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12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rli de Dumliiocă 4 cor. pe an. 

Pemin România și străinătate ••
Pe un an 40 franci, pe șâse 

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

Se prenumeră la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentnl pentru Brașov
Adminisirafiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. otagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esom- 
plnr 10 bani. — Atftt abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.
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Manifestații pentru guvern.
In săptămânile din urmă, la o 

lozincă dată de guvernul Szell fiș- 
panilor din totă Ungaria, congrega- 
țiunile comitatelor au fost puse în 
mișcare spre a manifesta în contra 
obstrucțiunei și în iavorul guvernu
lui, condamnând pe cea dintâiu, er 
guvernului votându-i încredere. D-l 
Szell, de bine ce fericesce sunt 
acum mai bine de trei anî poporele 
țării cu devisa: „lege, drept și drep
tate4, vine și apeleză chipu mijlocit 
la aceste popore, solicitând pe cale 
administrativă votul de încredere al 
representanțelor comitatense, cele 
compuse artificial și în parte mare 
la porunca fișpanilor, carî sunt ome
nii lui de încredere.

Pe când președintele camerei 
contele Apponyi, unul din stâlpii 
majorității dietale, continuă a face 
primire demonstrativă deputațiunilor, 
ce sosesc din orașele și ținuturile 
maghiare la Budapesta spre a-se 
alătura la postulatele oposițiunei obs
trucționiste, plângendu-se în contra 
proiectelor militare, pe atunci mi- 
nistru-președinte și ministru de in
terne Szell dimpreună cu colegii săi 
din ministeriu cere dela fîșpanî se 
aranjeze prin adunările comitatelor 
manifest.ațiunl contrare obstrucțiu
nei. E clar, că nu comitatele locuite 
în preponderant^ de Maghiari sunt 
acele, dela cari guvernul pote pre
tinde asemenea concurs, fiind-că 
aceste aprope iără de escepțiune 
s’au pronunțat deja în favorul pos
tulatelor obstrucțiunei, ci d-l Szell 
se vede constrîns a se adresa în sco
pul acesta, cătră comitatele locuite 
de naționalități.

In comitatele cu poporațiune 
mixtă îșl razimă der acji guvernul 
speranța, că ’1 vor susține față cu 
obstrucțiunea. Lucru cam ciudat, 
vor cjke mulți, cari nu cunosc bine 

raporturile, ca tocmai între naționa
lități guvernul unguresc să găsescă 
sprijin, când e prea bine sciut, cât 
de vitreg sunt tratate din parte-i 
tocmai popârele nemaghiare!

Din nenorocire așa a fost și în 
trecut și așa e și acjî- Comitatele 
mixte sunt și rămân cele mai gu
vernamentale. De ce?

Lucru ușor de esplicat. Fiind-că 
în cele mai multe din amintitele mu
nicipii stăpânesc minoritățile artifi
ciale compuse din Maghiari și ma- 
ghiaroni. Ele sunt necondiționat su
puse guvernului, debrece trăiesc nu
mai cu ajutorul, ba din grația aces
tuia. Aici guvernul e atotputernic și 
la porunca lui se fac tote.

Așa văcjurăm, că în (filele din 
urmă s’au votat resoluțiuni după unul 
și același calapod contra obstrucțiu
nei și dându-se espresiune încrederei 
în guvernul de față. Așa între altele 
în comitatele Maramureșiu, Hunie- 
dbra, Arad, Ternava-mică.

In comitatul Brașovului, seim, 
că asemenea s’a votat resoluțiunea 
din cestiune, numai cu deosebire, că 
au lipsit din ea cuvintele de înche
iere: „congregația voteză tot-odată 
încredere guvernului Szell4.

Lipsa acesta a fost esplicată de 
cătră vorbitorii sași ca o urmare a 
împrejurării, că marea majoritate a 
deputaților lor dietali (11J nu fac 
parte din partidul liberal dela pu
tere și că Sașii nici n’ar ave de gând 
a vota încredere ministrului-preșe- 
dinte Szell.

Cum-că în realitate resoluțiu
nea, deși a fost cu precauțiune re
dactată, cuprindea totuși o manifes
tație de încredere față cu majorita
tea dietală și implicit față cu gu
vernul, o dovedesce faptul, că membri 
maghiari ai congregației, cari aici 
sunt guvernamentali, fără escep
țiune s’au alăturat cu bucurie la ea, 
o dovedesce încă mai mult împre

jurarea, că în tote celelalte comitate 
mixte s’a dat acelei resoluțiunl, co- 
maudate dela Budapesta, caracterul 
vădit al unei mani testați uni pentru 
minisțru-președinte Szell și politica sa. 

Vom vedă în curend ce conse
cințe va trage guvernul din resolu- 
țiunile aceste municipale, puse la cale 
de fișpanii d-lui Szell și decă prin- 
trînsele se va ușura situațiunea lui.

Concesiuni ? „Magyarorszag* de la 
31 Maiu publică următărea scire: „Din 
sorginte acreditată comunicăm, că după 
cum se vorbesce în cercuri largi în Ber
lin, monarchul Francisc losif s’a declarat 
aplecat a face concesiuni in afacerea pro
iectelor militare. Corespondentul nostru se 
reține a da lămuriri asupra concesiunilor 
plănuite. Ne autoriseză însă a comunica, 
că concesiunile privesc limba maghiară și 
stindardul maghiar11.

„Mgyarorszâg4 adauge, că nici un 
moment nu se îndoiesce, că „în cele din 
urmă corona va împlini drepturile națiu- 
nei garantate în legi".

O convenție româno-ungară. In
tre România și Ungaria s’a făcut o con
venție relativă la pescuitul pe Dunăre. 
Convenția acesta este interesantă din punc
tul de vedere al dreptului internațional, 
prin faptul, că a fost încheiată din partea 
Ungariei, independent de Austria. In cor
purile legiuitore ale României convenția a 
fost desbătută și ^dmisă, în Ungaria însă 
bucuria ce a avut’o guvernul asupra aces
tei convenții a fost stricată în urma îm
prejurării, că ea încă n’a putut fi aprobată 
în corpurile legiuitore ungare. Etă ce scrie 
în privința acesta „Bud. Hirlap4:

„Evident, că acestă convenție este 
un succes ai ministrului Darânyi, der ce 
folos de succesul de pănă acuma, decă 
realisarea lui întimpină chiar de la înce
put pedeci? Se scie, că legislația română 
a desbătut și primit convenția încă în pri
măvară, pe când legislația nostră, decă 
vor dura stările actuale, cu greu o va 

desbate la timp. Din causa acesta ratifica
rea și intrarea în vigdre a convenției va 
trebui amânată, er noi ajungem într’o si
tuație precară față cu România, care s’a 
grăbit cu atâta bunăvoință a satisface da
toriei sale. De giaba ne scuzăm cu ob
strucția; Românii nu vor privi cu ochi 
buni întârdierea. Amânarea acesta nu e 
de loc în favorul nostru4.

Unirea partidelor cehe. „Lidove 
Noviny1 din Brtinn scrie, că tote fracțiu
nile cehice din „Reichsrath4 vor fusiona 
într’un singur partid. Tratările privitore 
la acestă fusiune s’au început la 1900, 
când ministrul president Koerber amenința 
cu disolvarea „Reichsrath4-ului. De atunci 
partidele cehice s’au apropiat tot mai mult. 
Principiile fundamentale ale unirei într’un 
singur partid se refer la tactică, limbă, 
naționalitate, autonomie.

Serbările din Petersburg. Vineri 
au început serbările organisate cu ocasiu- 
nea bicentenarului fondărei orașului. Mai 
întâiu s’a făcut inaugurarea podului Tro- 
itzki, în presența Țarului și Țarinei, după 
care apoi Suveranii s’au dus în fața mo
numentului lui Petru cel mare, unde s’a 
oficiat un Te-Deum. O medalie comemo
rativă a jubileului a fost oferită părechei 
imperiale de cătră municipalitate. După 
ce au primit defilarea trupelor de paradă, 
Suveranii s’au reîntors la palatul de iernă. 
Cu ocasiunea serbărilor jubileului, ce s’au 
deschis Vineri, vasul lui Petru cel mare 
a fost transportat din casa lui și pănă la 
monumentul marelui Țar. In capul corte
giului mergeau un vapor cu clerul, apoi 
bărcile cu vasul lui Petru cel mare ur
mate de un mare număr de vase, yachturi 
și galere vechi etc. Sosit în fața citadelei, 
cortegiul a fost salutat cu salve de tu
nuri. Sosit lângă palatul de iârnă, clerul 
și-a urmat drumul pănă la catedrala Sf. 
Isac. Pe tot parcursul trupele formau gard. 
Procesiunea a întrat în catedrală unde se 
aflau deja adunați corpul diplomatic, dem
nitarii statului, deputațiunile streine și re- 
presentanții orașului.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Serata teatrală din Brașov.
Fără afișe și reclamă, a pășit Zaharie 

Bârsan pe scena teatrului din Brașov. 
Sala era înțesată de lume românâscă, dor
nică de teatru. Cei mai mulți nici nu-1 
sciau, alții îl cunosceau numai ca pe poe
tul gingașelor cântece pe cari le iscălesce 
Veturio-Sâmpetreanu, puțini aucjiseră d'e 
succesele sale pe scenele din România li
beră. Der toți, și cei-ce au mers cu aș
teptări mari să-l vadă, toți au rămas în
cântați de arta sa, toți au răsplătit cu 
aplause necontenite marele său talent.

Eu am aplaudat mai mult decât pe 
Zaharie Bârsan și pe demna lui tovarășe, 
am aplaudat întruparea ideii entusiaștilor 
noștri părinți, cari au adus atâtea jertfe 
pentru punerea în ființă a unui teatru ro
mânesc în Ardeal și în Ungaria.

Căci producțiunea de aseră n’a fost 
numai o serată de diletanți, precum cu 
modestie o numiau anunțurile! Și nu e 
numai o întîmplare, că Zaharie Bârsan a 
debutat chiar acuma, în prejma adunării 

decisive a Societății pentru crearea unui 
fond de teatru român!

De aceea e locul să vorbim despre 
serata din Brașov mai pe larg decât se 
obicinuesce în recensiunile producțiunilor 
de diletanți.

Jt;
* ’ :|:

Suntem în pragul de a lua hotărîri 
definitive asupra teatrului românesc, pe 
care l’au visat părinții noștri, pentru care 
generații de Români de inimă au jertfit 
parale și energie, adunând un fond atât 
de mare, precum probabil nici nu preve
deau cei-ce l’au întemeiat. Der nu se pu
teau prevede pe atuncia greutățile, ce 
le va întâmpina mai târdiu realisarea do
rinței lor. In starea actuală Societatea 
pentru crearea unui fond de teatru român 
e cu mânile legate. Orî-ce pas înainte ar 
vrea se facă, trebue să-și modifice statu
tele, cari trebuesc întărite de ministeriu. 
Scopul proximei adunări va fi deci să 
aducă ast-fel de modificări, încât cei de la 
putere se le admită. A cere de-adreptul 
încuviințarea unui teatru românesc, adi nu 
ar fi, cred, la timp.

Alta trebue deci să fie ținuta ndstră.

E instructiv un cas analog, petrecut 
acum vre o 15 anî în Germania. Școla 
modernă în literatura germană a produs 
drame, cari pentru libertatea cuvântului și 
pentru lipsa de sfială cu care se sfida mo
ralitatea publică, au fost interzise de cen- 
sură și nu se puteau juca pe nici o scenă. 
Der operele acestea fiind scrise de autori 
distinși și publicul voind să le cunoscă, 
s’a aflat un mijloc de-a înfrunta piedecile 
puse de cei de sus. S’au înființat în fie
care oraș mare așa numite „societăți lite
rare4, la cari se putea înscrie ori cine ca 
membru. In curend societățile acestea nu
mărau mii de membri, cari contribuind cu 
o sumă dre-care, s’au putut întemeia așa 
numitele, scene libere4. Pe acestea se ju
cau piesele oprite. Censura deveni impo
tentă, căci nici o lege nu o împuternicia 
se se amestece în sînul societăților cu 
caracter privat. Resultatul a fost, că adi 
aprăpe tdte piesele oprite odinioră au fost 
eliberate și se jăcă și în teatrele subven
ționate de stat.

Noi putem trage din acestea o în
vățătură.

Scopul se ne fie de-ocamdată a ave 
în fie-care centru cultural românesc o so

cietate de diletanți bine organisată. Fon
dul de teatru se sprijinescă din venitu
rile sale, cari — de nu mă înșel — întrec 
suma de dece mii de florini, pe aceste 
societăți, înființând o garderobă și la ne- 
voe și o scenerie, care să trecă de la o 
societate de diletanți la alta. Cel dintâiu 
lucru, care ne trebue înse, este un direc
tor artistic, care să fie sufletul teatrului 
românesc, un om care să facă din repre- 
sentările de diletanți ceea-ce a făcut 
Carl Heine din societățile literare în Ger
mania. Acest director artistic să aibă o 
lefă convenabilă, pentru-ca se pătă să-și 
dedice tdtă activitatea misiunei sale. Să 
compună un repertoriu de piese, carî să 
nu pretindă la început nici prea multă 
scenerie, nici prestațiuni prea mari din 
partea diletanților. Cu acest repertoriu va 
călători din oraș în oraș, va înscena pie
sele, jucând însuși rolurile de căpetenie. 
In drumul său va descoperi talente, cari 
trebuesc încurajate, va sci să potolescă 
ambiții personale și va îndruma prin es- 
periența sa pe cei neesperimentați. Pe 
lângă acest director dramatic va pută lu
cra și un director musical, care pe aceeași 
cale să dirigeze mici operete și oratorii
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înmormântarea lui Teofil Frâncu.

Teiușiu, 30 Maifl a. c.
In 29 (16) Maiu c. la ărele 4 d. a. 

s’au depus spre vecînică odihnă rămășițele 
pămăntesci ale neuitatului Teofil Frâncu, 
șef de birou în ministerial cultelor și 
instrucțiunei publice din Bucurescî, care 
abia de câte-va tjile revenise în patrie 
pentru a face cură climaterică în munții 
apuseni, credând, că liniștea, aerul acestor 
munți cu care se aclimatizase așa de 
mult din frageda etate, iubirea și remi
niscențele scumpe ce atât de mult îl în- 
lănțuiau de aceste locuri, ave-vor ddr 
puterea a-i restabili sănătatea sdruncinată 
în urma ferventei sale activități.

Încă nu se împlinise săptămâna de 
când a sosit în comuna sa natală Benic, 
(comitatul Alba-inferioră), situată la pdlele 
munților apuseni, unde a [poposit spre a 
locui în timpul petrecerei sale acasă la 
fratele său Laurian și sora sa Sofia, ce
rând consiliul medicului Dr. Al. Fodor 
din Alba-Iulia, îngrijirei căruia l’a încre
dințat medicul său din Bucurescî Dr. 
Tache Stănescu, care cunoscea prea bine 
eminenta pricepere a acestui binereputat 
medic.

Obosela călătoriei însă, agravând în 
mod simțitor starea-i morbidă, după lungi 
și grele suferințe, cu resignațiune adevă
rat creștinescă suferind loviturile sorții și 
mulțămind proniei, că i-a împlinit dorința 
din urmă de a apune acolo unde lumina 
a zărit, ba designându-și chiar și locul re
pausului de veci, în 27/14 Maiiă c. dimineța 
la 8 6re a încetat a mai suferi.

Acest spirit înalt, model de activi
tate, iubire națională, abnegare de sine, 
talent incontestabil de diarist și scriitor, 
funcționar zelos și iscusit, care o vieță în- 
trăgă a luptat pentru binele și deșteptarea 
poporului său, care din fiu de preot sărac, 
lipsit de ajutor și ocrotire, ba chiar per
secutat de contrarii înaintării nostre, tre
când în țări streine prin propriele-i forțe 
și diligință a ajuns a fi distins de mân
drul rege al României cu medalia „Bene 
merenti cl. II pentru merite literari —schi
țate împreună cu biografia în cuvântul 
funebral—precum și a ordinului „Corăna 
României8 în grad de cavaler, fiind prin 
acesta înaltă distincțiune remunerat pen
tru calitățile-i eminente și zelul său ne
întrecut.

Er când se cerea a ne arăta iubi
rea, stima, gratitudinea față de densul, 
prin pierderea căruia atât de mare gol se 
simte în pleiada mult rărită a bărbaților 
noștri de inimă și cu adevărate merite; 
când datorința sfântă a iubirei de neam 
cerea să-i aducem prinosul recunoscinței 
nostre, am negligeat a-i face ultimele 
onoruri în modul și chipul demn de den
sul. Se aștepta, ca înmormântarea acestui 
distins fiu al neamului nostru să fie la

înălțimea ei. Dărinteligența din împrejurime 
a fost slab representată și am regre
tat cu deosebire absența inteligenței din 
Blașifl.

Serviciul divin l’a săvârșit preotul 
local Amos Frâncu, împreună cu preoții 
din vecinătate A. Hulea și Is. Raica. La 
sfîrșitul serviciului preotul local a rostit 
un frumos discurs funebru, care a înduioșat 
pănă la lacrimi pe cei presențf. Acest pa
negiric vrednic de memoria defunctului, 
conținând datele biografice și tractând 
minuțios tfite referințele decedatului, cre- 
dendu-1 de interes general, vi-1 vom tri
mite pentru numărul proxim, servind și 
de întregire acestor notițe.

După cosciug mergeau — în afară 
de rudenii și de inteligința și poporul din 
Benic — domnii: Ștefan Oacoveanu jude 
reg.. Dr. Fodor medic, JMunteanu advocat 
și Lobonțiu proprietar, din A.-Iulia; Flo- 
rescu din Ighiu, Boțian din Bărăbanțiu, 
Rusan din Mesentea, Frâncu, preot Cetea, 
Otoiîi, preot Mesentea, protopretorul Csuka, 
și învățătorii 0. Crișanu cu soția — Teiuș, 
Munteanu, Teiuș, Botta și Frâncu—Cetea.

Pe sicriu erau numai două cununi: 
una de lauri naturali având pe-o pantlică 
lată roșie cu litere de aur inscripția 
„Amicii din Brașov. — Neuitatului Teofil 
Frâncu". A doua purta inscripția: „Inteli- 
gința din Benic. — Iubitului Tebfil 
Frâncu".

Ast-fel s’a săvârșit înmormântarea 
lui Teofil Frâncu simplu și modest, dăr 
demn, cum a fost și el în viâța sa.

Rip.

Un țipet șovinist
Gustav Beksics, unul din cei mai 

mari șoviniștî maghiar!, făuritorul planu
rilor de cucerire și contopire a naționali
tăților nemaghiare prin colonisăr! și prin 
acțiune pe cale economică, e cuprins de 
mar! îngrijiri față cu viitorul „națiunei*.

In nr. de la 31 Maiiî al guverna
mentalului archișovinst „Budapesti Ilirlap* 
publică sub titlul „Colonisare—în contra 
naținnei" un articol de „sensație", în care 
vre să descopere un mare pericol pentru 
viitorul națiunei maghiare. Spune, că Sașii 
din Ardeal publică apeluri în foile din 
Germania, învitând pe Germani a veni și 
a-se colonisaîn Ardeal, mai alesîn Secuime. 
Sașii — dice Beksics — și-au pus ochii 
pe Secuime, unde fie prin arândare, fie 
prin cumpărare își câștigă pământuri și 
pășunat. Sașii însă nefiind acomodați pen
tru espansiune, conducătorii lor se gân
desc la importare din Germania. Voesc 
adecă să înființeze colonii germane în 
valea Oltului și a Ternavei, în comita
tele Treiscaune și Odorheiu.

„Tot acesta — nrmăză Beksics — o 
fac și Românii, deși în altă formă. Rassa 
română nu e spornică (???) și nu e nici 
avută. Puterea ei de asimilare inse e mare

și se întinde prin capabilitatea de a con
topi. In chipul acesta au înaintat Românii 
din codri Ardealului peste Tisa pănă la 
Dunăre. Și inainteză neîntrerupt, conduși 
de o politică sistematică. Institutele ro- 
mânesci de bani cumpără pământ în Ar
deal și Bănat, cultivă țărani și creâză 
proprietatea mică și mijlocie, care ajunge 
pe linia de desvoltare la rol dominant 
în comitate și apoi în orașe"....

După ce spune, că în chipul acesta 
se urmeză mișcarea de întindere „antina
țională", unii prin împrumut solicitat din 
Germania, alții (Românii) prin forța de 
contopire și prin politică conscientă, Bek
sics întrebă: „Ce va fi cu națiunea ma
ghiară și cu Ungaria? Națiunea și statul 
nostru nu pot să existe de cât luând 
proporții mari la Dunărea de mijloc. Forța 
propagativă a rassei năstre este acomo
dată spre acest mare scop. 0 politică 
economică, anume agrară, ar face minuni 
cu forța acâsta".... Și tot pe cărda acesta 
o dă înainte secuiul Beksics, pănă ajunge 
să facă politică înaltă europenă și să arate 
misiunea cea estra-ordinar de marea„na- 
țiunei8.

Asupra acestei părți din articolul lui 
Beksics, vom reveni în alt număr. De-o
camdată constatăm, că articolul e îndrep
tat în contra naționalităților cu anume 
tendență pecătdsă.

Sașii- emigreză.
Consistoriul evangelic din Sibiiu a 

ordonat un recensământ asupra numărului 
Sașilor, cari și-au părăsit patria de la 1 
Ianuarie 1898 până la 15 Martie 1903. Re- 
sultatul acestui recensământ este fărte în
tristător pentru Sași: ’

Din districtul Mediașului care numără 
22.566 suflete, au emigrat în America 923 
bărbași 235 femei 191 copii= 1349. In 
Germania 166. In România 182. In alte 
părți 181. Din aceștia nu s’au .întors în
dărăt, de cât 319.

Din districtul Sibiiului, care numără 
34.477 suflete: în America 436, Germania 
74, România 1103. In alte părți 303. S’au 
întors 240. Au rămas pe acolo 1676.

Din districtul Brașovului (29.220 su
flete): America 72, Germania 13, România 
119. In alte părți 18. S’au întors 9. Au 
rămas pe unde au emigrat: 213.

Din districtul Bistriță (26.076): Ame
rica 23, Germania 10, România 68. In alte 
părți: 5. S’au întors 28, au rămas 59.

Sebeșul-săsesc (25.056): America 362, 
Germania 7, România 426. In alte părți 
139. S’au întors: 226. Au rămas: 708.

Sighișora (25.488) America: 1035, Ger
mania 133, România 349. In alte părți 132 
S’au întors 368. Au rămas: 1276.

Șeica (Schelk) cu 18.915 suflete: Ame
rica 754, Germania 488, România 142. In 
alte părți 142. S’au întors 265. Au rămas 
1262.

Gincu (14.564): America 739, Germa
nia 66, România 176. In alte părți 59. 
S’au întors 208. Au rămas 831.

Din Cohalm (11.316) America 267, 
Germania 24, România 660. In alte părți 
42. S’au întors 294. Au rămas 699.

Reghin (12.745): America 4. Germania 
1. România 53. In alte părți 2. S’au întors 
24. Au rămas 36.

La 15 Martie 1903 din numărul de 
215.423 de Sași împărțițl în 10 districte, 
au fost absenți, va să dică [emigranți, 
8319 suflete.SOIRILE D1LEI.y

— 19 Maid v.

Monumentul iui I. C. Brătianu. Eri, 
Duminecă 18 Maiu, la ora 10 dimineța s’a 
săvîrșit desvelirea monumentului lui L C. 
Brătianu în Bucurescî. Serbarea s’a înce
put prin serviciul religios oficiat de II. PP. 
LL. Mitropolitul primat și Mitropolitul Mol
dovei și Sucevei. După terminarea servi
ciului religios și desvălirea monumentului, 
musica a cântat imnul național. Cuvîntă- 
rile s’au rostit în ordinea ordinea urmă- 
tore: D. A. Sturdza, prim-ministru și vice
președinte al comitetului. P. S. Aurelian, 
președinte al Senatului și al Academiei. 
M. Pherekyde, președintele Adunărei de
putation Grigore Macri, senator, în nu
mele Iașilor. Al. Nicolaide, senator, în 
numele Graiovei; General C. Budișteanu. 
I. G. Bibicescu în numele consiliului co
munal. După rostirea discursurilor, șcdlele, 
sindicatele, societățile etc. au defilat îna
intea monumentului.

Manifestații iridentiste în Triest. 
In Triest, la representația operei „Ernani“, 
care de 15 ani a fost oprită de comună, 
s’a produs în teatru o demonstrație pa
triotică a Italienilor, care s’a prelungit și 
în oraș, In actul III când corul a început 
să cânte „Siamo tutti una sola țamigliaf, 
(cu toții suntem o singură familie), publi
cul a isbucnit în aplause furtunose. Acestă 
manifestație a ținut jumătate oră. Corul a 
fost bisat de șepte ori. In parter au fost 
steguri de hârtie în colorile italiene alb- 
verde-roș și cu inscripția: ^Evviva Italia11 
Din galerie au cădut un torent de hârtii 
cu alb-roș și cu proclamații antisemite. 
Au fost și fluerături sgomotose. Capel-ma- 
estrul a fost luat și dus în triumf la par
ter. Publicul din galerie a început să cânte 
imnul poporului și alte cântece revoluțio
nare. Poliția intervenind, a reușit cu mare 
greutate să golâscă teatrul. Manifestațiile 
au continuat pe stradă.

Agitația în Croația nu s’a potolit 
Dilele trecute o cetă de țărani a devastat 
castelul contelui- Erdody, ruinându-1 a- 
prăpe cu desăvîrșire. Desordinele au con
tinuat în mai multe puncte ale Croației. 
Tdte vaporele soc. „Ungaro-Crdatamari so-

Numai în felul acesta va pută, cred 
eu, lucra de-ocamdată Societatea de teatru 
pe care o avem. Publicul doritor de tea
tru va avă satisfacțiune duplă să producă 
actori și să vadă spectacole românesc!, 
gustul lui artistic se va desvolta și socie
tățile de diletanți vor secera succese, pre
cum au secerat câteva reuniuni de cântări 
conduse de măestrii buni și de artiști în
suflețiți.

Cât de mult pdte face o societate 
de diletanți, am văcjut din serata de eri. 
Zaharie Bârsan a venit cu un repertoriu 
mic, der ales, și-a găsit în d-na Elena 
Mureșianu o tovarășe inteligentă, cu mult 
gust și cumpăt și cu îmbelșugat talent 
poetic.

Zaharie Bârsan ne-a venit ca trimis 
din ceriu pentru a deveni directorul artistic 
al societății de teatru. însuși poet de 
semă va sci să alegă piese de valdre, în
suși actor de frunte, va pute forma punc
tul de culminație al producțiunilor tea
trale, școla ce a avut’o pe scena tea
trului național din Bucurescî i-a dat 
siguranța și abilitatea misei în scenă, âr 
turneurile artistice în teatrele din provin-

cie l’au învățat să se scie ajutora pe scene 
improvisate!

* *

Repertoriul producțiunei de aseră a 
fost cât se pdte de bine compus. S’au 
ales anume piese mici cu puține persone, 
ca să nu fie nevoie de un aparat prea 
mare, ca să nu iâsă la ivâlă diletantismul. 
Indrurnând’o pe alocuri, mai mult pfite 
încurajând’o și răpind’o prin jocul său 
pasionat, a făcut Z. Bârsan din d-na E. 
Mureșianu o artistă cu care se pote făli 
Brașovul. Grația sa naturală a salvat’o 
din lungile scene mute, atât de nefaste 
pentru cei ce nu-s acasă pe scenă. Nici 
un gest stângaciu, nici unul dintre acele 
momente penibile, când diletantul nu scie 
ce să facă cu mânile, nici-odată cumpătul 
n’a fost conturbat prin esagerări în mișcări 
său prin bruscări ale vocii, — dimpotrivă 
d-na E. Mureșianu, transportată de la în
ceput pănă la sfîrșit în rolul său, a jucat 
cu un bun simț propriu firei sale de ar
tistă, cu mult sentiment și cu nuanțări 
fine, cari arătau cât de bine și-a priceput 
rolurile. Decă n’ar fi fost organul prea

slab și nepurificat prin o școlă sistema
tică, am fi credut’o artistă de profesie.

Drept asigurare a succesului seu pdte 
să-i servăscă d-nei Mureșianu următorăle: 
Noi cei din public n’am pierdut’o o sin
gură clipă din ochi, ea tot-deuna era o 
personă, care exista înaintea ndstră, nici 
un singur moment n’am uitat’o în timpul 
când îl admiram mai mult pe Z. Bârsan.

Și nu e ușor să susții un rol alătur! 
de Bârsan! Une-ori el devine uriaș, se 
preface ’n uragan, carene smulge cu sine, 
ne duce, ne portă prin alte lumi, ne face 
să uităm totul din jurul nostru. Și-l ajută 
tot: figura sa simpatică, ochii cari ni-’i 
atrag pe ai noștri ca un magnet, statura 
care din voinică ce-i, devine și mai puter
nică, și organul său, care ne îmbată prin 
dulceța modulărilor, prin sonoritatea plină 
și prin isbucnirile-i pătimașe.

** *
Jean Marie și Theresa se iubiau și 

singurătatea li-a crescut iubirea, dr marea 
a fost mărturie jurămintelor ce șile-audat.

Marea lacomă...!
Jean Marie e matelot și un vas are

să-l ducă pe mări străine, der plăcă bucu
ros, sfidând pe tovarăși, cari îi șoptesc 
vorbe urîte despre nestatornicia femeii....
rîde, căci pe mal Theresa îi face semn 
cu mâna, și ’n mână e un inel.

Când s’a întors, inelul acela nil mai 
era acolo, ci un altul, — al bătrânului 
Joel. De departe au ajuns vești, că vasul, 
pe care plecase Jean Marie s’a cufundat, 
tata Theresei more, mama-i e neputincidsă 
și ’n casă nu e pâne și Joăl putea s’o 
scape pe mama de la mărtea de fome. 
Atunci Theresa s’a cununat cu el, credând 
că va muri... Dăr a murit mama ei și ea 
a rămas cu ochii plânși, cu gândul dus la 
cel ce s’a 'necat.

Er când Jean Marie vine seducător, 
bogat, plin de iubire, Theresa șovăesce, 
der nu se înddie.... în iubirea lor ar fi 
apărut mereu chipul binefăcătorului Joel.

Și plecă Jean-Marie departe.... și 
Joel când întră și bănuitor întrăbă cine a 
fost Ia ea, Theresa răspunde: Un străin 
rai-a adus soirea, că nu-1 voiil mai vede 
nici-odată...!

Povestea o cundscem. Ni-a spus’o 
atât de frumos Tennyson în al său Enoch
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sesc Ia cdsta croată, sunt forțate de 
mulțime se dea jos stegul unguresc.

Arestări de student!. In Graz au 
fost arestați studenții: Pisaco și Dusatta, 
consulii federațiunei „Corda Fratres11. La 
mai mulți studenți s’au făcut perchisiții, 
fiind-că erau acusați, că fac parte din so
cietăți neautorisate contrare statului. Ares
tările acestea și ce'e din Innsbruck au în
dârjit pe studenții italieni din Roma, cari 
au făcut marile demonstrații, voind să se 
ducă (Vineri) la ambasada austriacă. Po
liția abia cu mari greutăți i-a putut opri.

O aniversare. Brigada 2-a de arti
lerie din Bucuresci a serbat Joi aniversa
rea tragerei celui dintâiu tun la Calafat, 
cu ocasia resboiului pentru independență 
D-l colonel Zahareanu, printr’o caldă și 
patriotică cuvântare a arătat trupelor im
portanța istorică a acestei dile și modul 
cum s’a tras cel dintâiU tun asupra Vidi- 
nului din ordinul Regelui. Serbarea a fost 
grandiăsă.

Pățaniile Bulgarilor Macedoneni. 
Turcii continuă cu arestările Bulgarilor. 
Mii și sute de Bulgari din vilaetul Monas- 
tir sunt arestați și încarcerați. Autoritățile 
au închis un mare număr de școli și de 
seminarii bulgăresc!. Toți arestații din 
Salonic au fost trimiși în Anatolia. La 
Constantinopol din 12 mii de Bulgari, au 
rămas numai 6 mii. Restul au emigrat, ori 
au fost arestați. Aprdpe de Castoria s’a 
dat o luptă între o bandă de 100 Bulgari 
și trupele turcesc!. Toți Bulgarii au fost 
omorîți. O altă bandă s’a încercat să atace 
cu dinamită orașul Seres. Au fost uciși 
60 de Bulgari. O luptă crâncenă s’a dat 
aprdpe de Florina, în pădurea comunei 
Nevesca. Au cădut 45 insurgenți și nu
meroși turci.

Fratele regelui Belgiei nebun. 
După o telegramă din Paris, contele de 
Flandra, fratele regelui Belgiei, a înebunit. 
Agenții poliției l’au găsit noptea, pe ju
mătate gol, întins pe o bancă din grădina 
publică. L’au ridicat și l’au dus la poliție unde 
l’au recunoscut. L’au dus apoi la palatul 
lui, unde medicii îi dau îngrijiri.

O morte dramatică. O radrte cu 
totul dramatică a impresionat populația 
de la Massa-Carrare (provincia de Toscana). 
Noul deputat, d-l Corsi, s’a dus în mij
locul alegătorilor săi pentru a le mulțumi, 
și aceștia i-au făcut o primire entusiastă. 
Cu musica în frunte, lumea se adunase 
pe piața principală pentru a-1 primi. Sco- 
borându-se la gară, d-l Corsi a trebuit să ia 
un reconfortant, der sosind la primărie unde 
îl așteptau autoritățile, se simți așa de 
slab că spuse unui sindic (primar) întin- 
■fiendu-i mâna: „String! mâna unui ca
davru, nu sciu ce am, der mă simt forte 
rău**. Cum devenise de-odată forte palid 
și clătinându-se, a fost pus într’un fotoliu

Arden, er piesa lui Andree Theuriet e 
plină de poesie și prin casa de pescar 
par’că sbdră nevăzutul corb al Iui Edgar 
Poe, croncănind îngrozitorul: „Nicl-odată** 

Momentele pline de efect dramatic 
;au fost redate cu putere și în scena pă
timașe în care iubirea părea că triurnfeză 
Bârsan și d-na Mureșianu au sciut să ne 
'umple de fiori.

Fiorii aceștia sunt cea mai bună do
vadă, că au jucat bine.

** *
Și mai fiordsă e „Greva Fierarilor". 

Eu personal nu pot gusta pe Franpois 
Coppee si ca în tote opurile sale găsesc și 
în acestă bucată prea multă sete de a 
storce lacrămî pe sema eroilor săi. Der e 
■de necontestat că monologul acesta e o 
■bucată forte mulțumitore pentru declamat 
și Bârsan a profitat de acest fapt, scoțând 
■din ea -tot ce era de scos.

♦* *
„Răsbunarea Amorului" e o mică 

■comedie de salon, deși se petrece în pă
dure. Iris face din bietul filosof grec un 
-don Juan și un bețiv. Și e caraghios Dio- 

și un medic i-a dat primele îngrijiri. După 
câteva momente s’a auijit d-l Gorsi spu
nând: „Ah săracii mei copilași 1“ Capul i-se 
lăsa pe piept, murise. Afară fanfara cânta 
cântece vesele și mulțimea aplauda, aș
teptând ca deputatul să apară la ferestră 
și să vorbescă. De-odată s’a vădut apă
rând un drapel în doliu și un consilier 
municipal anunță lugubra scire. Sala mu
nicipală fu transformată în capelă, și în 
fața cadavrului așecjat pe un pat funebru 
poporul defila în liniște și forte impre
sionat prin mortea acesta tragică și su
bită. Deputatul Corsi aparținea grupului 
republican.

Detectiv și apoi falsificator de 
bani. Fe vremea lui Tisza și a lui Banffy 
George Pintye era omul de încredere al 
lor si le făcea diferite servicii de spionagiu 
printre Români. Nu se scie însă din ce 
causă Pintye a ajuns în disgrație și s’a 
pus să falsifice bani. In tovărășie cu loan 
Foltuț, scriitor de notar, și cu văduva lui 
Petru Faur au început să fabrice la Arad 
întâii! piese de câte o coronă, mai pe 
urmă de câte 5 corone. Au fost însă des
coperit! și arestați. După multă trăgănare 
Pintye a fost declarat de nebun și ires
ponsabil, er ceilalți doi complici au fost 
judecați alaltăeri la tribunalul din Oradea- 
mare și condamnați la câte 6 luni temniță.

Din Timișora se anunță, că proto- 
presbiterul gr. or. Dr. Traian \Puticiu a 
făcut arătare la procura+ura reg. de acolo 
contra lui Em. Andreescu din Timișdra- 
Fabric pentru acusare falsă și calomnie. 
Afacerea a fost judecată dilele acestea în 
ședință publică. Andreescu a recunoscut, 
că a denunțat pe protopul la consistorul 
din Arad, acesta însă n’a făcut’o din pro
priul îndemn, ci în urma instigațiilor ve
nite din anturajul fostului episcop Goldiș, 
er acusările ce le-a ridicat contra proto
popului s’au ventilat și în „Trib. Pop.“ 
din Arad. Declară acum, că ele sunt ne- 
adevărate și nebasate și cere scuze de la 
Dr. Puticiă, esprimând regretele sale asu
pra celor întâmplate. In urma acestor de- 
clarațiuni protopopul Dr. Puticiu și-a re
tras pîra.

Libertatea învețămentului. La aca
demia de drept d>n Oradea-mare, noul 
profesor Dr. Somlo Bodog este mare ade
rent al teoriei evoluționiste. D-sa a ținut 
nu de mult într’un cerc scientific o con- 
ferență, în care șl-a desfășurat părerile 
sale în chestiunea evoluțiunei. Conferența 
lui Somld a fost publicată într’o revistă. 
Deorece teoria acăsta este în multe 
puncte contrară învățăturilor creștinis
mului și are un caracter ateistic, corpul 
profesoral al academiei a făcut o repre- 
sentație ministrului instrucțiunei publice, 
cerend înlăturarea lui Somld de la aca
demia din Oradea, întreținută din fondul 
religionar. Representația a fost semnată 

gene frezat, și Bârsan îl jăcă minunat, 
fără să esagereze, er d-na Mureșianu a 
sciut să fie și drăgălașe femeie și șăgal
nică deiță în același timp.

** *
Bucata de forță a lui Bârsan a fost 

Satira III de Eminescu, declamată la urmă. 
Tote frumusețile acestui cap d’operă au 
fost așternute înaintea nostră, poesia plină 
de romanticism a visului, antiteza între 
Mircea și Baiazid, sgomotul luptei, fre- 
mătul codrului și scrisorea fiiului lui Mir
cea, cât de frumos le-a spus Bârsan!

Zaharie Bârsan e chemat să ducă în 
împlinire visul nostru: crearea unui teatru 
românesc în Ardeal! Decă vom face ceea 
ce au făcut Norvegienii odinioră cu Ibsen, 
de-1 vom trimite să se perfecționeze în 
arta sa în țările apusene ale Europei, ne 
vom pute făli odată, că am sciut se prin
dem momentul oportuni și să răsplătim 
meritele celor ce le au.

Brașov, 18 (31) Maiu a. c.
Dr. Seoctil Pușcariu. 

de 5 profesor!, pe când doi au anunțat 
vot separat. Văszi de la „Budap. Naplo" 
audind de aceste și-a eșit din sărite și îi 
face o strașnică apologie lui Somlo și 
„libertății învățământului.11

Operația unui orb din nascere. 
In Glasgow a fost operat în timpul din 
urmă lohn Carruth, care era orb din nas
cere. Carruth este în etate de 30 an! și 
în urma operației vede bine. După ce și-a 
dobândit vederea, Carruth a declarat me
dicilor, că vederea este cheia fericirei și 
că el numai acuma pdte să aprecieze ade
vărata valdre a vieții.

A durmit dou^-deci de ani. Se 
scrie din Paris: Margareta Boiendal, care 
a durmit timp de 20 ani, s’a trezit și 
scurt timp după trezire a murit. Fata a- 
cesta când a fost în etate de 22 ani, în 
urma unei spaime mari a leșinat și de 
atunci a tot durmit. Ea a fost nutrită 
pe cale artificială. Dilele acestea s’a tre
zit și la întrebările ce i-s’au pus, a răs
puns numai cu da seu nu. Apoi au în
ceput să o părăsescă rapid puterile și 
înainte de asta cu cinci dile a repausat.

Trei frați înrolați de-odată în ar
mată. Tot ne plângem de degenerarea 
rassei omenesc! și de diferite bole, cari 
rod la vigdrea diferitelor popdre. Soirea 
următore ne dă un esemplu de sănătate 
și vigdre. La recrutările din Steyr (Aus
tria), ce s’au ținut pe la sfîrșitul lui 
Aprilie s’au presentat ca făcând parte din 
prima clasă de recrutare frații: Francisc, 
Alois și Iosif Dengg, fiii măcelarului Alois 
Dengg și ai soției sale Maria din comuna 
Gleink, lângă Steyr. Toți trei au fost gă
siți viguroș! și apți pentru serviciul mi
litar. Francisc s’a născut la 21 Ianuarie 
1882, dr ceilalți doi gemeni s’au născut la 
6 Decemvrie 1882.

Rectificare. In articolul „Doi can
didați la Dobra“ publicat în nr. 109 (Du
minecă 18/31 Maiu) pagina 3 colona 3 s’a 
strecurat o greșală, care schimbă înțelesul. 
Anume rândul 4 de la încheiere (vorba 
fiind de candidatura d-lui Dr. A. Munteanu 
în cercul Dobrei) este a se ceti corect: 
„L'am combătut și-l combatem inse ca Ro
mân, fiind că îl vedem pornit pe o cale 
rătăcită" etc., în loc de „l’am combătut 
și-l combatem însă ca persdnă" etc.

Representația, concerte și petreceri.

Comitetul reuniunei femeilor române 
din Blașiu, învită la petrecerea de vară, 
ce o va aranja în favorul Reuniunei a 
doua di de Rosalii în 8 Iunie 1903, în 
sala hotelului „Univers1*. începutul Ia 4 
ore d. a. Prețul întrărei de persdnă 1 co- 
rdnă, de familie 2 cor.

— Reuniunea meseriașilor și econo
milor din Alba-Iulia învită la producțiu- 
nea declamatorică teatrală împreunată cu 
dans ce se va aranja în Dumineca Rosa- 
liilor 7 Iunie st. n. 1903 în sala cea mare 
de la hotelul „Europa** începutul la 7’/2 
dre sera. Prețul de întrare: Locul I. 2 cor. 
locul II. 1.60 fii., locul III. 1.20 fii. Locul 
de stat 60 fii. Bilete se pot procura în pră
vălia d-lui P. S. Cirlea er sera la cassă. 
Venitul curateste destinat pentru cassa Reu
niunei. Contribuiri peste taxa de întrare 
se vor primi cu mulțămită și se vor pu
blica.

Program: 1. „Pictorul fără voie**, 
comedie într’un act, de Anton Pop. 2. „A 
cădut o radă lină«, de O. Porumbescu, 
cântată de d-șdrele Elena Pleșa și Măriți 
Pleșa. 3. „Biletul de tramvai1*, comedie în
tr’un act, de Grigoriu Mărunțianu. 4. „Mo
nolog" de ce am rămas flăcău bătrân, 
predat de dl. T. N. Urrneză dans.

— Corul meseriașilor români din Beiuș, 
învită le representațiunea teatrală împreu
nată cu cântări, declamațiune și dans, ce 
o va aranja Luni, a doua di de Rosalii 
în 26 Maiu (8 Iunie) 1903 în sala ospătă- 
riei opidane. Venitul curat este destinat 
pentru ajutorarea incendiaților din Bun- 
tești. Prețul de întrare la bunăvoința ono
ratului public. Solvirile se vor cuita pe 
cale diaristică. Începutul la 8 ore săra.

; Program. 1. Cuvânt de deschidere. 
2. „Etă diua triumfală", cor bărbătesc de 
V. Humpel. 3. „Frumdsa Irina**, de Șt. O. 
Iosif deci, d-ra A. Kilner. 4. a) „Corona 
cufundată", de H. Bonicke b) „Sus opincă11, 
de 1. Vidu, coruri bărbătesc!. 5. Teatru. 
„Dragoste copilărescă**. comedie într’un 

act de C. Murai, localisată de Dr. I. Sie- 
gescu. 6. Dans.

Maial în Bran. Corpul învățjîtoresc 
de la școla capitală rom. gr. ort. din Bran 
îșî va țină maialul cu elevii sus mențio
natei clase a 3-a di de Rosalii în aleinl 
de sub castel proprietatea d-lui Dr. Iuliu 
de Pușcariu. La acestă festivitate sunt ru
gați a participa toți sprijinitorii și bine
voitorii șcdlei fără a se mai ascepta In
vitări speciale. Elevii să vor produce cu 
cântări și declamări. Venitul curat este 
destinat fondului escursiunei școlare. Ofer
tele marinimose să primesc eu mulțămită 
și să vor publica.

Literatură.
„Autorii români Bucovineni**. Re

pertoriu de Leonidas Bodnărescul, Cernăuți 
1903. Editura proprie. In comisiune la li
brăria H. Fardini. Prețul 1 cor. 50 b. 
Broșura cuprinde pe 90 pagini 8° consem
narea tuturor autorilor români din Buco
vina, împreună cu indicarealucrărilor său 
articolelor publicate în diferite reviste 
române său nemțesc!. Pe lângă cele două 
lucrări publicate până acuma în sfera 
acesta (Dr. I, G. Sbiera: Mișcări literare 
la Românii din Bucovina 32 p. Ora
dea mare 1890 și C. Morariu, „Părți din 
istoria românilor bucovineni1'. Cernăuți 1893- 
94 pp. 153—289) actuala publicațiune 
a d-lui Bodnărescul are meritul de a fi 
mai completă. Autorul promite că în fie
care an va da câte un adaus la reperto
riul său.

„Nouă teorie cosmogonică", o bro
șură de 54 pagini, de un anonim. Bistrița 
1903. Tipografia A. Baciu. Anonimul Jice 
în prefața broșurei între altele:

„Pcîte că din totul se va găsi și o 
scânteie de adevăr, ceva demn de luare 
aminte, de aoeea rog pe stimatul cetitor 
ca să citescă cu „paciință** aceste câteva 
pagini, chiar decă unele amănunte nu i-ar 
conveni seu chiar uefiind întru tote co
recte, nefiind autorul un astronom**.

„Dușmănie", roman de V. E. Mol
dovan. O broșură 8" mic de 101 pagini. 
„Tipografia**, societate pe acțiuni. Sibiiu. 
Prețul 1 coronă.

NECROLOG. Maria Gliidiu n. Po- 
pasu a răposat în Sibiiu Marți în 13/26 
Maiă în etate de 44 atu, în al 22-lea an 
al căsătoriei. înmormântarea a avut loc 
Duminecă în 18/31 Maiu în cimiteriul bi- 
sericei gr. or. române din Caransebeș. O 
jelesc: Andreiu Ghidiu proțopresbiter ca 
soț, Titu și Constantin fii, loan și Dr. 
Constantin Popasu frați, Dr. Valeriu Ola- 
riu și Dr. Sever Mureșianu cumnați, Elena 
Olariu n. Popasu și Emilia Mureșianu n. 
Popasu, ca surori, Lucia și Elvira Olariu 
Lucreția și Lucrețiu Mureșianu* ca jiepdte 
și nepoți.

— Antonie Mureșianu proprietar, epi- 
trop al bisericei gr. or. din Alba-Iulia Ma- 
ieri a răposat în Alba Iulia 17/30 Maiu 
în etate de 43 ani. înmormântarea se 
face adi, în cimiteriul bisericei al cărui epi- 
trop era.

II jelesc: soția Rosa n. Szenyei, sora 
sa Berta și cumnații Andrei, Samuilă, Alec- 
sandru, Gavrilă și Arpad Szenyei.

Cine e chinuit de reumatism, podagră, 
vîjeit de urechi, migrenă? Decă pătimesce 
cineva de morburile acestea, folosescă 
crucea duplă electro-magnetică, inventată 
de d-l Albert Miiller (Budapesta, V. Va- 
dâsz u. 42/a. E.) p. 86.967, care produce 
resultate uimitdre în privința morburilor 
amintite mai sus. Epistolele de mulțămită 
sunt nenumărate, dovedind tote efectul 
uimitor produs de acestă cruce cum se 
pote vede acesta, între altele și din epis
tola d-lui Ludvig Weiser organist în 
Pojun.

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

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

p* lângă, portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
cseomandație.)

Cărți pentru comercianta 
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate .?/' 
contabilitatea înpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. O carte bună pentru a învăța ou 
ușurință contabilitatea. Pagini I —VIII -ț- 
213. Prețul 2 cor. (—|— 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de I. C. Panțu. Conține 
modele de circulare, sorisorl de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupbne etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. G. Panțu. Acostă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
g. afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 

10 bani porto).
Un capitol din Contabilitatea 

duplă de l. G. Panțu. Tracteză principiile 
contabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (-ț- 10 b. p.)

Procent, JPromil, Interese și Teo
ria. conturilor cu- rente de I. G. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
'uni și pe cjile într’un mod practic: sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (-{-10 b. porto.)

Din composițiunile pline de melodii 
vomânescl ale mult regretatului composito- 
român Giprian Porumbescu, tipărite și edate 
în edițiunl poporale de d-na Mariora Rațiu 
născută Porumbescu, se află de vendare la 
Tipografia nostră următorele piese:

„Imn de urare11 cu două voci, „Hora 
Prahovei*, „A cădui o rază lină* cu voce, 
„Flutur aș de nopte" polcă. „Frunză verde 
mărgărit" cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei" polea mazurca, „Fata popii" cânt 
poporal. Fie-care bucată costă 50 b. plus 10 
bani porto. „BasmeIașene" vals, 1 cor. 50 b 
plus 10 bani porto. „Potpouriu*, din opereta 
„Grai nou" 3 cor. și Ouvertura din ope
reta „Grai nou" 1 cor. 50 bani plus 10 
bani porto.

Târgul de nmătorl din Stsiabruch.
Starea rî mă tori lor a fost la 26 

Maid n. de 47,010 capete, la 27 Maih au 
intrat 594 capete și au eșit 428 capete, 
rămânând la 28 Maid n. un număr de 
47,176 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 112 — 114 fii. tînărăgrea dela 
120—122 fii., de mijloc dela 120 — 121 fii. 
— Serbescă: grea 118—120 fii., de mijloc 
116-118 fii., ușoră 112—114 fii. kilo
gramul

Nr. 20-1903.

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

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

Acesta se aduce la cunoscința 
publică, ou adausul, că fie-care lici
tante e obligat a depune 5% a su
mei de esclamare de 36,205 corone 
72 fillerl.

Oferte în scris provecfute cu va- 
diu se primesc până la începerea li- 
citațiunei.

Planul, preliminarul și condițiu- 
nile speciale de clădire se pot vedâ 
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- 
3—3.(975)

Uiiiwsis iHBflicinae

Maiest. Sale Apost. c. și reg.La prea înalta poruncă a

»Romana«
este titlul broșurei, care a'apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana", dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață11,) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana11, unicul dans de colonă român. In 
ierna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor româDe, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acesta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei11. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
curtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei".

Autorul broșurei esplică „Romana11 în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vede jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana* se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Dr- Theodor v. Kiss |
Internist și medic de nervi $ 

la căile ferate r. ung. 9 
4>D'<3inezii della 58 tire. oi 

AmWoriB-BlBctroniBraiiBntic §

pentru scopuri de binefacere a părții austriaca.
---------—<=>--------------

L;O I';A ’acesta
unică în Austria legal concesionată.

conține: câștiguri în bani g-ata ---- ----------------
S-mxxxa, d.e corone 506,880.

Câștig'nS principal

5100.00O Cortine bani gata.
Tragerea urmeză irevocabil Ia 18 Iunie 1903.
- Un los costă 4 corone. -- ------- -

LosurI se capetă la secția loteriilor de stat în Viena III Vordere Zoll- 
amtsstrasse 7. ColectanțI de loterie, Trafic!, la oficiile de dare, poște, tele
graf și căi ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpârătorl gratis.

t Ei®swrile se teimit franco. ~

Dela Direcția c. r. a loteriei.
Secția loteriei de stat.

/
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Vâpsitorie artistică arâelenescă cu vapor 
și spălătorie chemică

Brașov, Ciocrac na*. 7, vis ă-vis de fabrica de Candite.
Atrage atențiunea Onor, public, că efectueză ori și ce lu

crare în văpsitorie și spălătorie chemică pentru rochii de dame 
și garderobă de haine bărbătescT, Mătăsuri, Covore, Plapome, um
brele de sore și de plâie, Portiere etc.

Sardine se spală, văpsesc și întind pe rame patentate. 
De binevoitorul sprijin se râgă

mai nainte SfolingCF.2-3. 977
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feței, anemia, feWatea S
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Pentru jnorburl de stomac!
Celor ce prin rece'ă, înbuibare, mâncări «reu de mistuit, ferbiuțell, prea 

reci, seu vioță neregulată și’au tra- un-morb de stomac și anume:
Oatar sie stomac, cârcei, eharerB, mlstrasre rea, 

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai multi ani cu efect bun 

Vinul ie Iranieni (Krâuterwein) a iui Hr berth. Ullrich. 
M VinuE de buruieni este preșsarat din buruieni excelente și vinde-l/l 

’ cătore cu vin bun, întăresce siomacs.il și organismul de mistuire al 
ii omului. Vinul de buruieni detătură mistuirea rea, șg ajuta Ia forma-fijj 
li rea de sânge sănătos. IM

Folosirea vinului de buruieul delătură morburile de stomac deja la început. 
De aceea s* se folosâ.tcă de timpuriu. Simptome ca: dureri de cap, râgăială, 
greță, slăbic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de buruieni.

Ș' urmftr’le a.: neastimpâr, colică, bătaie de inimă,iasam- 
n g, con gestiune la ficat, splină, hemoroide, se delătură îîi-

deschis dela 9—10 bre a m. Ol

Tratbză bdle interne și de $ 
o 
0 o 
0 o 
0 Ol 
c

jo
I

jr nervi după diferitele metode 
Iq ce și-a câștigat în praxa proprie
■; de 9 ani. Cureză prin electricitate 
o bele de femei și de piele.

Cosmetic pentru față și Electro- 
p niasage. 7—10.(956)
k ISrasev, T&rgwl țjotelor

(casa „-âulloixia,44).

p

Dr- H. GUST 
atelier dentistic, 

se află și de aci încolo 

Târgul pâmelor nr. 19 
d’asupra prăvăliilor D-Ior 
K. Essioiau și Simon F.

K 10—10,(947). f

©B © -J
este un Teint delicat alb și fin, 
și o față fără pistrui și pete. Spre a 
obține acâsta să se spele în fie-care 
<ji cu S A B® SJ W EJ Ea

„Lilienmilcliseife a Ini Bergmann"
(Marca: 2 mineri.)

dela Bergmann & Co. in Dresden și 
Teutschen a/E.

Se enpetn. bucata cu SO bani, 
Ia Teutsch Tartler și la farmacia 

lui Roth în Brașov.
(930) ‘______ 8—50
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Aj și urmările c^.: neastimper, colică, bătaie de inima, iusam-
r >. U, UL,>.yUt>C.CU» J -- .““'7;---

trebuițând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac materii stricăciose ppin 
eșirea ușoră la scaun.

. n ă, congeatiune la ficat, splină, hemoroide, se delătură în-

ori din mistuire rea și din disposiție Lolnăviciosă a ficatului. Persbne cari pă
timesc de linsa de apetit, nervositate, durere de cap, insomnie, tăngesc cu în
cetul Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață, Vinul de buru-
ieul excită apetitul, ajută mistuirea și hrănește, mișcă prefacerea substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață. — Mulțime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Visa de buruieni se capetă. în sticlo a S c®r. și 4 cor. în far 
Hiaciile diu : Brașov, Săcele, Cristian, Beșnov, Codlea, ȚiDțarI, Helchiu, Bod, Feldiora, Ilye- 
falva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Zâgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gyorgy, 
Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, M.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kohalom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvârcs, Boholcz, Szâsztyukos, Bethlen, Sârkâuy, 
Almâsmezo, Zernest, Tdrcsvâr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu. Kezdivasărhely, 
Erzsebetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tote farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țările streine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert, Victor Roth, Eugen 

Neustădter la „îngerul păzitor11, Ferdinand Jekelius la „Speranța11.
Trimite 3 seu mai multe sticle ou prețurile originale în ori și ce localitate din Austro-Ungaria. 

—== SS se ferescă. «ie BBuâtațic. —r— 
cereți anume Vin de buruieni a Ini sg» Hubert Ullrich,

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 450'0, spirt de 
vin 100.0, Gliceriti 100’0, Vin roșu 2-10 0, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșe 320 0, flncen, 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini calmus aa. 10'0. Aces
te părți constitutive s6 se amestece.

UT „Gazeta Transilvanieiu cu numeral ălO fîl. se vinde 
la librăria Nice. I. Ciumi și la Eremias Nepoții. "W'

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

siomacs.il

