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Din cansa sfintei serbătorJ de mâne, Joi, 
Înălțarea Domnului, t|iarul nu m apare până 
Vineri săra.

Voim se fim lămuriți.
Din incidentul candidărilor pen

tru mandatul de deputat devenit va
cant în cercul electoral dietal al 
Dobrei (comitatul Huniădorii) și din 
incidentul candidării speciale a ad
vocatului din Orăștie Dr. Aurel Vlad 
cu pretins „program național11 s’a 
încins în foile nostre o disensiune, 
peste care nu putem trece cu indi
ferență.

Vedem cu părere de rău, că 
încă și astădi domnesce la noi o 
disorientate, ce numai îngrijiri p6te 
deștepta pentru viitor și că, mai 
ales în ce s’atinge de disciplina nos- 
tră națională și de partid, am ajuns 
la un grad de confusiune periculos 
din tdte punctele de privire.

In anii din urmă — o spunem 
cu mare durere — spiritul de resis- 
tență dintre noi, er în deosebi spiri
tul de solidaritate și unitate în tote 
întreprinderile și mișcările nostre a 
suferit o simțibilă sguduire. La 
acesta a contribuit în mare măsură 
starea anormală, ce a fost creată 
partidului nostru național în urma 
„campaniei memorandiste11 și în 
urma întărîtării tot mai mari a cu
rentului ostil limbei și naționalității 
nostre. Ne mai avend noi de ațâți 
ani întruniri și conferențe naționale 
publice, er conducerea partidului su
ferind cunoscutele mari neajunsuri, 
nu-i mirare, că au devenit încetul 
cu încetul tot mai lacse vederile asu
pra legăturilor de disciplină, pănă 
ce într’o cji am fost condamnați a 
vede chiar spectacolul repugnant, că 
o sămă de bărbați din generația mai 
tîneră, întemeiănd o foie săptămâ
nală în Orăștie, au încercat a erigia 
în principiu deșertarea de la marele 
corp național al partidului nostru, 
pentru motive de oportunitate în in

teresul pretinsei continuări „mai cu 
succes11 a luptei naționale.

La cetirea articolului-program 
al numitei foi am și înțeles de 
ce se trata și cu cine ayeam de 
a face. In consecență ne-am ridicat 
vocea spre a convinge pe tinerii din 
cestiune, că au pornit pe-o cale gre
șită și că trebue să se reîntorcă 
pănă ce mai e timp, căci vor rătăci 
și se vor pierde cu totul de grosul 
ostei luptătorilor partidului.

La început tinerii, despre cari 
am vorbit mai sus, au declarat ser- 
bătoresce, că „vor rămâne credin
cioși partidului și vor sta pe basa 
singurului program național^. Acesta se 
pote ceti din cuvent în cuvent în 
articolul-program publicat în Nr. I 
al „Libertății11 de la Orăștie și sub
semnat de Dr. A. Vlad și soți.

Curend. o lună două după so- 
lemnela declarație de mai sus însă, 
fondatorii numitului diar au aflat de 
bine a-și arunca masca și a se pre- 
senta publicului nostru ca ceea ce 
sunt în adevăr, ca desertorl dela 
programul partidului și dela causa 
de consolidare și de unitate a lui, 
drnenl de lumea nouă, cari s’au plic
tisit a mai fi legați de cătușile ce 
li-le impuneau considerațiile de mai 
sus față cu partidul, față cu esistența 
și viitorul lui și doresc a juca un rol 
separat, după capul lor încă puțin 
esperiat și pe barba lor, ce abia le-a 
răsărit.

Fbrte curend din singurul pro
gram național s’a făcut un program 
particular unic în felul său ciungărit 
și ciupit, un fel de monstru fără de 
cap și fără de piciore al „naționalis
mului nouei direcții11.

Nici că era lucru de mirare, 
după ce noul consorțiu dela Orăștie 
ajunsese a lua în deșert „naționalis
mul din era vechie11 er pe „bătrâni11 
ai considera ca pe un balast netre- 
buincios, care trebue aruncat și lăsat 
„în plata Domnului".

Cetitorii noștri sunt în de ajuns 

informați despre direcția cea nouă 
oportunistă, ce se. cultivă la Orăștie 
și întâmpină încuragiare și sprijin 
așa de interesat din partea foii dela 
Arad, care deja cu ani înainte și-a 
fost început uneltirile în contra par
tidului și a programului național.

Rămâne acum să ne lămurim 
asupra unui punct fbrte însemnat. 
Decă Dr. Vlad și soți au recunoscut 
la început pdlam ei publice, că nu e- 
sistă decât un singur program na
țional pentru Românii din Ardeal, 
Bănat și Țera ungurâscă, cum mai cu
teză ei, după cele petrecute, a pretinde, 
că mai pdte esista un program na
țional și în afară de „singurul pro
gram", care n’a putut și nu pote fi 
decât programul partidului național 
român? Cum înțeleg ei „pășirea cu 
program național român" a lui Dr. 
Aurel Vlad, ca candidat de deputat 
în cercul Dobrei? Ce feliu de „pro
gram național român" pote fi a- 
cesta?

Am vrea se ne spună cei, des
pre cari e vorba, și toți câți găsesc 
firescă acea „pășire" cu „program 
național român" a d-lui Vlad, dăcă 
sub acâsta semnificare ei înțeleg 
orl-ce program, ce și-l croesce cu
tare Român mai mult său mai pu
țin inteligent, mai mult său mai pu
țin integru în caracterul său ? OrI-că 
au în vedere anumite programe în 
anumite împrejurări profesate de 
anumiți bărbați?

Am vrea să ne spună cei-ce dau 
importanță „programului național 
român" al amintitului advocat, decă 
programul de odinioră al „Viitoru
lui" compus și susținut de un Român 
cu calități personale cel puțin egale 
și cu esperiențe și cunoscințe mai 
superiâre decât ale acestui advocat, 
a fost asemenea un program na
țional român?

Mărturisim, că nu putem nici
decum înțelege, cum, după ce, cum 
de obște este cunoscut, a părăsit 
odată singurul program național, 

advocatul Vlad mai pâte „păși11 cu 
„program național român".

Gei câți-va alegători din Dobra 
și Ilia, pote numai instinctiv, au ne- 
merit’o mai bine și au pus punctul 
pe i, când au evitat de a aminti în 
apelul lor, dat în favorul candidării 
advocatului Vlad, și măcar cuvântul 
„program.11

E vorba, că Joi, în cjiua înăl
țării. candidatul des pomenit se va 
presenta înaintea alegătorilor săi în 
Dobra. Vom cunosce dâr în curând 
programul seu, dăcă are vr’unul în 
adevăr — și atunci pâte ne vom 
putâ lumina cu toții mai bine.

„In pericol11. Diarul „Alkotmăny11 în 
numărul din urmă publică un prim-articol 
desperat, care pdrtă titlul de mai sus și 
se încheie cu constatarea caracteristică, că 
națiunea maghiară astădi n’are conducă
tor, care să o scotă din halul, în care a 
ajuns. Estragem din numitul articol oâ- 
te-va pasage, remarcabile prin faptul, că 
contrastdză strașnic cu tonul îngâmfat, ce 
predomină majoritatea pressei maghiare:

„Ungaria este amenințată din tdte 
părțile de dușmani. Par-că ei socotesc, că a 
sosit timpul să ne atace integritatea țării, 
independența ndstră de stat, supremația 
ndstră națională și vitalitatea ndstră eco
nomică. Etă-ne atacați din atâtea părți! 
Amici nu vedem nicăiril

„In Viena, în Praga, în tdtă Austria 
se continuă agitația în potriva intereselor 
maghiare. In Viena np vreu să cumpere 
grâu unguresc și de un an încoce nici un 
vapor n’a încărcat grâu pentru capitala 
austriacă. In Praga se alieză cultivatorii, 
morile și brutarii contra făinei ungurescl, 
In Austria se pregătesce un proiect de 
lege împotriva comerciului ambulant... Pe 
căile ferate urcă taxele de transport, pen- 
tru-ca Ungaria să nu pdtă esporta măr
furi crude. — Apoi vin proiectele mili
tare, cari tdte țîntesc la esploatarea Un
gariei. In chestiunea naționalităților în 
pressa germană și slavă, în Reichsrath și 
în dietele provinciale se agită contra ndstră. 
Partidul german, Cehii tineri, Polonii și 
primăria Vienei îi înjură pe Unguri la 
ori-ce ocasie... Cu acesta agită coritra'nds- 
tră nu numai în străinătate, ci și în pa
trie: Sașii, Dacoromânii, panslaviștii sunt

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Patru întîlnirî.
De Eusebie Blasco.

înainte cu câțiva ani într’o seră am 
întrat într’o tutungerie, să cumpăr țigări. 
Pană ce tutungița îmi împacheta țigările, 
eu priveam pe ușe afară.

Lângă cutia de scrisori, ce era țin
tuită la ușa tutungeriei, stetea o fetiță 
plângând, cu o scrisdre în mână. Putea să 
fie de vr’o opt ani.

— Ce plângi mititico? întrebai pe 
fată.

— Pentru-că n’ajung să pun scrisorea, 
dise ea desperată și întindend mânuțele 
spre cutie.

Involuntar am surîs de necasul cel 
mare al fetiței, apoi i-am luat scrisărea 
din mână și am aruncat-o însumi în 
cutie.

— Ei, vecji că am pus-o? Acum îmi 
dai o guriță pentru asta?

Fetița s’a ridicat în vârful degetelor 

și îmi întinse buzele. Eu le-am sărutat, 
fără să die ceva. Ochii ei erau încă plini 
de lacrămi, buzele însă surîdeau, când în- 
depărtându-se de mine, de la dece pași 
se uita îndărăt.

Am stat mult încă în ușa tutunge
riei și meditam, că ore ce impresii păte 
face asupra unei ființe mititele, ca acesta, 
apropierea unui om străin, care, îi dă aju
tor pe neașteptate.

*
Au trecut vr’o doi trei anî la mijloc, 

într’o ndpte între orele 12—1 mergând 
spre casă dinti’o societate, la porta unei 
case vechi ârăși văd o fetiță plângând. 
Era un timp forte neplăcut, ploua ca din 
ciubăr și era întunerec, de nu-ți vedeai 
mâna.

Cu tdte acestea am zărit copila ce 
plângea înaintea porții.

— Oe fatalitate ciudată — îmi di- 
seiu — că eu mereu întâlnesc copii plân
gători.

Apoi uitând de pldie, sub impulsiu- 
nea unui sentiment ciudat, m’am apropiat 
de fetiță și am întrebat-o.

— De ce plângi, copila mea?
— Pentru-că nu ajung, răspunse 

copila.
Era aceea-și fetiță, cu care m’am în- 

tîlnit altă dată înaintea tutungeriei. Nici 
nu^crescuse așa tare de atunci, dâr se vedea 
pe fața ei că e de vre-o unsprezece doispre
zece ani.

— Tu ești fetița aceea, care nu ajun
gea cutia de scrisori?

— Da, domnide — răspunse fetița 
— și d-ta ești domnul acela, care mi-ai 
ajutat și m’ai sărutat.

— Eu sunt, der îți mai aduci 
aminte de mine';? o întrebaiu mai de
parte.

— Uum nu — răspunse copila — v'am 
recunoscut îndată.

— Asta’mi place. Der acuma de ce 
plângi ?

— Fiind-că n’ajung soneria și am zor 
mare. Fii bun sună de trei ori pentru 
mine.

I-am împlinit dorința.
— Și cum de umbli așa târdiu și 

pe o așa vreme rea? o întrebaid mai de
parte.

— Am venit aici la doctor, pentru-că 
mama e forte greu bolnavă.

Vocea copilei tremura. Eu m’am emo
ționat de acest răspuns dureros și întrebam 
mai departe:

— Asta-i frumos din partea ta, că pen
tru mama ta ai curagiul să umbli ndptea 
prin întuneric. Der spune’mi totuși, de ce 
n’a venit tatăl tău, seu fratele tău, ori ser- 
vitărea la doctor?

— Pentru-că n’am tată, nici frate, 
și servitore nu ținem.

— Așa?... Sunteți săraci?
— Da, domnule. Mama cdse pentru 

bani.
— Dâr tu ?
— Eu?... Eu îi ajut mamii.
— Cum te chemă ?
— Cristeta.
Am scos portofelul și punând în 

mâna fetiței o bancnotă mai mare, am 
plecat, înainte de a se fi deschis porta.

După acestă a doua întîlnire, adesea 
m’am gândit la fetița mea, mult timp însă 
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mai îndrăsneți, decât ori-când... Mișcarea 
croată a degenerat în rebeliune14...

Tristă revistă!

Guvernul și obstrucțiunea. Alal- 
tă-erî săra a ținut partidul liberal guver
namental o conferență, în care a luat cu
vântul ministrul-president Coloman Szell, 
vorbind asupra situațiunei. D-l Szell <Jise 
între altele, că guvernul ar fi comis o 
mare greșală, decă s’ar fi retras de la da
toria sa în momentul când se pun piedecî 
în calea afacerilor statului, și ar fi creat 
un precedent periculos. Guvernul simte, 
că la spatele lui are întreg partidul în 
lupta ce i-s’a impus. Mulțumesce partidu
lui pentru acest serviciu. Câtă vreme par
tidul îi dă acest sprijin, guvernul stă la 
postul său. O retragere ar fi periculfisă. 
In decursul verii — adause Col. Szell — 
va fi o luptă grea și împreunată cu mari 
jertfe fisice, lupta însă se portă pentru un 
mare principiu...

Dieta ungară a ales în ședința de 
eri comisiunea pentru cuotă. S’a urmat 
apoi desbaterea rapfirtelor ministrului-pre- 
sident asupra stării de ex-lex. La întreba
rea baronului Kaas, că ce e cu vacanța 
de Rosalii, Coloman Szell a răspuns, că 
vacanțe nu pot fi în timpuri de obstruc
tion e.

In „Reichsrath“-ul din Viena 
deputatul Bianchini a atacat violent pe 
ministrul-president Koerber, fiind-că n’a 
mijlocit, ca deputății dalmatini se fie pri
miți de Majestatea Sa. Koerber s’a apărat 
declarând, că el nu p<5te să se amestece 
în afacerile interne ale statului ungar.

Consecuentele visitei de la Va-
5

tican. Visita împăratului Wilhelm la Roma 
și chestiunea balcanică va determina în 
curând o nouă constelație politică euro- 
penă. Ambasadorul frances din Roma, d-l 
Bourere, lucrfiză cu mult zel pentru o 
alianță între Italia, Franța și Anglia, care 
să stăpânâscă Marea Mediterană. In pri
vință încheierei tratatelor vamale dintre 
statele triplei alianțe, Franța a început de 
pe acum să creeze dificultăți. Mai ales vi
sita semnificativă a împăratului german 
la Vatican, a indispus curtea regală din 
Roma. Pelerinii germani au început deja 
să mârgă în mare număr, ca se visiteze 
pe papa. Atențiunea deosebită pe care 
Germania o are în momentul actual față 
de scaunul papal, îngrijesce serios pe băr
bații politici francesi. De temă, că împă
ratul german să nu dobândescă tot pro
tectoratul catolicilor din Orient, guvernele 
frances și italian, sunt pe cale de a se 
înțelege, pentru a delimita sfera de in
fluență a fie-cărui stat. Astfel Germania 
să aibă protectoratul în Asia mică, Austro- 
Ungaria în Peninsula Balcanică, er Franța 
și Italia în restul țărilor din Orient. Acestă 
împărțire de protectorate, pentru a fi de

n’am mai vădut’o. După vre-o trei său 
patru ani însă întîmplarea ârăși mi-a adus’o 
în cale.

De câte-ori simt necesitatea unei ușu
rări sufletesci, întru în vr'o biserică. Era 
în biserica Trinității, unde am vădut’o. Din 
fetița de odinioră se făcuse o fată mare. 
Avea haine lungi și purta doliu. Stetea 
înaintea unui crucifix, și când am zărit’o, 
se ridica tocmai în vîrful degetelor, ca se 
pfită ajunge cu buzele picidrele pironite 
ale Mântuitorului. Ori cât se sforța însă, 
nu putea ajunge crucifixul.

Fără hesitare m’am apropiat de dânsa 
și prindându-o de mijloc am ridicat’o.

Cristeta a sărutat întâiă cu evlavie 
crucea și numai după aceea s’a întors să 
vadă cine a ridicat’o. M’a recunoscut.

Am eșit amândoi tăcuți din biserică, 
înainte de a ne despărți însă am schim
bat câteva cuvinte:

— Ce fatalitate ciudată— <jise Oris- 
teta — că totd’auna trebue să fiți lângă 
mine, de câte ori n’ajung undeva. 

finitivă, ar trebui să fie aprobată de papa, 
ale cărui sentimente și intențiuni însă de 
la visita împăratului german și de la scan
dalurile din Franța, nu se cunosc destul 
de clar.

Dalmatia si dalmatinii. Din Viena
3 3

se telegrafeză, că deputății dalmatini au 
avut Duminecă o lungă conferență. Con- 
ferența a declarat, că adevărat, că Dalmația 
este incorporată la Austria, ea însă apar
ține de drept Croației. In momentul când 
deputății dalmatini au cerut audiență la 
Majestatea Sa, ei nu s’au gândit nici la 
împăratul Austriei, nici la regele Unga
riei, ci esclusiv la regele Croației și Dal
mației, pe care îl consideră ca regele 
lor legal.

Noul cabinet bulgar. Diarul „Frem- 
denblatt" relevând și comentând progra
mul noului cabinet bulgar, expune păre
rea, că acest program înlătură temerea 
despre o agravare eventuală a relațiuni- 
lor, dre-cum încordate, dintre Bulgaria 
și Turcia. Față cu împrejurarea, că noul 
ministeriu s’a presentat, mai întâiu represen- 
tantului Rusiei și față cu declarațiunea 
despre atitudinea pronunțat mai corectă 
cătră puteri și întreținerea unor relațiuni 
sincere și cordiale cu Rusia liberatfire, în 
tfite aceste manifestațiuni diarul vienes 
vede espresiunea dorinței ministeriului de 
a risipi tfite neînțelegerile ce s’ar pute 
eventual ivi cu Rusia. Oficiosul vienes se 
esprimă apoi ast-fel:

„Dat fiind acordul austro-rus, avem cu 
atât mai puțin motiv de a obiecta ceva la 
acestă accentuare a recunoscinței tradi
ționale a Bulgarilor față cu Rusia. Noi 
voim numai, ca statele balcanice să se 
desvolte în liniște și respectăm sentimen
tele, cari resultă din amintirea campaniei, 
care a liberat Bulgaria14.

„Fremdenblatt“ încheie declarând, că 
venirea la putere a cabinetului Petroff 
pfite fi considerată ca o soluțiune mulță- 
mitfire, fir surprincjătfirea schimbare mi
nisterială pare a îusemna sfîrșitul periodei 
temerilor.

Chestiunea cretană. Puterile pro- 
tectfire, precum și Germania și Austro- 
Ungaria, au făcut reclamațiunî urgente la 
Atena și pe lângă înaltul comisar al Cre
tei contra unei eventuale alipiri a Cretei 
la Grecia. Pfirta a primit asigurări liniști- 
tfire în acestă privință.

Turburări in Rusia. Nouă și grave 
turburărî se semnaleză la Petersburg. Po
liția a arestat pe cei mai periculoși capi 
ai partidului revoluționar rus. Ultimele 
perchisițiuni domiciliare au descoperit o 
nouă tipografie clandestină, unde se im
primau afișe revoluționare, cari se răspân
deau pe la lucrătorii de la fabrici, îndem- 
nându-i să câră lefă mai mare, fire de lu
cru mai puține și dreptul de a-se uni în-

— Ești în doliu Cristeta? o întrebaiâ, 
ca să <jlic și eu ceva.

— Da, domnule; — răspunse fata — 
am rămas singură în lume și fără avere. 
Acuma n’am nici unde lucra. Și când ci
neva n’are de lucru, îl ispitesc gânduri 
rele. Am venit aici să-mi ușurez sufletul.

M’a cuprins o milă de sărmana fată, 
care în etate atât de fragedă a început 
să guste amarul vieții. Am vrut să o aju
torez cu ceva. Când a vădut. banii, i-s’au 
îmbujorat obrajii. Rușinea și mândria îi 
scânteiau din ochi. A trebuit să o silesc 
să primâscă banii... ca împrumut.

*
M’am întîlnit dilele acestea a patra 

oră cu Cristeta, după un interval de mai 
mulți ani.

Mergeam spre casă nfiptea târdiu. 
Intr’o stradă îngustă laterală era mare 
aglomerație și gălăgie: Fete perdute, fi
guri nocturne, polițiști, înjurături, bles
teme,... și în mijlocul acestei mocirle două 
femei se luptau una cu alta. 

tr’o asociație. Se proiecteză desordini ge
nerale pentru Vineri, când va fi jubileul 
celor două sute de ani de esistență a ora
șului Petersburg. Deja lucrătorii au în
ceput de pe acum să amenințe pe patro
nii lor. PQliția a pus în vederea patroni
lor, ca în dina jubileului să închidă ate- 
lierile și să nu le dea drumul lucrătorilor 
în tot timpul serbărilor. S’au luat de ase
menea măsuri serifise, din partea autori
tăților, pentru a preîntîmpina ore-carl 
eventuale răscole.

Evenimentele din Croația.
Din Fiume se anunță, că în fie-care 

sără trenurile sunt atacate cu pietri.
In Jelenje a fost alaltaeri o mare de

monstrație. Un preot cu numele Policl a 
agitat printre popor și când se răspândi 
vestea, că primarul a telegrafiat după mi
liție, preotul a orânduit să se urce în tur
nul bisericei paznici, cari să supraveghieze 
mișcările soldaților. După arniadi a sosit 
într’adever o companie de soldați, care a 
restabilit ordinea.

In comuna Draga a fost proclamat 
statariid. Populația comunei însă habar 
n’are de măsura acesta. Omenii și-au îm
podobit casele cu stâguri naționale croate 
și au cutrierat stradele cântând. Nfiptea s’a 
întâmplat o demonstrație serifisă. Demon
stranții au atacat’casa parochială, fiindcă 
plebanul nu era pe partea lor. Au bombar
dat cu pietri ferestrile casei și voiau să 
pătrundă în ea. Atunci preotul desperat 
a descărcat de trei orî o pușcă, ceea ce 
a făcut pe demonstranți să se retragă.

Pe teritorul comitatului Varasd agi
tația e mare, mai ales în cercurile Virje 
și Ludrek. Dilnic sosesc studențî universi
tari în comune, cari ațîță poporul. Din 
12 Maiu încăce dilnic se întâmplă turbu- 
rări și incendii. In localitatea Țukovec ță
rani înarmați au atacat patrulele militare. 
Din locuri ascunse ei au pușcat asupra 
soldaților, der n’au rănit pe nici unul. 
Comitetul de agitațiune e escelent orga- 
nisat. El are în fie-care comună spioni 
și crainici, cari duc veștile în tfite păr
țile .

*

In Laibach (Craina) a fost la 24 
Maiu sera o mare turburare. Grupuri mari 
de demonstranți au cutrierat stradele, 
apoi s’au adunat dinaintea casinei ger
mane, unde au cântat cântece slave și 
au strigat pereat la adresa Banului Khuen 
De-odată s’au audit pușcături și un bom
bardament cu pietri. Demonstranții au 
spart ferestrile scfilei comerciale Mahr și 
ale palatului Auersperg.

Representanții comunei s’au presen
tat a doua di în ședință în ținută de do
liu. Primarul a rostit un discurs, în care 
a esprimat regrete, pentru-că asupra Croa
ților, cari și-au vărsat sângele pentru di
nastie, nu plutesce adi grația împără- 
tescă.

Acestei scene urîte îi puse capăt 
vocea unui polițist:

— Cristeta 1 tu ai început bătaia. Pe 
tine te duc la secție 1...

Cristeta!... Numele acesta m’a fulge
rat drept în suflet. Am străbătut prin mul
țime, să mă conving, decă în adevăr este 
dânsa?...

Da, era dânsa.
— Tu?... Tu ești?... o întrebaiă cu 

îndoiâlă.
Nenorocita ființă cu părul vîlvoiu, cu 

obrajii văpsițî, a început să plângă cu su
ghiț și fața ei luă o espresiune atât de 
durerfisă, încât nu o voiiă uita cât void 
trăi.

— O, Domnule! Acuma nu mai este 
nimica, unde să mă mai puteți ridica! 
Atunci nu puteam ajunge crucea. D-v<5s- 
tră m’ați ridicat. De aici nu mă mai pu
teți ridica!...

Atâta a putut dice, și polițiștii au tî- 
rît’o la poliție.

— st. —

Ffiia locală „Novine11, organul parti
dului catolic, condamnă atacul îndreptat 
contra Germanilor din Laibach și dice, 
că nu este nici o causă pentru o astfel 
de demonstrație, de fire-ce și Germanii 
luptă contra terorismului Maghiarilor. E 
de temut, că agitațiunea Croaților va 
trece și în Bosnia.

Serbarea dilei de 10 Maiu.
Diua de 10 Maiu a fost sărbătorită 

și anul acesta, atât în Bucuresci, cât și 
în totă România. Mărâța serbare națio
nală a fost vestită Capitalei, în zorii (jilei, 
prin 101 tunuri. Încă de diminâță, o mare 
animație domnea în oraș; timpul era fru
mos. Orașul a fost decorat.

Pretutindeni se arboraseră drapele 
naționale și se făcuseră împodobiri cu 
ghirlande de verdâță și cu covfire. Cu 
deosebire, pe tot parcursul pe unde era 
să trecă cortegiul regal, decorația era 
splendidă. Tfite casele și prăvăliile erau 
pavoasate cu drapele și ghirlande de ver- 
deță și de flori, covfire, scorțe naționale 
și diferite trofee.

La firele 10 diminâța MM. LL. Re
gele și Regina, A. S. R. Principele Moș
tenitor, A. S. R. Principele Carol, care 
purta uniforma de elev al șcfilei fiilor de 
militari și A. S. R. Principesa Elisabeta, 
în trăsuri ă la Daumont, precedați de d-l 
prefect al poliției Capitalei si urmați de 
un strălucit stat-major, au plecat de la 
palat în bubuitul tunurilor.

In drepta și în stânga trăsurei regale 
călăreau d-l general Arion și d-l general 
Vartiadi, apoi d-l locotenent-colonel ad
jutant Georgescu.

Cortegiul regal era escortat de două 
escadrone de gendarmi călări.

Pe tot parcursul, pănă la Mitropolie, 
o mulțime compactă a salutat cu urale 
entusiaste pe Majestățile și Altețele Lor 
Regale.

Trupele garnisonei formau gard pe 
tot parcursul cortegiului regal.

La firele 10’/2, cortegiul regal a ajuns 
la Mitropolie.

In tinda catedralei, MM. LL. Regele 
și Regina și AA. LL. RR. Principii au 
fost. întâmpinați de d-nii miniștri cu d-nele, 
de d-l primar al Capitalei cu d-na, de 
d-nele de onfire, de Curtea regală și de 
atașații militari străini,

in tinda bisericei, I. P. S. Sa Mitro
politul Primat, încunjurat de I. P. S. S. 
Mitropolitul Moldovei și Sucevei și de 
PP. SS. LL. Episcopii eparchioți si de 
Archierei, precum și de un număros cler, 
presentă Majestăților și Altețelor Lor Re
gale Sf. Evanghelie și Crucea.

Apoi MM. LL. Regele și Regina și 
A A. LL. RR. Principii, precedați de d-l 
general Priboianu, mareșal al Palatului, 
de d-l general Vartiadi, șeful casei mili
tare regale, și de d-l general Robescu, 
maestru de ceremonii al Curții princiare, 
și urmați de personele cari i-au întâm
pinat și de adjutanții regali, au întrat în 
biserică.

Corul mitropolitan, sub conducerea 
eminentului maestru N. Bănulescu, a cântat 
frumosa composiție le-Deumul și" Imnul 
Regal.

După terminarea seviciului divin, Ma
jestățile Lor și Altețele Lor Regale au 
trecut în apartamentele I. P. S. S. Mitro
politului Primat, unde Suveranii au pri
mit felicitările Capului bisericei naționale 
și ale înaltului cler.

La firele 11 ’/2, cortegiul regal se for- 
meză din nou:

M. S. Regina ia loc cu Principele 
Carol și Principesa Elisabeta, în trăsură 
deschisă ă la Daumont, M. S. Regele și 
A. S. R. Principele moștenitor călări, ur
mați de stat-majorul regal și de d-nii ofi
țeri străini, pornesc de la Mitropolie.

Ca și la sosire, Suveranii și Principii 
sunt frenetic aclamați de enorma mulțime.

Prin îngrijirea ministeriilor de in
terne și de răsboiu și a primăriei, se ri
dicaseră, pe ambele părți ale bulevardului 
Academiei, tribune pentru corpul diplo
matic, pentru înalții demnitari ai Statului 
și pentru public. Trotoarele și grădina 
Universității erau pline de lume.

La sosirea pe bulevard a Suvera
nilor și a Principilor, lumea a isbucnit în 
urale entusiaste, repetate de mii de glasuri.

Imediat după sosirea Majestăților 
Lor, a început defilarea.

*

După arniadi, la firele 3, a avut loc 
la Teatrul Național serbarea școlară or- 
ganisată cu acestă ocasie de ministeriul 
instrucțiunei publice.
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Majestățile Lor Rebele și Regina și 
A. S. R. Principele Ferdinand și Principii 
Carol și Elisabeta au bine-voit a onora 
cu înalta lor presență acâstă serbare.

Suveranii au fost întâmpinați de d-1 
ministru al instrucțiunei publice Sp. Haret, 
de d-1 director general al teatrelor St. 
Sihleanu, de d-1 secretar general al minis
terialul instrucțiunei G. Adamescu.

S’au oferit Augustei Suverane fru- 
mose gerbe de flori.

La apariția Uajestăților Lor și a 
Altețelor Lor Regale în loja regală, tot 
■publicul, care umplea sala, s’a sculat în 
picidre și a salutat cu profund respect pe 
Suverani, âr musica a intonat Imnul regal.

Serbarea s’a început printr’o confe
rință ținută de d-1 profesor universitar P. 
Eliad asupra însemnătăței (jilei de 10 
Maiu.

După aceea au urmat diferite coruri 
•cântate de elevii și elevele șcdlelor se
cundare din Capitală.

Corurile au reușit perfect.
*

Sera Piața Palatului Regal, piața 
Teatrului Național, squarul Sărindar, gră
dina Cișmegiu, Bulevardul, calea Victoriei, 
t<5te edificiile publice si forte multe case 
particulare au fost splendid decorate și 

-în mod feeric iluminate.
Musicile militare au cântat în piețele 

publice pănă la 12 noptea.
AA. LL. RR. Principele Ferdinand 

•și Principesa Maria au făcut o preumblare 
în trăsură deschisă de la Palatul Cotro- 
cenî pănă aprdpe de Șosea și îndărăt.

Principii moștenitori au fost viu ac
lamați, pe tot parcursul, de imensul pu
blic, care inunda străzile.

In tot timpul serei a fost o forte 
mare mișcare pe străzi.

Publicul nu s’a retras de cât după 
ymiedul nopții.SOIRILE DILE1. y

— 14 Maid v.

0 deputațiune din Caransebeș la 
"Majestatea Sa. Președinția comitetului 
pentru ridicareastatuei Maj. Sale în Caran
sebeș s’a presentat în 18 Maiu la Majes- 

“tatea Sa monarchul în Budapesta, ca se-i 
mulțumăscă pentru grațidsa aprobare de 
a-se ridica statua. In deputațiune se 
aflau vice-fișpanul Carol Fialka, secretarul 
de stat în pensiune Emerik Iakabffy, ar- 
chimandritul Filaret Musta, președintele 
comunității de avere din Caransebeș Ilie 
Curescu și primarul C. Burdia. Deputăția 
a fost condusă de fișpanul Carol Pogany 
■care a ținut discursul de mulțumire. Ma
jestatea Sa a stat de vorbă cu fie-care 
din membrii deputațiunei. După audiență 
deputațiunea a făcut o visită ministrului 
president Coloman Szell, pe care l’a invi
tat la festivitatea de desvălire.

încă un proces. Se afirmă, că procu
ratura din Clușiu a dat în judecată în- 
trăga direcțiune a institutului pe acții 
„Tipografia" din Sibiiu, pentru retipărirea 
în broșură a articolelor d-lui T. Raica 
publicate în „Tribuna". Procesul se inten- 
tâză contra d-lor G. Pop de Băsesci, Iu- 
liu Coroianu și Rubin Patița membrii în 
direcțiunea numitului institut. Cercetarea 
urmâză.

Congregația comitatului Făgăraș 
în adunerea sa ordinară de primăvară ți
nută în (jiuâ de 25 Maiu, a hotărît în una
nimitate, a se trimise camerei deputaților 
și ministrului președinte câte o represen- 
tație, prin care să aducă la cunoscință 
votul de încredere al municipiului față 
cu guvernul și desaprobarea obstrucțiunei 
oposiționale, prin care țera a ajuns în 
ex-lex.

Visita regelui Greciei la Sinaia. 
„Țera" află, că e aprdpe sigură visita re
gelui George al Greciei la Sinaia în cur
sul Junei August.

încetare de plăți. Comercianții Ema
nuel și loan Haragay din Deșiu au ince- 
tat plățile. Pasivele se urcă la 300.000 
cordne. Prin acâstă încetare de plăți, care 
a produs sensație în Snlnoc-Dobâca, au 
fost păgubiți mai raulți creditori din Pesta 
și Viena. Numiții comercianțl au început 

tratative spre a se împăca cu creditorii, 
fără se dea faliment.

Concertul reuniunei române de 
cântări din Sibiiu. In sera de 25 Maiu 
reuniunea română de cântări din Sibiiu a 
dat un concert în sala de la „Unicum" 
sub conducerea lui H. Kirchener. S’a cân
tat „Laudați11 de August Bena, un elev 
al lui Kirchner. In „lubilate amenu de 
Max Bruch, d-șdra Leontina Simonescu a 
cântat cu mult succes solo. D-șdra Elsa 
de Helderiberg, acompaniată de d-1 Victor 
de Heldenberg, a cântat din vidră o fan
tasie națională de Dinicu și Pantaisie Ca
price de Vieuxtemps. D-șdra Eugenia Moga 
a cântat o arie din opera lui Gotz „Der 
Viderspenstigen Zăhmung" și a fost mult 
aplaudată. D-1 O. Mureșianu a cântat cu 
voce de bariton cântecul „Am Traunsee" 
de Thieriot. Concertul s’a terminat cu fi
nalul Loreley de Mendelssohn, în care 
d-na Crișanu a cântat cu voce puter
nică solo.

„S.D.T." din care luăm soirea acesta 
constată progresul, ce- îl face în continuu 
reuniunea română de cântări și recensentul 
numitului <jlia.r este forte mulțumit cu 
succesul deplin al acestui concert.

Un traducător isteț. Diarul „Bras- 
sdi Hirlap“, care resumeză din când în 
când câte un articol din „Gazeta" în tra
ducere destul de slabă, prin care une-ori 
pervertesce chiar sensul, scriind în ultimul 
său număr despre înființarea institutului 
de credit și economii „Corona" din Bis
trița spune, că în fruntea acestui institut 
stă rmetropolitulu (ersek) Mihâiy Făgără- 
șan, pe când de fapt este protopopul Mi
hail Făgărășanu.

Afacerea de mituire a unui jude
cător. Au trecut vr’o patru luni, de când 
s’a pornit cercetarea contra judelui de 
la tribunalul corecțional din Budapesta 
Dr. Coloman Sods și complicele lui, agen
tul Abraham Schvvarx. Acest din urmă se 
află încă de atunci în arest preventiv. Dr. 
Sods, care a fost suspendat de la oficiu, 
este inculpat, că a luat bani de la părțile, 
cari purtau procese, ale căror referate le 
făcea densul. Agentul Schwarz.a desco
perit judecătorului de instrucție în timpul 
din urmă, pe lângă mituirile cunoscute 
pănă acuma, alte nouă mituiri și estorcări 
de bani săvârșite de cătră numitul agent 
la însărcinarea judelui. Senatul de punere 
sub acusare a ordonat acuma a se pune 
și judecătorul Dr. Sobs în arest preventiv.

Conjurație în contra regelui Ser
biei. Din Belgrad se vestesce, că guver
nul sârbesc a ajuns în posesiunea unor 
scrisori compromițetore pentru curtea din 
Muntenegru. Din scrisori reiese, că s’a 
urzit un complot în contra vieții regelui 
Serbiei și că principele Muntenegrului ar 
fi favorisat acest plan.

Societatea de lectură „Inocențiu 
Micu Clain“ a teologilor din Blașiu in
vită la serata literară-musicală ce o va 
ține în memoria fericitului ei patron loan 
Inocențiu Micu Clain, Duminecă la 31 
Maiu n. 1903. în sala de gimnastică. în
ceputul la 5 bre sera. Prețul de intrare: 
de persdnă 60 bani.

Program: 1) Cuvânt de deschidere : 
rostit de președ. soc. T. German. 2) G. 
Musicescu: „Marș" eșec, de corul teologi
lor. 3) Oct. Popa: „Despre social-demo- 
crație" disertație. 4) I. Mureșianu: „Brân- 
coveanul“ baladă poporală eșec, de corul 
teol. cu soli: T. Branea, V. Stanciu și I. 
Betecui, și cu acorapaniare de pian. 5) V. 
Alexandri: „Eroii de la Plevna" declam, 
de I. Becîcheri. 6) Ch. de Beriot: „Air 
varie" violin-solo de Aur. Popoviciu, acom- 

. paniat cu pian de prof. I. Mureșianu. 7) 
N. Marcu: „Sonet" poes. orig. 8) Aurel 
Popovici: „Dorul Ardeleanului" eșec, de 
cor. teol. 9) Sorcovă: „O muscă4' monolog 
predat de I. Tătaru. 10) C. G. Porumbescu 
„Quadril" eșec, de corul teologilor. 11) 
Cuvânt de închidere: rostit de președ. 
societății.

Activitatea bandelor bulgare. La 
Mogila, la nord de Monastir, a avut loc 
în diua de 7 Maiu v. o luptă între trupele 
turcesc! și o bandă bulgară de 13 mem
brii. Banda a fost nimicită cu totul. Au 

fost uciși patru locuitori din sat, cari se 
asociaseră la bandă, și două femei. Un 
numer de 14 case au fost incendiate și 
distruse prin focul artileriei. Trupele 
turcesc! au avut trei morți și mai mulți 
răniți. Aprbpe de stația Urly în jos de 
Adrianopol, a fost nimicită de trupe o 
bandă bulgară de 12 membri și doi paz
nici de câmp.

Autoniotorele de vapor sistem De 
Dion-Bouton, cari vor fi puse în curând 
în circulație pe linia de tramvaiu Brașov- 
Săcele, provocă atențiunea generală a pu
blicului. înainte de a se pune în circula
ție, direcția va face o călătorie de probă 
cu ele pănă la Săcele Sâmbătă în 30 
Maiii. Pornire din piață la brele 9.30 a. 
m. Intdrcere la 11 a. m. La acestă escur- 
siune vor participa numai ospețî invitați.

Serată teatrală română
dată de-o societate de diletanțl în scop de bine

facere.

Sâmbătă în 17 (30) Main în sala de 
concerte de la Redută.

Program:
1) Jean-Marie, dramă într’un act de 

Andre Theuriet, tradusă de N. Țincu.
Personale: Jean-Marie. . . Z. Bârsan

Theresa .... 
Joel”...................

2) Greva Fierarilor, monolog drama
tic, de Fr. Ooppee, tradus de L. Dauș.

Persdnele; Jean, bStrânul fierar, Z. Bârsan 
Judecători. . . .

3) Resbunarea Amorului, comedie 
într’un act de Paul Ferieu, tradusă de H!*lf

Persdnele: Diogene, filosoful . Z. Bârsan 
Iris, trimisa deițelor .

4) Declamații din poeți români.
Prețurile locurilor: In parter: fo

toliu 2 cor. 40 bani, parchet I, 1 cor. 60 b., 
parchet II 1 cor. 20, parter loc numerotat 
80 bani, intrare în parter 60 bani, pentru 
studenți 40 bani, locul ultim de stat în 
picidre 30 bani.

Pe galerie: Fotoliu (balcon) 3 cor., 
loc numerotat pe băncile ridicate 1 cor., 
intrare 40 cr.

Biletele se vînd în librăria Ciurcu 
str. Hirscher și în săra representației la 
cassă.

începutul la opt dre precis.

RBuHăanftă gsofelscâ.

La concertul aranjat de tinerimea 
universitară română din Clușiii la 1 Mar
tie 1903, au binevoita contribui peste taxa 
de intrare următorii:

Nicolae Ardelean (Bucuresci) 100 cor.. 
Dr. Vasilie Bian (Buzău) 23 cor., Iosif 
Roman adv. (Oradea mare) 5 cor., Francisc 
Hossu-Longin (Deva) 20 cor., Graciella 
Jorgovici (Kenincz) 6 cor., Dr. Emil Ge
rasim adv. (Aiud) 10 cor., Dr. Coriolan 
Pop (Oradea m.) 10 c., Dr. Fetru Țigle 
adv. (Timișdra) 15 c., loan Săbădeanu (Bra
șov) 10 c., Ana Adamovici (Bobâlna) 10 
c., loan Mețianu archiepiscop (Sibiiu) 20 
c., Ioan” Marinescu (Also-Kita) 2 c. 20 f., 
Aurel Poruț paroch (Desmir) 10 c., „Sil- 
vania" inst. de cred, și ec. (Șimleu) 10 c., 
Ioan Pop înv. dir. (Șinca-vechie) 2 c., Dr. 
Ioan Pop medic militar (Brașov) 10 cor., 
Ida de Ciato (Blașiu) 16 c., Vasile Petri 
prof. (Năsăud) 16 c.,* Dr. Sebastian Radu 
protopop (M.-Uioara) 5 cor., Emanoil Un
gurean adv. (Timișdra) 10 c., E. O. în B. 
30 c., Ilie Trăilă adv. (Oravița) 5 c., Maria 
Oosma (Șimleu) 50 c., Dr. George Popescu 
adv. (Turda) 10 c., Dr. Aurel Mureșianu 
(Brașov,) 20 c., Dr. loan Miclea pretor (Se
beșul săsesc) 5 c., Vasilca Aldea senator 
(Sebeșul săsesc) 5 o., Leontin Drăgan 
prof. (Năsăud) 4 c., Iosif Pop (Budapesta) 
10 cor., Nicolau Zugrav paroch (Uricani) 
4 cor.

Dr. Iosif Gall (Lucareț) 100 c., George 
Pop de Băsesci (Băsesci) 200 c., Ioana 
Moldovan (Sibiiu) 100 c., Dr. Alexandru 
și Zeno Mocsonyi (Birchiș) 200 c., Aurelia 
Vulcan (Oradea m.) 100 c., George Serb 
(Budapesta) 100 c., pentru „mensa acade
mică", 100 c. pentru concert; Sabina Po
pescu (Reghin) 100 c., ElenaDr.de Vajda 
Voevod (Olpret) 100 c., Ida Dr. Ilea (Clușiu) 
100 c., Victoria Dr. Filipan (Năsăud) 100 
c., Eugenia Dr. Pop (Arad) 50 c., Victoria 
Dr. Oncu (Arad) 50 c., Rhea Silvia Illyes 

(Gristur) 60 c., N. N. (Sibiiu) 100 cor., A. 
Buteanu (Beiuș) 4 c., Vasile Mica (Sz.- 
Udvarhely) 10 c., Olga Dorina Poruț (N. 
Almas) 10 c., Ileana Veliciu (Ohișineu) 20 
c., Leontin Simonescu (Sibiiu) 10 c., Ved. 
Ana Alexă Pop n. de Lemănyi (Clușiu) 
10 c., Vasilie Bichigean prof (Năsăud) 4., 
Dina Moga (Sibiiu) 4 cor., Un fost uni
versitar rom. clușian (Oravița) 5 cor., Dr. 
Mihail Gropșan adv. (Oravița) 5 c., Un 
fost stud. univ. rom. (Oravița) 2 cor.

Dr. George Anca când. adv. (Oravița)5 
cor., Nicolae Cotârla corn. (Ciclova rom.) 
2 c. Alesandru Lebu (Sibiiu) 10 c., Parte- 
nie Cosma (Sibiiu) 10 c., Fam. Hossu (Clușiii) 
10 cor., Fam. Dr. Bontescu (Hațeg) 10 cor. 
Fam. Rus. (Turda) 2 o., Dr. Elie Dăian 
(Clușiii) 16 c., Dr. Z. Chirtop (Câmpeni) 
10 c. Dionisiu Șimou 16 c., Dr A. Vlad 
(Orăștie) 16 c, Dr. Alexandru de Vajda 
Voevod (Olpret) 16 c. Vasile Poddbă 
(Clușiii) 10 cor. Dr. Tiberiu Bredicean 
(Sibiiu) 1 cor., Coriolan Brediceanu (Lu- 
goșiu) 6 c.

Dr. Giurca 6 c., Dr. Vălean 6 c, Dr. 
Isidor Pop (Lugoșiu) 6 c, Fam. Giurgiu 
(Clușiu) 3 c. Nicolae Proștean când. adv. 
(Clușiu) 1 c. loan Vulcu 6 c. Al Pocol 57 
c. Dr. Cassiu Maniu adv. (Clușiu) 16 c. 
Dr. Amos Frâncu adv. (Clușiu) 32 c. Fam. 
Motta (Clușiti) 5 c. Gavril Karsai (Clușiii) 
16 c. Cornel Muște par. 6. c. Dr. Gavril 
Tripon (Bistrița) 16 c. Dera, Ciuta 16 c, 
Dr. Ioan de Vajda-Voevod (Clușiu) 16 c. 
Petru Jacoban locotenent 6 c. Vasile Me- 
tea (Luna) 2 c. Simion Blasu major (Clușiu) 
40 c. Lăr sublocot. (Clușiii) 1 c. Măriți 
David (Sebeșul-săsesc) 4c. Veturia Corvin 
(Orăștie.' 4 c. Dora Ivascu (Kosalia) 4 c. 
Eufrosina Șandru (Sighișdra) 4 c., Maridra 
Negru (Sighișdra) 4 c. Sigismund Dărăban 
(Cucia) 4 c. Maridra Dărăban (Cucia) 4 c., 
Vasile Ranta-Buticescu (Clușiu 40 c. Dr. 
Popescu adv. (Turda) 4 c. Dr. Julia Po
pescu 4 c. Dr. Ștefan C. Pop adv. (Arad) 
10 c. Elena Comanescu (Clușiu) 50 c., Dr. 
Ștefan Morar adv. (Clușiu) 20 c., Maria 
Bohățiel (Clușiu) 20 c. Dr. Simion Tămaș 
(Clușifl) 20 c., Emanoil A. Safrano pri- 
vatier (Brașov) 40 c. Dr. V. Lucaciti 4 c. 
V. Almășan (Clușiu) 10 c., Antoniu Man- 
deal (Clușiu) 6 c. Artemie Sarcadi cano
nic (Oradea m,) 20 c., Eugenia Hangenut 
B.-Prund 8. c.

Pentru cari marinimdse contribuiri co
mitetul aranjator pe calea acăsta aduce 
cele mai sincere mulțămite marinimoșilor 
donatori. Tot odată sunt rugate amabilele 
domnișore, cari au primit bilete spre vân- 
dare, a-le retrimite în timpul cel mai scurt 
posibil pentru-ca să se pdtă publica și 
colectele domnișorelor.

Pentru comitet: Romul Secoșan. pre
ședinte, Vaier Ordace, cassar, Michail Do- 
brean, secretar, Ioan Moldovan, controlor.

NECROLOG. In diua de 25 Maiu a 
repausat în Hodac Iuliu Vețianu, ingi
ner mechanic, sublocotenent c. și reg. în 
reservă în etate de 28 ani. Rămășițele pă
mântesc! se vor aședa spre repaus etern 
în cemetriul bisericei gr. cat. din Hodae 
în diua de 28 Maia. II jălesc părinții De- 
raetriu Vețianu și soția sa Rafila, frați și 
surori, precum și mai multe rude ..din fa
miliile Lupu, Fărcașiu, Pop și Harșia'nu. 
Fie-i țerîna ușoră!

Viena, 26 Maiu. Din incidentul 
răspunsului ce l’a dat ministrul pre
sident Koerber la discursul lui Bian- 
chini, în afacerea refusărei audienței 
ce au cerut’o deputății dalmatinî, 
un mare tumult s’a produs în ca
meră. Deputății slavi înscenară un 
sgomot mare, așa în cât cuvintele 
de încheiere ale ministrului nu pu
teau fi înțelese.

SpalatO, 26 Maiu. Un număr de 
vr’o 2000 persăne au manifestat erî 
după amiacțî cu ocasiunea sosirei în 
port a vaporului „Hungaria". Un 
manifestant a încercat de a scoborî 
la jumătatea catargului drapelele va
selor italiene, în semn de doliu. El 
a fost arestat. Mulțimea s’a năpustit 
apoi cu pietri contra localului sucur
salei societății de navigațiune ungară 
Un comisar a fost isbit de-o piătră. 
Gendarmeria a restabilit ordinea.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian II. Pop.

ElenaDr.de
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Cursul la bursa din Viena,
Din 26 Maiti n. 1903.

Renta ung. de aur 4°/0 • •
Renta de corone ung. 4%
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/0 .
Impr. căii. fer. ung. in argint 4,l/0 •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 3'/2°/0 • • •
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii....................
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.30
Renta de argint austr. .
Renta de hârtie austr. .
Renta de aur austr. . .
Losurl din 1860.
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 729. --
Acții de-ale Băncei austr. de credit 665 75
NapoleondorI............................ .... 19.08
Mărci imperiale germane . . . 117.15
London vista..................... 239.67'/2
Paris vista................................... 95.171/2
Note italiene................................95 15
Rente de corone austr. 4% . . . —.—

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Maiii n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. n 18.70 „ 18.80
Napoleond’orl. n 19.- „ 19.04
Galbeni r 11.20 „ 11.30
Ruble Rusescî n —.— n •
Mărci germane 71 116.80 „ 111.08
Lire turcescl n 21.20 n •
Scris fonc.Albina 5°/0 101.- , 101.-

Dr- H. GUST 
atelier dentistic, 

| se află și de aci încolo 
| Tergal pâmelor nr. 19 

d’asupra prăvăliilor D-lor 

K. Essipai și Simon F.
9-10,(947).

Cursul leșurilor privase
din 20 Maid 1903.

1 Cump. • lhl'-

Basilica................................. 1875 19.75
Credit ................................. 439.— 441 —
Clary 40 fl. m........................ 166.— 176 —
Navig pe Dunăre................... —.—
Insbruck ................... 84.25 88 25
Krakau ............................ 74 — 78 —
Laibach................................. (.9- 73.—
Buda . ............................. 175.- 184-
Pa'fty . ............................. 174- 178.50
Crucea roșie austriacă . . b4.90 55 90

» » unK................... 27.— 28 —
—.— — .—

Rudolf................................. 68 — 72.—
Salm...................................... 237.— 238.80
Salzburg.................................. 75.— 77.-
St; Genois ........................ 270 — 320.-
St.anislau ........................ — —.—
Trientine 1V2"/O 1C0 m. c. . 441 - 445.—

„ 4«'o 60................... 51 - - .53
Waldstein............................ 74.— 78-

„ de 10 franci . . . 35 75 37.75
Banca h. ung. •lu/,.................. —.— — ■ —

Nr. 20-1903.

Publicare de iicitațiune.
Sâmbătă, îr 6 Iunie a. c. st. n 

la 9 ore a. m. se va țină în can
celaria subscrisului 
Poplăcii nr 36j, licitațiune 
nuendă, numai pe calea ofertelor 
pentru clădirea unei școlo 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 fii Ieri.

Oferte în scris provecjute cu vă
di u se primesc până la începerea li
cit* țiunei.

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

Sibiiu, în 24 Maiu 1903.

Comitetul administrator de fondul 
școlar al foștilor grănițerl din 

regimentul român I-
2-3.(975)

comitet (Strada
in 1

Photoplasticul 
institut de artă de primul rang. 
BSrâșev, ®ăra<Ba porții sar. US.

O sa m ă n e c ă din 24 Main 
pană Ia 30 Main 1903 de vec|ut 

0 preumblare interesantă 
__ _ fîrisa Roma* 
50 vederi dintre cele mai splendide 

Nime se nu pârdă oca- 
siunea de-ale vede.

Un „Grand-Gramonlion11 cântă gratuit.
M. S. Impsratui-rege Franz Iosef, 

M. S. împăratul Wilhelm al Germa
niei. M. S. Regele Eduard al Angliei, 
M. S. Regele Emanuil al Italiei etc. 
ete. au visitat în mai multe rânduri 
Photoplasticul 7(952.)’

Intrarea 25 Cr. Copul și militari 
până la sergent 10 cr. Abonament 
pentru 8 serii, adulțl fl. 1.20, copil 60 cr.

Uaiversae insdicinae C o 
Dr Theodor v. Kissi

Internist și medic de nervi 0 
o 
0

la căile ferate r. ung.
Miueză deSa ® —3» ore.

Amliiilatorin-EiBctriitliBraDBntic & c o o 
o 
C ? 
o c Ol 
CI 
o 
Ci

deschis dela 9-ID ore a m.
Trateză bble interne și de 

nervi după diferitele metode 
ce și-a câștigat în praxa proprie 
de 9 ani. Cuteză prin electricitate 
bole de femei și de piele.

Cosmetic pentru față și ElectrO- 
niasajjc. 6 -10.(956)
EBrașov, Tergsal boteSor 8’4,

Vâpsitorie artistică arâelenâscâ cu vapor 
și spălătorie chemică 

Br'așsw, Căocrac bw- 7, vis â vis de fabrica de Candite.
Atrage atențiunea Onor, public, că efectueză ori și ce lu

crare în vâpsitorie și spălătorie chemică pentru rochii de dame 
și garderobă de haine bărbătesci, Mătăsuri, Covore, Plapome, um
brele de sore și de ploie, Portiere etc.

Gai*dme se spală, văpseac și întind pe rame§ patentate. 
De binevoitorul sprijin se rbgă

W. ZECZorxxer
mai nainte SfâSiBager.1 - 3. 977
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m învățăcel, care se fie din o 
** familie bună și posede 1 — 2 cla
se reale seu gimnasiale, pe lângă în- 
trega întreținere, se primesce momen
tan în prăvălia de modă și manufac
tură a subsemnatului

lulius PopovîclIIB Ifiațeg.
vxxxxxxxxxxxxxx>
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Socotelă curată! !
Cel mai cu efect săpun mod. este

SăpiralGrtl-PăcmjiPfflsă |?
h a lui BERGMANN.
ii 'Marca: 2 mineri), 1
h dela BERGMANN & Go.. Drezda&TetschenaE. j, 
H escelent și probat contra tuturor necurățenii- , 

• lor pielei, ecsemă, ca: părăsiți, roselî, pistrui, j 
pete roșii etc. buewla 80 bani.

Se capetă la: Teutsch & Tartler și la far- I
i macia V Roth, în Brașov. 6—30.(930). |

Hotel „Pomul verde44 Brașov
Am onorea a aduce la cunoscința Onor, public din oraș 

și împrejurime, că cu începerea de 31 Maiu st. n. a. c (Dumineca 
Rosaliilor) voi deschide locaSătățâSe din grădină.

Tot-odată fac cunoscut că Salonul din grădină Sts la dis- 
posiiia Onor, public pentru nunți, banchete etc.

SSucătărin recunoscută ca fbrte bună. Asemenea și 
heuturile curate și bunePrețuri moderat,e. Servicin cu atențiune și prompt.

------Se pote abona pentru pram} și cină. --------------

ÎLL

Cu deosebire pentru domnii călători recomand odăile bine 
aranjate, cu prețul dela 2 corbne în sus pe di

------ —■—=•■ Omnibus șț Echipaje la fie-care tren. ------  
Rogându-me de sprijinul Onor, public, remân

cu t.dtă stima

GEORGE SOREA, hotelier. ,

■ Ct/-}

La prea înalta poruncă a 'y-Ste® Maiest. Sale Apost c. și reg.

1-2. 973

pentru scopuri de binefacere a parfn austnace.

LOTERIA. acesta 
unică în Austria legal concesionata, 

conține: 8S.39T câștiguri m hani gata 
--------------- ------------------- Sixma, ele corone

C â ș t i hb fi |D r i n c 1 p a 8 

20®b000 Coi'âne bani gata.
Tragerea nrmeză irevocabil la 18 Iunie 1903

= Un los costă 4 corone. ■■ =
Losurl se capâtă la secția loteriilor de stat în Viena III Vordere Zoll- 

amtsstrasse 7. ColectanțI de loterie. Trahei, la oficiile de dare, poște, tele
graf și căi ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

-Ijosbbb'îSc se trimit tmneo. . .-------  
Dela Direcția c. r. a loteriei. 

Secția loteriei de stat.

Cruce seu stea âuplă electro - magnetică
E»a,

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție.
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap și dinți, migrene, ne 
uralgie, impedeoarea ciroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, auclul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, ca'l la tractate normală a medicu
lui se vindeci pr:n electricitate. — In cancelarii, mea sc află atestate incurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu mutțămirc invențiunea mea șt ori-cine pote examina aceste a'estate. 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis sl se 
confunde cu aparatul „Volta11, de or e-c< „Ciasul- Volta' atât în G-crmania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea crucei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi. 

Prețul aparatului mare e 6 cor.
folosibil ia morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție diu centru și locul de yendare pentru țerii și streinâtate e :

MULLER ALBERT, Budapesta, “ colțul strada Kâlmăn.

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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