
REDACȚIUNEA
Ainrinistraiima și Tipografia
Brașov y piața mare nr. 30.

Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 

Manuscripte nu se retrimit.
INSERATE

se primesc la Administrations în 
Brașov și la următor ele 

BIROURI de ANUNȚURI :
In Viena: la M. Dukes Nachf., 
Nux. Angenfeld & Emeric Les
nar., Heinrich. Schalek, A. Op- 
pelik Naclif., Anron Oppelik. 
In Budapesta la A. V. &old- 
berger, Ekstein Bemat, Iuliu 
Leopold (VII Erzs6bet-korut).

PREȚUL 1NSERȚIUNILOR : o se
rie garmon'd pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani

ANUL LXVI.

„gazeta*1 ieseînfle-care fii.
Abonamente pentrn Ausiro-Waria: 
Pe un an 24 cor., pe ș6so luni 

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

Penirn România și străinătate ■■ 
Pe un an 40 frânei, pe șăse 

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

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

Abonamentnl neutra Brasov
Âdmtnisirafiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un tin 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esom- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiumle 
sunt a se plăti înainte.

irașcv1, Joi-Vmerî 23 Maiu (5 Iunie). 1903.

Singura garanție.
Neastâmperul și nechibzuința, 

cu care nisce pretinși aderent! ai 
partidului national român au pus în 
scenă spectacolul dureros de deser- 
tiune și de desbinare de la Orăștie- 
Dobra, își aduce fructele sale rele 
deja înainte de a se fi sevârșit ale
gerea, în jurul căreia s’a încins dis
ensiunea și certa între cei doi can
didați români și aderenții lor per
sonali.

N’a putut trece nici acâstă 
ocasiune, fără ca contrarii organului 
nostru, cei cu consciență și cei in- 
conscii de ceea ce fac, să se năpus- 
tesoă asupra lui, unii cu invectivele 
obicinuite și putem <jice obligate, 
alții cu observările și ironisările lor 
nesărate și puerile; unii împlinin- 
du-și chemarea de unelte ale acelei 
politice oculte, care de două-cțeci de 
an! se căsnesce zadarnic de a sub
mina vacja și prestigiul ^Gazetei 
Transilvaniei'1 și a dărăpăna solida
ritatea năstră națională, pentru care 
a militat și militeză acest organ cu 
statornicie, alții cretjendu-se în în
chipuirea lor că li-s’ar cuveni și 
le-ar sta în drept de a ne bagatelisa, 
trecând cu buretele peste luptele și 
nisuințele năstre de aprope trei pă
trare de veac în mijlocul poporului 
român.

Aceștia din urmă ațițaț! de cei 
dintâi, cari au avut întotdâuna marș- 
ruta lor precisă, s’au dedat în tim
pul din urmă la nisce atacuri și in
sinuări, cari nu le fac cinste și mai 
ales nu pot servi spre onore acelei 
tinerimî, în numele căreia pretind a 
severși tote absurditățile și necuviin
țele sub eticheta politicei de acțiune 
pe teren parlamentar.

Noin!-am răfuit cu „direcțiunea" 
acesta 4isă „nouă" încă de atuucl, 
de când s’au ivit pe orison primele 
ei conturi neisprăvite și turburi; 
de atunci ne-am dat părerea. N’am 
avut și n’avem nici de a retrage, 
nici de a adauge nimic la ea. Acea

părere stă și ac|i în piciore, âr față 
cu aparițiunea cea mai nouă dela 
Dobra n’am făcut decât a constata, 
că, din pecate, s’a împlinit aceea 
de ce ne-am temut.

Nu mai trebue se-o spunem dâr 
că au mare nedreptate cei, cari im
pută organului nostru, că s’ar pune 
acuma în calea acțiunei, ce o între
prind candidații cu programul națio
nal ciuntit dela Dobra, acțiune care, 
după opiniunea amicilor lor perso
nal!, are să fie Dumnecjeu scie cât 
de salutară pentru poporul nostru.

Decă ni-am pus în calea vr’unei 
porniri, acâsta n’am făcut’o acuma, 
ci de atunci, de când ea s’a ivit și 
cei ce cunosc istoria ndstră contim
porană și pot avâ tupeul de a vorbi 
serios despre atitudinea organului 
nostru, vor trebui se recunoscă, că 
„Gazeta" și-a ridicat vocea în con
tra perniciosei direcțiuni de a băga 
vrajbă și desbinare in partidul nos
tru național și de a slăbi legăturile 
de disciplină și de solidaritate în si
nul lui încă cu an! înainte de con- 
ferența națională dela 1892.

Ceea-ce se petrece ac|I la Orăș- 
tie și la Dobra nu este decât o ur
mare a nenorocitelor uneltiri îndrep
tate în contra unității și solidarită
ții partidului nostru național, și nu 
atât a uneltirilor din tabera adver
sară, cât mai mult ■ a uneltirilor și 
intrigelor din sînul nostru.

Nu de mult am afirmat, că se 
pregătesce din nou o tragere pe 
sforă, cum nu s’a mai pomenit nici 
în tristul period din urmă de doue- 
deci de ani.

„S’a spart ghiața !" strigă trium
fător unii, ear cei dela Orăștie-Dobra 
candidați și alegători, nu’șl dau semă 
de ceea-ce fac, în amăgirea și re- 
tăcirea lor nu simt, că ori cât de 
bune intențiunl ar ave pentru viito
rul națiunei nostre, pasul ce-1 între
prind, ruperea lor de corpul cel 
mare național este o greșelă și 
un pecat așa de grbznic și de cumplit 
în situațiunea și împrejurările de față,

încât nici un fel de succes vremel
nic, chiar dâcă ar fi cu putință se-1 
dobendescă, nu va pute se îndrep- 
teze răul nespus de mare adus uni
tății ^cțiunei și solidarității parti
dului nostru.

Și ori cum am lua’o, ori ce s’ar 
(jice, tot numai în acâsta unitate și 
solidaritate este și rămâne singura 
garanție a ori-cărui succes viitor în 
apărarea esistenței nâstre naționale.

Voci asupra situațiunei. „Buci. 
Hirlapu primesce de la corespondentul 
seu din Viena nisce împărtășiri interesante 
ou privire la părerile ce domnesc în cer
curile mai înalte vienese asupra situațiu
nei. din Ungaria.

Se constată înainte de tâte, că cu 
ocasia petrecerei Maj. Sale în Budapesta 
n’a fost vorba nici de crisă de cabinet, 
nici de retragerea proiectelor militare, 
nici de concesiuni nouă în cestiunea ar
matei. Despre reforme organice în armată 
s’ar pute vorbi numai atunci, când are să 
vină la ordinea (filei revisuirea legei ar
matei și când se va fi stabilit pe timp de 
10 ani contingentul de pace. Coloman 
Szell n’a putut promite reforme concrete, 
căci n’are un proiect gata cu privire la 
ele. Zadarnic, deci, obstrucția își isco- 
desce nouă concesiuni și compromisuri, 
căci nimic nu se va alege din ele și la 
porunca ei nu se vor elabora acum re
forme. Cercurile mai înalte nu desconsi
deră punctul de vedere al opiniunei pu
blice maghiare seriâse în ce privesce as- 
pirațiunile naționale, dinaintea obstrucțiu- 
nei nu se va pleca însă ’nimeni. Partidul 
independist n’are să-și perdă vremea cu 
fantasmagorii, ci se fie pregătit pentru 
nouele alegeri, cari vor urma...

rttUalionalzeituvg ‘J‘ din Berlin, organ 
inspirat, scrie, că situațiunea în Ungaria 
e forte seriosă. Obstrucțiunea e în flore și 
Coloman Szell e incapabil față cu ea. 
Politiciani esperți afirmă, că Coloman 
Szell și-a închis calea dinaintea unei des- 
curcături. El a făcut în cestiunea militară 
promisiuni mari deja atunci, când în 
schimb n’a putut primi nimic. Situația ac-

tuală este urmarea greșelei ce a făcut’o 
Szell când a luat conducerea afacerilor. 
El a încheiat un pact cu oposiția, er pe 
partidele din minoritate le-a făcut să 
credă, că ele sunt decisive în parlament.

Goluchowski despre relațiile 
italo-austriace. Ministrul,.de externe aus- 
tro-ungar, contele Goluchvws'ki fiind in
tervievat de un deputat a dis :

„Raporturile între puterile triplei ali
anțe au fost în totdeuna și sunt escelente. 
In ce privesce încheierea viitorelor trac
tate de comerciu, ea va atârna mult de lă
murirea situațiunei nâstre interne. Pe cât 
timp nu ne vom fi înțeles cu Ungaria, ne 
va lipsi ori ce basă pentru tratative,. Rapor
turile nâstre cu Italia sunt întru totul se
nine. Nevenîrea' regelui Italiei la Viena 
n’a schimbat întru nimic raporturile austro- 
italiene. E aci la mijloc o chestiune de 
etichetă, o chestiune de natură personală. 
Astfel de chestiuni lasă neatinse raportu
rile politice. Nu trebue să se întrebuin
țeze în sens rău denunțarea tractatului 
de comerciu cu Italia. Am fost siliți se-1 
denunțăm din causă că alte națiuni ne-au 
cerut același tratament de favore pe care’l 
acordaseră Italiei. A trebuit prin urmare 
să îndepărtăm bănuiala, că voim să favo- 
risăm pe Italia în paguba altor națiuni."

In privința sifojafmnei din Balcani 
Goluchowski a efis:

„Părerea mea este, că se va găsi o 
soluțiune pacifică pentru situațiunea din 
Macedonia. De sigur raporturile industria
lilor noștri cu Peninsula balcanică trec 
prin âre-care risic, însă nu e așa de mare, 
ca să ne facă să renunțăm la afaceri. 
Alt-fel industrialii și eomercianții din alte 
țări ar profita de acesta spre a pune stă
pânire asupra acelor piețe. De aceea tre
bue să stăruim în comerciul cu Peninsula 
balcanică, întrebuințând âre-care prudență. 
Dorințele ce ni-s’au esprimat, pentru-ca 
Austria să denunțe tractatul de comerciu 
cu Serbia, nu sunt realisabile. Dâcă Aus
tria ar denunța tractatul cu Serbia, și-ar 
pricinui nouă preocupări politice, cari tre- 
buesc evitate în mod absolut". •- „ ►

FOILETONUL „GAZ. TRANS'*. 
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O nouă păreche.
(Amicului meu C. B.)

In vitrinele fotografilor, locul de 
onâre îl ocupă de obiceiu fotografia unei 
„părechi noue". Bărbatul în frac, seu în re
dingotă până la genunchi, cu părul bine 
pieptănat și cu mustățile răsucite, femeia 
în atlas alb, cu betelă, âr în mână seu la 
piciâre cu un buchet uriaș.

Fotografiile acestea pot fi mișcătore, 
pot fi comice, der nici odată nu sunt in
diferente. Cu deosebire sunt comice ale 
omenilor urîți seu ale celor cari ni se 
par nepotriviți, când de pildă femeia e 
mai înaltă cu o jumătate de metru, decât 
bărbatul, seu ale celor căror, cari... potrivi, 
der au o privire atât de nepăsătore, încât 
par a dice: „Numai de dragul fotografu
lui ne-am cununat: se avem pardon, că 
am îndrăsnit să îmbrăcăm hainele astea 
scumpe 1“

Totuși eu sunt de părerea, că nu ne 
este permis să rîdem nici odată de foto
grafiile lor. Căsătoria este o întâmplare 
tot atât de solemnă, ca și nascerea și ca 
și mortea, și omul care se învrednicesce 
de ea, — fie frumos, fiie urât, — simte 
de o potrivă mila și binecuvântarea lui 
Dumnedeu și se soresce cu alesa inimei 
sale, în radele dulci ale fericirei visate.

La cei nou căsătoriți, nu putem privi 
indiferenți. Fața unui călător e totd’auna 
interesantă, și e cu atât mai interesantă, cu 
cât plecă într’o țeră mai îndepărtată, mai ne
cunoscută. Și care țeră este âre mai ne
cunoscută, ca țâra fericirei ? Toți avem hărți 
deosebite despre dânsa.

Apoi suntem curioși să vedem cine 
ce și-a ales? Așa-dâră femeia asta e idea
lul acestui bărbat? Astfel de bărbat e 
visul acestei femei? Câte odată dăm 
din cap, altă dată surîdem. Uite comedie, 
cum își bate joc inima omenâscă de este
tica dascălilor.

Mai dilele tuecute am căpătat și eu 
o asemenea fotografie. Bărbatul mi-e bun

prietin. Pe femeie n’o cunosc, der așa ci
tesc din chipul ei, că e tânără și blândă. 
Stau lângă o masă mână ’n mână. Dân
sul se uită cu o privire de leu și pare 
că ar vre să provâce lumea t<5tă. Femeia 
se alipesce de el, ca o porumbiță. Inimile 
lor parcă tremură, fața p<5te li-e caldă 
încă de sărutările părinților, trecerea peste 
pragul căsătoriei, îl ține într’o confusie 
fericită. Sunt gata de drum. Femeia o să 
părăsescă acuma pentru prima dată pe 
mamă-sa.

Ore pentru cine este mai mare diua 
acâsta: pentru densa, seu pentru ma
mă-sa ?

Nici odată noi bărbații nu vom cu- 
nosce taina sfântă a sărutării, cu care 
mama îșî binecuventeză fata după cunu
nie, și nici odată durerea dulce a lacrămi- 
lor, care-i împăingineză ochii, când cu inima 
strînsă se uită cum porumbița ei sbâră 
din cuibul părintesc. Cine ar pută spune 
ce gândesce și ce simte o mamă în acel 
moment?

Una însă este sigur, anume că tdte

gândurile ei se concentreză în întrebarea: 
fi-vor ore fericiți? Privirea tinerei părechi 
pare că răspunde: da-, vieța: se pote.

De multe ori stau și mă gândesc: 
cu cât ar fi mai mare numărul căsătorii
lor fericite, decă cei ce se căsătoresc 
n’ar sta numai sub impresiunea mag
netului fisic, ci și-ar pune și întrebările: 
Putere-am trăi âre împreună, decă ea ar 
fi urîtă? Plecarea-ași ore cu dânsa la dru
mul ce duce la mormânt, decă și dânsa 
ar fi bărbat? Decă și dânsul ar fi femeie? 
Aceia, cari ar pute răspunde: da, ar fi cu 
adevărat fericiți. Er aceia, pe cari i-a îm
bătat frumsețea chipului, desceptase-vor 
peste puțină vreme și amarnică va fi deș
teptarea lor.

Prietinul meu a trecut peste vîrsta 
în care omul sbâră cu ușurință în ori-ce 
flacără. El s’a îndrăgit de bunătatea ini
mei și de cultura alâsă a miresei sale, 
deci s’a condus de adevăratul amor. La 
ei numai aceea mă interesează, să sein 
ce cuib o să-și facă? Cuibul..., asta e 
totul; căci și omul ca și pasărea, în ju-
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Momentul....
(Răspuns la articolul „Alea jacta est11 scris 

de d-1 Dr. Aurel Vlad, în n-rul 2) al diarului 
„Libertatea11.)

Cred că nu mă înșel când spun, că 
în publicul român fără îndoială au fost 
multi de aceia, cari au rămas nedumeriți 
la audirea veștii, că d-1 advocat Dr. Aurel 
Vlad chiar acum a aflat de bine să pri- 
raescă candidatura de deputat dietal a 
cercului Dobrei, devenit vacant din întâm
plare.

Pentru toți aceștia în fine a sosit 
momentul, în care însuși d-1 Vlad espune 
motivele ce i-au determinat atitudinea.

Insă pe cât trebue să recunosc, că 
d-1 Vlad nu a întârdiat se deslușescă pu
blicul nostru asupra causei pășirei sale, 
pe atât de neîndestulitore se înfățișeză 
motivarea și mai ales forma aceleia.

Căci pe când pe acei fruntași ro
mâni, pe cari pană acum îi sciara condu
cătorii firesc! ai nemului nostru, — cari au 
jertfit pentru causa națională și cari nici 
de aceea nu ar trebui atinși, fiind-că unii 
dintre ei își dorm somnul de veci încun- 
jurați de aureola gloriosă a datorințelor 
naționale sfinte împlinite,— de o parte îi 
apostrofeză de „laț! la frunte și la spete“ 
și de „copți pănă la stadiul ce vine după 
cdcere“ din simplul motiv, că aceștia încă 
nu s’au convins despre corectitatea ideii 
participării nostre la alegeri, de altă parte 
însuși recunosce, că de o conlucrare cu 
acei bărbați, deși după d-sa cu greu, der 
totuși ar mai pute fi vorbă.

Recunoscerea d-lui Vlad e cu atât 
mei prețiosă, cu cât însuși ne spune, 
cum că causa nemijlocită a atitudinei 
sale e, că în decurs de doi ani d-sa și 
consoții de principii în zadar au alergat, 
au obosit și s’au sforțat, totuși n’au putut 
cuceri pentru ideia d-lor pe fruntașii bă
trâni ai noștri.

Acum considerând cum-că cestiunea 
părăsirei pasivităței nostre, urmată de deci 
de anî, e cu mult mai gravă, de cât se 
se potă resolva într'un an-doi; consi
derând, că pănă în momentul de față 
fiind noi scoși din cadrele legei, nici nu 
s’a putut aduce vre-o hotărîre valabilă în 
direcția acesta; considerând, că prin ape
lul dat de cătră membrii comitetului cen
tral al partidului nostru național, care a 
fost subscris și de cătră d-1 Vlad, în pri
vința alegerilor pentru ciclul dietal pre
sent, cestiunea acesta e deja tranșată; 
considerând, în urmă, că d-lui Vlad și 
consoților săi pentru lățirea ideii d-lor nu 
li-a stat la disposiție de cât o făie săp
tămânală; nu e de mirat, că bătrânii 
noștri, cari au de sfătuitori: esperința si 
precauțiunea, — fără de a presupune, că 
dânșii au ajuns într’un stadiu de ,după 
cocereu — nu au putut fi încă câștigați 
pentru ideia ce ni-o împărtășesc și că 
prin urmare conlucrarea dintre bătrâni și 
dintre d-1 Vlad și consoții de-ocamdată 
întâmpină greutăți.

Dăr fiind-că pentru înlăturarea greu
tăților nici timpul fisic nu a fost de ajuns, 
pășirea d-lui Vlad, făcută din acest mo
tiv, e prematură, așa-der nebasată.

Nici nu-’mî pot închipui altfel atitu
dinea mai nouă a d-lui Vlad, de cât așa, 
că d-sa noțiunea de a lupta pentru ideia 
participărei ndstre la alegeri, despre care 
face amintire și în articolul „Alea jacta estu, 
o identifică cu participarea de fapt la 
alegerile dietale, și uită că pe când lupta 
pentru ideie—deși în principiu d-sa și con
soții au declarat’o în n-rul prim al d iru
lui „Libertatea", — pe atunci calea par
ticipărei faptice de-ocamdată însuși și-a 
închis'o cel puțin pentru alegerile din 
ciclul dietal present.

Pasul d-lui Vlad nu numai din mo
tivul acesta e de regretat, ci și din multe 
altele, dintre cari ținând cont de cadrele 
unui articol, mă mărginesc a aminti ur- 
raătorele, și încă primind împărțirea ce-o 
face însuși d-1 Vlad referitor la consecin
țele pasului d-sale, vorbesc întâiu despre 
urmările asupra mersului politicei ndstre:

1) Prin atitudinea sa d-1 Vlad dă 
îndemn faptic pentru părăsirea terenului 
resistenței pasive.

Ce însemnă pentru noi resistența 
pasivă ca principiu și ca fapt, s’a arătat 
de atâtea ori și o sciu toți cei ce se ocupă 
serios de afacerile ndstre publice.

Constrînși de forța împrejurărilor, 
ni-am vădut siliți și noi Românii, ca 
în unanimitate se decretăm în principiul, 
resistența pasivă, însă de fapt nici pe de
parte nu am realisat’o așa după cum ar 
fi trebuit și s’ar fi așteptat de la un po
por consciu și după cum ne învață esem- 
plul altor popore, la cari ne place se ne 
provocăm și cari, decă au avut succese 
prin pășirea de pe terenul pasivității pe 
cel al activității, acesta a fost numai fi
ind-că ca pasivi și-au înțeles rolul și l’au 
achitat în mod demn.

Chiar fiind-că poporul nostru e cât 
se pdte de nepregătit pentru acțiuni atât 
de mari și de impunătore, cum s’ar cere 
de la un neam de trei milione, care pen
tru eluptarea drepturilor sale pășesce în 
defensivă cu șanse de reușită, țin că e 
un precedent periculos cașul d-lui Vlad, 
care pledând pentru inaugurarea faptică 
a activităței politice parlamentare, mână 
lucrurile spre povârnișul unei derute gro
zave, deruta maturității nostre politice.

2) Timpul ce l’a ales d-1 Vlad pen
tru pășirea d-sale, mai e încă și nepotri
vit. Acum când vieța parlamentară ma
ghiară într’atâta a degenerat, încât însuși 
ministrul președinte, care are la îndemână 
o maioritate covîrșitdre, trebue să facă 
resistența pasivă în anumit sens, — să 
între cineva în parlamentul incapabil de 
ori ce muncă seridsă, numai consult nu 
pdte fi...

3) In urmă din punctul de vedere al 
mersului politicei ndstre, cu totă siguranța 
se pdte dice, cumcă-pășirea d-lui Vlad va 
avă efectul acela, că acei deputațl dietal! 

de nascere Români, cari după alegerile 
pentru ciclul dietal present au avut în- 
drăsnela a-și ridica glasul și a ne presenta 
pe noi Românii ca omeni îndestulițî și 
pacinici, pe cari numai câțl-va „agitatori" 
se încercă a-i duce pe ghiață, — din nou 
se vor scula, vor contrabalansa atitudinea 
d-lui Vlad, care va rămâne singur, și ast
fel ârăși vor compromite causa sfântă.

In ce privesce partea mai personală 
a pășirei d-lui Dr. Vlad, îmi permit a face 
observările acestea:

1) Precum am anunțat mai sus, d-1 Vlad 
prin atitudinea mai nouă a d-sale a venit 
în contradicere.

2) Fiind-că d-1 Vlad în vorbirea sa 
de program a abandonat un punct cardi
nal din programul național de la 1881 și 
fiind-că politica resistenței pasive atât prin 
decretare, cât și prin urmarea consequentă, 
s’a concrescut cu programul de mai sus, 
așa încât acestea două numai prin forul 
care le-a împreunat s’ar pute despărți în 
mod valid, nu se pdte dice, că d-1 Vlad 
a pășit pe basa programului nostru națio
nal în adevăratul sens al cuvântului.

3) Din recundscerea d-lui Vlad, că 
d-sa în privința pășirei faptice la alegeri, 
nici autorisarea tuturor fondatorilor „Li- 
bertăței“ nu o are, d-sa ar fi avisat a re- 
presenta politica locală a cercului Dobrei.

4) Pentru consolidarea și întărirea 
nostră, atâtea terene stau la disposiție, în
cât resistența pasivă, care în sine e un 
principiu bun și o tactică politică probată, 
de loc nu însâmnă la noi „dormitorie“, 
și o activitate parțială, respective perso
nală sporadică, nesigură după efect și 
resultate, nu pdte să fie de preferat prin
cipiului mare al solidarității.

După tote acestea eu i-ași dori din 
totă inima isbândă d-lui Dr. Vlad în pri
vința alegerii de la Dobra, însă cu bună 
credință în momentul acesta critic nu-sciu 
care ar fi adevărata isbândă pentru d-1 
Vlad: să reușescă ori nu a fi ales depu
tat în așa numitul „parlament maghiar1*...

Turda, 2 Iunie 1903.
George Pătăceanu.

\

Un interview cu episcopul 
Strossmayer.

Un reporter al diarului „Die Zeitâ 
din Viena a visitat dilele acestea pe nona
genarul episcop din Djakovo Strossmayer 
și l’a interviewat:

-— Noi Slavii — a dis Strosmayer — 
nu am încetat a ave încredere și speranță 
în viitorul nostru aici în sudul Europei. 
Etă de ce noi Croații suntem deciși a ne 
păstra și desvolta individualitatea. Noi du
cem o luptă defensivă contra acelora, cari 
ar vre să ne asuprăscă. Astădî, firesce, si
tuația este așa, că noi suntem cei slabi. 
Nemții din Austria și Maghiarii din Un
garia au făcut alianță, spre a-și asigura 
reciproc stăpânirea, er noi Slavii trebue 
să stăm la o parte, decă nu vrem să ne 
strivescă. Insă nici o alianță nu ține veci
nie, și cine scie cât va dura și alianța Ma

ghiarilor și a Nemților? Soluțiunea o va 
aduce viitorul. Ații se înțelege, că decă cine
va vrâ să obțină ceva, trebue să facă pele
rinaj la Pesta, la Szell, ori la Viena la 
Koerber. Mi-se pare, că așa se numesc 
acei domni, adaogă episcopul cu naivitate 
prefăcută. Apoi continuă: Istoria univer
sală este forte lungă și ceea ce adi este, 
mâne pdte nu va mai fi.

Maghiarii, a (jis Strosmayer cu un 
surîs ironic, își dau aerul par’că ar vră 
să maghiariseze totă lumea. Pe jumătate 
și eu sunt deja maghiarisat. La bătrânețe 
a trebuit să învăț unguresce. Ia ascultă 
(episcopul dise pe unguresce): „ZoZ aludt 
bn ?“ „Koszonom, jolu... Decă ar fi, cum 
ar vre Maghiarii, atunci în imperiul coră- 
nei sf. Stefan în curând n’ar mai fi, decât 
Maghiari. Maghiarii se sciu afirma. Deși 
relativ sunt puțini, fac mai mare gălăgie 
decât popdrele cele mari cari, stau în frun
tea civilisațiunei, Germanii, Francezii și 
Englezii la olaltă. Asta însă nu impdrtă. 
Viitorul încă este nedeslușit și cine scie, 
ce se pdte întîmpla. Pdte vom trăi să ve
dem : deși eu sunt om bătrân, nonagenar, 
și nu peste mult voiu fi ehiemat în împă
răția vecinică, unde toți vom ave loc unul 
lângă altul și unde vor înceta ori ce di
sensiuni. De acolo ara se privesc în liniște 
desvoltarea lucrurilor.

Croații, continuă episcopul, adevărat, 
nu sunt muiți, der pot să se înmulțescă. 
Eu încă sunt Neamț de origine și totuși 
mă simt Slav. Este imposibil să se mai 
repete cașul meu? Maghiarii sunt și ei 
constituiți în parte din elemente, slave. 
Este ore cu neputință, ca să se reslaviseze ? 
Apoi Croații nici nu sunt așa isolați. Ddr 
Croații și Sârbii sunt unul și același po
por, numai religia îi desparte. Serbii — 
nu discut, decă spre fericirea ori neferici
rea lor —■ au regatul lor propriu, care 
însă ori ce alta este, numai sârbesc nu, 
căci îi poruncesc când din Viena, când 
din Petersburg. Trebue să se pună odată 
capăt disensiunilor condamnabile dintre 
Oroați și Sârbi. Și trebue să se st’îrșăscă 
și agitația, care asmuță pe unul contra 
celuialalt, pe Croați, Maghiari și Sârbi. 
Mintea și înțelepciunea este aceea de ce 
noi avem necesitate, și totuși acestea nu 
le găsim nicăiri. Toți caută a ațîța pati
mile, în Ioc să aștepte desvoltarea lucru
rilor. Noi nu putem croi, ceea ce are să 
se întîmple, der suntem creștini catolici 
și avem filosofie: credința ndstră este, că 
Dumnedeu va aranja totul cum va fi mai 
bine. Și cu acesta trebue să ne mulțumim.

Congregațiunea din Deva
ținută la 29 Ftflaiu 1903.

Deva, 30 Maiu c.
— Urmara. —

După acesta ia cuvântul membrul 
român d-1 Dr. Aurel Vlad, care a dis în 
resumat cam următorele:

De-ași fi convins de adevărul spuse
lor d-lui propunător Szentivânyi Gabdr, 
că anume votând încredere guvernului 
am salva patria, a-și primi propunerea bu
curos, pentru-că și eu îmi iubesc patria, 
ca ori și care dintre d-vdstră, ..căci acesta 
este și patria ndstră! Decă doriți,'ca opi
nia publică să voteze încredere guvernu
lui, poftiți și convocați poporul la adunări, 
căci în adunări poporale se pronunță opi-

rul cuibului se învîrtesce viâța întregă. 
Nu-i vorbă sciu forte bine, că astădî ori
ce colibă pentru dânșii valoreză cât un 
palat din povesti, der după ce vor fi trecut 
și peste culesul trandafirilor o se aibă vreme 
să se și arangeze.

Bunul meu prietin, ascultă-mă! nu 
cheltuiți mult cu mobile, cu covore, cu 
locuință mare. Mai bine să aveți mai pu
țin din tdte, der acel puțin să nu-1 cum
părați din fabrică, ci să dați voi desemnul, 
ca după acela să lucreze tâmplarul. Omul 
mai sărac încă pdte să aibă locuință fru- 
mdsă, și mie mi-se pare, că nimic nu-i 
mai plicticos, ca locuințele aranjate uni
form, după același calapod, mai ales când 
și păreții sunt acoperiți cu tablouri în 
uleiu, cari n’ar trebui să existe astădî, ddr 
prin „saldnele“ de bărbierii. Este totuși 
un tablou, pe care ași dori să-l sciu prin 
tote casele, — chiar și în uleiu, decă nu 
se pdte altfel; — iedna aceluia, care ne-a 
învățat, că toți omenii suntem frați, dr 
Dumnedeu este „Tatăl nostru". Păgân de 
■ași fi, tot iedna lui ar fi cea mai frumdsă 

podobă a păreților, între cari mi-se scurge 
viăța. Der nu iedna, care-1 representă dân- 
du-și sufletul, pe cruce, — locul acesteia 
este numai în biserică, — ci aceea, care-1 
arată predicând, seu binecuvântând pe co
pii, seu privind spre ceriu.

încă un sfat: să nu vă lipsăscă nici
odată florile 1

Nu sciu cum se face, der tot-deuna 
mă întristez când mă duc undeva, unde 
nu găsesc flori. îmi trebuese câte-va mi
nute pănă să mă încăldesc și să mă îm
pac cu gândul, că sunt dmeni, cari pot 
trăi și fără flori.

Florea este sora sufletului omenesc. 
O gândire coborîtă din ceriu. Un vis în
geresc, născut pe pământ. N’ași pute spune 
ce anume legătură există între flori și 
suflet, dăr simt, că există o legătură fdrte 
strînsă. Sunt legături, cari nu sunt făcute 
din aur pământesc; și sunt taine, cari nu 
se descoper ochilor omenesc!.

Pot să umblu prin salonele cele mai 
elegante: decă nu găsesc flori, mi-se pare 

că sunt în vre-o vizuină. Din potrivă, în 
căscidra cea mai modestă, cu păreții vă
ruită și cu mobile de brad, mă simt „acasă1* 
decă găsesc flori, și mi-i drag de cei ce 
locuesc întrensa.

Uh singur 'trandafir, într’un pahar 
seu într’o ulcică, schimbă cu desăvîrșire 
atmosfera unei odăi. Tote se înfrumse- 
țâză. Simt că sunt între dmeni, cari au 
adus cu sine pe pământ ceva din ființa 
lor cerâscă.

Mă ddre sufletul, când mă gândesc, 
că la orașe trăesc mii și sute de mii de 
omeni fără ca să aibă pe masă flori. Ce 
vieță rece! Numai banul! Banul și erăși 
banul!

Cine se uită la o flore, nu se gân- 
desce la bani; cel puțin atunci nu. Clipa 
aceea nu este a lumei, ci a lui, a acelei 
părticele a sufletului, care a rămas încă 
neatinsă de noroiul pământesc.

Promiteți-mi, că tot-deuna veți avă 
flori în casă.

xApoi să nu te sperii, decă după-ce 
vor trece săptămânile de miere, se va 

ivi și vre-un nor pe ceriul blând al căs
niciei tale, Gândesce-te că în căsătorie se 
unesc două suflete, două gândiri deosebite, 
cari de acuma trebue să se deprindă.

Și te mai rog una; să nu dici nici
odată nevestei tale: vreu! Și nici ea să 
nu-ți dică ție nici-odată : nu!

Decă astfel veți pute trăi, fotografia 
acâsta va fi suvenirea cea mai dulce a 
vieții vdstre.

Er când veți simți, că se apropie 
apusul (jilelor vdstre, când nu veți ave 
să mai cereți nimic de la Dumnezeu, de 
cât „sfîrșit cu pace", duceți-vă ârăși la 
fotograf tot ca acuma: lângă o masă, 
mână în mână; nevasta ta să stea alipită 
de tine tot ca acuma, der tu să nu te 
mai uiți așa răsboinic, ca și când ai vră 
să provoci lumea tdtă, ci uită-te la dânsa, 
la tovarășa vieții tale, și vei vedâ, că 
deschisu-vi-s’a vouă calea, ce duce de pe 
pământ la ceriii.

Dosoftei. 
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nia publică, nu înlr’o ședință a congrega- I 
țiunei ce constă mai mare parte din sluș- 
bași. — (Fișpanul sună repede, îndrumă 
pe vorbitor, că congregațiunea e construită 
și convocată după tfite formele legei, se 
nu atace legalitatea ședinței și să-șî alegă 
espresiunile).

Vorbitoriul declară, că nu legalitatea 
ședinței o contestă, ci vre să constate 
faptul, că cei mai mulți membrii sunt ofi
ciali, administrativi sfiu de stat.

Combate argumentarea propiinerei 
d-lui Szentivânyi și arată cu vervă ora
torică, că d-1 Szell singur pfirtă vina, că 
a ajuns unde a ajuns și d-sa a adus 
țera în starea deplorabilă de astădi. 
(O voce: ugy van). — Asigură pe d-1 
Szentivânyi, că chiar primindu-i-se pro
punerea — d-sa nu va fi pater patriae. 
Ba fiind d-1 Szell vina, face o contra-pro- 
punere, ca nu numai să nu i-se voteze 
încredere guvernului unguresc — luân- 
du-se propunerea de la ordinea (Jilei, — 
ci se i-se voteze neîncredere.

Urmfiză: Nagy Lajos, jude regesc 
la judecătoria din Hunedora, fost sub-pro- 
curor și cunoscut publicului nostru, de 
când cu petiția și escepțiunile presentate 
tablei reg. din Clușitî în causa maghiari- 
sărei numelor în justiție și despre care se 
vorbesce, că ar fi forte mâhnit, pentru-că 
a fost preterat la postul de procuror din 
Deva.

Maestru în ale oratoriei, judele re
gesc spune, că mulțî sunt cari iau parte 
la congregațiune, der nu conlucră, cum 
s’ar dice un lucus a non lucendo, — și 
aceștia sunt chiar d-lor, funcționarii de 
stat. (— Vocî: atunci pentru-ce faceți să 
fiți aleși). — Der d-sa, vădend gravitatea 
situațiunei, își ține de dâtorință a se fo
losi de dreptul ce-1 are și a-și ridica vo
cea spre a-șl spune părerea privitor la pro
punerea ce se discută.

Propunerea d-lui Szentivânyi Gabor, 
— dice vorbitorul — nu o pot primi în 
întregime. (Consternațiune și mirare în
tre membrii maghiari), fiind-că în Ungaria 
■domnesoe astădi stare de ex-lex, și fiind-că 
guvernul nu are de gând să îndeplinescă 
aspirațiunile și idealele naționale ma
ghiare. Nu pot primi propunerea d-lui 
Szentivânyi nici pentru aceea, că d-sa nu 
a scrutat mai adânc motivele, cari au cau- 
sat întrega situațiune de astăcjî și prin 
urmare i-au dat și d-sale ocasiune să facă 
o ast-fel de propunere. — Nu pot primi 
propunerea în întregime — continuă ju
dele — pentru-că politica guvernantă de 
afli nu nisuesce, ca în Ungaria să avem 
armată națională maghiară cu limbă și in- 
signii maghiare, sistemul militar întreg nu 
corăspunde aspirațiunilor nfistre. (Fișpanul 
întrerupe de 3 ori pe vorbitor să nu de
vieze de la obiect și să nu atingă armata, 
căci acăsta nu este în nici o legătură 
cu propunerea, și-1 admonieză a treia-firă 
serios, că îi va detrage cuvântul, de va 
mai vorbi despre armată).

Vorbitorul <jice, că ia la cunoscință 
admoniarea și se supune. D-sa numai 
aceea a dorit să spună, că causa întregei 
situațiuni de a<JT sunt chiar proiectele mi
litare, și pentru aceea propunerea d-lui 
Szentivânyi o pfite primi numai cu urrnă- 
tfirea modificare:

Congregațiunea comitatului Hunedfi- 
rei să aducă hotărîre, că partea progra
mului obstrucțiunei relativ la armata na
țională maghiară o privesce de a sa, — 
der desaprfibă faptul, că obstrucțiunea în 
ajungerea sublimului scop a trecut peste 
cadrele legei.

(Va urina.)

SC1R1LE BILEI.
— 22 Maiil v.

Turburărl în Agram. In sărbătorile 
Rusaliilor apusene capitala Croației a fost 
teatrul unor scene turbulente seriose. De
monstrațiile le-a început Duminecă la 
amedî un grup de studențî, care cântând 
a cutreerat stradele. Poliția n’a intervenit, 
fiind-că nu se făcuse nimic deosebit. Săra 
însă lucrurile au luat o față serifisă. Mai 

mulți învățători sloveni, cari au ținut o 
adunare în Ran, s’au dus la Agram. La 
gara de sud îi aștepta o mare mulțime de 
popor. S’au ținut discursuri agitatorice, 
poliția a intervenit, der n’a putut răsbi cu 
mulțimea. Demonstranții s’au dus înaintea 
universității, făcând mare gălăgie. Inter
venind gendarmeria mulțimea s’a împrăs- 
ciat în grupuri pestrade, demonstrând din 
nou. Șese compănii de soldați au curățit 
stradele de demonstranți. A doua di, Luni, 
demonstrațiile s’au continuat. Se adunară 
dinaintea universității o mare mulțime. De 
aici împărțiri în grupuri s’au resfirat pe 
strade și au început să bombardeze cu 
pietri geamurile diferitelor clădiri, anume 
de la: palatul administrației căilor ferate, 
casina maghiară, edificiul casinei națio
nale, redacția diarului „Agramer Zeitung" 
și de la alte clădiri. In urma acestor scene 
a fost recuirată tfită miliția din Agram. Stra
dele fură inundate de soldați, s’au făcut 
numărăse arestări și răniri. Demonstranții 
însă nu s’au lăsat terorisați. Ei au dat din 
nou năvală contra caselor în care e in
stalată redacțiunea diarului „Agramer 
Zeitung“, unde au spart tote ferestrile. 
Liniștea abia cu mare greutate a putut fi 
restabilită.

Adunarea generală a kulturegy- 
letului ardelean s’a ținut în dina de 2 
Iunie în Aiud, fiind de față numeroși par
ticipant Adunarea a fost presidată de 
contele Beldi Akos. S’a depus cu acesta 
ocasiune o cunună pe mormântul celor 
căcjuri în revoluția de 1848, er profesorul 
Dr. Mârki a rostit aci un discurs. Contele 
Kuun Geza a ținut o conferență despre 
cultura Maghiarilor din Atelcuzu și Le- 
bedia. După adunare a fost banchet pen
tru 300 persdne. Sera fispeții s’au dus la 
Orăștie unde a doua di s’a desvălit tabla 
comemorativă pusă la casa unde s’a năs
cut contele Kuun Kocsârd, care a fost cel 
mai mare binefăcător al kulturegyletulu'.

La casina română din localitate se 
vor da Duminecă și Luni la firele 3 d. a. 
în subabonament diarele abonate de 
casină.

Târgul Moșilor. Dilele acestea s’a 
deschis în Bucuresci târgul Moșilor. Târgul 
a fost astfel aranjat.încât ecu totul trans
format. In mijlocul târgului a fost ridicat 
un pavilion cochet în stil național, des
tinat pentru recepțiune. Din pavilionul 
central, încunjurat de un frumos parc, 
vederea se întinde asupra tuturor aleelor 
târgului, cu priveliștea lor încântătfire. Din 
centru pornesc 8 alee și strade: Aleea 
Principele Carol, aleea Principesa Maria, 
drumul la Coientina, intrarea Popovici, 
aleea Pantelimon, drumul țuicarilor, dru
mul Eliad la vechiul moși. Fie-care dintre 
drumuri au destinația lor specială în ce 
privesce espunerea produselor. Pe aleea 
Principele Carol au fost ridicate două 
frumose pavilifine, în cari sunt esposițiunile 
de țesături și de diferite produse ale in
dustriei naționale. Tot aici sunt esposi
țiunile domeniului Corfinei și ale atelie
rului de împletituri de la penitenciarul 
Văcărescl. Un alt pavilion a fost ridicat 
pe drumul Eliad, unde au fost espuse 
unelte și mașini agricole. In pavilionul de 
recepție vor fi espuse țesăturile și obiec
tele, cari urmeză pentru premii.

Escursiune de studiu. Eri, Mercur! 
în 3 Iunie la 6rele 5 p. m. au sosit cu 
trenul în Brașov un grup de 46 escursio- 
niști din Bucurescî. După frumfisa lor uni
formă se cunoscea, că sunt elevi de la 
vr’o șcfilă. In adevăr erau elevii din ul
timul an al școlei comerciale gradul II 
din Bucurescî, cari sub conducerea profe
sorului lor de merceologie d-1 Vasile Di- 
mitriu au venit la Brașov să visiteze di
feritele fabrici de aici și din împrejurime. 
Escursioniștii au fost găzduițî 'la Grand- 
Hotel. AdI în firele post-meridiane au 
visitat două fabrici din Brașov și fabricele 
de celulosă și hârtie din Zernesci, er după 
araiadî vor visita gimnasiul român și se 
vor sui pe Tîmpa. Mâne întorcendu-se în 
patrie, vor visita diferitele fabrice de pe 
valea Prahovei. Escursiunea va dura în 
total 5 dile.

Avis. Suntem rugați a publica ur- 
mătorele: Pe foștii mei colegi cu cari am 
maturisat de-odată la gimnasiul superior 
gr. cat. din Beiușiu în anul școlar 1892/3 
conform învoielei nfistre reciproce de a- 
tuncî, ca după 10 ani se convenim în 
Beiuș — după ce în Iunie a. c. se îm
plinesc 10 ani, amăsurat însărcinărei, cu 
frățescă iubire îi învit pe diua. de 20 Iunie 
a. c. st. n. în edificiul gimnasiului din 
Beiuș a-se presenta la o convenire cole
gială, rugând pe toți ca și pănă atunci 
unul fiesce care să mă aviseze despre 
participarea ori neparticiparea sa la acea 
convenire adresându-mi prețifisele împărtă
șiri la Bucium (Vârmezo, corn. Szilâgy 
per Zilah). —In vieța omului fiind 10 ani 
un period destul de însemnat, sper că nici 
un coleg nu va pregeta să se presen- 
teze în mijlocul foștilor săi colegi între 
păreții zidurilor unde musele scumpe l’au 
armat spre a fi abil pentru afirmarea în 
vieța publică cu demnitafe. — Bucium 
(Varmezo), 20 Maiu 1903. Dr. loan Bozac, 
medic cercual.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la „Porumbă- 
ceana“ cassă de economii în Porumbacul 
de jos 15 cor. Primescă onorata direcțiune 
a „Porumbăcenii" cele mai vii mulțămite. 
Direcțiunea scol. med. gr. or. rom. din 
Brașov.

D. Henri Birou, simpaticul tînâr 
frances, care venise înainte de asta cu 
4 luni în țera Bârsei spre a învăța româ- 
nesce, a plecat aseră în patria sa. Biron 
a locuit în comuna Rîșnov și și-a însușit 
limba românescă în acest scurt timp forte 
bine. Densul va presenta la școla orien
tală din Paris o tesă în care trateză des
pre situația politică, economică, culturală 
și socială a Românilor din Transilvania. 
După suvenirile plăcute, ce le duce cu 
sine din mijlocul nostru și după simpatia 
ce ne-a asigurat, că o nutresce față cu 
poporul român, suntem îndreptățiți a 
spera, că expunerile d-lui Biron vor fi 
obiective și vor contribui la cunoscerea 
situațiunei nfistre în civilisatul apus.

Corul bisericei gr. orientale ro
mâne din Brașovui-vecliitt învită la pe
trecerea teatrală musicală declamatorioă 
împreunată cu dans, ce o va aranja Du
minecă în 25 Maiu st. v. (7 Iunie’ st. n.) 
1903 dina întâia de Rosalii în sala hote
lului „Central nr. 1“ din loc. Corurile se 
dirigeză de d-1 Nic. Oancea jun. începu
tul la 7’/2 ore sera. Prețul de intrare: de 
personă 1 cor., pentru student! 80 bani. 
Venitul ourat este destinat pentru spori
rea „fondului corului" de la biserica Sf. 
Adormiri din Brașovul-vechiu. Contribui- 
rile peste taxa de intrare se vor primi cu 
mulțămită și se vor publica.

Avis. Tuturor acelora, în a căror 
localuri de afacere să află câte o cassetă 
de ale reuniunei regnicolare pentru aju
torarea orbilor, servescă-le spre scire, că 
d-1 Halâsz D. e esmis de numita reuniune, 
ca să strîngă ofertele incurse în acele 
cassete de colectă. Numitul domn spre 
scopul sus menționat se va presenta la 5, 
Iunie a. c. seu într’una din dilele urmă- 
tfire în localurile acele, în cari se află 
câte o astfel de cassetă de colectă și-și 
va proba identitatea prin un bilet de că
lătorie pe c. f., provădut cu posa sa și 
prin o legitimațiune din partea magistra
tului orășenesc.

Maialul studenților de la școlele 
catolice. Puțini la număr, însă cu un tă- 
răboiil atât mai mare și cu atât mai multe 
drapele, elevii șcfilelor primare și ai gimna
siului catolic din Brașov au pornit adj 
dimineță la orele 8 la Nou, unde își vor 
serba maialul. Convoiul cu musica în 
frunte s’a oprit în piață și elevii au cân
tat „Hazădnak rendiiletlenul". După aceea 
au plecat cântând „Kossuth Lajos azt 
izenieu (!) spre Nou.

Concert. Duminecă în 7 Iunie mu- 
nie musica comunală va da concert la 
„Pomul verde". Începutul la firele 8. In
trarea 60 bani. In cas de timp favorabil 

în grădină, în cas de plfiie în salon. Pro
gramul se va publica mai târziu.

Vineri la firele 5’/2 concert pe pro
menada de jos.

ULTIME SCIRi.
Roma, 3 Iunie. Erî au sosit în 

Verona 70 studențî din Miinchen, 
cari fiind considerați drept austriac'^ 
fură primiți cu strigări ostile. Ger
manii observând îndată, că despre 
ce pote fi vorba, au cântat imnul na
țional german, la ceea-ce poporul 
li-a făcut ovațiunl. Demonstranții 
ș’au cerut apoi scuze de la studenții 
germani. Un profesor german a 
adresat o vorbire poporului, espri- 
mând simpatiile Germanilor pentru 
Italia.

Belgrad, 3 Iunie. In tdte cercu
rile electorale au reușit la alegerile 
de ac}i pentru Scupștină.numai can
didați guvernamentali. Nici un opo- 
sișional n’a reușit.

Constantinopol, 3 Iunie. In Ar
menia a fost un mare cutremur de 
păment. Câte-va sate au fost total 
ruinate. Se numeră mai mult de 
200 victime.

Viena, 3 Iunie. Lui „Reichswehr" 
i-se comunică din Belgrad, că bucă
tarul frances al regelui Alesandru a 
fost găsit mort în conac, ucis de un 
glonț. Se svonesce, că atentatul era 
pregătit pentru regina Draghina, care 
de mai mult timp fu sfătuită să se 
păzâscă, căci i-s’a pregătit mortea 
prin înveninare. Regina nu gusta nici 
o mâncare înainte de a-o da s’o 
guste un cățeluș al ei, care alaltă- 
erl a pierit, avend simptome de otră
vire. Mbrtea tragică a bucătarului, 
urmă în nbptea după otrăvirea că
țelușului.

Diverse.
Hrana unui copil rahitic. In ar- 

chivele de medicind infantilă se descrie 
regimul copiilor rahitici din spitalele din 
Manchester. Etă aci tabloul mâncărilor 
ce iau copiii rahitici în vârsta de la 2 Ia 
6 ani. Prima masă la firele 7 diminfița : 
pâne și lapte, pâne și unt, seu ou fert, 
puțină untură de porc, gris cu lapte. A 
doua masă la firele 11': o cfișcă cu lapte 
cu pișcoturi seu pâne cu unt. A treia 
masă la firele 1 si jumătate: felii 'de 
pâne unse cu unt; pireu (fiertură) de car
tofi, pește prospăt seu carne fin tocată, 
pudingă cu lapte, marmeladă (compot) de 
mere. A patra masă cu o jumătate de 
oră înainte de culcare. Pâne cu lapte. 
Copilul va sta afară la aer liber și curat, 
nu va sta seu umbla de cât cu permisiu
nea medicului. Va lua cel puțin de trei 
ori pe săptămână zfima unei portocale 
întregi. Decă medicul a prescris copilului 
să porte nisce aparate ortopedice, copilul 
le va purta <jiua, er nfiptea și-le va scfite. 
Nici unui copil nu i-se va da cafea seu 
căiu. Și afară de orele arătate nu se va 
da nimic de mâncare copilului.

TJn lăcătuș filosof. Un lăcătuș din 
Franța (Monpellier), înainte de a muri a 
ținut să dea un esemplu frumos de stoi
cism.

Bolnav de câte-va săptămâni și sim
țind că se apropie cesul morței, chiemâ 
pe cei cinci lucrători ai săi și le (jise:

— Iubiții mei amici, simt că am se 
mor; nu vreau să vă las fără să nu-mi 
iau adio. La amiaqll voiu înceta de a mai 
trăi.

Comandă un litru de vin și luând 
paharul în mână a ciocnit cu toții, apoi 
îi strînse de mână și-i concedia.

După câte-va minute, lăcătașul a în
cetat din vifiță.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Oela „Tipografia A. B5ureșianu“ 
din Brașov, 

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

pr lângă portul postai ari'tat, încă 25 bani pentru 
e .-.omandație.)

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr George Maior, profesor 
de agricultură la șoola superidră de!a Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropoli- 
tul din Bucurescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, său Agricultura 
generală. 34 cole de tipar cu ‘217 figuri îu 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agricultură al României cu de- 
cisia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română cu premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă <9 corone.

Vol. III. Zooțechnia, sdu Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânărie. și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu .225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, s6u or- 
ganisațiunea și administrarea moșiilor mari 
și mici. Costă 8 cortine.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care tratdziă tdte cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele miel- privitor© la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, mvățător la șcdla 
principală română din Lipușul-Unguresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. 
porte.)

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
de Panuite losîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economie de 
Dr. George Maior, profesor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto: „Sârao în țeră sâracă“. Emiuesou. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

„Cartea Plugarilor*1 s<fu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea viteloru etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag. Eorm. 8° costă 50 b. 
(4- 6 b. porto).

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierî, 
d° lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului, 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-|- porto 
20 bani.)

„Sfaturi da aur“, pentru sătenii ro
mâni de totă starea și etatea, de Aron Boca 
Velcheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

Grăidina de legume, de loan F. 
Aegruțiu, profesor în Blașiu. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri din pome, de Gr. Hgl.ip 
prof. Este o carte în care se dau esplicați 
și învățături amănunțite asupra modului 
cnm este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
b-ml.)

îmbunătățirea stării șatenului, de Gr. 
G. Peucescu. Prețul 50 bani (plus porto 5 b.)

„Cultura și îngrijirea grâului“, de I. 
F. Negruțiu. Pr. 14 b. (plus porto 5 b.)

„Economia“, pentru școlele poporale, 
de Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

„Buna chivernisală“, de Teodor V. 
Păcățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)

Cursul pieței Brașov.

Cursul la bursa din Viena,
Din 3 Iunie n. 1903.

Renta ung. de aur 40/0...................  120 85
Renta de corone ung. 4% . . . 99.45
Impr. căii. fer. ung. în aur • 91.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 • 98.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare 31/2°/0 . . . 92.85
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii...................... 199.75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 156.00
Renta de hârtie austr.......................... 100.40
Renta de argint austr...................... 100 25
Renta de aur austr.............................120.70
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 100.90
LosurI din i860.................................. 155.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.41
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 732.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 667.—
NapoleondorI.................................. 19.06
Mărci imperiale germane .... 117.20
London vista..................................  239.80
Paris vista........................ .... 95.22'/.2
Note italiene......................................95.25

Nr. 1811-1903.
not.

PUBLICAȚIUNE
Subscris’a primăria comunală 

aduce la cunoscința p. t. public, cum- 
că în cjilele trecute s’a închis de pe 
teritoriul comunei acestea o bivolița 
streină de 7—9 ani, stărpă și prove- 
cjută pe cornul stâng cu nr. 25. în 
cașul când proprietarul nu s’ar insi
nua până în 25 Iunie, bivolița se va 
vinde -în licitațiune publică în sen
sul legei din 1894, art. XII §-uI 107.

Tohanul-vechiu, 2 Iunie 1903.
Primăria comunală:

Bako, llisie Muscan,
notar. 1—1 (991) primar.

> NOU!! $
k A apărat și se capătă la tote )
s librăriile ?

J S’A DUS j
cântec pentru o voce cu acompania- 
re de p!an, de (

> HERMANN KIRCHNER. £
5 Prețul S cor. 20 bani.

> Editura E. A REISENBERGER <
/ 1-3 (992) M e <18 a ș. C

La firmele: Julius Mtiller Suc
cesor Alfred Tartler Strada iui Hir- 
scher Nr. 28 și Heinrich Petersber-
ger Strada lungă Nr. 22

se află de venture 
de masă, 

vmm nobili cu buchet 
precum și de desert.

Iosif B. Teutsch,
furnisor al curții regală.

XXXXXXXXXXXXXXXX
KT <25

Ne mai pomenit!!

Sz. 3977—1903.
tlkv.

Ărveresi hirdetmenyî kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirbsâg mint telekbnyvi hatosâg kbzhirră teszi, 

hogy Kalefariu Gyorgy a lui Lâzăr vâgrehajtatonak Ozeposz Illăs Illâs 
vegrehajtâst szenvedâ elleni 300 kor. — filler tbkekbveteles es jârulăkai 
irânti văgrehajtâsi ilgyeben a brassbi kir. torvânyszek (a fogarasi kir. 
jărâsbirbsâg) teriiletbn lev6, Szerâtân fekvb a szerâtai 55. sz. tljkvben
A f alatt foglalt egbsz ingatlanra es pedig a 112 hrsz. ingatlanra 13 1ior.

788 hrsz. iugatlanra 18 ILOT. 876 35 13 26 35

878 » 31 73 55 1163 51 33 16 33

1499 D 51 64 15 1693 33 11 73
1811 51 n 106 55 1883 35 53 6 33

2001/2, [ 46 2328 55 33 36 55

2104, 2105 1 ” 53 33 2951 35 13 17 13

2620 11 55 23 13 3748 11 33 14 53

3111 13 93 3? 4801 33 33 9 13

3813 n 33 37 33 5082, 5083 35 33 69 33

4882 5) 33 5 53 6331 13 53 26 13

6069 55 15 10 33 6713 W 53 42 13

6668 w 55 18 53 6737 13 15 18 11

koronăban ezennel megâlapitott kikiâltâsi Țărban, a szerâtai 270 șz. tl.-
kvben A f 3098—3106 hrsz. alatt foglalt ingatlanok.bbl vâgrehajtâst 
szenvedettek jutalbkâra 24 koronăban megăllapitptt kikiâltâsi ărban, a 
szcrâtai 298 sz. tljkvben A f 111/1 hrsz. egâsz ingatlanra 320 kor.-ban, 
a 342. sz. tljkben A f 1280/1 hrsz. egesz ingatlanra 400 kor., a 427 sz. 
tljkvben A f 3671 hrsz. alatt felvett egâsz ingatlanra 15 kor., a 447.sz, 
tljkben A f 3241/3 hrsz. egâsz ingatlanra 22 kor., az 504 sz. tljkvben 
A f 858 hrsz. egâsz ingatlanra 8 koronăban ezennel megâllapitott ki
kiâltâsi ârban, a szerâtai 399 sz. tljkben A f 3707, 3708 hrsz. egâsz in
gatlanra 34 kor., a 384/2 hrsz. egesz ingatlanra 28 kor., az 5297 brsz. 
egbez ingtlanra 5 kor., az 5400 hrsz. egbsz ingtlanra 9 kor., a 610 /31 
hrsz. egesz ingtlanra 39 koronăban megâllapitott kikiâltâsi ârban elren- 
delte es hogy â fennebb megjelblt ingatlanok az 1903 evi juIÎUS ho 8-ik 
napjăn delelott 9 orakor Szerâtân, a kbzseg hâzânâl megtartando nyilvâ- 
nos ârverăsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Ârverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak lC°/0-ât 
kbszpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42, §-âban jelzett ârfolyammal 
szămitott es az 1881 novem. l-6n 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8. §-âban, kijelblt bvadâkkbpes ertekpapirban a kikul- 
dcitt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-sa ertelmeben a 
bânatpenznek a birbsâgnâl elbleges elhelyezeserâl kiâllitott szabâlyszeră 
elismervenyt âtszolgâltatni.

F ogar as, 1903 evi âprilis ho 19-ik napjân.
A kir. jbirosăg, mint tlknyvi hatosăg.

987,1-1
NĂDUDVARY, 

kir. albirb.

â IU
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Brașov, Tergid Ernataâ W. 30.

Acest stabiliment este prove<Jut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine

IMPRIMATE ARTISTICE i
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI. |

CĂRȚI 1)E SCIINȚĂ, D
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE R

staATTjte:.
FOI prnoxo. E

BILETE DE VISITĂ ii
DEFERITE FORMATE. P

programe/elegante. t 
BILETE DE LOGODNĂ Șl DE NUNTĂ !'

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale se primesc în biuroul 
tipografiei, Brașov Târgui Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIAOT, Brașov.

O--

Din 2 Iunie n. 1903.
Bancnot rom. Gump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. w 18.70 M 18,80
Napoleond’orl. n 19.- W 19.04
Galbeni n 11.20 71 11.30
Ruble RusescI n —.— JJ —.—
Mărci germane n 116.80 111.08
Lire turcescl 21.20 îl —.—
Scris fonc.Albina 5% 101.- 9 101.—

1 Ciasornic elegant, care merge 36 6re cu 
lanț aurit; 1 Colier de dame modern, purtat 
la gât și brațe ; 1 Cigaretă minunată cu chi- 
libar ; 1 ac de cravată cu brilant Simili; 1 
inel cu petri imit, pentru bărbați și dame ; 
1 garnitură frumoșii, constând din manjete, 
gu'ere și nasturi 3°/0 aur-double : 3 basmale 
de in; 1 Călimăr de nickel cu mehanism 
engl.; 1 oglindă cu etui; 1 broșe r-aris. pen
tru dame; 72 condee engl. pentru cancelarie 
și 230 obiecte folositore în casă, gratis. 
Se pot procura cu rambursă seu trimiterea 
sumei înainte, dela Magasinul de mărfuri

C. Grîiner, Krakau, nr. 84|48.
Cine cumpără 2 Pachete, dau gratis 1 briceag 
frumos cu 2 tăișuri. (748,1—1 )

Ce nu convine se rentorc banii.

•/

a put£ esecuta ori-ca 
și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurt

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori.

QoUrVOd/te, in telă măr/i/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

PREȚURI-CURENTE- ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTAÎU.

„Gazeta Transilvaniei “ cunumerul ălO fii. se vinde 
ia librăria Nice. I. Ciurcu și la Eremîas Kspoțsâ.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


