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„gazeta» iese în fle-care ți. 
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Statariul — remediu?
(a) Actualul șef al Croației Ba

nul Khuen-Hâdervary, care deaprope 
douăcjecl de ani guverneză cele două 
milione și mai bine de locuitori ai 
regatului, nici odată nu s’a bucurat 
de popularitate la politicianii croațl, 
nici în straturile inferibre ale locui
torilor.

In. diferite xendurl ș’a manifestat 
nemulțumirea populațiunei croate în 
acești două-cțeci de ani și adesea va
lurile acelei nemulțumiri amenințau 
să-l înghită. Totuși, fie cu măsuri mai 
blânde, fie cu forța publică, adesea 
cu proclamarea ștatariului, Banul a 
reușit .a suprima turburările și a se 
inențâne la putere.

Rădăcinile puterii lui nu sunt 
în Croatia, ci la Budapesta, de unde 
acestei creaturi a lui Tisza i-se a- 
cordă totă protecțiunea, fiindcă — 
îndeplinesce un rol „patriotic14.

Pe timpul când corbna sfântului 
Ștefan nu era încă făurită, Croatia 
era regat independent cu frontierele 
mai largi decât astăzi, având sub 
stăpânirea sa părți din Bosnia, Dal
matia, stăpânind Herțegovina și 
Marea adriatică. ”

Astăc|i e supusă Coronei sfân
tului Stefan, însă învoiala ce a fă- 
cut’o la 1868 eu Ungaria—chiarșiîn 
revisuirea săvârșită după cinci ani 
— îi asigură o autonomie vastă. în
trebuințarea esclusivă a limbei croate 
este garantată îri tote forurile jude
cătoresc! și administrative, pănă și 
în comanda armatei teritoriale și 
gendarmerie, instrucția este cu de- 
săvîrșire națională și alte multe drep
turi autonme are Croatia, precisate 
și garantate în pactul, ce l’a făcut 
cu Ungaria.

Care este totuși causa, că tot 
mereu isbucnesc turburări contra 
limbei maghiare? Care este substra
tul plângerilor în potriva asuprirei 
maghiare?

Ori pote Croații surit nisce vi- 
sionarl politici,, cari vor se înjghe
beze din nou independenta regatului, 
perdută încă la 1091?

Se văd încunjurațl tot de cona
ționali, în Dalmafia în Bosnia, Her- 
tegovina, și de rude în Craina și 
Carintia, în Stiria-de-sud. Pote to
tuși se vor fi gândind la realisarea 
imperiului sud-slavic?...

Cine.pote pătrunde rărunchii bme- 
nilor și aspirațiunile poporelor? Cine 
ar pute spune la ce aspiră, ei într’un 
viitor mai îndepărtai ? Ceea-ce înse 
se manifestă . prin fapte și cade în 
domeniul analisei judecății omenesc!, 
nu este de natură, iredentistă, domne 
feresce!

Nisce fapte comune de tot. am 
pute c|ice banale, sunt cari provocă 
momentan nemulțumirea Croaților.

Cine ar crede, ca un mijloc de 
comunicație atât de util și salutar, 
cum sunt căile ferate, se potă forma 
mărul de certă între Croatl și Ma
ghiari? Și totuși este așa.

Direcția căilor ferate ungare cu 
sistem bine chibzuit, seu mai bine: 
rău chibzuit, caută mereu nod în 
papură și pricină de gâlcevă cu 
Croații.

Croafii die, că lor se le pună 
• inscripția „Islaz11 și nimic alta, unde 
este- tăblița, care indică pasagerilor 
locul, pe unde se iesa din gară; 
direcția căilor ferate pretinde, că 
lângă „Izlaz11 se scrie și pe ungu- 
resce „K’menetu. Croații spun, că 
nici o inscripție maghiară nu este 
îndreptățită pe teritoriul croat, di
recția ' căilor ferate pretinde drepturi 
de paritate.

Dăr ceea ce este mai revoltător, 
direcția numescri șefi de gară, am- 
ploiați, magazineri, șefi de tren și 
conductori tot jndividl.de aceia, cari 
habar n’ău de limba țării, adică de 

•cea croată și cari fac un fel de 
sport pe socotâla pasagerilor necu
noscători de limba maghiară, brus- 
cândui în tot chipul. „Kerem a je- 

■gy.et'1 strigă conductorul încruntân- 
du-se cătră pasager, er acesta dâcâ 
nu răspunde—căci nu scie, — ori răs
punde pe limba lui, fiind infera lui,. 
— conductorul îl bruscheză și îl dă 
în judecată pentru „ultragiu în eser- 
cițiul funcțiunei* 4, cum s’a întâmplat 
mai lunile trecute cu un cjiarist.

Un conte maghiar, care locu- 
esce în Croația, avend o convorbire 
cu directorul căilor ferate mai deu
năzi. și-a esprimat însuși indignarea 
față cu acest sport nedemn, ce-1 
face direcția prin aeolitii săi cu pa
sagerii pacinicl și inofensivi.

Mai săptămânile trecute o so
cietate de Români ardeleni, făcând 
o călătorie în Italia, au trecut prin 
•Croația;’ Impresia, ce • li-âu . făcut’o 
conductorii trenurilor cu purtarea 
lor arogantă și bruscă, a fost din 
cele mai detestabile. Conductorul, 
care, fiind slugă, ar trebui să se dis
tingă-prin maniere politicise,, devine 
un tiran îngâmfat, îți întră de c|ece 
ori pe riopte în vagon, trezindu-te 
din somn, călcându-te pe piciore și 
deranjându-te în tot chipul, fără să 
facă deosebire între dame și domni.

Cunosc pe un pasager din acea 
e’scursiune, care pănă în (jhia de as- 
tăc|I părtă la fluerul piciorului o vî- 
nătaie produsă de călcâiul potcovit 
al unui asemenea conductor. Și aceia 
erau numai Români! Ce vor fi fă
cend cu Croații spre a căror disci
plinare au fost trimiși anume cei 
mai „energici44 din toți conductorii 
câți vor fi mâncând pâne maghiară!

Ei bine, după asemenea purtări 
provocătore, să nu se mire nimeni, 
că du la o vreme se rupe firul răb
dării. Și vor mai fi pote și alte cause.

Der întrebăm : statariul, care s’a 
proclamat acuma în Croația, este un 
remediu suficient pentru a calma 
lucrurile ?...

Er! la amedi, în c|iua sf. înăl
țări, am primit dela Teiușifl dure- 
rȘsa scire, că un vechili, sincer și 
devotat amic al nostru și al causei 
sfinte, ce o representăm, a închis 
ochii pe veci în comuna sa natală 
Benic, lapolele munților apuseni din 
Transilvania.

Teofil Frâncu, care înainte numai 
cu vre-o c|ece c|ile plecase la vatra 
sa părintăscă cu dorința fierbinte de 
a-și restabili sănătatea sdruncinată, 
respirând aerul curat al munților, 
unde s’a născut și a copilărit, a pă
răsit acăstă vale, a plângerilor. Ini
mosul și simpaticul Român ardelean, 
care, pote ca nici un altul, avea cele 
mai întinse cunoscințe personale 
între bărbații noștri din tote păturile 
sociale în ambele emisfere ale Car- 
paților, a amuțit pentru tot-dăuna. 
De aici încolo Ardelenii, sub care 
numire colectivă se înțeleg în Ro
mânia toți Românii dela noi, nu vor 
mai găsi în capitala acestei țări pe 
„nenea Frâncu44, care cu adevărată 
iubire îi întâmpina, îi îmbrățișa și îi 
povățuia întotdeuna în sinceritate și 
din inimă curată, fără de a-i amăgi 
nutrind ilusiunile și speranțele lor 
adeseori cu totul necorespuncjătăre 
realității.

Teotil Frâncu s’a dus dintre noi. 
Ni-a lăsat amintirea unei inimi sin
cere, ce băteâ cald și fără întreru
pere pentru idealurile națiunei sale 
și care ardea de dorul de a vedâ 
fericiți pe frații de pretutindeni.

Deși decedatul în anii din urmă 
a ocupat numai o posițiune. modestă 
ca funcționar la ministeriul român 
al instructiunei publice, mult prea 
modestă chiar pentru un om cu o 
crescere și cu cuuoscinte ca dânsul, 
el a avut totuși o viată mișcată și 
mult sbuciumată, ce’l ridica sus-peste 
nivoul omenilor mediocri.

Crescut în aerul sănătos' al mun
ților noștri apuseni, de părinți cu 
adevărate sentimente românesc!, 
Teofil Frâncu îndată-ce a pășit după 
absolvarea studiilor juridice în vieța 
practică, s’a distins ca unul dintre 
cei mai convinși și învăpăiațl națio
naliști. In anii 1870 —1875. el, fiind 
procuror pe lângă tribunalul din co
mitatul Făgărașului, â luptat dim
preună cu soții săi — pe atunci 
funcționarii la justiție și la adminis
trație erau în acest comitat încă 
aprope toți Români — o luptă din 
cele mai desinteresate și îriălțătdre 
pentru dreptul limbei române.

Acestă luptă s’a sfîrșit, ca multe 
altele, din pricina lipsei de energie 
și solidaritate constantă între Români 
și a presiunei forței publice c’un ne- 
succes. Cei mai constanți. între cari 
Frâncu ocupa un loc de frunte, fură 
urmăriți și dați în judecată. împie
decat astfel de a-și continua cariera 
sa juridică, Frâncu a venit la 
Brașov înființând aici în unire cu 
frații Densușieni cfiarulnational „Ori

entul latin44, al căruia redactor a 
fost. încetând acest 4’ar după vre-o 
doi an! el s’a vecjut constrîns a 
merge în România, unde cu firea 
sa sinceră și idealistă a avut se trâcă 
printr’o șcdlă grea a vieței.

Se lăsăm înse de acum se vor- 
bâscă însuși răposatul.

Intr’o scrisore adresată direc
torului fdiei nostre înainte de a 
pleca în satul seu natal, după ce 
vorbesce de un concediu mai lung 
ce l’a cerut, și de speranța că va 
dobândi o pensie micuță după 15 
ani de serviciu și spune că vrea să se 
stabilescă durabil în‘Benic, scrie:

„Doresc să mor și să fiu în
mormântat lângă vrednicii mei pă
rinți, cari au sciut se-ml. dea o cres
cere adevărat românășcă, o educa- 
țiune alesă și o cultură superioră. 
Că semn de recurioscință fiescă mica 
mea proprietate din comuna mea 
natală am lăsat’o după mortea mea 
eclesiei bisericei unite din Benic....44

„...Doresc, cum am c|is. să în
chid ochii în acele locuri românesc!, 
în cari m’am născut și cari au plân- 
tat în inima mea simțăminte aprinse 
și pline de ideale pentru progresul 
și cultura neamului meu româoesc... 
In viața mea de «D^rist, nevândân- 
du-ml condeiul nimănui am scris din 
principiu, din convingere și con- 
sciință. Așa am scris și cărțile, prin 
cari am nisuît a ridica poporul ro
mânesc din munții apuseni din mo
cirla, în care l’au tăvălit scriitorii 
streini... Ca cțiarist și ca funcționar 
în Ardeal și Tăra românescă, idealul 
meu a fost înaintarea și cultura po
porului român...44

Aceste rânduri scrise de propria 
sa mână dovedesc nobilul caracter 
și învăpăiata iubire de neam a lui 
Teofil Frâncu mai bine și mai elo- 
cuent, decât ar pute-o face o bio
grafie cât de îngrijită.

Odihnesce în pace și. fpricire, 
neuitate amice și confrate, în lumea 
unde înceteză tote suferințele și lo- 
cuesc numai idealele mărețe și eterne, 
cari, cât ai fost în viăță, țl-au mișcat 
așa de des inima ta nobilă și des- 
interesată!

Svon despre un conventicul. 
„Egyetertesu de la 28 Main spune, că în 
cercurile parlamentare din Budapesta se 
vorbesce despre un conventicul, ce s’ar fi 
ținut Marți la hotelul „Continental". Trei
zeci de apponyiști s’au întrunit șidupă-ce 
au discutat temeinic asupra situațiunei, au 
decis se pretindă de la CoIoman Szell 
retragerea raportului despre exlex, pen
tru ca astfel să' i-se dea camerei posibili
tatea de a trece fără amânare la desba- 
terea indemnității budgetare. Hotărîrea 
acesta — se <fice — însusî contele Ap- 
ponyi ar fi comunicat’o la cameră lui Co- 
loman Szell, care să fi rămas grozav de 
consternat și să fi răspuns, că mai bucu
ros ar retrage proiectele militare, decât 
raportul seu propriu ministerial și că ho
tărîrea din cestiune o consideră ca pie- 
decă prin care s’ar intenționa îndepărtarea 
lui de la cârmă. — Scirei fdiei kossuthiste 
nu i-se prea dă credement.

jndividl.de
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Turburările din Croația. „PoZ. 
Corr.u publică o scrisdre din Budapesta, 
care conține următdrele:

Turburările din Croația se pot con
sidera oa sfîrșite. Nu este nimic adevărat 
din ceea ce s’a scris și s’a vorbit despre 
vărsări de sânge și opera de călău. Cer
cetarea va descoperi, că cine a ațițat ță
rănimea și pe studenți. Două lucruri nu 
sufer îndoială: oposiția croată are nevoie 
de stradă, studenți și de revoltă, dăcă 
voiesce să-și câștige aderenți pentru pre- 
tensiunile ei politice și financiare; al doilea, 
turburările stau în nex causal cu obstruc
ția din dieta ungară. Oposiția croată a 
credut să profite de neputința parlamen
tului ungar în scop de a înscena o mică 
revoluție și de a pescui în turbure. De 
altă parte însă și obstrucția maghiară încă 
a așteptat ca turburările croate să abată 
apa pe mora ei...

Autorul scrisorei cătră„Pol. Corr.“ ar 
vrâ, precum se vede, să omore c’o sin
gură lovitură două inusce: oposiția croată, 
bănuindu-o de provocătdrea disordinilor, 
și oposiția din dieta ungară, adecă ob- 
struețiunea, despre care dice, că s’a încer
cat să profite de mișcarea croată.

In general pressa guvernamentală 
maghiară se bucură, că mișcarea croată 
s’a zădărnicit. Ea nu întârdie a aduce 
laude ministrului președinte austriac Koer- 
ber, care a făcut imposibilă audiența dal- 
raatinilor la Maj. Sa și a declarat, că nu 
pdte forma obiect de discusiune în „Reichs-4 
rath44 o afacere, care privesce Ungaria.— 
Despre acesta aducem amănunte mai jos.

Iredentismul italian începe să re
învie. Săptămâna trecută studenții italieni 
din Innsbruck s’au încăerat cu studenții 
austriaci. In urma acestui incident, în tdte 
orașele Italiei s’au făcut demonstrații și 
manifestații imposante. La Roma, la Parva, 
Verona și Mameli manifestanții au cântat 
imnul lui Garibaldi și au trimis telegrame 
de solidaritate studenților din Innsbruck. 
La o representație teatrală din Verona, 
publicul unindu-se cu studenții, au strigat: 
„Jos Austria! Trăescă Trento și Triestul!“ 
La Pavia studenții au ars, lângă monu
mentul lui Garibaldi, un stindard austriac. 
In Veneția manifestațiile au fost și mai 
seridse. O mare mulțime s’a adunat dina
intea consulatului austriac strigând: „Tră
escă Triestul! Jos Austria! Jos împăra
tul !“ Poliția intervenind, a oprit pe stu
denți de a striga astfel de cuvinte. S’au 
ținut discursuri înflăcărate. Un student a 
dis, că nu-i departe diua când stăgul ita
lian va fîlfăi pe .stâncile de la Trenta. — 
Se vorbesce că aceste manifestații sunt 
privite cu satisfacție de guvernul italian.

Declarațiunea noului cabinet 
bulgar. Nota principalăîn chestiunea eveni
mentelor din balcani o formeză fără îndo- 
âlă relațiunile turco-bulgare, căci numai 
de acolo este de temut pornirea unor 
evenimente. Noul cabinet bulgar, publică 
în „Monitorul oficial*  al Bulgariei următd- 
rea declarațiune :

*) Capitol dintr’o broșură apărută de cu- 
rend în limba germană asupra situației politice, 
culturale, economice și sociale a Slovacilor- din 
Ungaria de nord. Asupra acestei broșuri vom mai 
reveni.

„După retragerea cabinetului Danew, 
principele a încercat să formeze un cabi
net compus din membrii tuturor grupări
lor politice, un guvern de concentrațiune 
patriotică. Buna intențiune, care dicta un 
astfel de sfîrșit al crisei ministeriale, n’a 
fost din nenorocire bine apreciată de tdte 
partidele și scopul n’a fost atins. Princi
pele s’a oprit la soluțiunea, care a provo
cat actuala formațiune ministerială. Nepu
tând să refuze de a primi puterea în cir
cumstanțele dificile prin care trece actual
mente țera. membrii guvernului sunt ho- 
tărîți să se dea cu totul intereselor țărei 
Bucurându-se de încrederea principelui, ei 
speră, că sforțările lor vor fi bine apreciate 
de națiune și că acesta din urmă îl va da 
sprijinul44.

Guvernul crede, că trebue să declare, 
că în politica externă apărând interesele 
țării, va păstra față de puteri o atitudine 
mai corectă, va întreține relațiuni sincere 
și cordiale cu Rusia, puterea liberatore, și 
în politica internă va respecta constituția 
și legile țării. Guvernul sprijinindu-se pe 

popor, va avă ca scop principal se scdtă 
țera din situațiunea actuală, fără să lase 
laoparte'interesele naționale. Opiniunea pu
blică a primit răcelă acest cabinet cu care 
este format din dmeni ai palatului. Stara- 
buloviștii nu sunt populari in Bulgaria din 
causa atitudinei conciliante față de Turcia. 
Principele pare mai îngrijat ca ori când 
față de ordinele severe ce a luat pentru 
siguranța personei sale. El se teme de 
atentate din partea macedonenilor.

Koerber despre agitațiile din 
Croatia.

(Din „Beichsrath.11)

In ședința de la 26 Maiu a „Reichs- 
rathului" deputatul Bianchini reamintesce 
refusul de a fi primiți în audiență, la îm
părat, audiență solicitată de deputății 
croați din „Reichsrath", ca și de aceia 
din dietele din Dalmația și Istria, cu tdte 
asigurările ce s’au dat, că nu este vorba 
de demonstrațiune politică, ci esclusiv de 
o acțiune umanitară în favdrea conațio
nalilor lor din Croația. Protestă cu energie 
contra atitudinei păstrate de guvern în 
acstă afacere; în ea vede disprețul pentru 
drepturile naționalităților și un servilism 
față de Ungaria. Bianchini întrebă pe pre
ședinte, decă nu s’a adus o jignire și o 
violațiune la drepturile deputaților croați, 
ca și la prestigiul Camerei. (Aplause pe băn
cile deputaților croați ca și pe ale socia
liștilor.)

Președintele Camerei, contele Vetter, 
răspunde că n’are nici un fel de amestec 
în acestă afacere și reamintesce, că refu- 
sarea audienței se datoresce unor motive 
constituționale. (Protestațiuni din partea 
Croaților și Cehilor.) •

Koerber, președintele consiliului, de
clară că guvernul este firm decis de a nu 
lăsa să devieze cestiunea constituțională 
și că nisce fapte petrecute în Ungaria nu 
pot forma obiect de discuțiune în „Reichs- 
rath“. Constată; că față de aserțiunile exa
gerate răspândite asupra celor petrecute 
în Croația, resultă din informațiuni auten
tice, că de la începutul turburărilor în 
Orația, numai două persone au fost ucise 
de cătră gendarmî, câte-va persone ușor 
rănite și nici o persdnă condamnată după 
legea marțială. (Vii întreruperi și protes
tațiuni din partea Croaților.)

Continuând Koerber, aduce laude ati
tudinei trupelor din armata comună, căreia 
se datoresce, că aserțiunile fantesiste ale 
d-lui Bianchini, se desmint de realitatea 
faptelor.

In ce privesce excitațiunea popula- 
țiunilor din Dalmația și Istria, o asemenea 
excitațiune nu există în ’.păturile popo
rului și nici nu este de așteptat, că ar 
pute isbucni o asemenea stare în viitor, 
mai ales decă poporul ar afla adevărul 
asupra celor întâmplate în Croația.

Koerber esplică refusul audienței pe 
motivul, că fapte petrecute pe teritoriul 
Ungariei, nu trebuesc să formeze obiect 
de agitațiune politică în Austria.

Făcând alusiune la eele petrecute la 
Spalato, unde nu se pdte dice că au fost 
excese, ca și la demonstrațiunile deplo
rabile din Laibach, d-1 de Koerber espriroă 
convincțiunea, că aceia cari protestă așa 
de energic, vor da concursul lor pentru a 
dovedi și pedepsi pe culpabili. Este însă 
convins, că dreptatea și legile vor fi în- 
destulătore pentru a ține poporul croat și 
sloven pe calea corectă.

Președintele consiliului termină fă
când apel la toți dmenii cinstiți de a res
pecta nu numai spiritul național, der și 
ordinea și liniștea statului.

Șc6Iele slovăcesci.*)
Slovacii nu posed nici universitate, 

nici școlă superidră technică, nici vr’o 
școlă de specialitate, ba nici măcar o școlă 

secundară, cu tdte că legea naționalități
lor asigură o deplină egală îndreptățire 
în tdte privințele. Cele 33 gimnasii, 6 
școli reale, 16 preparandii, 4 academii de 
drept, 14 institute teologice, 143 școli de 
specialitate, ce se aflau la 1888/89 pe te
ritoriul comitatelor locuite de Slovaci, tdte 
sunt esclusiv maghiare și conduse în spi
ritul școlii de stat maghiar și a șovinis
mului maghiar.

Elevii sunt pedepsiți pentru ori-ce 
cuvânt slovăcesc pronunțat chiar în con
versația privată, pentru ori-ce cântec slo
văcesc, chiar și decă l’au fluerat numai, 
și sunt eliminați pentru cea mai neînsem
nată manifestare națională. Așa au fost 
eliminați de esemplu un număr mare de 
studenți slovaci din Pojun, Neusatz, Eper- 
ieș, Kesmark, Losoncz, Levencz, Șemniț.

In anul 1900 au fost relegați din in
stitutul evangelic-teologic din Eperies șăse 
teologi slovaci, fiindcă s’au fotografiat 
împreună și tablourile le-au iscălit spre 
amintire reciprocă în limba slovacă. In- 
motivarea relegării cetim : „......... numiții
s’au fotografiat la 18 Noemvrie 1900 în- 
tr’un grup și separați de ceilalți colegi 
Pe tablouri au pus în mod demonstrativ 
iscălituri slovăcesci, și acesta au făcut’o 
— cu tdte că în parte au disimulat — cu 
intențiune național-slovăcescă44. Aoest sin
gur cas este suficient pentru a dovedi, că 
maghiarisarea a ajuns la paroxism.

Nici profesorii, fie chiar de nascere 
slovaci, nu îndrăsnesc a vorbi în public 
slovăcesce: une-ori converseză nemțesce, 
ceea ce tot nu li-se ia așa în nume de 
rău, însă a vorbi slovăcesce, ar fi trădare 
de patrie.

Mulți profesori sunt în internul lor 
patrioți slovaci, der o ascund acesta ca 
pe o crimă grozavă, nici chiar copiilor nu 
o. destăinuesc și nu îndrăsnesc a da co
piilor lor educațiune națională, și așa se 
întâmplă adesea, că copiii unor buni pa
trioți înaintea ochilor părinților se desna- 
ționalisâză, îșî batjocoresc și părăsescjpro- 
pria lor națiune.

Gând scriu acestă acusare, am îna
intea ochilor numărdse cașuri concrete, și 
peste tot în acestă scriere mă Terese a 
spune un neadevăr. Cunosc profesori în 
slovăcime, cari au sentimente profunde și 
adevărat naționale, cari varsă lacrămi 
amare pentru sortea nenorocită a poporu
lui lor, și cari totă viâța lor tremură din 
causa acestui sentiment curat, înalt și 
nevinovat, par’că ar fi săvârșit un omor.

Conform regulamentului școlar, pro
fesorii cu aprobarea directorului pot să 
predea, diferite limbi facultative și se și 
predă pe ici colo francesa, englesa, croata, 
ba chiar și rusesca, dâr vai de acel pro
fesor cu sentimente slovăcesci, care ar 
îndrăsni să ceră permisiunea pentru pre
darea celei mai apropiate și mai necesare 
limbi, a limbii slovăcesci. O asemenea în- 
drăsnelă ar trebui să o plătescă scump.

Bibliotecele slovăcesci, cari erau în
ființate la unele preparandii și gimnasii, 
la ordinul directorilor maghiari au fost 
duse în pod, ori au fost arse. Ce grad de 
sălbătăcire trebue să fie acolo, decă un 
om cult este capabil a arde cărți!

Prin anii șese-deci ai secolului tre
cut, națiunea slovacă estrem de săracă 
și-a înființat din propriile mijldce 3 gim
nasii confesionale: un gimnasiu superior 
în Nagy-Rocze, un gimnasiu inferior evan
ghelic în S.-Marton și un gimnasiu catolic 
inferior în Kloster a. Z. Guvernul lui Co- 
loman Tisza a închis în anii 1874/75 tdte 
trei institutele și le-a confiscat fondu
rile .

Societatea „Slovenska Matice44 înfiin
țată de sărmanii Slovaci cu jertfe enorme 
spre înaintarea și sprijinirea culturei na
ționale, a fost la 1875 de asemenea disol- 
vată, âr fondurile de 100.000 fi. împreună 
cu mila de 1000 fl. a împăratului confis
cate. Un țipet de spaimă și indignare a 
străbătut atunci din slovăcime și un doliu 
adânc a cuprins întrega națiune.

De dre ce țăranul slovac nu cundsce 
limba de predare în șcdlă, firesce, că nu 
pdte să producă «n asemenea testimoniu 
și guvernul ușor pdte să dovedescă din 

textul legii, de ce stărue pentru înființa
rea de „ovode44 în școlile nemaghiare.

Guvernul impune așa-dâr comunelor 
iatoria de a înființa grădini de copii, însă 
snpraveghiarea asupra acestora și-o reser- 
vâză șie-și. Invețătdrele sunt peste tot 
maghiare, cari nu sciu un cuvânt slovă
cesce.

Comunele protesteză contra înființării 
de „Ovoda“, în cele mai multe cașuri de 
frica impositului de 3°/0, der guvernul 
adesea le silesce cu forța polițienâscă. Cu 
tdte aceste mijldce forțate însă numărul 
grădinilor de copii nu se prea înmulțesce, 
așa că pănă acuma nu sunt de cât 453 
în slovăcime. Guvernul stărue pentru în
ființarea lor mai ales în comunele, unde 
este câte un preot cu sentimente patrio
tice, său unde maghiarisarea este lipsită 
încă de organisație seridsă.

SOIRILE DILEI.z
— 16 Maid v.

Odissea einigranților români. Foile 
unguresc! aduc, o scire despre un grup de 
dece Români din Transilvania, cari au 
emigrat în America, de unde au fost tri
miși înapoi și au sosit alaltăeri la Ruttka 
într’un hal de plâns. De aici fiind-că n’a- 
veau bani să-și scdtă bilet, au fost escor
tați pe jos la T.-St.-Mărtin la solgăbirău. 
Aici- au fost băgați în grajdul de la casa 
comitatului, unde fiind lihniți de fdme și-a 
făcut milă de ei directorul de la școia de 
meserii Banffy, și le-a dat pane. Acest 
grup, despre care foile maghiare nu spun 
anume, din care parte a Transilvaniei 
sunt, au pornit de acasă încă din iârnă, 
având de țintă să ajungă în Cleveland. 
Nisce agenți însă i-au deturnat de la 
acâstă țintă, îndemnându-i să mergă în 
Canada, unde, spuneau ei, sunt mai cău- 
tați lucrătorii. Emigranții au ascultat de 
agenți și s’au dus în Canada, unde însă 
n’au găsit de lucru. Atunci s’au dus la 
Newyork. Aici i-a luat poliția în pri
mire și legându-i cot la cot i-a dus la 
biuroul de emigrare, unde i-au ținut în
chiși timp de 14 dile, după care i-au pus 
pe vapor și i-au espeduit la Hamburg, de 
unde au plecat mai departe. Când au so
sit în Ruttka, Românii nu mai aveau din 
cele . 3—400 corone cu câte au plecat, nici 
un creițar.

Un general pensionat pentru „Gott 
erlialte44. Generalul baron Taxis din Cinci 
Biserici a credut de cuviință, pentru- evi
tarea scandalului,- cum dicăa el, a călca 
regulamentul, care prescrie, că la solem
nități musica militară să fie aședață ime
diat lângă compania de ondre și după 
salva de ondre să intoneze imnul „Gott 
erhalte44. — La învierea, ce s’a celebrat 
la catedrala din Cinci-Bisericî, "baronul 
Taxis a dat ordin, că miisica militară să 
se posteze la o distanță de 50—60 pași 
de compania de ondre și i-a interdis into
narea imnului. — Din acestă causă gene
ralul a fost trecut la pensie, măsură, care 
este viu comentată în pressa maghiară.

Industria ungară. „Societatea un
gară de agricultură44 a ținut la Budapesta 
câte-va ședințe, în cari s’a ocupat cu pro
paganda ce-o fac Boemii contra industriei 
ungare. Membrii acestei societăți au luat 
hotărîrea, ca în tdtă Ungaria să organi- 
seze o agitație .vie în contra produselor 
industriale din Boemia, mai ales în con
tra berei, șuncei etc.

Lucrările portului Constanța s’au 
reluat cu activitate. In campania anului 
acestuia se va construi platforma digului 
din largul Mărei, platformă, care este fă
cută deja pe-o lungime de 250 m. Lun
gimea totală a platformei va fi de 900 
metri.

Catastrofe la cursele de automo
bile. Duminecă s’au început cursele de au
tomobile între Paris și Madrid. La cursele 
acestea și-au perdut mai mulți ămeni 
vieța, er alții au fost grav răniți. Mași
nistul baronului De Caters a căijlut la St. 
Simphorien din trăsură într’un șanț, ră- 
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nindu-se grav. — Automobilul lui Barrov 
voind la Libourne să ocolescă un câne, 
care mergea pe drum, s’a lovit de un 
pom. Mașinistul a murit, un om din tră
sură a fost grav rănit. — Marceli Renault, 
care câștigase primul premiu la cursele 
din anul trecut între Paris și Viena și 
care acum încă îi întrecuse pe toți, a că- 
dut cu automobilul într’un șanț și a mu
rit. — Un automobil, trecând peste șinele 
căii ferate, s’a răsturnat, apoi s’a aprins. 
Conductorul a ajuns sub automobil și a 
ars cu totul, prefăcându-se în scrum. — 
Lângă Abliss un automobil a trecut peste 
o femeie și a omorît’o. — Automobilul lui 
Tourrand a călcat 2 soldați, un copil și 
un mașinist. Toți au murit. Tourrand în- 
su-și a fost grav rănit. — Aceste și multe 
alte catastrofe s’au întâmplat la întrecerea 
acesta în decurs de câte-va fire. Ministrul 
frances de interne amjind despre cele în
tâmplate, a interdis continuarea pe terito
riu frances a curselor. Iuțâla cu care mer
geau aceste automobile era vertigindsă. 
Așa d. e. automobilul lui Regnault, care 
a sosit primul în Bordeaux, mergea cu o 
iuțelă de 85 chilometri pe dră, va se țlică 
cu 14 chilometri mai iute, decât cel mai ac
celerat tren din Germania.

Lista juraților pe anul 1904 pentru 
curtea cu jurați a tribunalului din Brașov, 
s’a alcătuit și va fi espusă în biuroul pri
măriei în timpul de la 1 —15 Iunie. Re
clamările contra omiterei persdnelor în 
drept seu a înscrierei personelor, cari n’au- 
acest drept, se pot face în terminul de 
mai sus, oral seu în scris, la președintele 
comisiunei pentru stabilirea listei, d-1 
Francisc Hiemesch între orele 8—12 a. m. 
De la 16—23 Iunie se primesc observă
rile făcute la aceste reclamațiuni.

„Urmărirea mea" Artur Korn, luând 
act despre urmărirea sa, trimite din Berlin 
Ziarului „D. T. f. U.“ o scrisore din care 
reproducem următorele:

Din numărul de la 22 1. c. a caru
lui «D. T. f. U.“ am aflat, că eu sunt, o 
„persdnă căutată“ în Ungaria și că Seghe- 
dinul mă doresce. Ga german—ungar loial 
ce sunt, găsesc just, că mă caută, însă 
onoratul procuror nu trebuia se-și îngreu
neze atât de mult sarcina. Oăcî eu nici 
n’așî fi plecat, decă nu m’ar fi silit la 
acesta pe cale administrativă, espulsându- 
mă din Chichinda, cu tote că după legea 
ungurescă îmi aveam acolo domiciliul. Do
rind să am o suvenire durabilă din patria 
mea iubită, rog' pe vr’un compatriot al 
meu să binevoescă a-mi trimite numărul 
respectiv din fciia oficială, pentru-ca se o 
atârn încă odată în roșu-alb-verde în lo
cuința mea spre „vec.inică amintire".

D. Korn rectifică mai departe în scri- 
sărea sa datele greșite ale hârtiei de ur
mărire, spunând că nu e de 51, ci de 43 
ani, nu e catolic ci reformat. In cât pen
tru părul tricolor roșu-alb-blond, se miră 
de ce nu roșu-alb-verde, său fiind-că e 
pangerman, de ce nu negru-roșu-galben ?

Starea sămenăturilor în România 
se presintă’ în general în condițiuni cât se 
pdte de bune. Ploia. din ultimele dile a 
fost aprope generală și a contribuit mult 
semănăturilor. Arăturile de porumb și în 
unele părți de meiu se continuă cu acti
vitate. Viile sunt pretutindeni bine și pro
mit o recoltă escelentă, afară de Gorj, unde 
sunt pe alocurea vătămate, și Roman, unde 
sunt în stare mijlocie. De asemenea ima- 
șările și fînețele. In general totul este 
bine, afară de rapiță. — Starea semănă
turilor în Ungaria s’a îmbunătățit forte 
mult. Numai semănăturile "de primăvară 
sunt cam slabe. Grâul și ovăsul sunt fdrte 
bine, porumbul și rapița binișor.

Descoperirea unei sfinte. Se tele- 
grafeză din Genova, că in biserica Sf. 
Petru a fost găsit intact cadavrul marchi- 
sei Centurioni, mortă acum 500 de ani. 
Ea e considerată ca sfântă. Poporul strigă, 
că e la mijloc o minune.

Un proces militar în Germania. 
La Kiel, în Germania, s’a judecat un pro
ces, care va rămâne istoric în analele ar
matei germane. Cadetul Hiissener a fost 
dat în judecată pentru-că a omorît pe 
soldatul Hartmann, care nu l’a salutat. 

Hiissener a fost apărat de fratele său și 
de advocatul Stobbe. Tribunalul a con
damnat pe Hiissener la 4 ani și o săptă
mână închisăre și la degradare. Procesul 
din Kiel este un esemplu isbitor. Un tî- 
năr de 19 ani, elev de marină, străpunge 
cu sabia capul unui soldat din artilerie, 
care n’a avut altă vină decât aceea, că 
nu l’a salutat. Amândoi au venit se pe- 
trâcă sărbătorile de Pasci, în orașul lor 
natal, Essen, în Westfalia. Hartmann se 
găsea într’o cârciumă, unde stătea la masă 
cu un prieten al său. Pe stradă trece 
Hiissener, care crede, că Hartmann nu 
vre să-l salute, pe când adevărul a fost, 
că nu l’a vădut. Hiissener poruncesce 
atunci lui Hartmann să-l urmeze la garda 
mare. Pe drum Hartmann fiind cam ame
țit de băutură, o ia la fugă. Hiissener în 
loc să-l urmărescă, este apucat de așa 
multă mânie, încât să ia după el și-i în
fige spada. Nici un regulament militar nu 
ordonă masacrarea unor soldați vinovați, 
cum a fost nenorocitul Hartmann. Hiisse
ner însă, e convins, că a săvîrșit o faptă 
potrivită cu demnitatea și onorea ar
matei...

S’a împușcat din amor. Locotenen
tul Evrin Văcsey de la regimentul de hu
sari din Zombor s’a împușcat eri în Buda
pesta în locuința actriței Maria Osongory 
și a fost transportat la spitalul militar. 
Actrița Osongory a debutat erna trecută 
în Zombor unde locotenentul se amore
zase în ea. In timpul din urmă îmbolnă- 
vindu-se grav, a fost adusă la Budapesta. 
Locotenentul luânduși concediu pe două 
săptămâni, a venit la amanta sa, pe care 
a îngrijit’o <j>ua și ndptea. Eri au ținut 
medicii un consiliu și au declarat, că e 
pierdută. Vecsey, când a vădut, că vine 
preotul să-i administreze tainele muri
bunzilor, a trecut în odaia laterală și și-a 
descărcat în tîmplă un glonț de revolver.

Un agitator socialist omorît. Se 
scrie din Oradea, că în hotarul comunei 
Ținea s’a găsit cadavrul lui Dimitrie Hul
bert, cunoscut ca agitator socialist. Se dă 
cu socotela, că ar fi la mijloc un act de 
răsbunare, căci lui Hulbert i-s’a aruncat 
un laț în grumadi.și a fost gâtuit.

Căletoria de studiu pentru sco
puri militare. In prima jumătate a lune.i 
Iunie va sosi la Porcesoi, comitatul Si- 
biiului, un detașament din statul major, 
compus din 3 ofițeri din statul major, 20 
ofițeri superiori, 56 soldați și 45 cai sub 
conducerea colonelului de stat major Emil 
Uolerus de Geldern. Detașamentul va stu
dia terenul.

Despre Buri nu s’a mai audit de 
mult. DLrul „Landen Volk“ din Marico 
publică acum un articol, din care estragem 
următorele: „Prăvăliile vechi s’au deschis 
ărăși și' se mai deschid altele nouă. Ne
gustorii par a crede, că Burii s’au îmbo
gățit în răsboiu. Ar fi de dorit însă, ca 
comerciul să ia un caracter mai național 
și noi să ne liberăm cu încetul de Jidovii 
lacomi de aur. Am vădut câți-va din 
acest popor (Jidov) cari sunt prieteni sin
ceri ai Burilor, însă majoritatea covîrși- 
tdre rdde ca o lepră la vieța socială a 
Burilor. Ei sunt esploatatorii cei mai ne
rușinați41. — „D. Wochenzeitung in Nie- 
derlanden44, după care reproducem pasagiul 
de mai sus spune, că după informațiile, 
ce le are, după încheierea păcii un nu
măr de 1000 jidovi au emigrat în țera 
Burilor.

Teatru si serată dansantă în Ca- 9
ransebes. Luni în 1 Iunie n. 1903 se va 
da în Caransebeș, sala otelului „La po
mul verde41, representațiune teatrală aran
jată în favorul d-lui măestru dirigent An
ton Sochor. începutul la drele 8 săra. 
Prețul de întrare: rang I 2 cor. 50 bani, 
rang II 1 cor. 60 bani, loc de stat 1 cor. 
Bilete de întrare se vînd în librăria die- 
cesană și săra la cassă. Programul este 
următorul: Actul II din opera „II Trova- 
tore44 de Salvatore Cammarano, musică de 
I. Verdi: corul societății române de cân
tări și musică din Caransebeș cu acompa- 
niare de pian, susținută de d-șora Livia 

Madincea și de orchestră. 1) Coro di Zin- 
gari, Canzone (Azucena), Scena e Raconto 
(Azucena), Scena e Duetto (Azucena et 
Manrico). 2) Scena ed Aria (Conte). 3) 
Finale II Coro. 4) Finale ed Esemble. 
Personele: Azucena: d-na Lucia Barbu; 
Leonore: d-șora Sidonia Nimu; Ines: 
d-șdra Emilia Șiclovan; Manrico: d-1 A. 
Aliontie; Conte de Luna: d 1 B. Bona; 
Ferrando: d-1 P. Hertila; Un țigan bătrân: 
d-1 I. Săcoșan; Solul: d-1 G. Galescu. 
Țigani, soldați, etc.: membrii activi ai 
Societății. După teatru urmeză dans.

Pliotoplasticum. In strada Porții 
Nr. 16 s’a stabilit de c.ât-va timp un 
„Photoplasticum“, care merită tătă încura- 
giarea, fiind-că ne presentă vederii obiecte 
de totă frumuseța. Săptămâna acesta au 
fost expuse în aparatul circular al acestui 
protoplastic monumentele din Roma. Pe 
săptămâna viitore vor fi espuse vederi 
din orașele Pola și Triest.

Uciși de ciclon. Se anunță din New- 
York, că persănele ucise în ciclonul 
mare din dilele trecute, sunt în număr 
de mai multe sute. Telegraful și căile 
ferate din acele ținuturi, au fost distruse.

•+
Subscrișii cu inima înfrântă de durere 

aducla cunoscință tuturor rudeniilor, prie
tinilor și cunoscuților încetarea, din vieță 
a iubitului nostru frate, respective cumnat

Teofil Frâu cu,
șef de biurou în ministerial cultelor și instrucțiu

ne! publice din Romania, decorat cu medalia 
Bene Merenti cl. II, pentru merite literari 

și cu ordinul Corona României,

întâmplată în comuna natală Benic 
adi în 27/14 Maiu la 8 ore a. m. după 
lungi și grele suferințe.

Rămășițele pământesc! ale marelui 
defunct se vor depune spre vecinică odihnă.- 
Vineri în 29/16 haiti a. c. d. a. la 3 ore 
în cimițerul gr. cat. din loc.

Benic, la 27 Maiil 1903.
Laurian Frâncu, Sofia Frâncu, ca 

frați; Maria măritată Frâncu ca cum
nată.

Evenimentele din Balcani
Se telegrafeză din Sofia:
Guvernul bulgar a revenit asupra 

numirei lui Naciovici. ca reprezentat di
plomatic la Constantinopol. Cu tdte a- 
cestea, Naciovici va pleca (filele acestea 
la Constantinopol ca personă particulară, 
cu soirea guvernului, der fără nici o îm
puternicire.

Cercurile guvernamentale ’ sunt fdrte 
indispuse, fiind-că vorbele, bune cu cari au 
fost întâmpinate la Constantinopol decla- 
rațiunile guvernului bulgar, n’au fost ur
mate de fapte liniștitdre.

Acum câteva dile erăși s’a săvîr-șit o 
încălcare a graniței bulgare de cătră tru
pele turcesc!.

Dilnic sosesc noi fugari din Mace
donia și mai cu semă din ținutul Adria- 
nopol.

Tote aceste fapte îngreuăză fărte 
mult scopul, pe care îl are în vedere gu
vernul bulgar.

Naciovici, care este cunoscut ca 
turcofil și campion al unor relațiuni. de 
bună vecinătate între Bulgaria și Turcia, 
va atrage atențiunea factorilor politici 
diriguitori din Constantinopol asupra tu
turor piedecilor ce se pun în calea unor 
astfel de relațiuni.

Guvernul bulgar, de-ocamdată, nu va 
părăsi terenul representațiunilor de pănă 
acum, dâr atunci când se va convinge, că 
există lipsă de bună credință din partea 
Portei otomane, ’și reservă dreptul de a 
suna din alte cdrde.

= Se telegrafiază din Ueskueb dia
rului „Zeii", din Viena, că lupta între trupe 
și o bandă bulgară, care s’a dat la Mogila, 
aprope de Monastir a fost teribilă. Cinci 

sute de soldați, cari aveau și tunuri, s’au 
luptat 20 de ore. De ambele părți au că- 
fiut mulți inși morți. Intre morți se află 
și șeful bandei Stewtkoff, precum și trei 
femei, cari aruncau bombe. A fost ucis și 
maiorul turc Said Bey.

Tot în privința acestei lupte diarul 
„Neue Freie Presse11 primesce următorul 
raport din Monastir:

Trupele turcesc!, însoțite de comi
sarul Said Bey, au intrat în Mogila, spre 
a face perchisițiuni. Fără de veste, au fost 
atacate cu focuri de pusei. Said Bey a 
cădut mort. Banda eșind de-odată dintr’o 
casă, a atacat cu strășnicie pe soldații 
turci. Lupta a durat teribilă pănă a doua 
Zi, când au sosit trupelor întăriri de tunuri 
si alte trupe de la Monastir. In timpul 
nopții, turcii, în scop de a împedeca banda 
se fugă, au aprins focuri în jurul satului. 
Bulgarii au răspuns la acâsta, dând foc la 
multe case. Bulgarii disperați, s’au încercat 
se iasă prin trei, părți diferite. Toți au 
fost uciși,- dimpreună cu nevasta șefului 
bandei Stewtkoff și cu fiica lui în verstă 
de 13 ani. Sțewkoff era ’ profesor la Mo
nastir. Intre Bulgari era și vestitul Kunoff, 
care a tras cu revolverul, acum două luni, 
la Monastir, asupra notabilului grec Duma, 
care refusa de a. da bani pentru comitet.

= Cercurile macedonene din Sofia, 
cari .stau în strînsă legătură cu organisația 
internă a comitetului macădo-adrianopo- 
litan, asigură că îndată după asasinarea 
lui Deltceff, toți șefii de bandă ai orga- 
nisațiunei interne din centrul Macedoniei 
au.ținut o întrunire în care au hotărît se 
.continue pănă la sfârșit acțiunea revolu
ționară sub conducerea unor comitete 
deosebite.

= Trupele turcescl au înconjurat 
satul Smerdes, aprdpe de Castoria, vi- 
laetul Monastir unde se afla o bandă bul
gară, care avea și dinamită. Trupele au 

■tras cu tunurile asupra satului. Lupta a 
durat 30 de <5re. Tot satul a fost pre
făcut în. cenușă. Sub dărâmăturile fume.- 
gânde s’au găsit 150 morți.

— Aprope de’ Radovista a fost o 
altă luptă între trupele turcescl și o bandă. 
18 Bulgari au fost uciși.

. . ULTIME SOIRI. ’
De la comitat In congregația de 

ac]i Sașii și Maghiari- au votat o re- 
soluțiune în care se cere dela dietă să ia 
t6te măsurile pentru combaterea și 
curmarea obstrucțiunei și restabili
rea stărilor normale constituționale. 
Membrii români, vecjend în acesta 
resoluție un vot de încredere indi
rect dat majorității parlamentare și 
guvernului, au declarat că. nu s’ală- 
tură la resoluțiune și se abțin dela vot.

Deva, 29 Maiu. (Telegr. part, a 
„Gaz. Trans.44) Congregația comita
tului convocată pe cjina de acți, Vi
neri, e forte bine frequentată. Comi
tetul permanent propune, ca se se 
voteze încredere guvernului și să se 
protesteze contra obstrucțiunei din 
dietă. Urmâză o desbatere vehemente 
pănă la amiac]!. Mulți din Maghiari 
vorbesc, unii pro, alții contra. Ro
mânii păstrăză o atitudine demnă. 
Ei desfășură' o luptă strașnică con
tra primirei propunerei comitetului 
permanent. Majoritatea primesce pro
punerea. Ședința s’a continuat după 
amiadl.

Roma, 28 Maiu. Studenții uni
versitari din Palermo și Neapole au 
ținut meetinguri, în care oratorii au- 
atacat violent guvernul austriac. Tot 
așa în Veneția și Bologna. Ț)iarele 
„Tribuna44, „Mattino41, „Adriatico", 
„Fieramosca44 și altele agită viu con
tra Austriei. „11 Secolo44 din Milano 
pretinde hotărît anexarea teritoriilor 
italiene. Curentul franco-fil pătrunde 
tot mai mult în păturile poporului.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
1 Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Pâlyâzati hirdetmeny.
Az 1886. âvi XXII. t. cz. 71. 

§-a ertelmeben Brasso văros uj szer
vezeti szabâlyrendelete alapjân folyo 
evi junius ho vegân tartan do tiszt- 
ujitdszek alkalmâval kovetkezâ tiszt- 
viseloi âllâsok, kOvetkezd illetmă- 
nyekkel vâlasztâs utjân toltenddk be:

I. 5 6 vi tartamra:
I Poîgârmester, 5000 kor. evi alapfi- 

zetâssel, 1000 kor. Iakberrel âs 
1000 kor. evi mukodesi potlekkal;

4 vârosi tanâcsos, egyenkânt 3400 
kor. evi alapfizetâssel ea 800 kor. 
lakbârrel. Az elso tanâcsos a pol- 
gârmester helyettesitesârt evi 500 
kor. mukodesi p6tlâkot âlvez.

I tiszti iigyesz, 3400 kor. evi alapfi- 
zetessel, 800 k. Iakberrel.

I ârvaszeki iilndk, 3000 kor. <vi alap- 
fizetAssel 800 fe. Iakberrel.

I fdszâmvevo. 3000 kor/ evi alapfize- 
tâssel, 800 k. Iakberrel.

Ș vârosi perizfâ’,nok, 2800 kor. 6. alap- 
fîzetesșel 600 k. lakbârrel.

1 vârosi penzfâri ellenor, 2400 kor. 6. 
alapfizetâssel. 600 k. Iakberrel.

1 kpzgyâm, 2000 kor. Avi alâpfizetâs- 
sel, 500 kor. Iakberrel.

I fomernok, -34QO kor. evi. alapfizetâa.-. 
sel, 800 k. Iakberrel.

I erdomestsr, 3400 kor. evi alapfize- 
tessel., 800 kor--Iakberrel. ' .

II. ^lethossziglan:;
1 vizvezeteki uzemvezeld, 2800 kor. evi 

alapfizetâssel 600 k. lakbârrel.
1 IV. jegyză,. 1400 kor. evi alapfize- 

tessel, 400 -kor. lakbârrel.
7 segedmerndk, 1400 kor. evi ala-pfize-

. teasel, 300 kor. lakbârrel.
7 utmester a- belterulet szâmdra, 1200. k. 

evi. alapfizetessel, 300 "kor. lak- 
.. berrel. . . ,

7 miivezeto', 1200 kor. evi alapfizetes- 
ael, 300 kor. Iakberrel.

3 l-so oszt. irodatiszti, egyenkint 1600 k. 
' A alapfizetesșel, 400. k. Iakberrel.

4 Il-od oszt. irodatiszti, egyenkint 1400 k.
6. alapfizetAssel, 300 k. Iakberrel. 

6 111-ik oszt. irodatiszti, egyenkint 1200 
k. A. ălapfizetâssel, 300 k. Iakberrel.- 

Azonkivtil mindazpri vârosi tiszt 
viselfik, kik ot âvig szakadatlanul a 
vâros szolgâlatâban toltottek, a to- 
vâbbi szolgâlati id.dre otszOr 5 âvrol
5 evre . ismâțAdfi potlekokat, otod- 
eves pbflâkokat âlveznek, melyek 
mint fizotâs râszeknek tekintenddk, a 
iiy.ugdij megâllapitâsânal szâmitâsba 
jonnek. Egy otod-eves pdtleknak ma 
gassâga a szervezeti szabâlyrendelet 
i-9 §a szerint evepkint 300, illetve 

.200 vâgy 100 kor. ■
A 111 §-a ârtelmeben a tisztvi- 

se'dknekl valamint a seged- As ke- 
’/el6 szemâlyzet tagjainak nines meg- 
engedve ipart folytatni, uzleti vâlla- 
lathăl bel- vagy mint kultagkânt 
resztvenni, tovâbbâ minden oly mel- 
lek foglalkozăst folytatni, mely âltal 
s?.( rzodesszeru fuggdsegi viszonyba 
jon egyesekkel vagy testuletekkel 
szemben. A vârosi tișzti ugyâsz'ma- 
gingyakoflâtot nem lolytathat, a 
inârndkoknek' es mtîszaki tisztviselâk- 
nek pedig meg van tiltva nem v-e 
roki eoitkezesek ’ miivezetesenek az 
âtvâtele es mindennerau. magângya- 
kof.lat folytatâsâ, — Az erdotisztek- 
re nâzve a vârosi erdeszeti szemely- 
zet szâmâra kiadott szolgâlati utasi 
tăsban foglalt rendezkedesek ervâ- 
nyesek.

A 113 §a ertelmâben a vârosi 
pânztârnok, a vârosi pânztâri ellen- 
6r, a vârosi pânztârban es 3zâmve- 
vdsâgnâl valamint a vârosi adohiva- 
talban 6s kozvâgohidnâl ălkalmazâs- 
ban âllo irodathztek, (kozvâgohidi 
feliigyeld es ellenor), kbtelesek egy 
evi fizetesuknek megfelelo szolgâlati 

ovadâkot letenoi. — A fennt felso- 
rolt âllâsok kozul a vârosi pânztâr- 
noki es penztâri ellenâri âllâsokon 
kiviil 5 irodatiszti âllâs (es pedig 5 
adohivatali irodatiszti âllâs es egy 
kozvâgohidi irodatiszti) ellenfiri (âl
lâs) ovadâk koteles âllâsok. — Egy 
ilyen âllâsra pâlyâzd, kdteles kârve- 
nyâben kinyiivânitani, bogy a szol
gâlati ovadekot letenni kâsz.

Mindazon âllâsokra ezennel pâ- 
lyâzatot nyitok 6s felhivom mind- 
azokat, kik a betoltendd vagy el6- 
leptetes folytân netalân iiresedesbe 
jovfi âllâsok egyiket elnyerni dhajt- 
jâk, hogy a kiilfjnbdzd âllâsok minb 
sâgâhez kepesfc a mârvado torvenyek 
kulOnOsen a kOzsâgi torveny, erdâ- 
torvdny, 1883 Avi t.-cz. az 1877. evi 
XX t.-cz. valamint Brass6 vâros uj 
szervezeti szabâlyrendeletsben elOirt 
mindsitâs igazolâsa mellett szabâly- 
szetiien felszerelni, ebbeli folyamod- 
vânyaikat hozzâm f. evi junius ho 20- 
ig d. e. II drâig, annâl' is bizonyosab- 
ban nyujtsâk be, mivel kdsdbb Ar- 
kezett folyamodvânyok figyelembe 
vetetni nem fognak.

A. jelenleg âllâsban levo tisztvi- 
aeldknek, a mennyiben kizârdlag azon 
âllâsra dhajranak pâlyâzni, melyet 
ez idb szerint betdltenek, legkâsdbb 
f. evi junius ho 30-ig d. e. 77 drâig irâs- 
ban vagy szdval tett jelentkezese pâ- 
l.yâzat gyanâut elfogadtatik.

Vegiil megjegyeztetik, hogy a 
-fennt felsorolt âllâsok betoltâse ko- 
v.etkezteben netân iiresedesbe jovd 
eg\ eb vălasztâs utjân betoltendd âl
lâsok is az âltalânos vârosi -tisztujitd 
szek alkalmâval fognak betoltetni.

Brassd, 1903. evi mâjus ho 27,
Dr. Jekel. Frigyes.

1—2.(980) alispân.

Dela vice-.comitele comitatului Brașov.

Nr. 5254—1903.

Publicare de concurs.
In sensul art de lege XXEL din 

a. 1886 §.72,. și pe basa noului sta
tul de organisare âî (orașului Brasso, 
din incidentul restaurați unei celei 
nouă a funcțiunarilor, care va ave 
Joc la .finea lui Iunie a c. se vor 
întregi prin alegere, urn/ătorele pos
turi împreunate cu următorele emo- 
lumente:

I. Pe un period de 5 ani:
I Primar cu salar fundamental de 5 

mii cor. anual, 1000 cor. bani de 
cuartirși 1000 cor. adaus de func
țiune.

4 Senatori" orașenesci cu câte 3400 
cor. salar fundamental și 800 cor. 
bani de cuartir. Senatorul prim 
pentru substituirea primarului pri- 
mesce 500 cor. adaus de func
țiune.

I Fiscal cu: salar fundamental de 3 
mii 400 kor. și 800 cor. bani de 
cuartir.

1 Președinte la sedria orfanală, cu sa
lar fundamental de 3000 cor. și 
800 cor. bani de cuartir.

I Contabil suprem cu salar fundamen- 
- tal de 3000 și 800 cor. bani de 

cuartir
I Gassier orășenesc cu salar funda

mental de 2800 și 600 cor. bani
. de.cuartir.

I Tutor general cu salar fundamental 
■ de 2000 cor. și 500 cor. bani de 

cuartir.
1 Inginer suprem cu salar fundamen

tal de 3400 cor. 800 cor. bani 
de cuartir.

I Forestier șef cu salar fundamental 
de- 3400 cor. și 800 cor. bani de 
cuartir.

II. Pe viață:
7 Șef administrativ la apaduct cu sa

lar fundamental de 2800 cor. și 
600 cor. bani de cuartir.

7 notar rl. IV. cu salar fundamental 
de 1400 cor. și 400 cor. bani de 
cuartir.

7 Inginer secundar cu salar fundamen
tal de 1400 cor. și 300 cor. bani 
de cuartir.

7 cantonier pentru interior cu salar 
fundamental de 1200 cor. și 300 
cor. baui de cuartir.

7 șef de exploatare la apaduct cu salar 
fundamental de 1200 cor. și 300 
cor. bani de cuartir.

3 cancelist cl. I. cu salar fundamen
tal cu câte 1600 cor. și 400 cor. 
bani de cuartir.

4 cancelist cl. II. cu salar fundamen
tal cu câte 1400 cor. și 300 cor. 
bani de cuartir.

6 cancelisti cl. III. cu salar fundamen
tal cu câte 1200 cor. și 300 cor. 
bani de cuartir.
Afară de acestea toți acei func

ționari orășenesc!, cari au înplinit 5 
ani în serviciul neîntrerupt al comu
nei, pentru ■ timpul funcționării mai 
departe; mai beneficiază de 5 euin- 
cvenii cari se. primesc la părți de 
salar șise socotesc la pensionare.

în sensul § 119 al statutului, 
cuincueniile 'sunt de 300, respective 
200 seu 100 cordne.

In sensul §. 1.11 amploiaților 
precum și personalului auxiliar și de 
manipulate nu le egte permis a purta 
vre-o industrie, a participa la între
prinderi de afaceri ca membru in-- 
tern seu estern, mai departe a con
tinua ori-ce ocupațiune laterală, prin 
cărei ar veni independiată contrac
tuală cu particulari seu cu corpora-; 
țiuni. Fiscalul orășenesc n’are voie 
a esercia praxă privată, inginerilor 
și ■ organelor teclmice încă ie este 
oprit a lua în. antreprisă conducerea 
technică a construcțiunilor neorășe- 
nesei și a continua ori ce praxă pri
vată. Relativ la amploiații silvici se 
aplică instrucțiunea de serviciu emisa 
pe sdma personalului silvic.

Conform §. 113 casierul orășe
nesc, controlorul, canceliști! aplicați 
la. cassa orășenescă, la contabilitate 
precum și lâ oficiul orășenesc de 
dare și la abatoriul orășenesc (ins 
pectorul și controlorul dela abatoriu) 
sunt datori a depune o cauțiune co- 
respunfietdre salarului lor pe un am

Dintre posturile amintite mai 
sus afară de posturile de cassier oră
șenesc și controlor mai sunt obligă- 
tdre a depune cauțiune 6 posturi de 
canceliștî (și anume: 5- posturi de 
cancelist la oficiul de dare și un 
caucelist la abatoriu controlor),

Concurenți! la un astfel de post 
sunt datori a declara în concurs, că 
sunt gata a depune cauțiunea de 
oficiu.

La tote aceste posturi deschid 

Deschidere de Restaurant!
Am onorea a aduce la cunoseința Ou. public, că renumita ftv 

ț,Restaurația <jaal)elu din casele de Concert (Redoută.) V 
s’a permutat cu $ua de Sâmbătă 30 Maiu st. n. a. c. 0 

în Restaurantul dela Villa Kertsch. O5
1 ș5

CJ [Jude se află de venejare renumita bere de ,,SBB SLS
Ă și Vhiuri curate din Ardeal.
T 5^-’ IB-o.că,tărie tuină și excelentă.
O Sca*viclu  prompt. £Î cu at eu tic. — Prețuri ieftine.
JL Rugând pe On. clientelă a mă încuragia și pe viitor în
O localul nou, unde îmi voiu da totă silința de a mulțămi On.
X public pe deplin c-a și pănă acum, remân cu tbtă stima 

r loan Munteanu,
0 restaurater.

„Gazeta Transilvaniei" cu numărul ălO fii. se vinde 
la librăria Nice. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții,

a

concurs și provoc pe toți aceia, cari 
doresc a ocupa vre-unul din aceste 
posturi seu din cele devenite eventual 
vacante în înaintare să-și înainteze pe- 
tițiunile lor instruate corespunc|etdre 
diferitelor posturi în sensul legilor 
concernente, mai cu semă a legii 
comunale, a legii silvice a Art. de 
lege I din 1883 a art de lege XXI 
din 1877, precum și calificațiunea 
reclamată de statutul orășenesc de 
organisare, la mine pănă la 20 Iu
nie II Ore a m. cu atât mai vertos, 
cu cât petițiuuile întrate mai târejiu 
nu se vor lua în considerațiune.

Dela amploiații actualminte în 
funcțiune, întru cât reflectâză esclu- 
siv numai la acele posturi, care Ie 
ocupă de present, se primesc ca pe- 
tițiuni de concurs anunțarea în scris 
său verbal făcută cel mult pănă la 
20 Iunie 11 6re a. m.

In fine se observă, că acele 
posturi, cari eventual ar deveni -va
cante în urma întregire! posturilor 
mai sus prin alegere, se vor întregi 
de asemenea cu ocasiunea nouei. res
taurați uni.

Bras86, 27 Maiu 1903.
Dr. Frideric Jekel m. p. 

1 — 2.(980). vice-comite.

XXXXXXXXXXXXXXMM
La firmele: JullUS Oller Suc

cesor Alfred Tartler Strada lui Hir- 
scher .Nr 28 și Heinrich Petersber- 
ger -strada lungă Nr. 22

se află de ven^lare 
win&srs de masă, 
vinuri nobili cu buchet 

precum și de desert.

Iosif B. Teutsch
furnisor ăi curții regală,

xxxxxxxxxxxxxxxx
A A A A AAAd»

Ne mai pomenit!!

385 Oilecie numai cu 11.1.90.
1 Ciasornic elegant, ■ car©; merge -35.- ore pu - 
lanț.; aurit; 1 Colier de dame modern./ purtat 
la gât și brațe ; 1 Cigaretă minunată cu chi- 
libar ; 1 ac de cravată cu brilant Simili; 1 
inel cu petri imit, peut-u bărbați și dame ;
1 garnitură frumosă constând din manjet.e. 
gulere și nasturi 30/0 aur-dauble . 3 basmale 
de in; 1 Călimăr de nickel cu mehanism 
engi,-';. i oglindă cu.'etui-ț-i' broșe naris.- pen
tru dame: 72 condee engl. pentru cancelarie 
și 280 obiecte folositore în casă, gratis. 
Se pot procura cu rambursă . său trimiterea 
sumei înainte, dela Magasinul de mărfuri

C. Gruner, Krakau, nr. 84|48.
Cine cumpără 2 Pachete, dau gratis 1 briceag. ■ 
frumos cu 2.tăișuri. (71H.I-1)

Ce. im. convine sa rentorc banii.

Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.


