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PREȚUL INSERȚIUNILOR : o se
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bani pentru o publicare. Pu
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și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seriă 20 bani

ANUL LXVI.

„gazeta*1 iese în fle-care ifi. 
AîGnamente jeuliu Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe ș6se luni 

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

Penim România și străinătate ■ 
Pe un an 40 franci, po ș6se 

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

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

Abonamentul pentru Brașov
Admintstrațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șlse 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul în casa: Pe un an 
24 cor., pe șăse luni 12 cor., 
pe trei luni Scor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiumle 
sunt a se plăti înainte.

Nr. Dl. Brașov, Miercuri 21 lain (3 Iunie). 1903.

Din causa sfintei serb&tori de mâne, Mier
curi, Constautin și Elena, (țiarul nu va apărd 
până Joi sera.

Constatări instructive.
(a) Pe când scriem rândurile 

acestea, între zidurile orășelului Aiud 
domnesce mare animație „patrio
tică11.

Pentru c]iua de 2 Iunie s’a fixat 
adecă acolo adunarea generală a so
cietății de maghiarisare din Ardeal, 
cunoscută sub numele de „Emke“.

Adunările generale ale acestei 
societăți s’au ținut și pănă acuma 
în fie-care an cu un aparat mare 
de solemnități și cu un fast estra- 
ordinar, caracteristic temperamentu
lui rassei maghiare, dâr se pare, că 
astădi la Aiud festivitățile kulturegy- 
letiste le vor întrece pe tote cele de 
mai ’nainte.

De ce?
Fiind-că kulturegyletul ardelean 

a ajuns la o epocă destul de remar
cabilă a esistenței sale. El pote se 
reprivescă asupra unei activități de 
19 ani și cu adunarea generală, ce 
se ține astădi la Aiud, se începe pen
tru densul anul, cu care se va în
cheia al doilea deceniu.

Este cunoscut, că întreg apara
tul statului cu diferitele sale resor
turi și în special cu enormul bud
get al instrucțiunei publice, este pus 
în serviciul culturei maghiare.

Legionele de școle primare, se
cundare și superiore, școle de agri
cultură, de industrie și diferite alte 
specialități păreau înse, că nu sunt 
suficiente pentru asigurarea isbân- 
dei și preponderanței culturei ma
ghiare.

Patrioții maghiari preocupați de 
interesele specifice ale rassei lor, au 
crefiut de cuviință a iniția și o miș
care auxiliară culturală pe terenul 
social și au înființat înainte de asta 
cu 19 ani „Kulturegyletul11 din Ardeal 
cu scop defensiv, cjiceau ei, cu 
scop agresiv față cu noi Românii, 
fiiceam noi.

Dreptatea era se înțelege pe 
partea ndstră, căci nu mai e nevoie 
se dovedim, că rassa maghiară, ale 
cărei interese erau spriginite și mai 
nainte cu o sută și una de proptele, 
nu putea fi amenințată de cătră 
Români, cari sub regimul „sdrobi- 
torului de naționalități14 Coloman 
Tisza, — data înființării Kulturegy- 
letului — se aflau deja în stadiul 
unei specii de luptă defensivă, care 
s’ar pută caracterisa cu sugestivele 
cuvinte ale lui Cicerone: „Pro aris 
et focis certamen*.

Ceea ce însă este inherent ras
sei române, vigorea naturală, resis- 
tența ei uimitore, sporul firesc și 
tenacitatea de rassă, calitățile și vir
tuțile acestea, adevărat, sunt criterii 
de espansiune, chiar de le-ai timbra 
însă de agresiune, față cu care Ma
ghiarii cred, că trebue să ia defen
siva, ele nu se pot combate prin 
mijloce artificiale, prin Kulturegyle- 
turl.

O constatăm acesta pentru cei 
ce ar esageraimportanța resultatelor 

obținute de Kulturegyleturi, nu pu
tem însă pe de altă parte să des
considerăm cu desăvîrșire aceste re- 
sulfate, căci forța și vigorea naturală, 
dâcă nu pote fi suprimată, totuși 
pote fi stânjinită, paralisată, întâr
ziată pentru bre care timp. E nece
sar a ține cont deci de succesele 
adversarilor și de a face o paralelă 
între ceea ce se face la noi și între 
ceea ce se face la alții'.

Și resultatele, ce le-a recoltat 
Kulturegyletul ardelean, nu sunt de 
disprețuit.

Fondurile acestei societăți se 
urcă la aprope trei milione corbne, 
și anuarul societății arată numai în 
cursul anului espirat un spor de 
100,000 corone. Un budget de 150.000 
corbne alimenteză cu subvenții șco
lile primare, grădinile și asilele de 
copii, bibliotecile poporale, societățile 
de lectură, societățile de cântări etc. 
cari „tbte sunt — după cum 4’ce 
un 4iar maghiar — tot atâtea or
gane vii, faruri și sentinele ale ge
niului maghiar, din care se revarsă 
în sufletul poporului radele lumină- 
tore și încălcțitore ale culturei na
ționale".

Kulturegyletul a înființat pănă 
acuma 165 biblioteci poporale, 96 
reuniuni de cântări, 27 societăți de 
ale tinerimei, în total 325 de insti
tute auxiliare culturale! El întreține 
o școla de agricultură pentru Săcui, 
6 școli primare (pe cari ministrul a 
promis, că le va trece în resortul 
statului), 13 kișdedovurî, 8 asile de 
copii. Eta pe scurt ce a realisat 
kulturegyletul, cu cei 12,000 de 
membri ai săi îd timp de 19 ani!

Involuntar trebue să aruncăm o 
privire asupra cifrelor Asociațiunei 
nostre, care lucreză mai bine de 
patru decenii pe terenul cultural și 
totuși numărul membrilor abia e de 
1600, er tote fondurile nu se urcă 
decât la cifra de 542.303 corone cu 
încassări anuale de 33,644 corbne!

Și decă am continua comparația 
și în alte privințe, am avâ prilegifl 
de relevat multe alte momente in
structive, pe cari însă trebue să le 
lăsăm pentru altă dată.

Nu putem însă să nu marcăm 
și de astă dată caracterul pacinic 
al activității „Asociațiunei“ nostre 
față cu militantismul șovinist al Kul- 
turegyletului.

Acțiunea Românilor bucovineni 
Intr’unul din numerele trecute am publi
cat, după „Deșteptarea11 din Cernăuți, un 
comunicat asupra a doue conferențe ce 
le-au avut de-oparte membrii partidului 
poporal național român din Bucovina, de 
altă parte membrii comitetului esecutiv 
al partidelor române unite, spre a discuta 
asupra situațiunei. Comitetul acesta se 
compune din d-nii: baron E. Hurmuzachi, 
Modest cav. de Gligorcea, Iancu Lupul, 
Nicu de Flondor, archimandritul Miron 
Calinescu etc. După discuțiuni îndelungate 
comitetul esecutiv a decis, ca acordul sta
bilit în anul trecut cu grupul armeno- 
polon se fie menținut și pe viitor. Un 
confrate din Bucuresci află, că drept pro
gram de acțiune politică s’a hotărît pen
tru viitor: ă) înființarea unei bănci a Bu

covinei; b) reforma electorală și c) înfiin
țarea de școli românesc!. Românii fiind 
in majoritate relativă în dieta țării, sunt 
speranțe, că vor isbuti se-și realiseze pro
gramul în cursul viitorei sesiuni dietale. 
Ei nădăjduesc, că actualul president al 
Bucovinei, prințul Hohenlohe, va fi mai 
echitabil, de cât predecesorul seu, și nu 
va favorisa pe Ruteni, cum i-a favo- 
risat Bourguignon, în prejudițiul popula- 
țiunei române.

Inaugurarea monumentului 
I. C- Brătianu.

Din incidentul des.vălirei monumen
tului lui I. C. Brătianu, M. S. Regele Ca
rol a adresat următorea scrisore d-nei Pia 
Brătianu, veduva sărbătoritului:

Domnă!
„Mă asociez cu gândul și cu inima 

„la solemnitatea de astădi, prin care po- 
„porul răsplătesce munca patriotică a ilus
trului d-vostră soț, ridicând în mijlocul 
„Capitalei un monument grandios ca să-i 
„eterniseze gloria.

„Nu pote fi o consolare mai dulce, 
„o confortare mai mare pentru d-ta și 
„pentru Mine ca recunoscința arătată ne
muritorului loan Brătianu care și-a devo- 
„tat întrfiga vieță pentru mărirea țârei. 
„Acfistă gratitudine onorăză atât pe cei 
„cari o simt cât și pe cel cătră care se 
„îndreptă.

„Sfetnic statornic și credincios al 
„Tronului, om de stat înțelept, fruntașul 
„între fruntași loan Brătianu a meritat 
„demna răsplată din acestă di și monu- 
„mentul ce-i este ridicat va spune gene
rațiilor viitore cât de importantă este 
„partea ce a luat la independența națio- 
„nală și la edificarea regatului. Oât pen- 
„tru Mine, nu voiu uita nici-odată devo
tamentul cu care a servit Țara și Tronul 
„mai cu semă în orele de luptă, avântul 
„generos mereu îndreptat cătră înălțarea 
„Patriei, concepțiunea sa vie despre tre
buințele poporului, cu și acea dulce și 
„simpatică înfățișare, care câștiga inimile 
„și revela bunătatea unui suflet străin de 
„ură și de invidie.

„Numele său- va rămâne etern inse
parabil de acele timpuri gloriose ale re- 
„nascerei nfistre și de faptele răsboinice 
„prin cari s’a realisat, cu ajutorul lui 
„Dumnedeu și eroismul armatei, visul se- 
„cular al Românilor.

„Ou o adevărată bucurie profit de 
„ocasiunea sărbătorei de adi, pentru a vă 
„reînoi, domnă, asigurarea viei afecțiuni 
„ce vă păstrez.

Carol.
Bucuresci, 18 Maid 1903.

Lume multă la serbare. Delegați și 
număroși țărani din tote părțile țării. In 
pavilionul principal se aflau: representan- 
tul Regelui, miniștrii cu soțiile lor, somi
tățile partidului liberal, mai mulți gene
rali, mulțime de alte notabilități etc.

Agentul diplomatic bulgar Balaba- 
now a dat espresiune specială simpatiei 
Bulgariei și a depus o coronă din partea 
guvernului princiar bulgar.

Corona cea dintâiu aședată la pides- 
talul monumentului a fost a Regelui cu 
inscripția: „Recunoscetdre amintire". Au 
urmat apoi coronele consiliului de miniș
tri, a primăriei capitalei, a clubului libe
ral, a Băncii Naționale, a cluburilor libe
rale din tote județele etc. etc.

După serviciul religios Metropolitul 

Primat și Metropolitul Moldovei dau sem
nalul sfințirei monumentului. Pânza cade 
și cei de față isbucnesc în aplause. Me- 
tropoliții ocolesc monumentul și binecu- 
venteză mulțimea.

Monumentul.
Monumentul, operă mărfiță, se da- 

toresce, după cum se scie, distinsului sculp
tor frances Ernest Dubois.

Grupul principal, aședat în vârful 
soclului, represintă o femeie, personificând 
România, pe cap cn Corfina de oțel, strîn- 
gând la piept cu o mână stegul Indepen
denței, er cu cealaltă rădimându-se pe 
Ion Brătianu, care, într’un avânt suprem 
și cu gestu-i cunoscut și caracteristic, 
arăta unui dorobanț calea spre neatârnare.

Dorobanțul, în genunchi, cu pușca 
într’o mână și cu căciula în cealaltă, sa
lută, salută plin de entusiasm, și într’un 
avânt vitejesc, Patria.

Mai jos, în față, o româncă poves- 
tesce la doi copii, cari în uimire în sorb 
cuvintele, faptele mărețe ale lui Ion Bră
tianu. Gestul femeiei se opresce la înăl
țimea cuvintelor marelui patriot, săpate 
în piatră:

„Prin mintea,
„Prin inima,

„Prin brațele nostre...
Sub acest grup, pe o placă de mar

moră, e săpată, în litere aurite, inscripția:
„Lni

I. C. Brătianu
19C3.“

In partea opusă, deasupra datei me
morabile, „1877“, înconjurată de laurii vic
toriei, se ridică, plin de însuflețire ca 
după o a doua înviere, și într’o mișcare 
adorabilă, Geniul României, rupând lanțu
rile trecutului...

In cele patru colțuri, patru figuri 
alegorice represent.ând însușirile de căpe
tenie ale lui Ion Brătianu: Patriotismul, 
Elocuența, Curajul și Prudența.

Pe părțile laterale, sunt doue bas- 
reliefurl: unul, purtând data de 1848, re
presintă pe Ion Brătianu vorbind poporu
lui întrunit în aer liber pe Câmpia Liber- 
t.ăței; altul cu data de 1866, eternisfiză în 
bronz momentul istoric când domnitorul 
Carol a pus, la Turnu-Severin, pentru 
prima-dră, piciorul pe pământul nouei 
sale patrii. Ion Brătianu, într’o atitudine 
respectuosă, face cunoscut multiplei pe 
noul ales al națiunei, er mulțimea ’’des
coperită îl aclamă...

*
După desvelirea monumentului, în 

sunetul imnului național, s’au rostit dis
cursurile în ordinea stabilită în programa 
ce am publicat’o eri.

*
Apoi în sunetul musicilor militare s’a 

început defilarea în fața monumentului. 
Intâiu au defilat prefecții cu delegații ju
dețelor respective, apoi școlele din capi
tală cu drapelele lor, societățile, mese
riașii, asociația studenților, măcelarii, cure- 
larii, tipografii etc.

La firele 12’/2 serbarea s’a terminat 
și lumea s’a risipit.

Congregațiunea din Deva
ținută la 29 Maiu 1903.

Deva, 30 Maiu c.
De mult, ba doră nici odată nu a 

avut loc la noi în comitatul Hunedorei o 
congregațiune atât de interesantă și ca
racteristică, ca cea de la 29 1. c. Sala 
spațifisă a palatului administrațiunei s’a 
umplut cu membrii din tfite părțile comi
tatului, er galeriile erau ticsite de lume.

De pe fețele tuturor se putea vede, 
că astădi firă-și va fi o ședință escepțio- 
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nală. Cum se nu, când dră-și erau prospecte 
de a se face câteva alegeri și când 
cu dile înainte se vorbea, că unul 
din membrii maghiari va face o propu
nere, ca să se voteze încredere guvernu
lui, pe când de altă parte se șoptea, că 
altă membrii maghiar! vor ave curagiul 
se iesă la ivelă și vor combate propune
rea proiectată, căci, diceau multi, așa nu 
mai merge, cupa s’a umplut.

Mai adaugați apoi faptul, că la ordinea 
dilei, după programul principal, au fost 
cu totul nu mai puțin de 482 obiecte de 
pertractat.

Pe membrii, vexând vravurile de acte 
aședate pe masă și întinse pe parchetul 
salei, i-a cuprins o groză, că desbaterile 
nu se vor pute termina nici într’o săp
tămână.

0 aparițiune neobicinuită a mai fost, 
că astă dată și membrii maghiari se în
treceau în a lua cuvântul vorbind pro și 
contra propunerei de a se vota încredere 
guvernului. Mai mult a suprins însă pe 
toți, când un jude regesc a început pe o 
cordă ce semnala o aspră critică față de 
guvern și când chiar și președintele tri
bunalului reg. a crezut de oportun a se 
arunca și el în valurile discusiunilor po
litice.

Fișpanul s’a vădut chiar nevoit în 
trei rânduri a’l face atent pe judele reg. 
se nu discute cestiuni ce nu sunt la or
dinea (jilei. Bietul fișpan tot mai speriat 
făcea fețe la valurile ce amenințau a se 
ridica, chiar din partea membrilor cari de 
altmintrelea aparțin partidului guvernant

Interesante și chiar nostime au fost 
și interlocuțiunile sub durata vorbirilor pre
cum și satirele și glumele, cari au colorat 
mersul desbaterilor, er finea spectacolu
lui constituțional administrativ a fost un 
adevărat ricliculus mus.

Der să vedem cum a decurs șe
dința.

înainte de a se trece la desbaterea 
obiectelor interne, membrul Jar Manasie, 
adresâză o interpelare în limba română 
■cătră viceșpan relativ la abusurile orga
nelor administrative din cercul electoral 
Dobra.

Viceșpanul despre care se scie, că 
din copilărie a avut și are și adl mult 
prilegiu a se întreține românesce cu con
sătenii săi din comuna Demsuș, unde are 
proprietate și petrece des, și de astă dată 
și-a început răspunsul cu obicinuita mali- 
țidsă prefacere dicend:

„Decă am înțeles bine ceea ce m’a 
întrebat interpelantul".., Declară, că nu 
are cunoscință de afirmativele abusuri, 
apoi arată, că în privința alegerilor s’au 
făcut publicări în limba maghiară și ro
mână, der la d-sa până astăiji n’a întrat 
nici o plânsdre.

Fiind-că interpelantul n’a mai dis ni
mic, răspunsul viceșpanului s’a luat la cu
noscință cu unanimitate.

După acesta groful Toroczkay Mik
los, deputatul cercului electoral Deva, a 
propus și congregația cu unanimitate a 
primit, ca înainte de a se trece la desba
terea obiectelor din program, să se des- 
bată propunerea presentată de Szentivânyi 
Găbor.

Unul din notari cetesce propunerea, 
în care se cere, ca representanța comita
tului Huneddrei se voteze o adresă cătră 
ministrul Szell despre neclintita sa ade
rare la nisuințele guvernului și în care 
se reprobă obstrucțiunea din dietă.

S’a ridicat apoi propunătorul și cu 
frase bombastice a umblat să convingă 
pe cei de față, că nici un interes și nici 
o ambiție personală, ori de partid nu l’a 
îndemnat se facă propunerea, ci singura 
lui țintă este, ca se atragă atențiunea 
membrilor asupra strălucitului trecut al 
acestui comitat și ca să se pdtă continua 
împletirea și pe mai de parte a cununei 
de glorie strămoșescă!

Accentueză, că schimbarea stărei de 
astădî se așteptă și atârnă și de la noi. 
(— Voci din partea română: o fi 1 o fi !)

Nu voiesc se fac în acestă sală po
litica țării (orszăgos politikât) (Fr. Hossu: 
Vom face noi!) Aduce un esemplu din 

vieța vechilor Romani, cari cu fală diceau 
„civis Romanus swm“. îndemnă la curagiu 
și prin curagiu la salvarea patriei. Face 
atent pe Maghiari, că parlamentul și chiar 
constituția e în pericol, și încheie cerând 
se i-se primâscă propunerea, căci numai 
astfel vom pute cu drept esclama ca 
vechii Romani: jur că am mântuit pa
tria! (vii aprobări din partea membrilor 
maghiari).

Se dă cuvântul apoi membrului 
Francisc Hossu-Longin, care a dis cam ur- 
mătdrele:

Dați-mi voie să fac și eu de astă- 
dată ca d-1 viceșpan (— aici oratorul se 
întdrce cătră viceșpan și îi Jice ironic) 
„decă am înțeles bine textul propunerei 
și cuprinsul motivelor propunătorului — 
(rîsete la Români.) Ni-se face propunerea 
să votăm încredere guvernului unguresc 
și să desaprobăm obstrucțiunea din dietă. 
Trebue să declar din capul locului, că 
aflu fdrte curiosă și chiar temerară pro
punerea, ce ni-se face. Cum adecă?! Să 
se dea vot de încredere guvernului 
unguresc într’un comitat locuit de 300.000 
Români — (sgomot mare, Românii aprdbă 
membrii maghiari desaprdbă). Vă rog nu 
fiți atât de neliniștiți, căci doră și D-Vos- 
tră sunteți representanții „după lege" ai 
acestor sute de mii de Români!

Membrii acestei congregațiuni sciu 
fdrte bine, ce încredere au și pot să aibă 
Românii, majoritatea absolută a acestui 
comitat, față de guvernul unguresc! — 
Cred că Vă este în prdspătă memorie ins
talarea fostului fișpan grof Bethlen Miklos, 
cu care ocasiune membrii români prin 
rostul meu și-au spus vederile lor în ce 
privesce încrederea în guvernul ungu
resc.

Și de atunci situația nu numai că 
nu s’a ameliorat, ci din contră noi Româ
nii de atunci suntem persecutați și hui- 
duiți și mai fără cruțare pe tdte terenele 
vieții publice, în cât nu mai pdte urma 
alta, de cât ca puterea de stat se ridice 
3 milione de temnițe, în cari se ne în
funde pe toți, ca sS potă fi „boldog a 
magyaru — (aprobări din partea Români
lor, sgomot).

In vieța statelor întocmai ca în a in
divizilor, rota sorții se schimbă.

Așa și în patria nostră. încă și eu, 
ca copil am vădut cu ochii mei, când și 
D-Vostră a-țî fost persecutați și huiduiți, 
cum suntem noi acum, numai cu deose
birea, că atunci persecutarea și huiduirea 
D-V6stră se făcea sub cuvântul absolu
tism., âr persecutarea nostră de astădî se 
face sub cuvântul constituționalism.

Și vedeți, rdta sorții pare ase întdrce 
drăși. Românul dice: „Dumnedeu nu bate 
cu bâta!" Ni-s’a imputat de multe-ori și 
în multe chipuri, că noi Românii suntem 
pasiviști, facem resistență pasivă față de 
dieta din Budapesta. — Și ce să întâmplă 
astădi? — Etă, că și d-1 Szell Kalmăn, 
îr tocmai ca și noi, a ajuns pe terenul 
resistenței pasive! —(rîsete, aprobări,sgo
mot). Ei, și acum vine d-1 Szell și prin 
propunător indirect cere de la mine, pa- 
sivistul, și de la noi pasiviștii și membrii 
ai partidului național român, să-l ajutorăm în 
strîmtorea în care l’au adus păcatele, vo- 
tându-i încredere și desaprobând pe cei ce 
l’au făcut neputincios. — (sgomot și mai 
mare, rîsete). Ei bine, nu vedeți D-Vostră, 
că se cere de la noi imposibilul? Au nu 
sciți, că dorința ndstră cea mai ferbinte 
nu este și nu pdte fi de cât, că nu numai 
Szell Kalman, der chiar întreg sistemul 
nenorocit de astădi să cadă și să se pră- 
bușescă. (Desaprobări din partea maghiară. 
Românii aplaudeză.)

Și când se cere votul nostru ?
Acuma ?
Au nu vedeți D-Vdstră în ce hal a 

ajuns țera ndstră, ce foc ne încinge de 
pretutindeni? — Gând chiar și socialiștii 
au devenit putere? Au nu vedeți și 
D-Vostră unde au ajuns urmașii strămoși
lor D-Vdstră atât de glorificați de d-1 
propunător, au nu vedeți și nu simțiți 
unde și în ce mâni au ajuns moșiile pă
rinților și strămoșilor D-Vdstre? Au nu 
vedeți cum „<S'c/wmn?“-ii D-Vdstră s’au 

făcut „Battyannyiu-i. și. r,'Battyannyiu-\ 
D-Vdstfă au devenit „Schn>arzi“-i ?! (ila
ritate, aprobări sgomot).

Acum cereți votul nostru de încre
dere !

Nu vi-1 dăm, ci fac următorea
Contrapropunere:

Oongregațiunea — neavând încredere 
în guvernul unguresc, ■—• trece peste pro
punerea d-lui Szentivânyi Găbor la ordi
nea dilei.

(Va urma.)

Plângerile Croaților.
Deputatul croat Dr. Al. Bresztyenszky 

publică în „Alkotmany'1 de la 31 Maiu un 
fdrte instructiv articol asupra sistemului 
politic erigiat în adevărat absolutism în 
cei aprope 20 de ani, de când Khuen- 
Hedervary conduce destinele Croației. In 
urma descoperirilor numitului deputat, ni
meni nu se va mai mira și-și va esplica 
ușor amărăciunea ce a cuprins tdte pătu
rile poporului croat contra Banului Heder- 
vary. Vom da aici un resumat din artico
lul acesta:

Banul, încă în primul an al guver
nării sale, a suspendat pe timp de trei 
ani atât legea despre independența jude
cătorilor, cât și legea despre judicatura 
juraților; lucrul acesta l’a repețit și la 
1887, prelungind terminal de suspensiune 
încă pe timp de doi ani.

Pentru întrega Croație-SIavonie esistă 
numai o curte cu jurați — în A gram — 
care e competentă numai pentru delictele 
comise prin pressă. Sfera de influență a 
acestei curți i-s’a părut prea largă parti
dului guvernant, de aceea în Maid 1897 
ea a fost restrînsă la delictele urmărite 
„din oficiu".

Organisarea municipiilor — comita
tele și orașele libere regesc! — a trecut 
prin mari schimbări sub actualul Ban, așa 
că pretutindeni e garantată majoritatea 
funcționarilor numiți de guvern seu de
pendent de el...

Nici 3°/0 din populațiunea Croației- 
Șlavoniei nu are drept de alegere. Nu e 
deci mirare, că pe lângă o astfel de lege 
nefavorabilă poporului, der favorabilă func
ționarilor, se creeză majoritățile parlamen
tare de adi.

Der să vedem cum respectdză auto
ritățile frânturile de drepturi ce ni-au mai 
rămas ?

Alegerile dietale se fac la noi ca și 
în Ungaria în era lui Banffy.

Oposiția, cu dovedi puternice, s’a 
plâns contra alcătuirei listelor alegătorilor. 
A dovedit arestările în massă, închiderea 
drumurilor, a pretins cercetare, a luatasu- 
pră-și purtarea cheltuelilor, — tdte însă 
în zadar, căci nu s’a făcut nici o cerce
tare și nu s’a pedepsit nici un abus de 
putere.

Pe lângă o astfel de lege și praxă 
electorală, înstrăinarea și contrastul din
tre majoritatea dietală și națiune, a de
venit tot mai mare, cam ca în Franța pe 
timpul restaurațiunei și cătră finele impe
riului.

Majoritatea guvernamentală nu este 
capabilă a susțină un singur diar politic 
cotidian mai mare, decă nu e subvențio
nat de guvern. Gposiția însă are cinci 
diare mari cotidiane și numerose foi săp
tămânale și lunare, cu tote că foile aces
tea sunt în mod vehement prigonite de 
guvern prin subtragerea cauțiunei, prin 
amend!, prin închiderea redactorilor (și 
acum sunt închiși 4) și mai ales prin con
fiscări. „Obzor“ d. e. a fost confiscat de 
957 ori și în foile oposiționale adese-ori 
sunt mai numerose paginile albe, decât 
cele tipărite.

A doua împrejurare se referă la drep
tul de întrunire, care la noi a fost regulat 
prin legea de la 14 Ianuarie 1875. Pe când 
deputății oposiționalî și alegătorii au anun
țat numărdse adunări în tdtă țera, pe 
atunci partidul guvernamental n’a fost în 
stare să țină o singură adunare.

Nici oposiția însă n’a ținut mai mult 
de patru adunări, căci celelalte au fost 
tdte oprite. Legea amintită nu dă drept 
autorităților de a interdice adunările, de
cât în trei cașuri. Autoritățile însă său ne
motivat, seu fdrte defectuos motivat inter
file chiar și astfel de adunări, cari nu sunt 
publice, ba chiar și adunări cu scop eco
nomic.

Tdte acestea se întîmplă în Croația- 
Slavonia într’un timp, când ori-ce popor 
cu vitalitate și conscient tinde spre lărgi
rea drepturilor constituționale, și când în 
Ungaria esistă deplină libertate de pressă 
(Pentru Maghiari — Culeg.) și libertate 
de întrunire (??)

Nu este deci...mirâre, • că în Croația, 
începând de la social-democrațl, e gene
rală nemulțumirea pentru știrbirea drep
turilor constituționale...

Deputatul Bresztyenszky promită, că 
va arăta și a doua causă a nemulțumirei: 
starea economică.

Comunitățile bisericesc! slovace."91
In Ungaria biserica ' catolică și cea 

evanghelică stau în serviciul ideii de stat 
maghiar. Slovăcimea are șese episcopi, 
dintre cari însă numai unul scie slovă- 
cesce. Ei sunt șoviniști politici și suprema 
lor dogmă religiosă este: Maghiarisarea 
întregei Ungarie.

Episcopul Emeric Bende din Neutra 
(odinioră reședința unui principe slovac) 
și-a serbat înainte de asta cu câți-va ani 
jubileul de 50 ani al preoției și F. M. K. 
E. (societatea culturală, adecă de rnaghia- 
risare din Ungaria de nord) i-a trimis o 
adresă de felicitare, la care Bende, fana
ticul șovinist, cu tdtă etatea sa atât de 
înaintată, a răspuns astfel: „In opera cul- 
turei generale (adecă a culturei generale 
maghiare) fie-care pote să contribue câte 
ceva. Acela, care dice, că nu pdte face 
nimica, este lipsit de ori-ce patriotism. 
Fie-care trebue se producă ceva în sfera 
lui de activitate, și decă fie-care va face 
ceva, fie cât de puțin, multele bune, fie 
acelea cât de puține în sine, vor alcătui 
ceva mare. Biserica în privința acesta 
merge înainte; ca esemplu pdte servi co
mitatul Trencin, unde copiii astădi salută 
cu cuvintele: „Dicsertessăk az ur Iezus 
Krisztus". De cât că biserica nu pdte să 
facă totul, unde însă pdte se facă, ea face 
de sigur întotdeuna și în tot locul.

Paul Szmrecsânyi, episcop în Scepus 
(Zips) cu ocasiunea confirmării înțr’o co
mună slovacă, a fost salutat de cătră o 
elevă în limba slovacă. Episcopul a do
jenit pe învățători și și-a esprimat dorința, 
ca în viitor să fie primit numai unguresce. 
Același episcop, care dealtmintrea de nas- 
cere este Slovac, a trimis în tomna anului 
1900 tuturor parodiilor o circulară, în care 
preoții sunt invitați să cerceteze cu dea- 
mănuntul, decă patrioții slovaci au făcut 
vr’un memorand, decă au adunat sub
scrieri pentru acel memorand și ddcă da, 
cine a făcut-o acesta și cu ce resultat.

Presa maghiară a lăudat „patriotis
mul episcopului, er lauda acdsta a stîrnit 
invidia vecinului său Ivankovics, episcop 
de Roznava si Serb renegat, care a lansat 
și el o circulară, în care atrage atențiunea 
preoților asupra miseriei populațiunei,-care 
emigreză în masse în America și spune, 
că pricina acelei miserii este necunoscința 
bmbei maghiare! De aceea învită pe toți 
preoții să stăruie pentru răspândirea acestei 
limbi, să înființeze societăți; mai, ales so
cietăți de cântări, cari să aibă scopul, de 
a maghiarisa cântările bisericesc!. Va să 
dică sărmanii slovaci să-și aline fdmea cu 
cântări maghiare! Presa maghiară firesce 
a lăudat și acest cas de „patriotism" 
episcopesc.

Acești doi ierarchi au episcopiil e cele 
mai slab dotate, și probabil, că în acest 
mod „patriotic" rîvneau să ajungă la pos
turi mai grase.

Un maghiarisator fără nici o consi
derație este episcopul de Cașovia Bubics, 
cate forțeză preoții să predice și să se 
roge unguresce, care exileză cântările slo- 
văcesci din biserică și maghiariseză ș 
șcdla. Și tot așa lucreză și cel mai mare 
dintre dânșii, primatele Vaszary din Stri- 
gon. Acesta trimite în vara anului 1902 o 
adresă comitetului permanent al comita
tului Strigon, prin care comunică, că a 
ordonat sever inspectorilor bisericesc! șco
lari, ca să Stăruie în șcdlele primare ca
tolice pentru instrucția limbei maghiare. 
Decă cunoscință acestei limbi va fi în 
deajuns răspândită, atunci se va îngriji, 
ca să se țină pretutindenea predici în 
limba maghiară. Ce Apostol! Mergeți și 
învățați tdte poporelel...

*) Din broșura anunțată: „Die Unterdru- 
ckung der Slovaken durch die Magyaren."—Praga 
1903. Tipogr. diarului „Politik". Editura E Srb.
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Cum Sunt episcopii, așa sunt și semi- 
nariile.- curat - maghiare.

In anul 1894 convenții] general evan
ghelic a respins cererea Slovacilor pentru 
întemeiarea unui gimnasiu confesional. 
Conducătorii au înaintat atunci o petiție 
la ministeriul de culte, cerând voie pentru 
Înființarea unui gimnasiu inferior privat 
interconfesional; cererea a fost însă res
pinsă pe motiv, că de cultivarea tinerimei 
slovăcescî se pfirtă destulă grije în gim- 
nasiile statului. Și totuși legea amintită 
despre egala îndreptățire a naționalităților 
din anul 1868, dice că toți cetățenii, fie ei 

■de orî-ce naționalitate, au deopotrivă 
dreptul de a înființa școli interiore și su- 
perifire, de a forma spre acest scop so
cietăți, de a aduna fonduri și de a fixa 
limba instrucțiunei. Așa vorbesce legea 
în vigfire, la care se refer Slovacii în pe
tiția lor, însă ministrul răspunde cu un 
surîs suveran și respinge petiția.

(Va urma.)SOIRILE BILEI, y
— 20 Maiă v.

Societatea învățătorilor bucovi
neni va ține adunarea sa generală din 
anul curent în 7 Iunie 1903 în sala de 
gimnastică din Suceva cu următfirea or
dine de di: 1) Deschiderea adunării și 
salutarea fispeților. 2) Raportul anual al 
comitetului. 3) Raportul cassierului. 4) 
Schimbarea statutelor și fixarea unui regu
lament intern. 5) Chestiunea cursului edu
cativ. 6) Chestiunea învățătorilor auxiliari. 

’7) Alegerea a patru membri noi în comi
tet. 8) Propuneri presentate la timp, ce 
vor fi aduse în discuție de comitetul cen
tral. In diua adunării do la firele 11 a. m. 
pănă 2 d. a. se vor visita: Cetatea, mfiș- 
tele sf. loan cel Nou și alte monumente 
din Suceva sub conducerea membrilor 
comitetului local pentru aranjarea adu
nării.

Atentat ni-se scrie: Comerciantul- 
•crîșmar George Enescu din Poiana-măru- 
lui în Sâmbăta trecută venind acasă din 
Brașov cu marfă, săra s’a culcat obosit, 
insă îmbrăcat. Pe la 11 fire săra — Sâm
bătă spre Dumineca în 30 Maiii — la 
sbierătul servitfirei s’a deșteptat și îndată 
a alergat în localul crîșmei, unde află 
•după tarabă pe tînărul Nicolae B. Bota 
umblând în cutia cu bani, cu luminarea 
aprinsă. Respectivul îndată și-a scos cu
țitul din tecă și s’a repedit la Enescu, 
însă din norocire trăgendu-se îndărăt, cu
țitul nu i-a întrat în cap, ci numai prin 
pălărie și de acolo în mâna stângă, rănin- 
du-1. Enescu a aflat un baston uitat în 
crâșmă și cu acela s’a apărat de ucigaș, 
care a fugit apoi în stradă. La cercetare 
s’a constatat, că hoțul a întrat prin dosul 
casei pe-o ușiță neîncuiată, care numai 
cu un mic cuib era închisă, ușa crâșmei 
din curte nu era închisă, — și servitorea 
dormia acolo. Din cutie a luat 60 corone. 
Duminecă a fost prins și deținut respec
tivul tînăr „de bună speranță1* — de 21 
ani — care a mai fost pedepsit încă de 
trei-ori pentru furturi și bătaie.

Țăranii din comitatul Clușinlui, 
în mai multe cercuri, sufer de nou din 
pricina, că s’au închis târgurile pentru 
bfila de vite. Se cjice, că mai mulți cetă
țeni din Huedin, în frunte cu un anumit 
fruntaș Ungur, Bruma, au fost la vice- 
șpanul și s’au plâns ffirte aspru pentru 
năcasurile ce se fac atât celor din Hue
din, cât și Românilor de la munte prin 
oprirea târgurilor. Dice, că Românii de la 
munte vin pănă lângă Huedin cu cară cu 
lemne, și de la un loc își desprind vitele 
și se pun ei în jug, ca să-și tragă carăle 
cu lemne pănă în piața Huedinului, de 
unde să-și pfită cumpăra bucate. — In 
popor, atât la Români, cât mai ales la 
Unguri, e ffirte mare amărăciune pentru 
aceste stări de lucruri grozave. („Ră
vașul*).

Un sat întreg ars. O fdie bulgară 
istorisesce sortea tristă a satului Banitza 
departamentul Serres). Satul a fost in

cendiat de Turci. Din 500 de locuitori au 
rămas în viăță numai 48 suflete, cari au 
scăpat cu fuga în munți. Cei-lalți, bărbați, 
femei, copii, au fost omorîți în mijlocul 
satului și aruncați în rîu. Femeile și fetele 
au fost mai întâifl siluite și apoi ucise. 
Turcii erau comandați de iuzbasa Tefik, 
care a terminat școla militară bulgărescă 
și a deșertat din armata bulgară ca ofițer.

Notar deținut. Ni-se scrie: Notarul 
Carol I. Reich din Poiana-mărului — oare 
deja de doi ani e suspendat pentru neaptitu- 
dine în oficiu-în dilele acestea a fost deți
nut de cătră judecătoria din Zernesci pen
tru escrocheiii și falsificări de dociv- 
mente.

Dramă de amor. In fața tutungeriei 
lui Wilhelm Wăchter din strada Vămii, adî 
dimineță pe la firele 9 se aglomerase o 
mulțime de curioși, cari discutau faptul, 
ce s’a petrecut înlăuntrul tutungeriei. Ușa 
prăvăliei era închisă, er în lăuntru, stă
pânul prăvăliei, Wilhelm Wăchter, cunos
cut în tot orașul, era sinucis prin strangulare, 
er alăturea de dânsul corpul unei fete de 
asemenea strangulată, amanta lui. Poliția 
constatase deja cașul și a închis erăși ușa 
dinaintea curioșilor, pănă va veni la fața 
locului comisia, care să ordoneze trans
portarea cadavrelor. Cadavrele au fost 
transportate la spital.

Petrecere cu bătaie și pe urmă 
temniță. In comuna Ludoș (Miercurea) la 
o petrecere cu dans Nicolae Suciu și doi 
fii ai lui, Nicolae și loan, s’au încăierat în 
bătaie cu loan și Nicolae Nanu, loan Bă- 
ciiă, Ioan Munteanu, loan și Moise Zeu- 
chia. Suciulescii s’au ales cu răni grave 
din acfistă încăierare. loan Nanu și loan 
Băcilă, de frica pedepsei au vrut să fugă 
în America, ceea-ce nu i-a succes decât 
lui loan Băcilă, căci Ioan Nanu a fost 
arestat în Breraa și escortat înapoi în 
Transilvania. Suciulescii s’au însănătoșat, 
er cei-ce i-au bătut au trebuit să-și dea 
sema de fapta lor înaintea tribunalului 
din Sibiiu, unde în diua de 30 Maifi au 
fost osîndiți pe cum urrneză: Moise Bă
cilă, Ioan Nanu,și loan Munteanu la câte 
3 luni închisfire, 20 cor. amendă și resti
tuirea cheltuielilor avute cu farmacia. 
Nicolae Nanu a scăpat cu 7 dile, er cel-ce 
a fugit în America a fost iertat, atât de 
reclamanți, cât și de tribunal.

Tragere la țintă. Mâne, Miercuri, 
în 3 Iunie reserviștii regimentului Nr. 2 
de infanterie vor eși în Poiana la tragere 
la țintă. Acesta se aduce de cătră poliție 
la cunoscința publică cu observarea, că 
este sever interdis a călca pe teritorul 
Poianei în timpul de la 5 ore dimineță și 
pănă la 2 fire p. m., în care timp se va 
face tragerea la țîntă.

„Transilvania", bancă generală de 
asigurare mutuală în Sibiiu. Dela Consi
liul de administrațiune al acestei societăți 
primim următorul comunicat: „De timp 
mai îndelungat diferite țliare se ocupă cu 
banca de asigurare „Transilvania" și cu 
unii dintre representanții săi. Aci banca 
este presentată ca o întreprindere, care 
are se servescă agitațiunei naționaliste, de 
altă parte fir sunt atacați în modul cel 
mai vehement agenți ai representanțelor 
unguresc! ale băncii. Institutul de asigu
rare „Transilvania** a înființat înainte cu 
vre-o câți-va ani în Ungaria de sus agen
turi de probă cu scopul de a-șî estinde 
eventual activitatea și în acele părți ale 
țării. Parte vada institutului, care esistă 
deja de 35 de ani, parte premiile eftine 
și culantele condiții de asigurare îndrep- 
tățiau așteptarea, că banca de asigurare 
va obțină resultate corăspundătfire și în 
noul reion. Natural, că institutele de con
curență priviau cu ochi răi o ast-fel de 
estindere a „Transilvaniei** și este consta
tat, că acestă împrejurare a dat impulsul 
atacurilor diaristice cu totul nejustificate. 
„Transilvania** s’a vădut decepționată în 
așteptările sale referitfire la afacerile din 
Ungaria-de-sus și defire-ce s’au arătat aci 
numai perderi, institutul se retrage — 
după-cum s’a făcut deja comunicare în 
acestă direcție din partea presidiului în 
ultima adunare generală — pe vechiul ei 
teren de activitate, unde va lucra mai 
departe în mod strict real. Cu acfista cre
dem, vor amuți și vehementele atacuri 
diaristice**.

O catastrofă.
Anvers, 28 Maifi 1903.

Domnule Redactor! O teribilă catas
trofă s’a produs Marți sera pe Escaut, 
aprfipe de Anvers, lângă Saeftingen: va
porul norvegian „Uto**, scoborând rîul, s’a 
ciocnit cu vaporul engles „Huddersfield1*, 
care venea din'Anvers și doue-deci și unu 
din pasagerii acestuia din urmă au perit. 
Nici-odată vre-o ciocnire, după cum scriu 
diarele de aici, n’a făcut atâtea victime 
pe acest rîu. Cu tfite că toți cei înecați 
erau străini, impresia, causată în oraș în 
urma acestei întâmplări, a fost din cele 
mai durerose.

Etă în ce împrejurări s’a întâmplat 
catastrofa:

"Vaporul engles „Huddersfield**, fă
când serviciul regulat între Anvers și 
Grimsby, părăsise Anversul Marți sera pe 
la firele 8. Vaporul avea pe bord, afară 
de echipagiu, compunendu-se din vre-o 
două-deci de omeni, patru-deci și unu de 
emigrant! austriac!, polonesi, italieni și 
ruși, cari se duceau în Anglia, pentru a 
pleca de acolo în Canada.

Cătră 9*/2 fire tfită lumea de pe bord 
se culcase. O jumătate de oră mai târdiu 
o lovitură puternică deșeptâ din somn 
echipagiul și pe pasageri: vaporul norve
gian „Uto" venind din Rotterdam și sco
borând rîul, se ciocnise cu vaporul „Hud
dersfield**, causându-i acestui din urmă, 
sus în partea stângă, unde se afla partea 
cea mai mare dintre emigranți, o apertură 
gigantică, prin e.are pătrunse apa imediat. 
O panică teribilă se născb pe vapor: toți 
emigranții, cari erau în partea dinainte a 
vaporului, se precipitară, abia îmbrăcați, 
spre cea dindărăt. In câteva secunde, 
partea dinainte a vaporului umplută de 
apă, se cufundă dimpreună cu toți emi
granții, cari fură înecați, mai înainte ca 
ei să-si potă da esact sema, de ceea-ce 
se întâmplase.

Bărcile fură lăsate imediat pe apă și 
se aședară în ele o parte din emigranții 
scăpați. Omenii echipagiului mai stătură 
o firă pe vapor, pănă când acesta scu- 
fundându-se de tot, trebuiră și ei să se 
îmbarcheze.

Eri după prând sosiră în Anvers, 
aduși de un remorcher, toți acești nefe
riciți, cari afli nu mai posed nimic; cum 
fuseseră surprinși în somn, abia erau îm
brăcați : o femeie austriacă, având că 
costum numai o cămașe, ținea în brațe un 
copilași învălit în sdrențe, fir de o mână 
ținea un băiat, îmbrăcat cu o cămașe 
ruptă. Toți alergau cu picifirele gole, ne 
mai având nici ciorapi, nici ghete.

Emigranții se compuneau toți din 
familii de cultivatori, cari după ce își vân- 
dură puținul pământ ce-1 mai aveau în 
țera lor, aveau de gând se raergă în Ca
nada pentru a-și face avere. In urma ca
tastrofei. ei își perdură și haine, și bagaj 
și bani... Unii posedeau pănă la 500 do
lari (2500 franci)... O avere!

Intre înecați se află trei familii: una 
compunându-se din tată, mamă și trei 
fete în vârstă de 18, 5 '/, și 3 ani, alta 
compunendu-se din părinți și doi băieți, 
er alta din părinți și o fată.

Căușele ciocnirei încă nu sunt de tot 
cunoscute. Se crede însă, că ciocnirea a 
avut loc în urma iuțelei celei mari, ce-și 
luaseră amândouă vapdrele și din causa 
neatenției pesonalului conducător.

Pagubele causate încă nu s’au de
terminat.

Gaura făcută în urma ciocnirei, după 
cum spun scufundătorii, este lungă de 5 
metri și lată de 3.

Cadavrele celor înecați vor fi scfise 
dilele acestea.

Astfel fu sfirtea acestor nefericiți, 
cari voiau să-și caute norocul în America.

Jean G-aroiu.ULTIME SOIRI.
Budapesta, 1 Iunie. „Magyaror- 

szag“ afirmă din nou la loc de frunte, 
că după o scire positivă ce o are din 

Berlin, Corona e pe punctul . de a 
face concesiuni Maghiarilor în ce 
privesce limba și stindardul.

Agram, 1 Iunie. Din incidentul 
sosirei Slovenilor, s’au întîmplat brăși 
mari escese. Poliția a tost atacată 
cu pietri. Miliția a intervenit și a 
golit stradele, s’au făcut multe arestări.

Lemberg, 1 Iunie. Partidul po
poral polon a votat în ultima sa con- 
ferență o resoluțiune, prin care se 
esprimă cea mai caldă simpatie față 
de luptele și nisuințele Croaților și 
esprimă regrete asupra victimelor. 
Resoluțiunea cțice, că a sosit timpul 
luptei pentru libertate a Croaților 
și de aceea popdrele slave sunt in
vitate a sprijini pe CroațI în lupta 
acesta.

Diverse.
Inimă musicală. Profesorul Reiter 

din Viena a presentat societății de medi
cină pe o femeie, care are un organ cu 
totul particular. Inima ei este musicală. 
De la vârsta de patru ani ea suferea de 
palpitațiuni serifise, când într’o di observă 
un sunet ascuțit și armonios, care eșia 
din pieptu-i. Puțin câte puțin acest sgo- 
mot a fost audit de cătră persfinele din 
împrejur. Astădi acest sunet a devenit 
așa de ascuțit și semănă așa de mult cu 
o voce de om, în cât pare că este un 
cântec cu două note plăcute. Se pfite 
dice, că este vocea inimei.

Pățania unui avar. Un deputat 
frances, luând masa la un prietin, a avut 
ocasia se cunoscă și pe un doctor ilustru 
Deputatul a început să se plângă, că su
fere de tfite bfilele lumei și făcea docto
rului întrebări peste întrebări, consultân- 
du-1 despre ce fel de rețete se ia și ce 
dietă se urmeze. Pentru a nu le uita, a 
luat un creion și a însemnat pe manșetă 
mai multe ordonanțe. Oare nu i-a fost 
mirarea, când a vădut a doua di, că un 
servitor îi aduce un bilet, prin care i-se 
cere plata pentru patru rețete medicale, 
ce doctorul i-le-a arătat la masa din ajun. 
Deputatul vrând nevrend a plătit; se dice 
însă, că nu trecu mult și a fost apucat de 
friguri...

POSTA REDACȚIUNEI.
Scyticm Gândul d-v6stră o bun și îl price

pem, așa espus înse ar face mai mult rău, de cât 
bine. Salutare !

„ALBINA" institut le credit și de ccouuinn

Conspectul operațiunilor în luna lui Maiu )S)03
Intrate :

Numărar ou 1 Maiu 1903 . 
Depuneri spre fructificare 
Cambii răscumpărate 
Conturi curente . . . .
împrumuturi pe efecte și 

alte împrumuturi . . .
împrumuturi pe producte . 
Monetă..............................
JomisiunI, oupfine și efecte 
Bânol..................................
Interese și provisiunl . .
Diverse..............................

cor. "61,^34-10 
„ 175,081-27
„ 349,451-45 
„ 72,982-85

„ 30,416-66

” 20,16003
„ 4,877-37
„ 31,241-10
„ 33,226-29
„ 18,059-58

cor. 797,230-70

E ș i t e :
Depuneri spre fructificare . cor.
Cambii escomptate . . . „
Conto curent....................„
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi
împrumuturi pe producte . „
Monetă............................. „
ComisiunI, oupfine și efecte „ 
Interese și provisiunl . . „
Spese și salare . . . . „
Bau ol.................................. .....
Diverse............................. „
Nu mărar ou 31 Maiu 1903 „

155,395-07
345,745-54
77,241-81

11,732--

23,204-14
8,593-18
1,373-97
4.046-39

99,433.13
22.998-09
47,467-38

cor. 797,230-70

Dr. N. Vecerdea m. p. C. Aiser m. p. 
dirigent. cossar.

losif Oncîo'U m- p
contabil.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian II. Pop.
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La firmele: Julius Muller Suc

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

se de vcradare 

vinuri de masă, 
vinuri nobili cu buchet 

precum și de desert.

Iosif B. Teutșch, 
furnisor al curții regală, 

xxxxxxxxxxxxxxxx

Un om tiner dă in st r ta trț ie 
practică și cu temeiu în 

Contabili tata în limba germană cu 
honorar moderat, și în afară de casă. 

Informații dă administrația Ga
zetei Transilvaniei. 1—2.(98o)

Moșie de vexare.
In posiția cea mai frumosă a 

Secui mei, distanță 2 6 re de la Bra
șov er de la stațiunea calei ferate 
distanță de î/i 6ră, este săe «era* 
dare a

moșie cLe 154 jugere, 
cu casă domnesca și edificii economice 
Loc forte potrivit pentru zidire de 
fabrică de spirt și pentru instalare 
de lăptărie.

Adresa

O cusătore 
pentru talii și o ajutore pen
tru lucruri fine de mână 

se primesce imediat. 
Ter’gaaâ boiSoa* rar. S, (parter).

la administ „Gazetei11. 
(986 2—3).

o ooooQoaoooooâoboQjtfj

IJiiiTersae mediciiiae J 

1 Dr Tlieodor v. Kiss I □•r
O 
o o ) a o
) deschis dela 9—10 bre a. m. 0 
X Tratăză b61e interne și de Q 
o nervi după diferitele metode g. A . . -Si
□
o 
j o
6 
0

Universae mediciiiae

9Internist și medic de nervi q 
la căile ferate r. ung.

Ordineză. dela *4—3 ore. q

AmliiiiiiWiii-EleclrolliBrajBiilic i
o

Phptoplașticul;? 
institut de artă de primul rang. 
HBrașov, porții ssr. fi®.

©samâraecă din 31 Wlaiu 
pănă la 6 luni 1903 de vecțut 

0 călătorie interesantă 
prăss Truest și Foia. 

50 vederi dintre cele mai splendide 
Nime se nu pbrdă oca- 

siunea de-ale vede.
Un „GranMrawlion11 cântă gratuit,
M. S. Imptratul-rege Franz losef, 

M. S. Împăratul Wilhelm al Germa
niei, M. S. Regele Eduard al Angliei, 
M. S. Regele Emanuil al Italiei etc. 
etc. au visitat în mai multe rânduri 
Photoplasticul 9(952.)

Intrarea: 25 cr. Copiii și militari 
pănă la sergent 10 cr. Abonament 
pentru 8 serii, adulț.1 fi. 1.20, copii 60 cr.

g* <5t> ❖ O • O ♦ •&>

Socotelâ curată!
Cel mai cu efect săpun u>ed. este 

săpuni CarM

ce șl-a câștigat în praxa proprie 
de 9 anî. Cureză prin electricitate 
bele de femei și de piele.

Cosmetic pentru față și Electro- 
masage. 8-10.(956)
SSrasov, Târgtil botelor S3, 

(casa

o 
c- 
G
Q
O’c

î

n
a lui BERGMANN.

'.Marca: 2 mineri),
dela BERGftlAN^ â, Co-, Drezda&Tetschena E. 
escelent și probat contra tuturor necurățenii
lor pielei, ecsemă, ca: părăsiți, roselt, p strui, 
pete roșii etc. hucftta S® buni.

Se capetă la: Teutscli & Tartler și la far
macia V. Roth, în Brașov. 6—30.(930).

1

II

BĂILE DII ZIZIS
Cei cari sufer d6 anemie, gălbifiare, scrofuîe, digestîune ne

regulata, reumă și reumă fără ferbințeli, diferite bole genitale fe- 
meescî, nervosiîate etc. și nu caută băi de lues, împreunate 
cu spese mari, ci

Băi practice și ieftine,
vină Ba

băile dela polele Carpațihr sudice dm Zizin (com Brașov) 
într’o vale încunjurată de munți, acoperițl de nori și străbătută 
de un riuleț fbrte bogat în Păstrăvi, loc încărcat cu o ve- 
getațiune alesă și ideal de frumos, scutit de praf și vânturi 
din tote părțile.

Aceste băi, care au un trecut de 70 ani și cari prin jertfa 
marinimosă a patriotismului, putem cjice că s’au creat din nou, 
dispun de o climă subdlpină, încălcată de azot (oxigen) cu o tempera
tură mijlocie de 171/2 grade C , așa că în tote privințele concu- 
reză CU băile din: Trencsân-Teplitz, Șliăcs, Rajeoz, Poprâd, 
Bruszno etc.

Pe când isvbrele de cură ale acestui loc prin apa lor al
calină și sărată stau alăturea cu apele din Gleichenberg, Ems, 
Niederselters de o parte, 
bogată în mangan și fer, 
de Bârtfa (Bartfeld).

Odăile de Sracmt
află în Hotelul „Concordia11, în Villă, precum și la case private.

Stațiunea balneară după trenuri este: Brașov, Derate, Sa
tulung și Preșmer. — Lămuriri înainte de începerea seeonului 
dă notarul comunal din Zizin în conțelegere cu medicul băilor

S i p o s J a ib o s,
1—1.(989) notar comuna! Sn Csernatu (Săcele).

i 
ig 
si 
îi

7®

de altă parte prin apa lor minerală 
se asemănă cu vestita apă minerală

curate, frumâse și bine arangiate, se

EUGENIU PRECUP.’
Primul Atelier român fie lăcătușerie Artistică

și Construcție de Velocipede și mașini de cusut.
„i* 1 i: — a de Conducte de apă, odăi de baie, Closete, gaz aerian, 

-.Uită vfehAtfe uJ. LLAL* gonării șj telafone, Canalisițiuni pentru plvnițl etc 

I ppi»»'ixîfp * d0 C010 mai bune și ieftine MAȘINI pentru gătit
1 1 ' * bucate, (SPARHERDE) de ori și ce calitate,

Mașini de cusut originale BiJRCOP, l’X.T 

renumite "Veloci^pecle E05.axxxa.rxt, 
ele eele mul none și perfecte 

Benzin-electro-motor-Velocîpede de 2x/4 putere de cai. 
VULTURUL, 'Benzin-Motor-Bicickel Adler).

Pentru tote garanție cuvenită și prețuri forte ieftine 
Asemenea tot felul fie reparaturi prompt și ieftin. 
Apelând deci la sprijinul Onor, pudic, sunt

cu totă stima

Eugeniu Precup
Strada Castelului (Funarilor) Nr.

Ln atențiunea Onor. Dame!!!
ZCupă ce mî-am Măsatat iWagâzimsl meBi 

Con.fecțîuLx^.i de IDsixxxe 
<Si»a Strada Vămii 

în Magazinul meu de haine pentru bărbați
<Ihî pâată Șirul SomIoS $8,

tot acolo am aranjat un S^T-iOZST separat pentru

qONFECTIUNI EE DAME.
Am onorea a aduce la cunoscința Onor. Dame, că sunt 

în posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose m 
acesta branșă.

De bre-ce pentru acest articol rara am absolut spese, 
nimeni nu pole concura cu mine, ce privește ielti- 
nătatea. — Revine fa o singură încercare, pentru a se con
vinge de cele mai de sus.

Tot-deaim# asoHmiesst suare și cei rami bbou!
Tot-odată iml ieau voie a recomanda și boga^asH meia 

DEPOSIT DE HAINE, 
pentru lsărhaț¥3 băețî șs ©opi¥, 

după cea mai noă modă, cai prețuri forte left hue.
Apelând la sprijinul Onor, public, sunt

22—50.(877). cu totă stima
Rog a fi cu atenție la firma!! HEINRICH SCHUL.
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Cruce seu stea duplă electro - magnetică
ZE>a,

Mu e crucea lui Volta.

Vindecă și îimorezâ

Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție,

se da împrejurării, 
le vechi de 20 anî. 

durerilor de cap și dinți, migrene,

căDeosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra:
uralgie, impedecarea circulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciurî de inimă, asmă, audul greu, sgâroiuri de stomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor boia, ca'l la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelari. mea se află atestate incurse din tote păr
țile lumii, cariprețuesc cu mu'țmnire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste a'estate. 
Acel pacient, care în decurs de 45 elite nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s'a constatat zădarnică, rog a preba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis sS se 
co funde cu aparatul „Voltau, de ore-c „Ciasul-Volta^ atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea orucei male eleciro-magnetice o recomandă îndeosebi. 

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

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centrii și locul de vendare pentru țeră și streinătato c :

MOLLER ALBERT, Budapssta, v’ E‘

ne

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

constituție forte slabă.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


