-——■==== 10 ore a. m. în ... .......

Magazia de mărfuri {colini
Se vinde și piese singuratice de mobilă, 
saab pire-M de prețwm

Informații mai de’aprope se pot lua în Magazia de mărfuri etajul I, 
seu în cancelaria Domnului advocat Dr. llllius 0 ren di, 
2_2(t72) Strada Porții nr. 60, etajul I.

Brașov, Târgul Bmihai f¥r. W.
Acest stabiliment este provedut cu cele mai 

bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu. tot 
felul de' caractere de litere din cele mai moderne 
este pus in posițiune de 
comando cu promptitudine
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂR.ȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-AJT’TT'T’IHL
M pWodice.

BILETE DE VISITĂ
DIFERITE FORMATE.PROGRAME JLEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

awîwș’stsm.
Comandele eventuale 

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

a put£ esecuta orbee 
i și acurateța, precum: 
REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fota speciile de serviciurl.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori, 

î/n Iota mavi/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
p RESTAURANTE.PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE ÎNMORMENTARL 
se primesc în biuroul

O;

SJ

aS

£

£9

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


